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Lähetysjuhla
täyttää kaupungin

Vaellus vie
kirkolta kirkolle
Kirkkovaellus Karkusta
Tyrvään kaksitorniselle
on ainutlaatuinen
matkailutuote, joka
johdattaa kristillisen sanoman ytimeen.
Lähtöpisteessä Harsulla
on talkoilla veistelty jo
matkasauvat kulkijoille.
Sivu 13

Yhteiselle matkalle
Kesä on rakkauden aikaa, ja
tänä vuonna kirkot varattuja
etenkin heinälauantaisin.
Avioliittoon vihkiminen on
sekä pyhä toimitus että
oikeudellinen tapahtuma.
Uusien toimituskaavojen
mukaan parilla on paljon
vaihtoehtoja yhteisen
matkan aloittamiseen.
Sivut 4 ja 5
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Upi Vuorenoja
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Emäntä Johanna Pitkäkoski
valmistautuu muonittamaan
lähetysjuhlilla 11 000 vierasta. Siksi
”ostoslistakin” näyttää muhkealta.
Suurtapahtuma 10.–12.
kesäkuuta näkyy, kuuluu ja
tuntuu Vammalassa. Elämän
leipää on tarjolla yltäkylläisesti ja monessa
muodossa. Tule sinäkin
maistamaan!
Lisää aiheesta tässä
Paanu-lehdessä.

Juhlaa ja arkea

Pääsihteeri Hannu Heikkilä
katselee arvioivasti
lähetysjuhlien pääpaikkaa
Sylvään koulun ympäristöä.
Myöhemmin kesällä innokas
lintuharrastaja kiikaroi mökkimaisemissaan Kiimajärvellä ja
bongailee taivaan lintuja.
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A

rki on meille jokaiselle kovin tuttu. Suurin osa elämästämme on
juuri sitä. Sekin on kuitenkin annettu elettäväksi, ja usein juuri siellä
kohtaamme elämämme todelliset kasvot, vuoroin iloiset tai surulliset.
Suomalainen tietää tästä jotakin jo
ulkoisten elinolosuhteittensa pohjalta.
Syksystä ei voi suoraan loikata kevääseen. On kuljettava päivä päivältä läpi
pitkän ja pimeän talven. Sitä riemullisempi onkin sitten kevät ja kesä. Nyt se
taas on läsnä, yhtä juhlaa.

L

ukemattomille ihmisille päivä toisensa jälkeen on ainaista arkea. Ei
ole juuri mitään muutosta tai kohokohtaa – ei mitään, mitä odottaa ja toivoa. Elämä on vain selviytymistä huomiseen. Suurin osa maapallomme väestöstä elää näin.
Kun me kaupassa mietimme, mitä leipää kymmenien mahdollisuuksien
joukosta valitsemme, kaukaisella lähimmäisellä ei ole edes sitä ainutta vaihtoehtoa. Siksi on traagista, että kaiken rikkauden ja ylellisyyden keskellä täällä lähellä voi olla vielä tyhjempää: sielun arki. Ei ole sittenkään juhlaa.

V

ammala saa tänä kesänä olla
Suomen Lähetysseuran valtakunnallisen Lähetysjuhla 2005:n juhlakaupunki. Olemme hyvillä mielin ja hyvässä hengessä valmistelleet juhlaa. Se
on ollut meille kunnia-asia. Ponnistus
on ollut kokoisellemme seurakunnalle
ja kaupungille suuri haaste.
Valmistelujen aikana olemme jo yhdessä talkoolaisten kokeneet olevamme
tärkeässä työssä ja juhlamielellä. Toivomme, että myös juhlavieraat läheltä
ja kaukaa saavat kokea juhlat sisällöltään rikkaiksi ja innostaviksi. Siitä kasvaa voima myös arkeen, ja sitä vartenhan juhlat ovat.

L

ähetysseuran vuosiaihe ”Oikeutta
kaikille” ja juhlamme tunnus ”On
kirjoitettu” ohjaavat meitä muistamaan, mitä hyvää minä itse olen elämääni saanut, mutta myös sen, mitä jokainen on Jumalalta saanut. Silloin kun
opimme kiittämään ja jakamaan hyvää
muille, juhla on tullut omaankin sydämeemme.
Tervetuloa Lähetysjuhlille ja Vammalan seurakunnan kesätapahtumiin!

Palapeli valmistuu
V
ammalan lähetysjuhlia on
koottu kuin valtavaa palapeliä.
Pääsihteeri Hannu Heikkilällä on takana kymmeniä palavereja ja kokouksia. Syksyn
2003 jälkeen arki on ollut jatkuvaa organisointia.
– Lupautuessani tehtävään
tiesin, että vastassa on paljon
uutta ja yllättävää. Pestin todellinen sisältö ei siinä mielessä tullut yllätyksenä.
Niin mielenkiintoinen kokemus on ollut, ettei hän empisi
tarttua haasteeseen, jos sitä nyt
tarjottaisiin.
Jokaista osaa tarvitaan

Heikkilälle työ on tarkoittanut
kokonaisuuden hallitsemista ja
monenlaisten lankojen pitelyä
käsissä. Yhtä aikaa on täytynyt
tietää niin ohjelman etenemisestä, budjetista kuin liikennejärjestelyihin, majoitukseen tai
tiedotukseen liittyvistä käytännön yksityiskohdista.
Eniten matkan varrella on
mietityttänyt kaikki, mikä liittyy talkoolaisiin. Ilman satojen
vapaaehtoisten panosta jättitapahtumaa olisi mahdoton toteuttaa.
– Olen luonteeltani sellainen, että kaiken pitäisi aina olla selvää ja hommien näpeissä.

Pääsihteerin tehtävässä on ollut
pakko oppia sietämään epävarmuutta, muuttuvia tekijöitä on
ympärillä niin paljon.
Hannu Heikkilä iloitsee vaihtelusta, jonka yhteistyö monien
uusien, entuudestaan outojenkin
ihmisten kanssa on tarjonnut.
– Porukalla tekeminen on ollut kivaa. On ihmeellistä huomata, mitä tapahtuu, kun suuri joukko toimii samaan suuntaan. Nyt eletään vaihetta, jossa palikoita pannaan paikallensa
– ja ne kaikki sopivat. On hieno
nähdä, kuinka jokaista palaa tarvitaan ja monista pienistä asioista syntyy yhtäkkiä kokonaisuus.
Valmis lähtemään

Kiikan pappilassa viiden lapsen
sisarussarjassa kasvanut Hannu
Heikkilä on ollut Vammalassa
pappina vuodesta 1986. Lähetysjuhlia varten seurakunta irrotti hänet puoleksi vuodeksi
normaalikuvioista.
– Lähetystyö on kulkenut
elämässäni aina jonkinlaisena
punaisena lankana. Lapsuudessa asia oli kotona paljon esillä.
Katsoimme mustavalkoisia rainoja lähetysmailta ja totuin siihen, että meillä oli lähetystyöntekijöitä yötä, hän muistaa.
Isä-Antti oli silloin Kiikan
kirkkoherra ja seurakunnassa lähe-

tyskannatus Suomen kärkipäässä.
Nuoruudessaan Hannu kävi läpi vahvan hengellisen herätyksen.
– Siihen liittyi ajatus, että jos
Jumalan tahto on, että itse lähden, olen valmis. Jossakin vaiheessa lähteminen oli jo lähellä, mutta sitten elämälle tuli aivan toinen suunta.
Kokonaan poissuljettu ajatus ei vieläkään ole. – En tiedä,
onko se todennäköistä, mutta
mahdollista, muotoilee 48-vuotias Vammalan kappalainen.
Kotijoukkoihin kuuluu vaimo Elina, seurakunnan lastenohjaaja, sekä kolme lasta, kaksi
tyttöä ja yksi poika.
Hannu Heikkilä muistelee
lämpimästi episodia ajoilta, jolloin nyt jo aikuiset tyttäret olivat
pieniä. Ei liene epäilystäkään,
millaiset asiat silloisen Tyrvään
seurakunnan lähetyspapin perheessä olivat pinnalla.
– Iltarukouksessa kerrottiin
itselle tärkeitä asioita Taivaan
Isälle, ja kerrankin tyttöjen huoneessa yläpetiltä kuului harras
pyyntö ”ei kai me vaan lähdetä
lähetystyöhön” ja alapetiltä pikkusiskon intoa hehkuva ”milloin
me päästään lähtemään”.
Lasten mielikuvitusta varmasti ruokki osin se, kun täti eli
Hannun Leena-sisko oli tuolloin Pakistanissa lähettinä.

Ainutlaatuinen ikkuna

Hannu Heikkilän komennus
pääsihteerinä on kääntymässä
loppusuoralle. Kaikki alkaa olla valmista juhlan tulla. Mielen
täyttää kiitollisuus, vaikka hiukan tietysti jännittää ja jokusina
öinä on ollut vaikea saada unen
päästä kiinni.
– Koen tehneeni arvokasta
työtä, kun saan olla avaamassa vammalalaisille ainutlaatuista ikkunaa katseltavaksi ja kuunneltavaksi. Ohjelma on hienompi ja monipuolisempi kuin alussa osasin edes unelmoida. Tuntuu oikeastaan ihmeelliseltä, että kaikki mitä on tulossa, voi oikeasti tapahtua täällä – ja vielä
yhden viikonlopun aikana!
Kesäkuun puolivälissä kun
iso rutistus on ohi, alkaa Hannun loma. Silloin rakas mökki
Kiikassa kutsuu.
– Suuntaan soutuveneellä
Kiimajärven aalloille. Istun auringossa, lepään ja annan veden
viedä venettä.
No, sen verran hän voi sentään tehdä, että nostaa kiikarin
silmilleen. Innokas lintuharrastaja katsoo, josko näköpiiriin
osuisi vaikka kaulushaikara tai
ruskosuohaukka.
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Aurinkoista ja siunausrikasta kesää!

Kristinusko on osa suomalaisten mielenmaisemaa. Elämme osana sitä, haluamme tai emme. Yksilö voi sanoutua irti uskonnosta, mutta silti se vaikuttaa koko ajan taustalla.

Irma Sulkunen, Suomen historian professori
Helsingin Sanomat 24.3.

Tärkeintä olisi, että ihmisille välittyisi seurakunnan perusturvallinen viesti: seurakunnan jäsen voisi olla tavallinen ihminen.
Lavian kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala
Tuore oliivipuun lehti 1/2005

Kansankirkollisuus edellyttää sitä, että on kestettävä epävarmuutta ja epäilyjä sekä paljon kysymyksiä.
Kuopion vt. hiippakuntasihteeri Aulikki Mäkinen
Kirkko ja koti 6/2005

Osmo Ojansivu
Vammalan kirkkoherra

Kypsä uskonnollisuus ottaa huomioon esimerkiksi tieteen, muut
uskonnot ja erilaiset eettiset katsantokannat. Näiden asioiden so-

vittaminen omaan uskoon on työlästä, koska ihminen joutuu silloin käymään läpi monenlaisia tunteita ja asioita.
Uskontotieteen professori Nils G. Holm
Kirkko & Kaupunki 27.4.2005

Pahimmillaan kirkon virassa voi muuttua pyhän prototyypiksi,
joka ei kohtaa kanssaihmisiään aidosti. Elämässähän voi edetä
myös hankkimatta rehellistä tietoa omasta itsestään. Mutta herra paratkoon, en toivo kenellekään elämää, jossa todellinen oma
minä jää vieraaksi.
Kirkon perheasiankeskuksen johtaja Martti Esko
Pirkka 4/2005

Musiikki kirkollisessa toimituksessa on osa toimituksen keskeistä sisältöä, ei pelkästään tunteiden kuvailua tai toimituksen ohjelmallista täytettä.
Kirkon jumalanpalveluselämän ja
musiikkitoiminnan johtaja Kai Vahtola, Kirkkomusiikki 3/2005
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– Suomalainen talkootyö on hieno
yhteisöllisyyden ilmentymä, kehuu
tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen:

”Globalisaatio ja
paikallisuus
eivät sulje pois toisiaan”
S

mielestänne on ihmisen identiteetin rakentamiseen nykyaikana?
– Jokainen meistä on tärkeä, ja
sen pitäisi kannustaa ja velvoittaa
lähimmäisen tukemiseen. Suomalainen talkootyö on hieno yhteisöllisyyden ilmentymä. Globalisaatio ja paikallisuus eivät sulje toisiaan pois. Ihminen asuu aina jossakin. Meidän tulee ottaa muuttajat
vastaan ja kannustaa heitä juurtu-

Näin presidentti vastaa esittämiimme kysymyksiin:
Vammala on tunnettu talkoilla
rakennetusta Tyrvään Pyhän Olavin kirkostaan ja Vanhan kirjallisuuden päivistään – yhteisöllisyys
ja perinteisen näkemyksen mukainen suomalaisuuden vaaliminen
elää seudulla vahvana.
Millainen merkitys voimakkaalla paikallistason yhteistoiminnalla

maan yhteisön jäseniksi.
– Muuttajan itsensä tulisi uskaltaa pitää sydän mukanaan, niin että
hän voi rakentaa henkisenkin kodin
sinne, missä hän asuu. Synnyinseutu ja entiset kotipaikkakunnat mahtuvat silti siihen samaan sydämeen.
Onnittelen vammalalaisia hienosta
talkooperinteen jatkamisesta ja toivon, että siihen on kasvanut mukaan moni uusi asukas.

Kuutti Lavosen työpaikka on pian sisällä kirkkosalissa. Taiteilijan silmää Tyrvään Pyhä Olavi viehättää myös ulkoapäin, samoin kuin rakennusta ympäröivä maalaismaisema.

Osmo Rauhala haki helmikuussa Vammalasta puumateriaalia omia testauksiaan varten.

Tyrvään Pyhän Olavin historiassa kääntyy
uusi lehti, kun kirkon taiteilijoiksi valitut
Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen aloittavat työnsä.

vanhan oloiset ja kestävät materiaalit. – Temperaa joka teknisesti on
öljyvärimaalauksen edeltäjä ja joka
sopii erityisesti puupinnoille.
Käytännön kysymykset ovat
kuitenkin pieniä sen rinnalla, mitä
historiallinen työ taiteilijalta muuten vaatii.
– Koko viime talven pohdin
Kristuksen tietä Golgatalle. Ristin
tie on aiheena raskas, joka mietityttää paljon, Lavonen myöntää, ja
aikoo vielä toukokuun lopulla käväistä Italian Pesarossa ja Urbinossa katselemassa vanhojen mestarien kädenjälkeä.
Tyrvään Pyhän Olavin maailman vaikutus näkyy jo Lavosen
töissä. – Sitä väkisin sukeltuu uskonnolliseen aiheeseen – tosin vielä sellaisessa muodossa, että voin
lähestyä sitä riittävän vapaana.
Ensimmäisen luonnoksen seurakuntaa varten hän aikoo maalata

V

anhan kirjallisuuden päivien
jälkeen kaupungin suosittu
nähtävyys suljetaan yleisöltä, jotta taiteilijat saavat keskittyä
maalaamiseen.
Vammalan seurakunnan päätöksen mukaisesti entiset kuva-aiheet palaavat entisille paikoilleen.
Tulipalo tuhosi lehterikaiteen
peileistä Anders Löfmarkin 1700luvun maalaukset. Nyt Lavonen
maalaa lehtereihin Kristuksen kärsimystien ja apostolit, omalla tavallaan.
Rauhala toteuttaa alttarialueelle
ja saarnatuoliin paratiisin tunnel-

mia, yhteensä 40–50 kuvaa. Projektin suuruutta kuvaa se, että hän
kertoo normaalisti tekevänsä vuodessa 30–40 työtä.
Kirkossa sisällä on tarkkaan
mittailtu kosteusprosentteja, ja taiteilijat ovat tahoillaan tehneet erilaisia testauksia. Ei ole aivan yksinkertainen yhtälö löytää ratkaisua,
miten lämmittämättömässä kivirakennuksessa voi nykyaikaisilla materiaaleilla maalata suoraan puulle
niin, että lopputulos onnistuu.
– Joitakin kokeita on yhä menossa, Lavonen sanoo, ja uskoo
löytäneensä kuusilaudalle sopivat,
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Kirkkotaiteilijat
aloittavat heinäkuussa
Pirjo Silveri
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uomen Lähetysseuran tämän
vuoden teema on ”Oikeutta
kaikille”. Myös tasavallan presidentti Tarja Halonen on useissa yhteyksissä osallistunut globalisaatiokeskusteluun juuri oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.
Halonen kommentoi Paanulehdelle, etteivät globalisaatio ja
vahva paikallistunto ole hänen
mielestään toisiaan poissulkevia.

Millaisia mahdollisuuksia näette kristillisellä lähetystyöllä toimia oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi globalisoituvassa maailmassa?
– Uskon, että kristillisellä lähetystyöllä on paljon työtä kertoessaan jokaisen ihmisen arvokkuudesta. Globalisaation aikana
kovin helposti ihminen nähdään
vain työntekijänä tai kuluttajana
ja elämän kokonaisuus jää havaitsematta.
Halonen vierailee Vammalan
lähetysjuhlilla sunnuntaina 12. kesäkuuta. Hän pitää tervehdyspuheen kello 14 alkavassa päätöstilaisuudessa, joka on samalla lähetystyöntekijöiden siunaamisen juhla.

irtopaneeliin pian, muutaman seuraavan työnsä joukossa. Kesäkuusta hän on vuokrannut Vammalasta itselleen asunnon.
– Silloin alan olla myös fyysisesti paikalla. Kiertelen paljon kirkolla ja sen ympäristössä, ja jatkan
pohdintojani. Kuvista arvelen tekeväni tänä vuonna korkeintaan
puolet.
Lopputulos elää matkalla

Osmo Rauhala oli alkuvuonna
2004 Arizonan autiomaassa kuullessaan valinnastaan kirkkotaiteilijaksi. – Ryhdyin heti raivaamaan
projektille tilaa, koska kalenterini
on yleensä täynnä kahdeksi vuodeksi sovittuja näyttelyitä.
Taiteilija mietti jo ennalta, miten hän tänä vuonna ehtii sovittaa yhteen kylvökiireensä sukutilalla Nokian Siurossa ja työt Vammalassa.

– Toukoajasta tulikin entistä
kiireisempi, sillä galleriani New
Yorkissa joutui sairastapauksen
vuoksi muuttamaan ohjelmaansa.
Ensi talveksi aiottu näyttelyni aikaistui toukokuulle, selittää Rauhala, joka helatorstain aikaan lähti
käymään Yhdysvalloissa.
Toukokuu on New Yorkissa parasta näyttelyaikaa, joten tarjouksesta ja ammatillisesta huomionosoituksesta olisi ollut vaikea kieltäytyä. Pyhän Olavin teostensa valmistumiseen vuonna 2007 käänne
ei hänen mielestään vaikuta.
Menneen talvikauden Rauhala kävi läpi kirkkotaiteen historiaa
ja selvitti tekniikoita muun muassa Metropolitanin museossa, missä on paljon tutkittu satojen vuosien ikäisiä maalauksia.
– Olen tehnyt lukuisia teemoja,
mutta lopullinen valinta siitä, mitä
esitän toteutettavaksi, on tehtävä
paikan päällä. Olen päättänyt tulla
luonnostelemaan työt kirkolle.
Helmikuussa Vammalassa käydessään ja koelautoja hakiessaan
Rauhala aprikoi aloittavansa aiheen työstämisen alttarialueesta
ja jättävänsä saarnatuolin viimeiseksi.
– Tänä kesänä kirkolla tulee
varmaan mieleen jotakin sellaista,
jonka haluan toteuttaa ensi kesänä.
Lopputulos elää matkalla, ja yksi
väri ratkaisee seuraavan sävyn. Sen
vuoksi täysin valmiita luonnoksia
ei voi etukäteen tehdä.
Kesäkuun puolivälissä Tyrvään
Pyhän Olavin jälleenrakennusvaiheen sisätilatyöryhmä on vielä
koolla ja se antaa oman lausuntonsa Rauhalan ja Lavosen esittämien näkemysten tai alustavien luonnosten pohjalta. Lopullisen sopimuksen maalausten tilaamisesta
tekee juhannusviikolla kokoontuva kirkkoneuvosto.
Museoviraston edustajana kirkon maalausvaiheessa toimii Kansallismuseon intendentti Helena
Edgren.
Pirjo Silveri
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Avioliittoon vihkiminen
on pieni jumalanpalvelus

L

uokanopettajat Minna Kuusela, 26 ja Jaakko Mikkonen,
28, vihitään 9. heinäkuuta
morsiamen kotiseudulla Sastamalan kirkossa.
Lahdessa asuva ja työskentelevä pariskunta piti kirkkohäitä itsestään selvänä, heille ainoana oikeana vaihtoehtona.
– Avioliitto merkitsee siunauksen saamista suhteelle, turvallista perustaa, mille yhteistä elämää
rakentaa. Avioliiton kautta meistä tulee perhe. Emme tiedä, mitä elämä tuo tullessaan, mutta tiedämme, että haluamme kohdata
sen ilot ja surut rinnakkain. Rakkauden lisäksi avioliitto kysyy tahtoa – tahtoa elää yhdessä ja selvitä
myös ongelmista.
”Juuri minua varten”

Molemmille tärkeitä asioita ovat
perhe, ystävät ja koti – ja monipuolinen liikuntaharrastus.
Minna ja Jaakko opiskelivat
samalla vuosikurssilla Turussa ja
asuivat kilometrin päässä toisistaan, mutta love story alkoi vasta
lukujen loppusuoralla. He olivat
ulkona samassa opiskelijaseurueessa. – Silloin kolahti ja kovaa.
Minna oivalsi pian, että Jaakko on ”juuri se ihminen joka on
minua varten tässä maailmassa”.
Kolmen seurusteluvuoden aikana
epäilys ei ole kertaakaan iskenyt.
– Rakastan Jaakossa monia asioita. Hän on sosiaalinen ja avoin,
tilanteessa kuin tilanteessa vilpittömästi oma itsensä, herkkä kokemaan ja näkemään. Tavallisissa arjen tohinoissa hän saa minut joka päivä nauramaan. Hän ei yritä
muuttaa minua vaan rakastaa juuri sellaisena kuin olen.
Minnan puheessa rakkaastaan
kuuluu Raamatun Laulujen lau-

Kasper Kouvo

A

violiittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma
että pyhä toimitus. Kirkollisessa vihkimisessä korostuu jumalanpalvelusluonne, aivan kuten kasteessa tai hautaan siunaamisessa.
Viime adventtina käyttöön otetut uudet toimituskaavat tarjoavat
paljon vaihtoehtoja. Vihkipari voi
valita hyvinkin lyhyen toimituksen
tai toisessa ääripäässä morsiusmessun ehtoollisenviettoineen.
Papin puheen paikka on siirtynyt ns sanaosaan ja sitä edeltää raamatunluku ja psalmi.
Jumalanpalvelusluonne näkyy
esimerkiksi niin, että vihkimiseen
pitäisi aina kuulua edes yksi virsi
tai vihkilaulu.
– Ennen kun pari lyö lukkoon
musiikkivalintojaan, niistä kannattaa keskustella kanttorin ja papin
kanssa, toivoo Vammalan kirkkoherra Osmo Ojansivu.
Samat kappaleet, mitkä sopivat myöhempään hääjuhlaan, eivät kenties sovi sakraalitilaan.
Kun ennen vanhaan pappi hoiti alttarilla kaiken yksin, nyt hääväki – läsnä oleva seurakunta – pääsee entistä näkyvämmin yhdessä
siunaamaan vihkiparia. Rukoukseen tai raamatunkohtien lukemiseen voivat osallistua morsiamen
tai sulhasen vanhemmat, sisarukset, kummit tai ystävät.
Papin pitämän sormusrukouksen jälkeen vihittävät voivat lausua
sormuslupaukset ennen kun sulhanen pujottaa sormuksen morsiamen vasempaan nimettömään.
Uusissa kaavoissa on mahdollista
käyttää kahta sormusta, niin että
omansa saa myös sulhanen.

Rakkauden ja tahdon asialla
lun henki, ja samaan sävyyn Jaakko kuvailee Minnaansa, nauravasilmäistä ihanaa naista, jonka seurassa on hyvä ja luonnollinen olla.
– Yhä useampi asia on vain loksahtanut kohdalleen. Yhdessä olo
tuntuu oikealta ja arki mukavalta. Minna on pieni ihminen, jolla on kylmät kädet ja suuri lämmin sydän.

Tehokas sukkanauha

Heinäkuussa Mikkosen yhteiseksi sukunimekseen ottavan parin
avioliittoa edelsi klassinen kosinta. Turussa ystävien häissä Jaakko
sattui saamaan morsiamen heittämän sukkanauhan. Se tehosi ennen kuin kellon viisarit ehtivät
kertaalleen kiertyä ympäri.
– Olin jo pitkään mielessä-

ni miettinyt ja pyöritellyt kosintaa. Kun ajoimme takaisin Lahteen niistä häistä, yhtäkkiä Forssan kohdalla päätin, että nyt. Lahdessa poikkesimme vanhempieni
kukkia kastelemaan, koska he olivat matkoilla. Minna meni sisään,
minä jäin ulos tutkimaan pientareita. Löysin piikikkään ruusun ja
sulloin sen taskuuni. Varmuuden

vuoksi nappasin varalle myös päivänkakkaran, joka todellisuudessa
toimi kosintakukkana. Se kädessä
odotin polvillani ulkona, että Minna tulisi ulos.
Loppu on helppo arvata.
Omissa häissään Minna muuten käyttää sitä samaa tehokasta
sukkanauhaa, joten vierasjoukon
lienee syytä olla valppaana tai varuillaan…
Kahden viikon sisällä kosinnasta nuorellaparilla oli kirkko, juhlapaikka, valokuvaaja ja pitopalvelu varattuna. Ainoa takapakki ja
aluksi suuri pettymys oli, kun vihkikirkoksi ei saatu Tyrvään Pyhää
Olavia.
Kas kun Jaakko seurustelun alkuaikoina oli ensi kertaa Vammalassa käymässä, tyttöystävä tokaisi
vanhankirkon ohi ajettaessa ”tuolla me menemme naimisiin”.
– Onneksi saimme Sastamalan kirkon, missä olen aikanaan
päässyt ripille, selittää tuleva rouva Mikkonen.
Hääjuhlaa vietetään 150 vieraan voimin Seukulla. Turhaa
stressaamista nuoripari on koettanut välttää. Heillä on hyvä resepti
myös niihin valmistelujen epätoivon hetkiin, jolloin jokin asia tuntuu hankalalta.

– Avioliitto ja kirkollinen vihkiminen
olivat alusta asti itsestään selvyys,
meille ainoa oikea vaihtoehto, sanovat heinäkuussa Sastamalan kirkon
alttarille astelevat Minna Kuusela ja
Jaakko Mikkonen.

5
Perinteiden kunnioitusta

Kristillinen kirkko uskoo, että avioliitto on Jumalan asettama. Vihkimisessä kaksi kastettua kristittyä liitetään yhteen siunauksen ja seurakunnan esirukouksen saattelemana.
Toimituksessa pappi suorittaa
myös juridisesti sitovan oikeustoimen. Suomen maallisen lain näkökulmasta kirkollinen vihkiminen ja siviilivihkiminen ovat vaihtoehtoisia. Vihittävät sitoutuvat
julkisesti toisiinsa ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.
– Näen arvokkaana jos ihmissuhteista herkin ja kaunein aloitetaan kirkossa, rukoillen ja Jumalan
kasvojen edessä. Vihkipari haluaa
näin osoittaa, ettei heidän liittonsa ole kiinni vain heistä itsestään,
vaan siihen tarvitaan myös Jumalan siunausta.
Seurakunta pyrkii osaltaan tekemään vihkitilaisuuden niin kauniiksi ja ikimuistoiseksi kuin suinkin. Ojansivun mielestä monia perinteitä kannattaa säilyttää ja kirkollinen vihkitoimitus on yksi:
– Morsian ja sulhanen voivat
tuntea liittyvänsä pitkään historian ketjuun, kun he alttarilla vastaavat samaan tahdotko-kysymykseen kuin sukupolvet heitä ennen
ovat vastanneet.
Pitkällä urallaan Osmo Ojansivu on vihkinyt avioliittoon 600
paria. Hän tietää, että elämän tähtihetkessä papilta odotetaan tilanteeseen asettumisen taitoa. Sitä että päähenkilöt kokevat papin puhuvan juuri heille.
– Muullakin kuin puheella on
merkitystä; raamatunluvulla, rukouksilla, musiikilla, ympärillä

olevalla kirkkotilalla, kirkkoherra
muistuttaa.
Palautetta Ojansivu kertoo saaneensa puheen lisäksi siitä, kun on
laulanut toimituksen päätösosassa
Herran siunauksen. Se on jäänyt
monelle koskettavana mieleen.
Ojansivu tuli Tyrväälle papiksi
1977, ja vuosikymmenten aikana
hän on ehtinyt huomata monenlaisia trendejä.
– Alkuaikoina minulla saattoi
kesälauantaina olla kuusikin vihkimistä peräkkäin, nykyään on
enimmillään ehkä kolme.
Kirkkohäitä on suhteessa vähemmän kuin ennen. Jonkinlainen
ajankuva on myös hääväen pienentyminen. Keskimääräinen avioitumisikä on noussut ja nykyään moni nuoripari itse kutsuu vieraansa,
kun takavuosina sen tekivät yleensä morsiamen vanhemmat.
Nyt vieraat ovat lähinnä vihkiparin ystävä- ja kaveripiiriä, kun
ennen oli paljon sukua ja vanhempien ystäviä.
Kun avioerot ovat yleistyneet
ja moni solmii toisen tai kolmannen liittonsa, silloin saatetaan mielellään mennä pienimuotoisesti
maistraattiin. Vähällä väellä voidaan toki solmia kristillinenkin
avioliitto.
– Aika monet ovat taas palanneet 70-luvun tyyliin, jolloin paikalla ovat vain todistajat.
Vielä toistakymmentä vuotta sitten hääparin vanavedessä liikkuneet
bestman ja kaaso olivat harvinaisia
avustajia. – Nyt sellaiset on yhdeksällä kymmenestä vihkiparista.
Pirjo Silveri

Toimitusesitteet
uuteen kuosiin

K

asteesta, avioliittoon vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta on jaossa painotuoretta tietoa.
Kirkollisten toimitusten esitteitten uusimiseen oli Vammalassa useita syitä. Vanhat olivat lopussa, ja noissa 90-luvun versioissa puhuttiin vielä Tyrvään ja Karkun seurakunnista.
– Kaikki tekstit käytiin läpi,
sillä myös toimituskaavat ovat
muuttuneet, selittää pappi Jari
Rankinen.
Ulkoasultaan modernit painotuotteet noudattavat yhtenäistä linjaa. Kaikkien kansilehdellä
toistuu uskonnonopettaja Kasper Kouvon valokuvaama käsiteema.

Elämän tärkeitä hetkiä
varten seurakunta haluaa tarjota kättä
pidempää:
selkeää, yksityiskohtaista tietoa,
jotta ihmiset voivat keskittyä itse toimitukseen
ilman käytännön asioiden miettimistä ja jännittämistä.
– Kun ensi kertaa valmistelee esimerkiksi hautajaisia, moni
vastaantuleva asia on aivan uusi.
Surun keskellä omaisella on paljon mietittävää ja muistettavaa,

joten
haluamme
tällä tavoin helpottaa järjestelyjä.
Rankinen muistuttaa, että
faktan lisäksi esiteteksteihin sisältyy myös kirkon keskeistä opetusta, esimerkiksi kasteen merkityksestä.

Kuvamuistoja hienotunteisesti

K

irkolliset toimitukset ovat
herkkiä hetkiä, jotka vaativat hienotunteisuutta myös
kaikilta kameraa käyttäviltä. Salamavalojen räiske rikkoo pahasti tunnelmaa, jos kuvaajia pomppii pitkin kirkkoa.
Kirjoittamaton sääntö on, että
rukousten aikana ei valokuvata.
Kohteliaisuutta on välttää näkyvää tai kuuluvaa räpsimistä papin puheen tai Raamatun tekstien lukemisen aikana. Taitava
kuvaaja laukaisee kameran niillä
taitekohtien sekunneilla, kun alttarilla tapahtuu muutenkin; esimerkiksi kun vihkipari on juuri polvistunut mutta rukous ei

vielä ole alkanut. Tai kun sulhanen pujottaa sormuksen vaimonsa nimettömään. Tai hääsuudelman aikana.
Jos valokuvaaja joutuu liikkumaan kuorialueella, hänen kannattaa tehdä se silloin, kun toimi-

tuksen kulkuun liittyy muutenkin liikehdintää.
Hääparien on hyvä jo ennalta
miettiä ikuistamisen käytäntöjä.
Asiasta voi keskustella myös vihkipapin kanssa.
Moni on päätynyt pyytämään
yhden henkilön, joka huoleksi
valokuvaus kirkossa jää.
Hautaan siunaamisessa samat
nyrkkisäännöt pätevät, melkein
korostuneesti. Jos vainajan läheiset haluavat siunaustilaisuudesta ja
esimerkiksi kukkien laskijoista kuvallisia muistoja, he yleensä sopivat
siitä tietyn jonkun tuttavan tai ammattilaisen kanssa. On kohteliasta
kunnioittaa omaisten toiveita.

Heinäkuussa juhlitaan häitä

V
– Palautamme mieleen, että tärkeintä on että me kaksi mennään
naimisiin. Muu on sen rinnalla vähemmän merkityksellistä.
Sellon tahdissa

Minna Kuusela on ollut muutaman kerran vihkitoimituksessa,
johon on yhdistetty ehtoollinen.
Myös hänen veljensä puolisoineen
päätyi tällaiseen morsiusmessuun.
– Se on kyllä kaunis ja harras,
mutta me valitsemme lyhyemmän
kaavan.
Pariskunnan vihkii kirkkoherra
Osmo Ojansivu, jonka kanssa on
ennen h-hetkeä tapaaminen.
– Toivomme että papilla on
meille aikaa ja että hän keskustelun
myötä oppii tuntemaan meitä. Se
tekee vihkimisestä intiimimmän ja
henkilökohtaisemman. Tietysti on
mukava ja tärkeä saada tietoa myös
käytännön asioista.
Sastamalan kirkossa ei ole urkuja, joten vihkipari valitsi instrumentiksi sellon, jota soittaa Jaakon
lapsuudenystävä. Lisäksi Minnan

veljen vaimo laulaa.
– Kaikkia yksityiskohtia emme ole miettineet, mutta tuntuisi mukavalta, jos joku lähipiiristä
osallistuisi esimerkiksi tekstin lukemiseen.
Minna ja Jaakko ovat nyt ”siinä iässä” että tutunoloista juhlintaa riittää. Tänä kesänä on omien
lisäksi tiedossa neljät häät, ensi talvena ainakin yhdet lisää.
Sastamalan kirkossa pian alttarille asteleva nuoripari on sitä mieltä, että rakkaudesta annetaan herkästi liian ruusuinen ja makea kuva. Suhteessa on tärkeää pitää jalat
tukevasti maassa.
– Vaikka olemme rakastuneita, käsityksemme parisuhteesta ja
avioliitosta ovat realistiset. Vastoinkäymisiä on mahdoton välttää, mutta olemme huomanneet
että monia asia ratkeaa puhumalla. Rakastamme toisiamme, mutta tarvittaessa tietenkin osaamme
myös riidellä.
Pirjo Silveri

ammalassa kesän suosituin
hääpäivä on 30. heinäkuuta. Silloin neljä pariskuntaa
sanoo ”tahdon” Tyrvään kirkossa,
kaksi Sastamalan, kaksi Sammaljoen ja yksi Karkun kirkossa.
Myös 9. heinäkuuta on vilkas
häälauantai. Kristilliseen avioliittoon vihkimisiä on silloin kuusi.
Alttarille astellaan häämarssin
tahdissa vielä loppusuvestakin.
– Esimerkiksi 20. elokuuta on
neljä vihkimistä, tutkailee kirkkoherranviraston varauskirjaa toimistonhoitaja Eila Seppä.
Sen sijaan juhannukseksi ei tänä kesänä ole varattu kirkkoa ja
pappia.
Viime vuonna Vammalan seurakunnassa solmittiin kaikkiaan
62 avioliittoa.
Kirkollisia vihkitilaisuuksia
oli 45, ja niissä osallistujia 3 731.
Keskiverto vierasjoukko oli siis
83 henkilöä.
Yleisesti Suomessa vietetään
pienempiä häitä kuin Vammalassa. Kirkon tutkimuskeskus tilastoi (2003) keskimäärin 68 osallistujaa.
Siviilivihkimisten osuuden
nousu myös kirkkoon kuuluvien
keskuudessa on yleistynyt trendi.

– Jotkut ehkä ajattelevat, että
jos vihitään kirkossa, silloin täytyy pitää suuret häät, pohtii Vammalan kappalainen Jari Rankinen, ja muistuttaa että yhtä hyvin kirkossa voi järjestää pienimuotoisen tilaisuuden. Jos pariskunta niin haluaa, kaksi todistajaa riittää.
Suomessa haudataan kristillisellä tavalla peräti 98 prosenttia

kaikista kuolleista. Luku on kansainvälisestikin korkea.
Kastettujen osuus kaikista syntyneistä on 87 prosenttia.
Sen sijaan kirkollisten vihkimisten osuus solmituista avioliitoista
on tällä vuosituhannella voimakkaasti laskenut. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan lukema Suomessa oli 68 prosenttia (2003).
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Viereisellä kupongilla tilaat ilmaiset
näytelehdet itsellesi
ja ystävällesi yhdellä
kertaa. Leikkaa irti,
täytä tiedot ja laita
postiin. Postimaksu on maksettu
puolestasi. Näytelehdet toimitetaan
seuraavan numeron
ilmestyttyä.

Olen monipuolinen ja uskollinen aikakauslehti. En juoruile, vaan kerron
lämpimiä tarinoita tunnetuista ja tuntemattomista ihmisistä: siitä, mihin
he uskovat ja mistä saavat eväitä
jaksamiseen. Kuljen kanssasi kohti
unelmia ja huomista, mutta myös
silloin, kun on luopumisen, ikävän,
väsymisen ja kivun aika. Kanssani
voit nauraa ilman vahingoniloa.

HALUAN ITSELLENI NÄYTELEHDEN!
RASTITA HALUAMASI LEHTI / LEHDET

Minä en ole puolustamassa
vanhaa, vaan valloittamassa
uutta. Olen trendikäs kristillinen
nuortenlehti, enkä häpeä olla
sopivasti rock! Viihdyn erityisesti 14-19 -vuotiaiden seurassa.
Kaivan esiin mielenkiintoisimmat
ilmiöt ja henkilöt, tartun kuumiin
puheenaiheisiin ja kerron niistä
nuorten omalla kielellä.

Olen viihdyttävä ja opettavainen lastenlehti, ja tulen
toimeen mainiosti 4-10
-vuotiaiden kanssa. Monet
vanhemmat ovat kehuneet
minua luotettavaksi ja turvalliseksi lapsen leikkikaveriksi.
Vietä aikaa, piirrä, laula ja
askartele kanssani!

ANNAN YSTÄVÄLLE NÄYTELEHDEN!
RASTITA HALUAMASI LEHTI / LEHDET

KOTIMAA

MUSIC & MISSION

KOTIMAA

MUSIC & MISSION

ASKEL

LASTENMAA

ASKEL

LASTENMAA

NIMI (HUOM! TILAAJAN TÄYTYY OLLA YLI 18 VUOTIAS)

NIMI

OSOITE

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

SYNTYMÄVUOSI

I!

KOTIMAA
MAKSAA
POSTIMAKSUN

paa

Olen jo kunnioitettavan iän
saavuttanut, ajan hermolla
liikkuva valpas uutislehti.
Kristillis-yhteiskunnallinen
näkemys antaa maailmankatsomukselleni vankan pohjan.
Olen perillä kirkon ja yhteiskunnan uutisista ja puheenaiheista. 100 vuoden kokemuksestani hyödyt varmasti.

KS

KUSTANNUS OY
KOTIMAA
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Osoitteita voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Tarjous on voimassa
31.5.2005 asti ja koskee vain
uusia tilaajia Suomessa.
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Illon plikka juhlii kotikentällään
P

mielikuvat ja vanhat asenteet elävät tiukassa.
– Kunpa ihmiset uskaltaisivat entisten uskomustensa sijaan avautua
katsomaan, mitä työ oikeasti on! Se
on mahdollisuuksien antamista niille, joilla ei mahdollisuuksia muuten ole. Ei tuputtamista ja käännyttämistä, vaan toivon tuomista elämään, jossa ei toivoa ole, oikeudenmukaisuuden tuomista niille, jotka
elävät epäoikeudenmukaisuudessa.
Kun Aro-Heinilän pappispariskunta, Irja ja Veikko, lähtivät Lähetysseuran lähettäminä Tansanian
kaudelleen 1997, he tunsivat toiKuva: Suomen Lähetysseura

Pirjo Silveri

astori Irja Aro-Heinilä, Illon
plikka, on valmistellut neljänsiä valtakunnallisia lähetysjuhliaan kotikentällään.
– On hienoa päästä järjestämään tällaista tapahtumaa synnyinseudullaan. Vammala on intiimi, idyllinen pikkukaupunki,
missä juhlavieraan kannalta kaikki
paikat ovat sopivan lähellä. Omaa
työtäni on helpottanut se, kun
tunnen täältä niin paljon ihmisiä.
Sekä edellisten että tulevien vuosien isännöijät ovat paljon
Vammalaa suurempia; viime suvena Mikkeli, sitä ennen Joensuu ja
Hämeenlinna. Ensi vuonna on Jyväskylän vuoro.
Lähetysjuhlakoordinaattorilla voi
olla yhtä aikaa työn alla jopa neljät
juhlat. Yleensä suunnittelu alkaa jo
kolme vuotta ennen h-hetkeä.
Etukäteen hiukan askarrutti,
miten Vammalan kokoisella paikkakunnalla saadaan juhlaorganisaatio kunnialla kokoon.
– Sitten huomasin, että hyvänen aika, täällä jos missä on kokemusta, osaamista ja tietämystä,
kun joka vuosi sentään järjestetään
Vanhan kirjallisuuden päivät.
Elinvoimainen perinne

Kaupungin mukaantulo järjestelyihin seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran rinnalle ilahduttaa AroHeinilää, koska se kertoo yhteiskunnallisen instituution tapahtumaa kohtaan tuntemasta arvostuksesta.
Myös vammalalaisten talkoohenki, vapaaehtoinen sitoutuminen erilaisiin tehtäviin hämmästyttää. – Vastaavaa ei suurkaupungeissa nykyään voi kokea.
Vuodesta 1859 jatkunut SLS:n
vuosikokouksen ympärille rakentunut juhlaperinne on harvinaislaatuinen koko maailmassa. –
Vammalaan on nyt tulossa Ruotsista kahdeksanhenkinen delegaatio katsomaan, miten tällainen organisaatio käytännössä toimii.
Mikä on juhlan elinvoiman salaisuus? Miksi pitää kokoontua joka vuosi?
– Silloin on tilaisuus päivittää
lähetystietoutta ja -kuulumisia,
saada uutisia työalueelta, käsitellä
ajankohtaista lähetysteologiaa, tavata lähetystyöntekijöitä ja kuulla
heidän kokemuksiaan.
Toinen hyvä syy on tietenkin
Jumalan sanan selkeä ja kirkas julistaminen.
Kolmanneksi Aro-Heinilä nostaa monikulttuurisuuden: jokaisen

– Toivon että Vammalan juhlat virkistävät ja tuovat paljon iloa ja toivoa, sanoo lähetysjuhlakoordinaattori Irja Aro-Heinilä.

Vielä ehtii talkoisiin
Lähetysjuhlat tarjoavat 800 vapaaehtoiselle määräaikaista työtä. Nyt on harvinainen tilaisuus päästä kokemaan yhdessä tekemisen iloa. Vielä ehtii mukaan!
Hakusessa on 200 talkoolaista ja erilaisia tehtäviä on paljon. Eniten lisävoimia tarvittaisiin keittiöpuolelle, mutta muitakin hommia on tarjolla.
– Jokaiselle halukkaalle löytyy jotakin työtä, vakuuttaa talkoopäällikkö Markus Malmivaara.
Talo tarjoaa palkaksi ruokaa, kahvia, oranssin juhlapaidan ja Lähetyssanomat puoleksi vuodeksi.
Jos pesti kiinnostaa, ilmoittaudu mahdollisimman pian Markus Malmivaaralle, puh. 050 5734 512 tai Tellervo Murtoo-Huoposelle puh. 050 325 6191.

on joskus terveellistä katsella asioita hiukan tavanomaista laajemmasta vinkkelistä.
Unohtaa ei sovi sitäkään, että ilmassa on aina suurta jälleennäkemisen riemua. – Monille kesäkuun
toinen viikonloppu tarkoittaa lähetysjuhlia, joilla tietää taas tapaavansa ne ja ne tutut.

Täydeltä laidalta
musiikki-ilottelua
Lähetysjuhlat ovat musiikin monipuolista juhlaa eri puolilla kaupunkia.
Kun musiikkisihteeri Päivi
Granström Lähetysseurasta ynnää
esiintyjiä, jotka laulavat tai soittavat yksin, yhdessä, yhtyeenä, kuorona, orkesterina, bändinä, hän
päätyy lukuun 54. Musiikin esittäjiä eri kokoonpanoissa on yhteensä 500.
– Joka makuun löytyy jotakin:
on mustaa gospelia, urkukonserttia, etnomusiikkia, kuorolaulua.
Vammalasta ja lähiseuduilta löytyi yllättävänkin paljon musiikillisia voimia, kirkkokuoroista Untamalan kyläkuoroon, Saven lau-

luun, Varilan koululaisiin. Lisäksi tulevat Suomen Lähetysseuran
musiikkiryhmät.
Paikallista spesialiteettia edustaa myös maan ainoa pukinsarviorkesteri Tröötöttäjät, jonka kuulemista Granström itse odottaa
mielenkiinnolla. – Taatusti yhdenlaista eksotiikkaa sekin.
Tyrvään seudulta lähteneitä tai
Vammalan ympäristössä asuvia
on esiintyjäkaartissa paljon, alkaen Kiikoisten Jaakko Löytystä, joka on säveltänyt juhlien tunnuslaulun. Muita tuttuja nimiä ovat mm.
Hanna Ekola, Markus Bäckman,
Marko Kylväjä ja Via Artiksen
Ruut Kaukinen ja Leea Antila.

Yksi Vammalan ulkomaisista vieraista on pastori Emmanuel Tengeneza
Tansaniasta.

mivansa paikallisen hiippakunnan
työntekijöiden rinnalla, osana sikäläistä seurakuntaa.
– Lähetystyöhön sisältyy maailmanlaajuinen näkemys seurakunnasta. Kun pastori Emmanuel
Tengeneza Morogorosta Tansaniasta saapuu vieraaksemme, hän tulee Vammalaan kuin omiensa joukkoon. Minusta lähetystyö on aina
ollut globaaliuden airut – asioita
ei katsota nurkkakuntaisesti, vaan

nähdään myös ihminen kaukana.
Irja Aro-Heinilän mielestä Suomessa individualismi alkaa olla jo
ylikorostunutta. – Meillä myös uskonto koetaan erittäin vahvasti yksityisasiaksi. Jossakin muualla saatetaan kysyä ”missä kirkossa sinä
rukoilet”, ja sitä pidetään täysin
luonnollisena.
Kummalliselta tuntuu sekin,
mitä kaikkea me siedämme, suvaitsemme ja pidämme jopa yleisesti hyväksyttynä. Emme nouse
vastustamaan sitä rumuutta, jota
silmillemme ja korvillemme paiskitaan eri tuuteista.
– Miksi emme yhtä lailla salli kaunista puhetta pelastuksesta?
Miksi se tuntuu niin vaikealta?
Pappeus antoi uuden elämän

Yhdeksänlapsisen Vesamäen perheen tytär Irja valmistui alun perin
opettajaksi. Yhdessä aviopuolisonsa
kanssa hän alkoi 1990-luvun alussa
opiskella työn ohessa teologiaa.
– Tarvitsin uutta näkyä elämään. Ja sitä pappeus totisesti on
minulle ollut. Papiksi vihkimisestä
1995 alkoi ihan uusi elämä.
Lähetyskentällä Irja Aro-Heinilä on ollut kahdesti, ensin 80luvulla Sleyn palveluksessa opettajana Keniassa. Toisen kauden hän
vietti SLS:n lähettämänä pappina
Tansaniassa 90-luvun lopulla.
– Olen kiitollinen Kenian ja
Tansanian kokemuksista. Nuo
vuodet avarsivat näkemään aivan
toisenlaisen maailman, kulttuurin
ja moraalin.
Sunnuntaiaamuna 13. kesäkuuta Illon plikka nousee saarnastuoliin Tyrvään kirkon jumalanpalveluksessa, ensi kertaa tv-kameroiden
edessä.
– Mielelläni yleensä saarnaan,
mutta kieltämättä nyt hiukan lentelee perhosia mahassa. Olen tehtävän edessä hyvin nöyrä.
Pirjo Silveri

Globaaliuden airut

Suomen Lähetysseura on yksi evankelis-luterilaisen kirkon seitsemästä virallisesta lähetysjärjestöstä. Se
tekee työtä noin 20 maassa.
Monen suomalaisen tietämys
lähetystyöstä on aika ohut, ja turhan monelle koko sanaan liittyy
negatiivinen lataus. Musta-Saara -

Käsitöitä
myyntipöydälle?
Lähetysjuhlilla on esillä oman
seurakuntamme myyntipöytä. Onko sinun sydämelläsi kädentaidon töitä, jotka haluaisit
lahjoittaa myytäväksi?
Tuotto menee Suomen Lähetysseuran työn tukemiseen.
Voit tuoda lahjasi kirkkoherranvirastoon 1. kesäkuuta mennessä. Virasto on auki klo 9–
13.30.
Lisätietoja voit kysyä Tellervo Murtoo-Huoposelta,
puh. 050 325 6191.

Tervetuloa pankkiin,
joka maksaa bonusta.
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Emännän painava urakka

K

otitalousopettaja Johanna Pitkäkoski
valmistautuu ruokkimaan lähetysväkeä, joka hengenravinnon ohella
tarvitsee jotakin suuhunsa.
Ravintolatoimikunnan puheenjohtaja on hionut muonituskuviota jo vuoden.
Maatilan emäntä ja kolmilapsisen perheen äiti
Vihattulasta on tottunut
hankkimaan ja laittamaan
ruokaa, sillä hän on pyörittänyt myös omaa pitopalvelua ja maatilamatkailuyritystä.
Lähetysjuhlien emännän ”ostoslistassa” kilo- ja
kappalemäärät ovat omaa
luokkaansa: 1 200 kg kinkkukiusausta, 420 kg jauhelihapihvejä, 700 kg perunasosetta, 220 kg kahvia,
13 000 pullaa, 600 ruisleipää, 20 000 kertakäyttömukia…
Pitkäkoski on ensi kertaa
vastuussa näin ison tapahtuman ruokahuollosta, ja
lähetysjuhlat ovat muutenkin uusi tuttavuus. Herättäjäjuhlien ja maaseutunäyttelyjen keittiötöistä hänellä on
kokemusta 1990-luvulta.
Muutamia tuhansia vieraita Pitkäkoski on hoitanut esimerkiksi urheilutapahtumissa. Pari vuotta sitten hän vastasi Tyrvään Pyhän Olavin kirkon käyttöönottojuhlan kahvituksesta. Tämän kesän urakassa riittää haastetta.
– Koko ajan ollaan tekemisissä isojen määrien
kanssa. Se tarkoittaa myös
isojen rahasummien liikuttamista. Töitä on paljon,

V

ehkä enemmän kuin etukäteen kuvitteli. Kokemus on
kuitenkin ollut mielenkiintoinen ja opettavainen.
Ravintolatoimikuntaan
valittu viiden ammattilaisen tiimi on myös toiminut
loistavasti. Sitoutumisen
astetta kuvaa se, että kaikki jäsenet ovat olleet mukana kaikissa kokouksissa.
Monenlaista on ratkottu;
paljonko tulee vieraita, mitä, missä ja miten tarjotaan,
mistä saadaan talkooväki,
paljonko vapaaehtoisia tarvitaan. Yksityiskohdat ovat
rönsyilleet ja rinnakkain on
mietitty tavaroiden tilauksia, talkoolaisia, rakennelmia, jätehuoltoa.
Elintarvikkeiden säilytystä varten on tilattu kylmäkontit pihaan, on laadittu jätehuoltosuunnitelma
ja terveystarkastajan kanssa
katsottu omavalvontapaperit kuntoon.
Mikkelin juhlilla oli 160
henkeä keittiötöissä. Viime
kesän raporttien pohjalta
kokonaisuutta on nyt Vammalassa hahmoteltu.
Johanna Pitkäkoski plaraa tyynen rauhallisesti mappiaan ja laskee talkoolappuja. Töihin tarjoutuneita on
125, ikähaarukka 20-luvulla
syntyneistä 90-lukulaisiin.
– Varsinaisen ruoanvalmistukseen keittiöllä on
tarpeeksi väkeä, mutta ravintolatelttaan kaivattaisiin
lisää ruoan jakajia ja kahvilatelttaan myyjiä. Myös
makkaran grillausta ja lätyn paistoa olisi tarjolla.
Sotilaskotisisaret ja Tyrvään-Vammalan sekä Sam-

maljoen maatalousnaiset
ovat jo ilmoittautuneet ryhminä talkoisiin.
Säätoiveita yläkertaan

Lähetysjuhlien emäntä Johanna Pitkäkoski työskentelee Sylvään
koulussa kotitalousopettajana. Hän on myös maatilan emäntä ja
kolmen lapsen äiti.

Faktaa ravintolasta
Sylvään koulun pihassa on juhlateltan lisäksi 2 000 hengen
ruokateltta ja 1 000 hengen kahvilateltta.
Perjantaina ruokalistalla on pyttipannua ja Tyrvään Mantan
salaattia, lauantaina broilerikeittoa, kinkkukiusausta ja
Herra Hakkaraisen salaattia, sunnuntaina jauhelihapihvejä,
perunamuusia ja salaattia.
Vammalassa kahvitellaan reilun kaupan kahvilla.
Ruoka-annokset maksavat 5–7 euroa, kahvi 1 euron.

Emäntä joukkoineen odottelee 11 000 juhlavierasta.
Väkeä voi tulla enemmän
tai vähemmän – ja kaikkeen
on varauduttava. Oma sivujuonteensa on jo talkoojoukon muonittaminen yli viikon ajan.
Johanna Pitkäkosken pestiin on kuulunut paljon sellaista, mikä ei koske suoranaisesti ruokaa. – On pitänyt miettiä, onko eri paikoissa riittävästi sähköä, millaisia
ovat pöydät ja tuolit, missä
ovat vesipisteet, minne pannaan roskat. Eikä juhlien aikana kyse ole vain ruokailusta, vaan myös kahvituksia on
eri osoitteissa ja aamu- ja iltapalatkin pitää huolehtia.
Jo alkuvaiheessa päätettiin tilata valmiina niin paljon kuin mahdollista. Sylvään koululla on hyvät uunit, joilla ruokaa voi lämmittää ja lämpövaunut joilla sitä kuljettaa.
– Piti myös ratkaista, mitä näin isolle joukolle ylipäätään on mahdollista tarjota ja mikä olisi sellaista, mistä monet tykkäisivät. Sortteja ei voi olla liian monta ja eri päivinä saisi
kuitenkin olla erityyppistä.
Lisäksi on muistettava erityisruokavaliot.
Luojan ilmoilla on iso
merkitys ravintolapuolelle.
– Odotamme kauniita
päiviä, mutta ei välttämättä
hellettä, kuuluu toive säitten haltijalle.

Keli vaikuttaa paljon esimerkiksi jäätelön myyntiin
tai kahvin menekkiin. –
Jos on viileää, suolaista kuten grillimakkaraa menee
enemmän kuin kuumalla.
Ohjelmalehtistä emäntä on lukenut lähinnä siltä kannalta, milloin alkamis- ja päättymisajankohdat osuvat niin että ravintolatelttaan on odotettavissa suurin ruuhka.
Emännän roolissa Johanna Pitkäkoski saa viikonlopun ajan olla kellon ympäri, sillä kotitalon pihapiiriin
kunnostettuun kauniiseen
aittaan majoittuu juhlien
aikana 12 vierasta.
Pirjo Silveri

Kristillisiä
kirjoja
kiertoon?
Onko sinulla kotona joutilaana kristillisiä kirjoja?
Kirjakaupungin juhlilla
on nyt myös hengellisten
kirjojen antikvariaatti.
Voit tuoda tavaraa
juhlaviikonloppuna suoraan Sylvään koulun yläkerrassa sijaitsevaan pisteeseen. Tuotto käytetään SLS:n työhön. Kirjat jotka eivät nyt mene
kaupaksi, myydään myöhemmin Vammalan seurakunnan nimikkolähettien hyväksi.

Kokonaisuus puhuttelee konkaria

ammalalaiset Marjatta ja Lassi Karimäki
kuuluvat konkareihin, jotka käyvät lähetysjuhlilla joka vuosi.
– No ei nyt ihan aina.
Joskus on sattunut samaan
aikaan suvussa häät, eikä
siksi ole lähdetty, toppuuttelee Marjatta.
Aviopuoliso kuittaa, ettei välivuosia viime aikoina juuri ole ollut. Viikonloppu eri tilaisuuksineen
on kokonaisuus ja Karimäet ovat mieluiten mukana
alusta loppuun. – Onhan
tapahtuman nimikin lähetysjuhlat eikä lähetysjuhla,
Lassi muistuttaa.
– Hämeenlinnassa pääsimme käymään vain päiväseltään. Silloin jäi hiukan
sellainen tunne, että jäimme jostakin paitsi.
Tosin rajansa on siinäkin, paljonko kolmen päivän aikana pystyy omaksumaan. Kaikkiin rinnakkaisiin tilaisuuksiin ei voi
mennä, vaikka haluaisi. –
Valitsemme ne, mitkä tuntuvat hyvältä tai minne askeleet vain johtavat. Kompromisseja on tehtävä.
Marjatta Karimäki ke-

huu vaihtelevaa ohjelmaa, joka tarjoaa sopivassa suhteessa raamattutunteja, musiikkia ja hengellistä hoitoa. Aina on myös riemastuttavaa tavata tuttuja,
joista kaikkia ei tunne edes
nimeltä.
Kuorma-auton lavalla

Ensimmäinen kerta lapsuudesta on jäänyt lähtemättömästi Sastamala-kodin nykyisen johtajan mieleen.
Hän mennä töyssytti 50luvulla Tyrväänkylän Tähtityttöjen kanssa Mäkisen
Kiitolinjalla Helsinkiin.
– Meitä aktiivisia tyttökerholaisia oli paljon, ikäluokathan olivat isoja. Oli
Kulmalan Toive, Suuniityn Riitta, Häkkisen Kirsti, Vormiston Arja ja monta muuta. Istuimme puupenkeillä kuorma-auton lavalla, jonka päälle oli vedetty pressu.
– Tyrvään tytölle oli ikimuistoista saada olla Helsingin juhlilla. Tuure Vapaavuori kertoi terveisiä lähetysmailla olostaan niin
että kaukainen maailma tuli tutuksi. Puhujista muistan myös Päivö Parviaisen

– Ohjelmassa on muistettu hyvin Vammalan monet kirkot. Jo venematka Sylvään rannasta Pyhälle Olaville on kauniilla säällä varmasti elämys, uskovat Marjatta ja Lassi Karimäki.

ja lähetti Elma Aaltosen, jonka kanssa me tyttökerholaiset
olimme kirjeenvaihdossa.
Iisalmen juhlat 60-luvun
loppuvuosilta jäivät Marjatan
mieleen eri syystä. – Silloin
Länsi-Suomessa oli mahdoton
helle ja siellä kylmä. Kävin ostamassa sormikkaatkin.
– Nykyään olemme yleensä omalla autolla liikkeellä ja
on helppo varustautua kaikkia säitä varten, sanoo Lassi

Karimäki, jonka ensikosketus
lähetysjuhliin tapahtui Vammalassa 1977.
Pariskunta oli avioitunut
muutamia vuosia aiemmin.
Tytär Anna-Kaisa oli kolmen vanha – ja juhlien teemana Samassa paatissa.
Usein Karimäet sisällyttävät lähetyskokoontumisen
osaksi kesälomareissuaan. –
Kuusamoon matkasimme
poikkeuksellisesti lentäen.

Siellä Eveliina Kovelo siunattiin matkaan, ja teemana
oli Vedet jo virratkaa.
– Ja kyllä ne virtasivatkin – silloin satoi aika tavalla, Lassi muistaa.
Juhlien puitteet vaihtelevat paljon. Kuusamossa oli
Vammalan tapaan iso juhlateltta, Vantaalla, Kuopiossa ja Mikkelissä kokoonnuttiin jäähalliin. Pariskunta pitää suurena rikkautena sitä, että tapahtuma on
isäntäpaikkakuntansa näköinen.
– Erilaisen kulttuurin
aistii vaikka kahvia tarjoavien emäntien murteesta tai
paikallisen lähetysväen työskentelystä lähetysbasaarien
tiskeillä.
Aina on yhtä sykähdyttävää tavata afrikkalaisia kuoroja ja pappeja – siitä huolimatta että eri kansallisuuksia nykyään näkee suomalaisessa katukuvassa eri lailla kuin joskus 50-luvulla.
Marjatta Karimäelle puhuttelevin hetki on juhlien
päättyminen uusien työntekijöiden siunaamiseen. –
Se on saarna, joka selkeästi muistuttaa, mikä tehtävä minulla on: saan olla lä-

hettäjä! Harva voi itse lähteä, mutta lähettäjäksi kutsutaan meitä kaikkia.
Juhlakansa näkyy

Tänä vuonna Karimäet kokevat olevansa lähinnä järjestäjien joukossa. – Olemme itse saaneet juhlilla niin
paljon, että välillä on mukava olla antamassa muille.
Toki ohjelmasta ehtii silti nauttia ja poimia herkkupaloja. – Esimerkiksi Safarikuoron konserttiin Sastamalan kirkkoon tekee kovasti mieli.
Marjatta osaa jo etukäteen kuvitella, kuinka kotikaupungin mahtavassa juhlaympäristössä reitti Sylväältä ja Rautaveden rannoilta Tyrvään kirkolle on
täynnä väkeä.
– Siellä voi kirjaimellisesti tuntea, että saa vaeltaa
Jumalan juhlakansassa. Jossakin Vantaalla pääpaikkana oli jäähalli ja siellä välillä
mietti, näkyykö koko lähetysjuhla suuren kaupungin
varsinaisessa katukuvassa
lainkaan. Vammalassa varmasti näkyy!
Pirjo Silveri
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Tv-ohjaaja Pekka Heikkilä

taa vastikään työstämänsä dokumentin Turun ekumeenisesta Pyhän Henrikin taidekappelista sekä tekeillä olevan seurantaohjelman Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maalausvaiheesta.

Perustyrvääläinen
Jumalan työrukkanen

Pyhän kosketus

T

Markku Pihlaja

oimittaja Pekka Heikkilä, 45,
ohjaa jumalanpalveluksen televisioinnin sunnuntaiaamuna 12. kesäkuuta lapsuutensa kotikirkossa Vammalassa.
Kirkon tiedotuskeskuksessa
15 vuotta työskennellyt Heikkilä kokee itsensä perustyrvääläiseksi, vaikka asuu nykyään Espoossa.
Kristillinen vakaumus näkyy sekä
työssä että vapaa-aikana.
– Olen iloinen jos voisin olla
sellainen Jumalan apupoika, hän
sanoo nöyrästi.
Pekka on maatalon poika, vanhin Lea ja Rauno Heikkilän kolmesta lapsesta. Vammalan lukiosta ylioppilaaksi päästyään hän
opiskeli neljä vuotta tv-tekniikkaa
Yleisradion ammattioppilaitoksessa Tampereella. Tohlopista tie vei
Ylen aluetoimitukseen Turkuun,
missä hän rupesi myös kuvaamaan
ja editoimaan uutis- ja ajankohtaisohjelmia, elokuvia, urheilua.
Aurajoen maisemista mies lainattiin määräajaksi kirkon av-keskukseen. Kun oli aika palata virkavapaalta takaisin Yleen, kirkon tvtoimituksesta tarjottiin paikkaa.
Edessä oli pitkä harkinta, sillä Heikkilä viihtyi Yleisradiossa ja
hyppäys tekniikan puolelta toimitukseen tuntui isolta. Lopulta vastaus oli kyllä.
– Koin että tämä on Herran
suunnitelma minun elämääni.
Hän auttaa, siunaa ja on kanssani. Nyt, 15 vuotta myöhemmin,
voin vakuuttaa, että näin on myös
käynyt.
Vaativa väline

Suomessa evankelis-luterilainen
kirkko vastaa suvereenisti television hartausohjelmien sisällöstä. Tilanne on poikkeuksellinen esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna.
Uskosta kertovissa ohjelmissaan
Pekka Heikkilä tahtoo tuoda Jumalan valtakunnan lähelle, suomalaisen arkeen – ihmisten kielellä, vailla hengellistä nuottia tai jargonia.
Toimittajan omia kasvoja ei
ruudussa juuri näy, mutta hän pystyy paljon vaikuttamaan siihen,
miltä esimerkiksi jumalanpalvelus
katsojalle näyttää. Saarnalla on siinä tärkeä rooli. Heikkilä ei ole järin ihastunut yleistyneeseen ”humanistiseen pohdiskeluun”.
– Sitäkin tarvitaan, mutta se ei
tarjoa niitä vastauksia, joita kirkosta on tultu hakemaan. Kaipaan
saarnatuolista selkeää opetusta.
Televisioesiintyminen paljastaa herkästi, onko puhuja itse elänyt todeksi sen, mitä kameroiden
edessä sanoo.
Niin papit kuin piispat ovat
herkällä korvalla kuunnelleet kokeneen ohjaajan kommentteja
muun muassa siitä, kuinka raaka
väline televisio on. – Se tuo kehon
kielen ja sanattomat viestit armottomasti esiin.
Hengellistä Idolsia?

Olohuoneen sohvalla voi nykyään
osallistua 35 jumalanpalvelukseen
vuodessa. Heikkilälle vähempikin
riittäisi.

Tv-toimittaja Pekka Heikkilä ohjaa
televisiojumalanpalveluksen
lapsuutensa kotikirkossa – ja nyt
kolmatta kertaa Vammalassa.

– Radion puolella on kaksi
vaihtoehtoa, ja kaikissa seurakunnissa on kuitenkin oma jumalanpalvelus. Tv-jumalanpalvelus tavoittaa eniten maaseudulla asuvia yli 55-vuotiaita. Katsojamäärien väheneminen on selkeä trendi. Siksi on pakko keskustella, mitä
kirkko haluaa tehdä varoilla jotka
sillä on käytettävissä tv-työhön.
Heikkilän ideoita ja kädenjälkeä on nähty uudentyyppisissä
ohjelmaformaateissa Pisara, ajatus uskosta ja Kolmen vartin kirkko (seuraavat lähetykset TV1:ssä
25.6., 10.7.,7.8. ja 21.8.). Molemmista tekijä on palavan innostunut
– ei vähiten siksi, että ne ovat onnistuneet houkuttelemaan myös
nuoria ja kaupunkilaisia.
– Tahtoisin toteuttaa radikaalimpiakin juttuja, tekemättä silti
minkäänlaista kompromissia itse
sanoman kanssa. Ei viihdettä, vaan
hengellisessä mielessä vahvaa, raikasta ja nykyaikaista.
Unelmissa siintää kristillinen
ohjelma, joka taannoisen Idols-il-

miön tapaan liikuttaa suuria kansanjoukkoja. – Sellainen jota ihmiset katsovat ja haluavat katsoa. Sellainen josta maanantaisin keskustellaan työpaikoilla.
Heikkilä viittaa yhteistyöhönsä Kuopion piispan Wille Riekkisen kanssa sarjoissa Paavalin jalanjäljissä, Ilmestyskirja.ﬁ ja Raamatun monet kasvot.
– Niiden hengellisestä sisällöstä meillä oli Willen kanssa rakentavaa dialogia koko ajan. Vaikka
katsomme asioita vähän eri vinkkelistä, ajatuksemme olivat samansuuntaisia siitä, mihin ohjelmalla
pyritään. Pitää tavoitella erityisesti
niitä, jotka eivät muuten ole sisällä näissä kuvioissa.
Ohjelmanteon Heikkilä kokee
antoisimmaksi silloin, kun pitää
laittaa itsensä, lahjansa ja osaamisensa kokonaisvaltaisesti likoon.
– Kun perimmäisiä kysymyksiä
pohtii pintaa syvemmälti, omassakin sisimmässä käynnistyy monenlaisia prosesseja.
Hyviksi esimerkeiksi hän nos-

Kuka?
Nimi: Pekka Heikkilä
Syntynyt: 1960 Tyrväällä
Ura: Yleisradiossa 1980–1990, Kirkon tiedotuskeskuksessa tv-toimittajana 1990–
Perhe: myös tv-alalla oleva vaimo Anna-Liisa , lapset Miikkapekka 13, Matias 12, Soﬁanna 10, Benjamin 7
Harrastukset: kuntoilu, valokuvaus, liikkuminen lasten kanssa, Jumalan valtakunnan työ. ”Kierrän

Televisiojumalanpalvelus
tuo
Heikkilän synnyinseudulleen nyt
kolmatta kertaa. Ensimmäinen lähetys Vammalasta oli adventtina
1995, toinen Pyhän Olavin kirkon käyttöönottomessu elokuussa 2003. Kesäkuinen televisiointi
lähetysjuhlilta on samalla kunnianosoitus syksyllä 150 täyttävälle
Tyrvään kirkolle.
– Iloinen olen siitäkin, kun
saan tehdä työtä Keijo Vätön kanssa. Hän löytää jopa tuttuihin virsiin sellaisia yksityiskohtia ja äänikertoja, joita aina odottaa mielenkiinnolla. Sitä paitsi taustalla
kuuluu henkilökohtainen usko, se
mistä motiiveista kanttorin soitto
lähtee.
Tv-jumalanpalvelusten tuotanto on kallista, koska liikkeellä on viikonloppuna parinkymmenen hengen ryhmä. Maallikko kummastelee ohjelman jälkeen
ruutuun ilmestyvää pitkää nimija nimikelistaa – tarvitaanko heitä kaikkia todella?
Pekka Heikkilä on selvästi kuullut kysymyksen ennenkin. Hän
napittaa tuttuun tapaansa suoraan silmiin, ja alkaa lämpimästi,
lempeästi ja kärsivällisesti selittää,
kuinka välttämätöntä eri ammattilaisten mukanaolo on.
– Jumalanpalveluksen ohjaaja
on vähän kuin orkesterissa kapellimestari. Samoin kuin konsertissa ääni muodostuu erilaisista soittimista, eri osista ja osaajien työstä syntyy myös jumalanpalveluksen kaunis kokonaisuus.
Kesäkuun lähetystä Tyrväältä
on valmisteltu jo pitkään. Hiihtoloman aikaan Heikkilä teki oman
ennakkotutkimuksensa Vammalassa, ja tuolloin alettiin laatia käsikirjoitusta yhdessä tyrvääläisten
kanssa.
Puolitoista kuukautta ennen hhetkeä paikan päällä käy Ylen tekniikan ydinjoukko, ja tätä kutsutaan ammattislangilla tekniseksi et:
ksi. Silloin mietitään niin valojen,
kameroiden ja mikrofonien paikat,
kuorojen sijoittuminen kuin tuotantoautojen paikka pihamaalla.
Lauantaina 11. kesäkuuta kirkolla rakennetaan kalusto kuntoon. Sen jälkeen käydään koko
jumalanpalvelus saarnaa lukuun
ottamatta kenraaliharjoituksena
läpi.
– Saatan vielä antaa ohjeistusta tekstinlukijoille tai pyytää liturgia ottamaan Herran siunauksessa ja synninpäästössä kontaktin kameraan.
Kuvasuunnitelman tekoon menee pari viikkoa. Ohjaaja miettii
tarkkaan kaikki käyttämänsä 150–
200 kuvaa.
– Pyrin niillä avaamaan katsojalle jumalanpalveluksen syvintä
sisältöä. Jos Pyhän Hengen läsnäolo tulee läpi ja koskettaa ihmisen
sisintä myös kotona, silloin on saavutettu jotakin siitä ytimestä.
Heikkilälle parasta palautetta on ollut se, kun joku kertoo olleensa tv-messussa lähempänä Jumalaa kuin missään.

vapaa-aikana puhumassa seurakunnissa. Vaimon kotitilalla Mietoi-

Pirjo Silveri

sissa järjestämme retriittejä, hengellisiä tilaisuuksia ja koulutustapahtumia”.

Jumalanpalvelus televisioidaan
Tyrvään kirkossa 12. 6. klo 10.
TV1 lähettää sen 18. kesäkuuta.
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Faktaa
Vammalassa 2004
Lähetyskannatus

142 524 e

Lähetyskannatus e/jäsen
Lähetystilaisuuksia

10,59
105

Varainhankintatempauksia

35

Lähetystyön pienryhmiä
Rekrytoituja lähettejä

5
11

Vammalan seurakunnassa lähetystyön tarkoituksena on
– havahduttaa seurakuntalaiset
huomaamaan lähetystyön
tärkeys
– mahdollistaa lähetyskentällä

1360 pullollista
lehtimehua lähetykselle
tapahtuva työ

– rekrytoida uusia lähtijöitä

”Kristus lähettää”

Alkuajoilta moni muistaa myyntituotteisiin lätkäistyt tarrat, kuten
”Kristus lähettää kaikkeen maailmaan”.
– Jauhopussien kylkiin pränttäsimme tekstejä, joita emännät sitten leipoessaan saattoivat lukea.
Tälläkin tavoin kertasimme lähetyskäskyn sanomaa. Sitä, mitä
Kristuksen rakkaus meiltä hänen

Upi Vuorenoja

L

ähetystori on Vammalassa jo
käsite. Vuodesta 1978 syyskuun toisena perjantaina kaupungin tori on pullistellut väkeä,
tavaraa ja lähetystietoa.
Naapuritkin ovat kopioineet
seurakunnan suosittua tapahtumaa. Hankkeen puuhamiehet eivät panisi pahakseen, vaikka koko
Suomi matkisi perässä.
Peruskonsepti on pysynyt yli
neljännesvuosisadan lähes samana. Vammalalaisille päivä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että silloin saa
ostaa lähetyspappi Arto Jaatisen
kotona mustaherukanlehdistä valmistettua mehua. Viime vuonna
”rovastin tropiksi” nimettyä juomaa myytiin lähetyksen hyväksi
kaikkiaan 1 360 pullollista.
Entisen Karkun seurakunnan
kirkkoherra Jaatinen on koko tori-idean isä – hän aikanaan ehdotti kaiken kansan keskelle menemistä.
Tyrvään silloinen kirkkoherra
Timo Kökkö ja lähetyssihteeri Salli Ristevirta lämpenivät ajatukselle
ja ehdottelivat paikaksi seurakuntataloa. Jaatinen sanoi, että eikun
torille! Siellähän ihmiset liikkuvat,
kokoontuvat ja ruokatuntilaisetkin
voivat häthätää poiketa.
Heti ensimmäisenä vuonna
karkkulaiset olivat täysillä mukana
ja onnistuivat keräämään 50 000
mummonmarkkaa. Varovaisemmin liikkeelle lähteneet tyrvääläiset keräsivät 15 000 markkaa.
– Jo seuraavalla kertaa molempien seurakuntien tuotto taisi olla 40–50 000 markkaa. Hyvin nopeasti sadantonnin raja kuitenkin
rikkoutui.
Viime vuosina lähetystori on
tuottanut pyöreästi 20 000 euroa.
– Kunnioitettava summa, iloitsee
Jaatinen.

Upi Vuorenoja

lähetystyöhön

haastatteluja. Jo viikkoa etukäteen
torin laidalle on aina noussut komea portti.
Eri vuosina on kokeiltu erilaisia
ideoita. Joskus on kutsuttu paikkakunnan silmäätekeviä taiteilemaan
tai leipomaan, ja tulokset on huutokaupattu. Myös koululaiset ovat
piirtäneet lähetysaiheisia töitä, jotka on laitettu torille esille, parhaat
raamitettu ja myyty huutokaupassa.
Terveisiä ilmojen halki

Karkun pappi Arto Jaatinen on Vammalan lähetystori-idean isä.

Neljännesvuosisadan aikana syyskuun toisena perjantaina Vammalan torilla on taiteiltu, lähetetty lähetysviestejä ilmojen halki, myyty leivonnaisia –
ja tapailtu tuttuja.

perheensä jäseninä vaatii.
Jaatisen mielestä lähetys on
kaikkea muuta kuin pienten piirien puuhastelua. Se jos mikä on
seurakunnan ominta työtä. Harva
pystyy lähtemään maailman ääriin,
mutta lähetystyötä voi tehdä myös

lähellä, vaikka sitten ostamalla pussillisen ryynejä tai jauhoja.
Kun Maria Mustalahti toimi
Tyrvään lähetyssihteerinä, hän taiteili torikojujen taustoille lähetysaiheisia julisteita, joita päivitettiin
tilanteen mukaan. Muutamana

vuonna painettiin lähetyskentiltä esitteitä, joita jaettiin asiakkaille
vaihtorahan kanssa.
Lähetystori on aina paitsi näkynyt myös kuulunut Vammalan
keskustassa. Päivän aikana on ollut aiheeseen liittyviä tietoiskuja ja

Taottu maapallo kuljettaa rukousviestiä

L

ähetyskynttelikkö on sekä
aikuisille että lapsille tuttu
kirkollinen esine; katseen
vangitseva, vierelleen houkutteleva.
Tiedäthän tuon maapallon
muotoon taotun kynttelikön, kolikkolippaineen ja valkeine ohuine kynttilöineen? Olet varmaan
nähnyt sellaisen monessa kirkossa tai seurakuntatalossa Suomessa.
Tyrvään kirkko sai omansa
tänä keväänä, samanlaisen kuin
seurakuntatalolla on ollut jo pitkään. Myös Sammaljoen kirkossa on lähetyskynttelikkö, samoin
Luther-talolla ja Illon rukoushuoneella.
Karkun kirkkoon kynttelikön teki 1970-luvun lopulla UnLähetyskynttelikkö on myös rukouskynttelikkö. Tyrvään kirkko
sai omansa tänä keväänä.

to Jaatinen, käsistään kätevä ja
lähetyskipinän saanut Arto-papin isä.
Lähetyksen hyväksi pikkusummalla sytytetty kynttilä on
itse asiassa rukouskynttilä. Liekki symboloi toivon, ilon ja kiitollisuuden sävyistä rukousta.

Pysähtymisellä ja hiljentymisellä kynttelikön äärelle on mitä suurimmassa määrin sielunhoidollinen merkitys, muistuttaa Arto Jaatinen. Hän sanoo,
että siinä voi viedä monitahoista viestiä:
– Kun sytytät kynttilän, tuet
lähetystyötä. Voit hiljentyä myös
muistamaan vaikka poismenneitä rakkaitasi tai käyttää kynttilää
esirukouksena mille aiheelle tahansa.
Kynttilän sytyttäminen merkitsee Jumalan suojeluksen pyytämistä, ja palavat kynttilät muistuttavat meitä maailmaa valaisevasta Kristus-valosta.
Ihmisten sytyttämät rinnakkaiset liekit kuvastavat myös kristittyjen yhteyttä: valo ja lämpö
on yhteinen. Jo alkukirkosta asti kristityillä on ollut tapana kokoontumisissaan sytyttää kynttilöitä.

Lähetystori on joka vuosi houkutellut kaikenikäisiä. Keskustaan
ovat suunnanneet niin päiväkotilapset kuin koululuokat, sekä
esiintymään että tutustumaan.
Joskus tenavat ovat lahjoittaneet vanhoja lelujaan, pelejään ja
askartelutarpeitaan, joita on lähetetty eteenpäin ilahduttamaan pikkuväkeä Etiopiassa, Hongkongissa, Thaimaassa.
Muutamia kertoja Vammalasta
on nousut taivaalle valtava säähavaintopallo viemään terveisiä – ja
esimerkiksi lasten kirjoittamia lähetysviestejä – ilmojen halki. Väki torilla on pientä maksua vastaan
arvaillut, minne pallo laskeutuu.
– Kerran pallo tuli alas Juupajoella. Sen löysi sikäläisen lähetyssihteerin mies hirvijahdissa ollessaan.
Jaatisen mielestä lähetystorin
luonteeseen kuuluu, että myytävää
piisaa koko pitkän päivän ja että
lämmintä leipää on tarjolla muulloinkin kuin vain aamulla. Niinpä jokuset jauhopeukalot jäävät
aina toripäiväksi kotiin, kypsentämään vaikkapa kakkoja, joita pitkin päivää kuljetetaan suoraan uunista myyntipöydille.
Menekkiartikkeleita lähetystorilla ovat olleet juuri leivonnaiset
ja mehut.
– Esimerkiksi Ketolan Kalevi
on tehnyt vaikka minkälaisia mehuja, musta- ja punaherukan lisäksi erikoissekoituksia joissa on mukana vadelmaa, karpaloa, mustikkaa. Viime vuonnakin hän toi varmaan 500 pullollista.
Pirjo Silveri
Lähetystori Vammalassa 9. syyskuuta 2005
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T

ervehdys Pakistanista. Tekstiä kirjoittaessani
on kulunut vasta kaksi viikkoa kun saavuin
matkalaukkuineni Islamabadin lentokentälle.
Elämä täällä aukeaa varsin erilaisena kuin Suomessa, kyllä Tyrvään tytöllä riittää ihmettelemistä.
Liikenne on vasemmanpuoleista, vaatetus erilaista,
ihmiset erinäköisiä, kieli vieras ja käytöstavat toisenlaisia. Kaiken uuden keskellä olen kokenut Jumalan runsasta huolenpitoa. Täällä työskentelevät
suomalaiset lähetit ovat opastaneet ja luotsanneet
minua kädestä pitäen eteenpäin.
Jeesus sanoi jäähyväisrukouksessaan Isälleen
”Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen
minäkin lähettänyt heidät” (Joh 17:18).
Kaikki kristityt on lähetetty toteuttamaan jotakin
tehtävää, kutsuttu jollekin paikalle. Jumala ei heitä
meitä sattumalta maailmaan, vaan hänellä on jokaista varten tarkka suunnitelma. Joka päivä meidän tulisi kysellä ja rukoilla Jumalan johdatusta ja
Hänen tahtonsa tapahtumista elämässämme.
Jumala lupaa moneen kertaan Sanassaan pitää
meistä huolta ja ohjata askeleitamme. Jesajan kirjassa (Jes 52:12) on lupaus: ”Mutta nyt teidän ei
tarvitse lähteä hätäillen, ei pakopaikkaa etsien, sillä
teidän edellänne kulkee Herra, Israelin Jumala seuraa suojananne.”
Itse olen huomannut, että kun on helppoa ja asiat
sujuvat ongelmitta ja toivotulla tavalla, on helppo rukoilla Jumalan tahdon tapahtumista. Jos on vastustusta ja hankaluutta, saattaa mieleen hiipiä ajatus, ettei
Jumala lupauksistaan huolimatta olekaan kanssani.
Ajattelemme ehkä, että kun elämme Jumalan
tahdon mukaan, hän tasoittaa tien eteemme. Jos
tulee ongelmia, heitämme hanskat tiskiin ja on kiusaus sanoutua irti koko hommasta. Jumala ei kuitenkaan ole luvannut meille ongelmatonta elämää,

mutta hän on luvannut olla joka päivä kanssamme.
Pakistanissa mielessäni on usein pyörinyt Joosuan kirjan jae (Joos 1:9), jonka olen ristinyt jänishousun jakeeksi.
”Muista, että olen sanonut sinulle: Ole rohkea ja
luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.”
Parasta mahdollista seikkailua saa elää, kun antaa elämänsä Jumalan käyttöön. Niissä tehtävissä,
joihin Jumala johdattaa on turvallisin ja paras olla,
oli palvelupaikka sitten Pakistan tai Suomi.
Jumala on ylivertainen työnantaja, hänellä on
viime kädessä kaikki vastuu ja hän saattaa työnsä päätökseen, vaikka me työntekijät uupuisimmekin matkalla.
Iloitsen kaikista lähettäjistäni siellä Vammalan
seurakunnassa, lähteä ei voi ilman lähettäjiä. Teillä
on siellä kiireinen aika menossa ja Lähetysjuhlien
tiimoilta varmasti kaikille riittää tehtäviä. Sinä, joka et ole milloinkaan juhlilla käynyt, rohkaisen nyt
menemään ja tutustumaan. Tunnelma ja anti ovat
kokemisen arvoisia.
Siunattua ja aurinkoista kesää Vammalaan.

Ystäväni laati pyynnöstäni kirjeen. Hän ojensi sen minulle ja
pyysi lukemaan. Kirje sisälsi toimintaohjeita. Luin sen kahteen
kertaan. Ajattelin kirjeen saajia,

Israelin Jumala kuuluu
kaikille kansoille
Ps 47:7–10. Ps 86:8–10,
Miika 4:1–2, Sak 8:20–23.

Sastamalankatu 68
Vammala

Puh. (03) 511 2640
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Kirjoittaja on
fysioterapeutti ja
diakonissa, joka
aloitti huhtikuussa
työnsä Vammalan
seurakunnan
nimikkolähettinä
Pakistanissa.

seurakunnan vapaaehtoisia. Miltähän heistä tuntuu lukiessaan?
– Pehmennä vähän, vastasin
ystävälleni. Ja hän ymmärsi, mitä
tarkoitin. Sana ”tule” muuttui sanaksi ”tulisitko”, sana ”lähetä” sanoiksi ”voisitko lähettää” ja niin
edelleen.
Kirje sai pehmeämmän sävyn,
mutta kadottiko se samalla terävyytensä? Entä, jos se ei enää tehoakaan? Alkaako jo tuntua, etten
ole tosissani?
Jeesuskin jätti meille toimintaohjeita. Ne on kirjoitettu esimerkiksi Matteuksen evankeliumin
loppuun. Menkää! Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni! Kastakaa! Opettakaa noudat-

Taivaan ja maan Herra
antaa tehtävän
Matt 28:18–20, Mark 16:15–
16, Luuk 24:46–46.

Välimäen tila

* Maatilamajoitusta ja perhejuhlia
Maritta ja Esko Pyymäki
Rautaniementie 524, 526
38270 SAMMALJOKI
Puhelinnumerot:
(03) 515 7373
040 746 4373
050 541 5273
Sähköposti:
maritta.pyymaki@valimaentila.com

PUUTARHAKESKUS Asemakatu 11,

38210 Vammala
P. (03) 514 1518
Avoinna: ma-pe 9-19,
la 9-16, su 10-17
sähköposti: kukkatalo.riutta@kopteri.net

Lähetyskäsky
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui
heille näin: ”Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa
heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti.”
(Matt. 28:18–20)

HEINON LEIPOMO Ky

Aittalahdenkatu 6, 2. krs
38200 Vammala
(03) 511 9010
kirsti.jokela@matka-jokela.ﬁ
www.matka-jokela.ﬁ

Jenni Haunia

Puistokatu 15, Vammala
Puh. (03) 511 5881
Faksi (03) 511 883

tamaan minun sanojani!
Jeesus ei pyytele pehmeästi,
menisittekö tai voisitteko tehdä,
vaan antaa seuraajilleen selkeän
tehtävän.
Olenkohan lähtenyt joskus
näitäkin sanoja pehmentämään,
tarkoitan noin hiljaa mielessäni?
Vai haluanko ottaa ne tosissani?
Mitä Jeesus minulta odottaa?
Hän on tosissaan – ei vain tehtävässään, vaan myös lupauksessaan: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Hannu Heikkilä
Lähetysjuhlien pääsihteeri

Mitä lähetystyöntekijä
julisti?
Apt 13:16–41, Apt 17:22–31.
Varsinaista kansainvälisyyttä
Ilm 7:9–10, Gal 3:26–28.

Rumpujen kuminalla
rukoukseen

T

ahdotko seikkailla Afrikassa,
kuunnella rumpujen kuminaa, rakentaa ilon siltaa, ratkaista pistaasipähkinän arvoitusta,
vetää rukousnauhasta, tehdä matkaa hiljaisuuteen, kokea meidän
messun?
Sylvään koululla voit kokea kaiken tämän ja paljon muuta jännittävää. Lähde mukaan! Satoja muitakin lapsia eri puolilta Suomea tulee.
Lasten ja varhaisnuorten ohjelma tekee aina vaikutuksen lähetysjuhlia järjestävään pastori Irja AroHeinilään. – Siellä näkyy niin selvänä, mitä lähetystyö on: Jeesuksesta kertomista ja ihmisten auttamista.
Tietysti Irja-pappi on kutsunut
juhlille myös neljä omaa lastenlastaan (1 kk–6 v).
Kolmen päivän aikana iso liuta paikkakuntalaisia pääsee esiintymään, muun muassa 13-vuotiaat
rumpalit Petteri Koskinen ja Iiro
Kulmala, Varilan koululaiset opettajansa Tuulikki Nymanin johdolla, Olena Sandholmin pantomiimiryhmäläiset.
Heti avajaisiltana lavalle nousee
tosi suuri kuoro: kaikki vammalalaiset lapset kutsutaan mukaan.
Tunnuslaulua ”Kirjoitettu sydä-

miin” on pitkin kevättä harjoiteltu eri yhteyksissä.
Rakennamme siltaa

Musiikkiliikuntaryhmä Ilonsilta
saa nyt tuekseen Elisabet Rantasen johtaman kuoron.
Juuri kymppisynttäreitään viettänyt pyhäkouluryhmä kokoontuu
joka toinen viikko pappilassa. Toiminnan motto on ”opi tuntemaan
Jumala ja tee hänet tunnetuksi”.
Kansainväliseen King´s Kids -verkostoon kuuluvassa työssä voivat
olla mukana tenavat, äidit ja isät,
isovanhemmatkin.
Jos asia kiinnostaa, kysy lisää
pyhäkoulusihteeri Irmeli Kulonpäältä. Erityistä musikaalisuutta
tai laulu- ja soittotaitoa ei vaadita,
koska esityksissä käytetään yleensä
taustanauhoja. Harjoituksissa kaikuvat tilanteen ja ﬁiliksen mukaan
hengelliset lastenlaulut, ylistyslaulut ja virret. Koreografeja on aina
ollut omasta takaa.
Lähetysjuhlan avajaisiltana kappaleena on Rakennamme siltaa.
– Tervetuloa näkemään ja kokemaan, kuinka 4–11-vuotiaat lapset
esittäessään nauttivat niin sydämensä pohjasta! Vaikka hiukan jännittäisi, silti he haluavat esiintyä, tietää
joukkoa luotsaava Anneli Eronen.

Jaakko Pirttikoski
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Ilonsilta on ollut osa Vammalan pyhäkoulutyötä ja kymmenen vuotta.
Pääsiäisenä musiikkiliikuntaryhmäläiset esiintyivät Tyrvään kirkossa.

Mitä sinä haluaisit kätkeä rytmisoittimeesi? Tuo pikkuaarteet mukanasi
juhlille.

Rytmikirjoitusta sydämiin

Joka ainoa lapsi pääsee laulamalla,
soittamalla ja askartelemalla ”kirjoittamaan” lähetysajatuksiaan.
Lauantaiksi on varattu yli 400
tyhjää säilykepurkkia, joista syntyy
yhtä monta uniikkia rytmisoitinta. Omatekoisilla instrumenteilla nuori juhlakansa musisoi päälle päätteeksi yhdessä.
Jo kotona kannattaa katsella sillä silmällä laatikoitaan, ja etsiä pikkuaarteita purkkiin umpioitavaksi.

Mitä sinä haluat kätkeä lempi-perkussioosi? Simpukan, kiven, herneitä, helmen, eurokolikon, klemmareita, tulitikkuaskin?
Lopputuloksena on ikioma juttu, kun kukaan muu ei tiedä, mitä sisällä on. Salaperäistä rytmisoitinta voi kuljettaa mukana muuallakin kuin lähetysjuhlilla.
Totta kai lapset johdatetaan
myös rukoukseen. He saavat vähän
kuin onkimalla vetää kuvitettuja aiheita ja tekstejä rukousnauhasta.

Käteen voi tarttua rukous kodin, perheen tai jonkun kaukaisen
ihmisen puolesta, rukous ilosta,
musiikista, kirjoista, sarjakuvista,
jumalanpalveluksesta, rukous ruokapöydässä, koulumatkalla tai harrastuksissa…Tarkoitus on herätellä huomaamaan, kuinka paljon arjessa onkaan aihetta rukoukseen ja
kiitokseen.
Pirjo Silveri

www.salonlakki.fi
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Timo Möttönen arvioi musiikkitarjonnasta löytyvän vähän kaikille
kaikkea kivaa kevyemmästä popista
vähän raskaampaan rockiin.

YLIOPPILASLAKIT
ja

VALMISTUJAISLAKIT
R.K.SALON LAKKITEHDAS OY

Terapia vetäytyy keikkalavoilta syksyllä. Lähetysjuhlilla on oiva tilaisuus nähdä bändiä vielä kertaalleen.

Gospelbändit valloittavat
Kaalisaaren

N

uorten lähetysjuhlat marssittavat toistakymmentä
yhtyettä ja artistia Kaalisaaren kentälle rakennettavalle lavalle. Yksi merkittävimmistä bändeistä on gospelrockin pioneeri Terapia, joka jättää jäähyväiset lavoille elokuussa.
Vammalalainen tämän kevään
tuore ylioppilas Timo Möttönen
katselee esiintyjälistaa mietteliäänä.
– Kohtuullisen onnistuneesti on
löydetty kokonaisuus, joka tarjoaa
vähän kaikille kaikkea kivaa. On kevyempää tavaraa ja vähän raskaampaa rockia, musiikkia aktiivisesti
harrastava ja itse syntikkaa ja koskettimia soittava Timo tuumii.
– Terapia on lähinnä omaa makuani, he soittavat suhteellisen
rankkaa musiikkia. Eivät kuitenkaan niin rankkaa, etteikö laajem-

pikin kuulijakunta pystyisi nauttimaan musiikista. Myös Habakukilla on ollut aina välillä veikeitä
biisejä.
Raskaampaa musiikkitarjontaa
on Timon mielestä sittenkin niukemmin tarjolla, joskin ryminägospelin kuuntelijaryhmä saattaisi jäädä pienemmäksi. Kaikki eivät ehkä osaisi arvostaa äärimmäisiä elämyksiä, itsensä pilke silmäkulmassa
”marginaalisen musiikin kuuntelijaksi” määrittelevä Timo kertoo.
Terapia vetäytyy
keikkalavoilta

Terapia soittaa viimeisen konserttinsa elokuun lopussa Ristirockissa. Nuorten lähetysjuhlilla gospelrockin uranuurtajaa pääsee kuulemaan Kaalisaaressa lauantai-iltana.
Ennen yhtyeen 18-vuotisen taipa-

leen päättymistä esiintymisiä on
Vammalan lisäksi vain Nurmeksessa, Joensuussa ja lopuksi Tampereella.
Terapia uudisti 90-luvun alussa käsityksiä kotimaisesta gospelista yhdistämällä metallisen rockin
ja melankolisen suomenkielisen
lyriikan, mikä herätti kiinnostusta myös gospelpiirien ulkopuolella. Yhtye on keikkaillut Vammalassa useita kertoja, viimeksi viime
vuoden huhtikuussa.
Terapian lisäksi Nuorten lähetysjuhlissa lavalle nousevat muun
muassa Exit, MimeMachine, Habakuk, forssalainen HB sekä tyyliltään 60- ja 70-luvun amerikkalaista soul-henkistä gospelia soittava Black Cotton Band.
Jaakko Pirttikoski

Upi Vuorenoja
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Kirkkovaellus tarjoaa

V

ammala on saamassa oman,
parinkymmenen kilometrin
mittaisen pyhiinvaellusreittinsä. Se alkaa Karkun aseman liepeiltä,
seurailee kyläteitä Rautaveden rantamaisemassa ja päättyy Vammaskosken partaalle keskustaan.
Harsun pihapiirin Hyvän paimenen majatalosta kulkijan askeleet johtavat Karkun evankelisen
opiston leirikirkon, Sastamalan
ja Tyrvään Pyhän Olavin keskiaikaisten kirkkojen kautta 150 vuotta täyttävälle Tyrvään kaksitorniselle. Lähtöpisteestä matkalainen
saa kartan, vettä ja leipää.
Hankkeen puuhamiestä Upi
Vuorenojaa on suunnittelussa innoittanut ennen muuta Via Crusis
eli vanhankirkon tulipalossa tuhoutuneet Kristuksen kärsimystietä kuvanneet lehterimaalaukset. Perimmäinen tarkoitus on tarjota ihmisille elävää vettä ja elämän leipää.
– Kirkkovaellus ei ole vain kirkkoihin tutustumista, vaan se johdattaa suoraan kristillisen sanoman ytimeen.
Näky rakentui pala palalta

Kirkolta kirkolle -reitti vihitään 10.
kesäkuuta. Lähetysjuhlien avajaispäivän aamuna vaeltava Jumalan
kansa siunataan matkalle, ja ensimmäiseen ryhmään on tulossa muun
muassa Tuomasväkeä Tampereelta.
Pitkin kevättä Harsulla on pidetty talkoita, kunnostettu Hyvän
paimenen majataloa ja viereistä pakarirakennusta sekä viilattu reittipalvelujen yksityiskohtia.
Hyvän paimenen majatalo oli
alun perin Ylöjärvellä purkutuomiota odottanut mummonmökki. Vuosi sitten juhannusviikolla
se kuskattiin rekkakyydillä Karkkuun, vailla Harsun isäntäväen,
Maijun ja Upin tarkkaa suunnitelmaa tulevasta käytöstä.
– Sitten tuli vaan yks pläiskähdys mun pääsäni, että sehän
on Hyvän paimenen majatalo ja
sieltä lähdetään kirkkovaellukselle, kuvailee Upi, Karkun entinen
kanttori, joka on parhaillaan vuorotteluvapaalla opettajan työstään
Suodenniemellä.

Upi Vuorenoja

elämän leipää

Korpitietä ja kuusikkoa mahtuu Karkusta Tyrvään kirkolle apostolinkyydillä
matkaavan tielle. Lähetysjuhlien päätoimikuntalaiset koevaelsivat reitillä
toukokuun alussa.

Näky on jalostunut valmiiksi tuotteeksi niin sutjakkaasti, että mies itsekin ihmettelee. – Kaikki palaset ovat vain naksahdelleet
kohdalleen. Koko ajan on ollut ihmeellinen tunne, kuinka hyvin tämä etenee. Olen turvallisin mielin
ajautunut virran vietäväksi.
Kiikan huutokauppakamarilla
poiketessaan Harsun isäntä näki
vanhan taulun hyvästä paimenesta ja tiesi oitis, missä sille on uusi koti.
– Ostin samalla vanhan kiertokoulun pulpetin. Ajattelin sen
mahtuvan meille ja sopivan infomateriaalin paikaksi, ja niin kävikin. Olen nyt rakentanut verannan
pulpetin mittojen mukaan.
Maria ja Olavi – vahva pari

Jo vuosisatoja sitten kristityt kulkivat pitkiäkin matkoja pyhille paikoille, muistamaan merkityksellisiä tapahtumia tai kunnioittamaan

esikuvallisia kristittyjä, pyhimyksiä
– tai idän kirkon sanonnan mukaan ”edellä menneitä pyhiä”.
Yhteys tarkoitti sekä konkreettista yhteyttä toisiin matkalaisiin
että liittymistä pelastushistoriaan ja
sukupolvien ketjuun. Pyhiinvaellus
oli sekä henkilökohtainen, kiitoksen ja rukouksen täyteinen kokemus että uskontunnustus – näkyvä
todistus uskosta ja kilvoittelusta.
Keskiaikaista pyhiinvaellusperinnettä jatkavat kirkkovaellukset ovat
löytäneet paikkansa luterilaisessa
Suomessa. Nykyihminen voi yksin
tai yhdessä ystävien kanssa kokea jotakin entisaikojen traditiosta.
Rauhallinen vaeltaminen antaa
tilaa hiljaisuudelle, rukoukselle, laululle. Hengellistä ulottuvuutta tuo
myös ympäröivä luonto. Kauniit
maisemat, kasvit ja eläimet avaavat
matkamiehelle luomisen teologiaa.
Matkailun edistämiskeskuksen
mukaan turisti poikkeaa lomillaan

kirkkoihin toiseksi eniten – heti
huvipuistojen jälkeen. Siinä mielessä kyse on verrattomasta matkailutuotteesta.
– Kun lähdin ideaa toteuttaPukintie
242, 38200että
VAMMALA
maan,
en miettinyt,
kirkkovaelluksetPuh.
olisivat
jotenkin111
”muotia”.
03-5128
Nyt olen kyllä huomannut, että sawww.telilansahkotyo.fi
ma ajatus
on monien mielessä, sanoo kotiseutuaan palavasti rakastava ja itsekin paljon matkailuoppaana toiminut Upi Vuorenoja.
Hänen mielestään Pyhälle Marialle omistettu Sastamalan kirkko
ja HEINON
Tyrvään Pyhä
Olavi ovat Ky
vahva
LEIPOMO
pari. Nyt kun Tyrvään ja Karkun
Sastamalankatu
68
seurakunnat ovat yhdessä, keskiaiVammala
kaiset kirkot
ovat seura- ja seutukunnalle
varsinainen
Puh. (03) 511voimatekijä.
2640
Vuorenoja visioi, kuinka Vammalan kirkkovaelluksesta voisi
kehkeytyä koko Kokemäenjokivarren mittainen Poriin asti ulottuva matkailullinen mahdollisuus. Se
saattaisi kiinnostaa kaikkialla Suomessa, jopa ulkomailla asti.
– Annan veden virrata mihin
suuntaan vaan, mutta perusajatusta ei parane unohtaa. Kirkkovaellusta ei lähdetty tekemään matkailutuotteeksi, vaan ”tuote” on syn-

tynyt näystä. Tämä on ollut meille lahjana annettu. Hyvä, jonka
TILITOIMISTO
olemme
ottaneet vastaan ja panneet kiertämään.

Vammalan kaupungin luvalla;
vanha asemakartta.

P. (03) 514 1518
Avoinna: ma-pe 9-19, Pirjo Silveri
la 9-16, su 10-17
sähköposti: kukkatalo.riutta@kopteri.net

Tuire Minkkinen Oy

Yksin
tai ryhmässä
Puistokatu
15, Vammala

Harsulta Tyrvään kirkolle voi kulPuh. (03) 511 5881
kea apostolinkyydillä,
pyörällä tai
veneellä.
Toki
taival
taittuu
Faksi (03) 511 883 myös
autolla, vaikkei peltilehmä oikein
kuulu luonteeseen.
Yksi vaihtoehto on tietenkin
kirkkovene. Tai jalkapatikassa toiseen suuntaan, junalla takaisin –
sekin onnistuu.
Vaelluksesta saa lisää tietoa
osoitteessa www.wanhaharsu.com,
Vammalan kaupungin matkailutoimistosta sekä reitin varren palvelupisteistä ja kahviloista.
Liikkeelle voi lähteä milloin tahansa, yksin tai porukalla. Retken
voi jokainen muokata näköisekseen,
ja Harsun pakarituvan leivinuunissa voi ennen lähtöä leipoa vaikka
oman sämpylätaikinansa evääksi.
– Ja jos joku haluaa laulavan
oppaan, voin lähteä ryhmän mukaan. Taukoineen, levähdyksineen
matka kestää kävellen 5–6 tuntia.
Luonnon kauneutta, historiaa,
ikivanhaa
kulttuuria – kaikkea
Välimäen
tilatäKURESSAAREN
tä* on
entisen
suur-Sastamalan
Maatilamajoitusta ja perhejuhliasydämessä pyhiinvaeltajalle tarjolla
OOPPERAPÄIVÄT
Maritta ja Esko
Pyymäki
ylitsevuotavasti.
Henkisiä
ja hen27.-29.7.
Rautaniementie
524,
526
gellisiä rakennuspuita elämäänsä
Leoncavallon Pajatso
saa melkein
38270takuuvarmasti.
SAMMALJOKI
Upi Vuorenoja
toivoo paikkaMatka-Jokela Oy
Puhelinnumerot:
kuntalaisten tarttuvan rohkeasAittalahdenkatu 6, 2. krs
(03) 515
ti matkasauvaan
ja 7373
kehottaa näke38200 Vammala
040 sen
746arvokkaan,
4373
mään kaiken
mitä
(03) 511 9010
on ihan 050
lähellä.
541 5273
– Ei tätäSähköposti:
paljon tartte selitellä.
kirsti.jokela@matka-jokela.ﬁ
Riittää kun sanoo, että viittiks katwww.matka-jokela.ﬁ
maritta.pyymaki@valimaentila.com
too,
mitä ympärilläs on.
Mitäs sitä sitten sen enempää
kehumaan. Kirkolta kirkolle pitää
jokaisen kulkea itse.
11,
PUUTARHAKESKUS Asemakatu
Hyvää matkaa!
38210 Vammala
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JUMALANPALVELUKSET
TYRVÄÄN KIRKKO
Messu tai sanajumalanpalvelus klo 10
pyhäpäivisin
TYRVÄÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO
Su 12.6. klo 10 messu
Su 26.6. klo 16 talkoolaisten juhannuskirkko
Iltakirkkoja voi olla kesän aikana, riippuen maalaustyön etenemisestä.
Mahdollisista iltakirkoista ilmoitetaan
myöhemmin.
SAMMALJOEN KIRKKO
Klo 10 messu tai sanajumalanpalvelus:
29.5. (perhemessu), 5.6., 12.6., 25.6.,
3.7., 10.7., 24.7., 7.8. (perhekirkko),
14.8., 28.8.
Klo 19 iltakirkko su 31.7.
KARKUN KIRKKO
Klo 10 messu tai sanajumalanpalvelus:
29.5. (perhemessu), 5.6., 12.6., 19.6.
(konﬁrmaatio), 31.7., 14.8., 21.8., 28.8.
La 18.6. klo 10 konﬁrmaatiomessu
SALOKUNNAN KIRKKO
Messu (klo 10 tai klo 12): 12.6., 26.6.,
10.7., 31.7., 14.8.
SASTAMALAN KIRKKO
Klo 10 messu tai sanajumalanpalvelus:
12.6., 25.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 7.8.
(konﬁrmaatio)
TYRVÄÄN SIUNAUSKAPPELI
Ehtoollisenvietto klo 19 ke 22.6., 27.7.
ja 10.8.
LISÄKSI
La 18.6. klo 22 Yömessu
Karkun kirkossa
Su 17.7. klo 13 Leirijumalanpalvelus Papinsaaressa
Pe 19.8. klo 20 Riemumessu
Karkun kirkossa
Su 21.8. klo 18 Partiolaisten kynttiläkirkko ja tiekirkon päätöshartaus
Sastamalan kirkossa (Kirkko 850 vuotta
Suomessa -tilaisuus).

TAPAHTUMAT, JUHLAT, ILLAT
Ti 24.5. klo 18 Miesten saunailta
Leirimajalla
Ke 25.5. klo 19 Kansanlähetysilta
Vammalan srk-talon rantasalissa
To 26.5. klo 18 Lähetysjuhlien koulutusja infotilaisuus Vammalan srk-talossa
Su 29.5. klo 14 Kevätjuhla ja päivä- ja
perhekerhojen päätösjuhla
Lopenkulman rukoushuoneessa
Ti 31.5.klo 19 Lähetyspiiri
Luther-talossa
Ke 1.6. klo 13 Keskiviikkokerho Sammaljoen kirkon salissa. Klo 14 Kaltsilan
diakonia- ja lähetyspiiri vierailee Hopun
vanhainkodissa. Klo 19 Kansanlähetysilta Vammalan srk-talon rantasalissa
Su 5.6. Messun jälkeen kirkkokahvit ja
Olavi Sorvan lähtöjuhla Vammalan
srk-talon aulasalissa
Ke 8.6. klo 19 Konsertti
Vammalan srk-talon juhlasalissa
To 9.6. klo 19 Lähetysjuhlien
talkoolaisten siunaustilaisuus
Tyrvään kirkossa
Pe 10.–12.6. Lähetysjuhlat
Vammalassa (Kirkko 850 vuotta
Suomessa -tilaisuus)

Ti 14.6. klo 18 Lähetysjuhlien kiitosjuhla
Vammalan srk-talossa
Pe 24.6.klo 19 Juhannusjuhla
Pappilan rannassa
La 25.6.klo 18 Juhannusjuhla
Houhajärvellä Merja ja Olavi
Ryömällä, Houhajärventie 593
Su 26.6.klo 13 Kesäjuhla
Luther-talossa. Klo 19
Juhannusjuhla Lopenkulman
rukoushuoneessa
Ma 27.6. klo 19 Pro Patria -ilta
Pyhän Olavin kirkossa
Ti 28.6. klo 19 Lähetyspiiri Luther-talossa
Ke 6.7. klo 18 Sleyn Sammaljoen osaston Kivikkolanmäen perinteiset pihaseurat Suodenniemellä, Kivikkolantie
50, kutsujina Hilkka ja Timo Vuorenoja
Su 10.7. Messun jälkeen Vammalan
Sleyn osastojen kesäjuhla Sammaljoen
rukoushuoneessa
Ma 11.7. Alkaen klo 16 Lopenkulmalaisten leiripäivä Sahrapirtillä
Ti 12.7. klo 19 Lähetyspiiri
Luther-talossa
Ti 19.7. klo 18.30 Pihaseurat
Ristevirralla, Rudolf Koivun tie 190
Ke 20.7. klo 19 Roismalan diakonia- ja
lähetyspiiri Lauhamon mökillä Karkussa
Ti 26.7. klo 19 Lähetyspiiri
Luther-talossa
Ti 9.8. klo 19 Lähetyspiiri Luther-talossa
To 11.8. klo 18 Yrittäjien ja
seurakunnan yhteinen ilta Leirimajalla
La 13.8. Uusien vammalalaisten kulttuurikierros, lähtö klo 14 ent. kaupungintalon pysäköintialueelta, paluu klo 17.30.
Järj. Vammalan kaupunki ja seurakunta.
Su 14.8. klo 10 Messu Tyrvään kirkossa, messun jälkeen ruokailu ja Tyrvään
evankeliumijuhla Luther-talossa. Klo 10
Vanhojen ”sammaalaisten” ja Etelä-Tyrväällä kesää viettävien kirkkopyhä Sammaljoen kirkossa, kirkkokahvit
Su 21.8. klo 18 Elojuhla Lopenkulman rukoushuoneessa
Ti 23.8. klo 19 Lähetyspiiri
Luther-talossa
JÄRJESTETTÄISIINKÖ teillä pihaseurat, mökkiseurat tai suvisoitto? Ota yhteyttä seurakunnan pappeihin tai muihin työntekijöihin ja voimme sopia asiasta.
Kylälähetysjuhlat pidetään tänä vuonna Lähetysjuhlien takia vasta syksyllä.

TAPAHTUMIA, JUHLIA, ILTOJA
KARKUN KAPPELISEURAKUNNAN ALUEELLA
Ti 24.5. klo 13 Salokunnan päiväpiiri Salokunnan kirkolla
La 28.5. klo 14 Muistokivijuhla
Sastamalan kirkossa
Ti 28.6. klo 19 Kesäillan hartaus
Kiuralassa Liisa ja Jouko Lehtimäessä,
Puljusnokantie 36
Ke 6.7. klo 19 Runon ja laulun iltahetki
lähetystyötä tukien Pirunvuorella
Ke 13.7. klo 19 Lauluilta Harsun pihalla
To 14.7. klo 20.30 Iltakävelijän
urkupalat Karkun kirkossa

Pe 15.7. klo 19 Konsertti, iltakirkko ja
ehtoollisenvietto Karkun kirkossa
Su 24.7. klo 14 Raamattu- ja Israeltilaisuus Toronnokalla Matti ja Irma
Pentin kesämökillä
To 4.8 klo 19 Soli Deo Glorian konsertti
Harsun pihalla (sateella Karkun
seurakuntatalossa)
Ti 9.8. klo 18 Ilta Vapahtajan hoidossa
Kutalassa Anita ja Raimo Bergillä,
Otajärventie 141
Ti 16.8. klo 19 Laulu- ja lähetysilta Eila
ja Urpo Isotalossa, Mäenkyläntie 26.

DIAKONIATYÖN LEIRIT,
RETKET JA TAPAHTUMAT
To 26.5. klo 12 Torstailounas ja kevätjuhla Vammalan srk-talossa, Irmeli
Lehikoinen.
Ma 13.6–ti 14.6. Kehitysvammaisten leiri Leirimajalla. Alkaa ma klo 12, päättyy ti klo 15. Tiistai on myös toimintakeskuksen leiripäivä. Maija-Liisa Halme
ja Liisa Ketola.
La 30.7.–pe 5.8. Seurakuntaretki
Lappiin, Kairosmajalle. Irmeli
Lehikoinen ja Aila Rauhala.
Muutama paikka vapaana.
Ke 10.8. klo 14–15.30 Lähimmäistyötä
tekevien avoin työnohjausryhmä seurakunnan virastotalossa, Aittalahdenk.12,
Maija-Liisa Halme.
Ke 17.8. Rovastikunnallinen mielenterveyden virkistyspäivä Suodenniemellä.
Yhteislähtö Seukun parkkipaikalta,
Liisa Ketola.
Pe 26.8. klo 10–16 Rovastikunnallinen
päihteetön leiripäivä Houhajärven
Leirimajalla, Liisa Ketola.
Ma 5.9. klo 10–14.30 Sotainvalidien,
puolisoiden ja naisjaostojen leiripäivä
Houhajärven Leirimajalla,
Maija-Liisa Halme.
Ma 5.9. klo 17–20 Vammaisjärjestöjen
leiri-ilta Leirimajalla, Maija-Liisa Halme.
Ti 6.9. klo 10–16 Näkövammaisten leiripäivä Leirimajalla, Aila Rauhala.
Ma 14.9. klo 14–15.30 Lähimmäistyötä tekeville avoin työnohjausryhmä srk:
n virastotalossa, Aittalahdenk.12, Maija-Liisa Halme.
To 15.9. Työttömien leiripäivä ja torstailounas Leirimajalla, Irmeli Lehikoinen.
Ti 20.9. klo 12 Vanhemman väen askartelukerho Vammalan srk-talon rantasalissa. Kerhon toimikunta klo 14. Irmeli Lehikoinen
To 22.9. klo 12 ja 18 Rovastikunnallinen
Jazz-messu Tyrvään kirkossa. Mukana
Antinkartanon väkeä, Heikki Mäkelä,
Maija-Liisa Halme.
Tied. ja ilm. viikkoa ennen ko. tapahtumaa Vammalan seurakunnan diakoniatoimistoon, ma–pe klo 9–11
puh. 514 2411 tai 511 4709.

LÄHETYSKERÄYS
Jokavuotinen lähetyskeräys alkaa 20.5.
ja jatkuu 30.6. asti. Sillä tuetaan Suomen Lähetysseuran työtä Venäjällä, Israelissa, Pakistanissa, Ranskassa ja Nepalissa.

Parikymmentä vapaaehtoista kiertää listoineen, mutta joka ovelle kerääjiä ei riitä. Lahjan voi antaa myös suoraan Vammalan seurakunnan vapaaehtoisten varojen tilille (445615-242036)
merkitsemällä tiedonantoja kohtaan
”Lähetyskeräys”.

PERHEIDEN LEIRIT
JA TAPAHTUMAT
Äiti-lapsileiri 11.–13.7.
Alkaa ma klo 17, päättyy ke klo 14.
Kotijoukot mukaan keskiviikkona.
Ohjaajina Irmeli Kulonpää, Anu Soro ja
Aulikki Uotila. Aikuiset 18 e, lapset 7 e.
Äiti-lapsileiri 15.–17.7.
Alkaa pe klo 17, päättyy su klo 14.
Kotijoukot mukaan sunnuntaina.
Ohjaajina Irmeli Kulonpää, Anu Soro ja
Aulikki Uotila. Aikuiset 18 e, lapset 7 e.
Isä-lapsileiri 22.7.–24.7.
Alkaa pe klo 17, päättyy su klo 14.
Kotijoukot mukaan sunnuntaina.
Ohjaajina Markus Malmivaara,
Irmeli Kulonpää, Anu Soro ja Aulikki
Uotila. Aikuiset 18 e, lapset 7 e.
Erityisesti isille ja pienemmille lapsille.
Pyhäkoulun leiripäivä ti 26.7. klo 10–16
Tervetuloa pyhäkoululaiset, kotiväki ja
pyhäkoulunopettajat. Mukana Irmeli
Kulonpää ja Aulikki Uotila.
5-vuotiaiden ja heidän perheidensä
leiripäivä su 28.8.
Alkaa klo 12, päättyy klo 17.
Mukana Jari Rankinen, Irmeli Kulonpää,
Raija Seurala ja lastenohjaajia.
Isovanhemmat-lapset-leiri 13.–14.8.
Alkaa la klo 11, päättyy su klo 14.
Mukana Raija Seurala, Elina Heikkilä ja
Mirja Mäkinen. Hinta aikuiset 10 e,
lapset 5 e.
Avioliiton ja perheen hoitamisen
leiri 5.–7.8.
Alkaa pe klo 18, päättyy su klo 14.
Parisuhteen ja perheen hoitamista,
lapsille omaa ohjelmaa työskentelytuokioiden aikana. Vetäjinä Elina ja Hannu
Heikkilä. Hinta aikuiset 18 e ja lapset 7 e.
Isä-poikaleiri 2.–4.9.
Alkaa pe klo 18, päättyy su klo 14.
Vetäjänä Jari Rankinen.
Hinta aikuiset 18 e ja lapset 7 e.
Avoimet ovet Leirimajalla alkaen klo 17
ma 25.7. ja ke 17.8.
Kysy lisää leireistä leirien vetäjiltä.
Vuonna 2001 tai sitä myöhemmin syntyneille leirit ovat ilmaisia.
Siunaa koulutieni

KOULUNSA ALOITTAVIEN
SIUNAUS
Karkun kirkossa sunnuntaina
29.5. klo 10
Tyrvään kirkossa sunnuntaina
8.8. klo 16

NUORTEN KESÄ 2005
Torstaisydeemi Nuakkarilla klo 18–21
(4.8. Leiriksellä)
Opetusta, oleilua, pelailua, palloilua –

mitä milloinkin. Tsekkaa kirkolliset ilmoitukset tai ota riski ja tuu sokkona!
Nuorten aikuisten höntsyjalkapalloa
maanantaisin Kaalisaaressa klo 20
(alk. 6.6.).
10.6.–11.6. On kirjoitettu – Nuorten
Lähetysjuhla Kaalisaaressa, bändejä,
opetusta, äksöniä illasta yöhön,
aamusta iltaan
La 18.6. klo 15 alkaen Karkku-Gospel
Karkun evankelisella opistolla
La 28.5. Klo 20 Nuorten messu
Tyrvään kirkossa
Nuortenillat Leiriksellä klo 19: la 4.6.,
la 2.7., to 4.8. ja pe 12.8.
Kirkolliset ilmoitukset torstaisin Tyrviksessä ja Alueviestissä ja milloin vain
netissä: www.vammalanseurakunta.ﬁ.
ELLET TIEDÄ MISSÄ PAIKAT OVAT,
TÄSSÄ APUA…
Nuakkari: Seurakuntatalon alakerrassa
(Asemakatu 6) Samasta paikasta löydät
myös nuorisotoimiston (puh. 512 4114).
Leiris: Sammaljoentien varressa, Houhajärven rannassa. Tunnistaa harjulla
olevista punaisista mökeistä ja
”seurakuntaleiri”-kyltistä.
YHTEYDENOTOT KESÄLLÄ
Pastori ja ohjukset ovat osan
kesästä leireillä ja lomalla. Yhteyttä
voi silti yrittää seuraavista numeroista:
• Leiris puh. 513 0322 (leirien aikaan
paras vaihtoehto)
• Martti Lammi puh. 050 441 7221
• Maria Nurminen puh. 050 348 1568
• Tuomo Taipalus puh. 040 521 2340
• Katja Koivuniemi puh. 050 364 6925

VARHAISNUORTEN LEIRIT
POIKALEIRIT
6.–8.6. 8–10-vuotiaat
Leiri alkaa ma klo 10, päättyy ke klo 17.
Leirimaksu 18 e
6.–8.7. yli 10-vuotiaat
Leiri alkaa ke klo 10, päättyy
pe klo 17. Leirimaksu 18 e
TYTTÖLEIRIT
8–9-vuotiaat 27.–29.6.
Leiri alkaa ma klo 10, päättyy ke klo 17. Leirimaksu 18 e
10–11-vuotiaat 30.6.–2.7.
Leiri alkaa to klo 10, päättyy la klo 17.
Leirimaksu 18 e
Yli 11-vuotiaat 3.7.–5.7.
Leiri alkaa su klo 10, päättyy ti klo 17.
Leirimaksu 18 e
TYTTÖJEN JA POIKIEN YHTEINEN LEIRI
6–7-vuotiaat 9.–10.7.
Alkaa la klo 10, päättyy su 17.
Leirimaksu 10 e
Vetäjinä tyttöleireillä Raija Seurala ja
Katja Koivuniemi, poikaleireillä
Tuomo Taipalus, ja tarkempia tietoja
voi kysyä heiltä (Raija puh. 512 4120 tai
511 2238, Katja puh. 050 364 6925,
Tuomo puh. 040 521 2340).
Ilm. viim. viikkoa ennen leirin alkua.

Wanha musiikki soi Sastamalan kirkossa
Vammalan wanhan musiikin päivät – Sastamala Gregoriana toteu-

tuu kymmenennen kerran.
Keskiaikainen kirkko, vanha
musiikki ja upea akustiikka; siinä yhdistelmä, mikä vuosi toisensa jälkeen houkuttelee kuulijat
nauttimaan musiikista, jonka juuret ulottuvat vuosituhannen taakse. Tule sinäkin mukaan, sillä musiikin sylissä sydän lepää!
Uutuutena on tällä kertaa lastenkonsertti, jossa esiintyy Koiramäen kamariorkesteri johtajanaan
Herra Hakkarainen. Odotettavissa on nautinnollinen hetki koko
perheelle.
Kursseineen ja konsertteineen
Sastamala Gregoriana on tuonut
oman värisävynsä Suomen musiikkikesän kirjoon.
Konserteissa on esiintynyt kymmeniä vanhan musiikin taitajia niin
kotimaasta kuin ulkomailta. Muusikontaipaleen matkaevästä ovat

keränneet 150 mestarikurssilaista,
12 000 kuulijaa on antautunut virkistävän musiikin vietäväksi.
Sopraano Evelyn Tubb ja luuttutaiteilija Michael Fields Englannista ovat lähes koko ajan opettaneet mestarikurssilla ja konsertoineet Sastamalan kirkossa. Gambisti David Hatcher on liittynyt
myös uskollisten joukkoon. Kolmikolle Sastamala Gregoriana on –
heidän omien sanojensa mukaan –
samalla jokakesäinen pyhiinvallusmatka Karkkuun ja Suomeen.
Tänä kesänä esiintyvät lisäksi
tapahtuman alkutaipaleella konsertoineet Cetus Noster ja Köyhät
Ritarit. Heidän “Canto gregoriana” -konserttinsa 31. heinäkuuta
on kirkon 850-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi ilmainen. Ohjelmistossa on osia Pyhän Henrikin messusta, ja siinä mainitaan muun muassa vaimo Sastamalasta.
Maiju Vuorenoja

SASTAMALA
GREGORIANA
2005

Sastamalan kirkossa kuullaan muun
muassa Michael Fieldsiä (vas.), Evelyn Tubbia, Anna Oramoa ja David
Hatcheriä.

Sastamala Gregoriana 24.–31.7.05
Sastamalan kirkossa. Canto Gregoriana
-konserttiin su 31.7. klo 19 vapaa pääsy.

Su 24.7. klo 19 Evelyn Tubb,
Kari Kaarna ja Michael Fields
Ti 26.7. klo 19 J.S. Bach,
David Hatcher ja Anna Oramo
To 28.7. klo 16 Koiramäen kamariorkesteri, johtaa Herra Hakkarainen,
lastenkonsertti
Pe 29.7. klo 19 Vanhan vokaalimusiikin mestarikurssin päätöskonsertti, mestarikurssin oppilaat,
Evelyn Tubb, Michael Fields,
David Hatcher ja Anna Oramo
La 30.7. klo 18 G.P. Pergolesi: Stabat
Mater, Evelyn Tubb, Teppo Lampela,
Sastamala Ensemble
Su 31.7 klo 19 Canto Gregoriana,
lauluyhtye Köyhät Ritarit ja
Cetus Noster, vapaa pääsy (Kirkko
850 vuotta Suomessa -tilaisuus).
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Poika- ja tyttöleireille otetaan kullekin
40 ensiksi ilmoittautunutta.
Yleisurheiluleiri 20.–22.7.
Alkaa ke klo 13, päättyy pe klo 18. Tarkoitettu 1992 syntyneille ja sitä nuoremmille tytöille ja pojille, järjestetään
yhdessä Vammalan seudun Voiman
kanssa. Vetäjinä Tuomo Taipalus ja Voiman valmentajia. Hinta 25 e, sis. kuljetukset harjoituskentälle. Mukaan pääsee 60 ensiksi ilmoittautunutta, lisätietoja Tuomolta puh.040 521 2340.

TIEDOKSI KAIKILLE
LEIRILÄISILLE
Leirit pidetään seurakunnan Leirimajalla,
joka sijaitsee Houhajärven rannalla,
Sammaljoentien varressa. Perille löytää
tielle näkyvien punaisten mökkien ja
tienviitan ”Seurakuntaleiri” perusteella.
Matkaa Punkalaitumentien ja Sammaljoentien risteyksestä on pari kilometriä.
Autojen parkkipaikka on Leirimajasta
katsottuna Sammaljoentien toisella
puolella.
Leireille tullaan omin kuljetuksin.
Majoitus mökeissä, joissa on
varustuksena patjat, peitot ja tyynyt.
Ilmoittautuminen:
Viimeistään viikkoa ennen leirin alkua
(ellei toisin ole ilmoitettu) soittamalla
Leirimajalle puh. 513 0322 ma 13.6.
alkaen klo 9–11.30. Ilmoittautuminen
tapahtuu vasta tässä vaiheessa
Vammalassa järjestettävien Lähetysjuhlien takia. Ilmoittautua voi myös
leirin vetäjälle.
Ensimmäiselle poikaleirille, joka on ennen Lähetysjuhlia, ilmoittaudutaan Tuomo Taipalukselle 23.5.–2.6. puh. 040
521 2340. Kerro ilmoittautuessasi nimi,
puhelinnumero tai osoite, ikä (lapset ja
varhaisnuoret) ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. Lääkityksestä tai muista leirin vetäjille tarpeellisista tiedoista on
syytä kertoa viimeistään leirin alkaessa.

Mukaan tarvitset:
– tyynyliinan, aluslakanan ja pussilakanan (tai aluslakanan, tyynyliinan ja makuupussin). Mökeissä on sähkölämmitys,
joten makuupussi voi olla liian lämmin!
– käytännöllistä ja lämmintä vaatetta
joka säähän
– sukkia ja alusvaatteita
– peseytymisvälineet
– uintivarusteet
– muistiinpanovälineet ja Raamatun
– sisätossut
Leirimajalla on kanttiini, josta voi ostaa limsaa, karkkia ja jäätelöä. Vierailuja
toivotaan vain niille varattuna aikana tai
yleisötilaisuuksissa.
Leirimaksut maksetaan
leirille saavuttaessa.

SEURAKUNNAN
PÄIVÄKERHOT
3–6-vuotiaille lapsille
Ilmoittautumiset päiväkerhoihin toivotaan heinäkuun loppuun mennessä.
Kaavakkeita, joista käy ilmi kerhopaikat,
saa kirkkoherranvirastosta. Sinne ne voi
myös palauttaa. Tiedusteluihin vastaa
lapsityönohjaaja Raija Seurala,
puh. 512 4120 tai 511 2238 (koti).

KONSERTTEJA
Pe 1.7. klo 20 Mikko Alatalon laulelmakonsertti Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa
Pe 1.7. klo 22 Kamarikuoron ja
Kuresaaren mieskuoron konsertti
Sastamalan kirkossa
Ke 6.7. klo 19 Suzuki-musiikkileirin
konsertti Sastamalan kirkossa
Pe 15.7. klo 19 Kirkkokuorokurssin
konsertti, iltakirkko ja ehtoollisenvietto
Karkun kirkossa
Sävel-Vammala-konsertit
Sastamalan kirkossa
Su 7.8. klo 19 Esa Ruuttunen ja
Risto Laurila
Su 14.8. klo 19 Tuomas Katajala ja
Livia Vilagi

Ke 17.8. klo 19 Jaakko
Ryhänen ja Pertti Eerola

KARKKU-GOSPEL
Lauantaina 18.6. alkaen klo 15 Karkun
Evankelisella Opistolla. Klo 12 Pekka
Laukkarinen, Johannes Häkämies,
Oratorio, Matti Rusama, The Road.
Klo 17 Sanan voima – siikkarijamit.
Klo 18.30 Raamattutunti, Miika Auvinen. Klo 19 Realismi, Päivi Niemi, On C,
Erkki Koskenniemi, Juha Tapio.
Klo 22 Yömessu Karkun kirkossa,
Lauri Parvio ja Juha Heinonen.
Tied. Karkun Evankeliselta Opistolta,
puh. 513 4151, ryhmiä pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Vapaa pääsy.

LOMAT
Osmo Ojansivu 31.7.–30.8.
Jari Rankinen
18.6.–22.6. ja 18.7.–14.8.
Hannu Heikkilä 22.6.–26.7.
Arto Jaatinen 9.7.–9.8.
Martti Lammi
22.–26.6., 12.–14.8. ja 17.–21.8.
Markus Malmivaara 5.–6.7. ja 22.8.
Keijo Vättö 20.7.–28.8.
Terhi Ketonen 18.6.–14.7.
Raija Seurala 20.–26.6. ja 11.–28.7.
Irmeli Kulonpää
16.6.–5.7., 27.7.–9.8. ja 15.–21.8.
Maria Nurminen 19.–20.7., 18.–
21.8., 24.8.–1.9. ja 26.–30.9.
Tuomo Taipalus 2.–12.8.
Liisa Ketola
30.5.–5.6., 4.–24.7. ja 19.–25.9.
Irmeli Lehikoinen
20.6.–10.7. ja 22.8.–4.9.
Aila Rauhala
13.–19.6., 8.8.–5.9. ja 28.11.–11.12.
Maija-Liisa Halme
30.5.–6.6. ja 11.7.–7.8.
Tellervo Murtoo-Huoponen
4.7.–2.8.

Ota kantaa,
anna palautetta

Kirkkoherra Osmo Ojansivu, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Maiju Vuorenoja ja kirkkovaltuutettu Mikko Mustanoja siunaavat seurakunnan uusia
työntekijöitä tehtäväänsä.

Viisi työntekijää
siunattiin tehtäväänsä
Tyrvään kirkossa oli pääsiäisenä historiallinen ja juhlava hetki,

kun samalla kertaa peräti viisi uutta seurakunnan työntekijää siunattiin tehtäväänsä.
Alttarin eteen polvistui yhtä aikaa kolme pappia eli Martti Lam-

mi, Markus Malmivaara ja Tom
Nyman sekä uudet nuorisotyöntekijät Katja Koivuniemi ja Tuomo Taipalus. Viisikosta osa aloitti
työnsä Vammalassa jo viime vuoden lopulla.

Hyvät Paanun lukijat, odotamme teiltä postia!
Jos haluat antaa palautetta lehdestä, ehdottaa juttuvinkkejä, kommentoida tai
keskustella ajankohtaisista tai
ikuisista kysymyksistä, kysyä
Vammalan seurakuntaan liittyvistä tai mieltäsi askarruttavista asioista, ota yhteyttä toimitukseen.
Julkaisemme lukijoiden
lyhyitä ja nasevia kirjoituksia
Veistelyä-palstalla. Yleiseen
lehtien mielipideosastojen tapaan toivomme, että kirjoitat omalla nimelläsi. Erityistapauksissa myös nimimerkki käy, kunhan ilmoitat nimesi ja yhteystietosi Paanun toimitukselle.
Posti kulkee perinteiseen
tapaan osoitteella Paanu,
Vammalan seurakunta, Aittalahdenkatu 12, 38200 Vammala tai sähköisesti osoitteella
pirjo.silveri@jippii.ﬁ.

Kirkonrakentajien messu
juhannuksena

T

yrvään Pyhän Olavin kirkossa pidetään sunnuntaina 26. kesäkuuta klo 16 ehtoolliskirkko.
Kirkonrakentajien juhannusmessuun kutsutaan talkoissa tavalla tai
toisella mukana olleet läheisineen, läheltä ja kaukaa. Kaikki muutkin ovat
tervetulleita.
– Messu sijoittuu tähän, koska
talkoolaisten yhteydenpitoa tahdotaan vaalia ja koska kirkolla on alka-

Kirkot kutsuvat levähtämään

P

yhäaamuna kirkonkellot kutsuvat
jumalanpalvelukseen, mutta arkenakin saa poiketa kirkkoon – hiljentymään, levähtämään ja rauhoittumaan päivän kiireitten keskellä.
Tyrvään kirkon ovet ovat 1.6.–
31.8. auki joka päivä klo 10–16.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on
avoinna kirjapäiviin asti ja opas paikalla päivittäin klo 11–18, Sastamalan kirkko 21.elokuuta saakka klo
11–18.
Lähetysjuhlaviikonloppuna Sastamalan ja Pyhän Olavin aukioloajat
ovat poikkeukselliset: pe 10.6. klo
11–22, la 11.6. klo 9–22 ja su 12.6.
klo 9–18.
Vanhan kirjallisuuden päivien aikana Tyrvään Pyhä Olavi on avoinna
pe 1.7. klo 9–20, la 2.7. klo 9–18 ja

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

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

su 3.7. klo 11–18. Kirkko suljetaan
yleisöltä 4.7. eikä siellä taiteilijoitten
työskentelyn aikana järjestetä tilaisuuksia ja opastuksia.
Vammalan muihin kirkkoihin voi
kesäaikana tutustua sopimuksen mukaan.

Vielä vapaita paikkoja kursseille!
13.-22.6.
16.-19.6.
19.-22.6.
27.6.-2.7.
27.6.-2.7.
12.-17.7.
19.-22.7.
23.-30.7.

Miniraamattukurssi, Matti Rusama
Käsialatutkimuksen jatkokurssi
Harrastusleiri
Gallen-Kallela Taideleiri
Virkistyspäivät kristillisille eläkeläisille
Kirkkokuorokurssi kaikenikäisille
Yhtäperhettä leiri
Sastamala Gregoriana, vanhan musiikin
mestarikurssi
1.-6.8. Soli Deo Gloria –musiikkileiri nuorille

Lisätietoja kursseista: www.keokarkku.fi

Karkun evankelinen opisto
Puh.(03) 5134153
toimisto@keokarkku.fi

Vammalan seurakuntalehti 2•2005
Julkaisija
Vammalan seurakunta,
Aittalahdenk. 12,
38200 Vammala

massa uusi vaihe. Heinäkuun 3. päivänä ovet sulkeutuvat ja sisällä alkaa
Rauhalan ja Lavosen kausi, joka jatkuu vuoteen 2007, selittää kirkkoherra Osmo Ojansivu, joka toimittaa jumalanpalveluksen.
Syksyksi talkoolaisille on suunnitteilla sadonkorjuujuhla ja loppuvuonna väki kokoontuu jo perinteiselle joululounaalleen.

www.vammalanseurakunta.ﬁ

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

Levikki 13 000 kpl
Paino:
Salon lehtitehdas, Salo, 2005
ISSN 1795-1224
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PERJANTAI 10.6.

10.00 Sammaljoen kirkko,
Markus Malmivaara,
Matti Laurila
10.00 Sastamalan kirkko,
Arto Jaatinen, Seppo Rissanen,
Jakaranda
10.00 Tyrvään Pyhän Olavi
kirkko, International Service,
Orlando Molina, Raheel Sherazer, The Blond Aleksandra
11.30-12.00 Rukouksen hetki.
Sylvään auditorio, Raija
Majanen, musiikki Saara ja
Jukka Huoponen
12.00-13.00 Fraktuurasta nettiin. Maailma avautuu lukien.
Lähetyssanomien juhla ja

Paikkana juhlateltta Sylvään koululla ellei toisin mainita.
18.00-19.15 Kaikki saavat tulla. Avajaiset yhdessä lasten,
varhaisnuorten ja nuorten
kanssa. Tröötöttäjät, lasten
suurkuoro, Cumina & Maria
Laakso, Jaakko Löytty, Paavo
Salli, Osmo Ojansivu, Guillermina Chaparro & Maija Kuoppala, ulkomaisia vieraita,
Esko Päivistö, Irja Aro-Heinilä,
juonto Liisa Purho
19.15-19.20 Uutiskatsaus.
Tanja Hirvilammi ja Heikki Hilvo
19.30-20.15 On kirjoitettu:
"Oikeus virratkoon kuin vesi."
(Aam. 5:24). Raamattutunti,
Tyrvään kirkko, Markku Laine
19.30-20.00 Rukouksen hetki.
Sylvään auditorio, Heikki
Kaukinen, musiikki Leea ja
Sakari Antila
20.30 Salvadorilainen kansanmessu. Maija Kuoppala, Guillermina Chaparro, Lahden seurakuntien musiikkiryhmä
20.30 Perinnejumalanpalvelus. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Arto Jaatinen, Timo Kökkö,
Trilli

20.30-21.30 Virran varrella,
runoja ja musiikkia. Tyrvään
kirkko, Kari Koivu, Janne
Hanhijärvi, Tuomo Vättö,
Keijo Vättö. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 e
21.00-22.45 Valtakunta,
musikaali toivosta ja Messiaan
odotuksesta. Sylvään
liikuntasali, draamaryhmä
Laikos. Vapaa pääsy
22.00-23.00 Urut yössä.
Tyrvään kirkko, Keijo Vättö,
Anna-Mari HeikkiläMähönen. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 e
22.00-01.00 Yökahvila.
Seuratalo, Jukebox, karaoke,
Hyde Park ym. Pekka Y. Hiltunen, Make Perttilä, Marko Kylväjä, Cumina, isäntinä Leea ja
Sakari Antila, Markus Bäckman, HAPPY HOUR klo 22-01
Noin 23.30 Mustaa gospelia
valkeassa kesäyössä. Vammalan Helluntaisrk, Varikonkatu 10, Black Cotton Band, Katja Kallio, Markus Vainionmäki,
Antti Vuori

NUORET
Tapahtumapaikkana Kaalisaari ellei toisin mainita
PERJANTAI 10.6.
16.00 Rippikoulukonsertti.
The Road, MimeMachine, nuoren ääni
18.00 Yhteiset avajaiset
isossa teltassa
19.00 On kirjoitettu Kirjaan.
Lähtölaukaus teemaan, musaa
ja Sanaa. HB, The Road,
nuoren ääni, Jari Rankinen
22.00 On kirjoitettu Hiljaisuuteen. Messu srk-talolla, Jari
Rankinen, Martti Lammi, EXIT,
HB:n työhön siunaaminen.
Messun jälkeen Mustaa gospelia valkeassa kesäyössä, Vammalan Helluntaisrk, Varikonkatu 10. Black Cotton Band, Katja Kallio, Markus Vainionmäki,
Antti Vuori

LAUANTAI 11.6.
08.15-08.30 Aamuhartaus.
Johnny Sabbah kitaroineen
08.30-09.15 On kirjoitettu:
"En minä ole tullut tuomaan
maan päälle rauhaa, vaan miekan." (Matt. 10:34), raamattutunti, Kati Kemppainen,
Marko Kylväjä
08.30-12.00 Suomen Lähetysseuran vuosikokous,
Sylvään liikuntasali
09.00-11.30 Torilla tapahtuu.
Torikeskuksen aula, tietoiskuja: Guillermina Chaparro Venezuelasta, Priscilla Singh Intiasta, Emmanuel Tengeneza
Tansaniasta, Paavo Salli, Riitta Granroth, Safari, Marko Kylväjä, Maiju ja Urpo Vuorenoja,
juonto Seppo Kalliokoski,
Arto Jaatinen
09.15-09.25 Uutiskatsaus.
Tanja Hirvilammi ja Heikki Hilvo
10.00-14.00 Kylmä maa pohjoisessa. Maahanmuuttajien kohtaamispaikka Luther-talo,
Anneli Hukari, Johnny Sabbah,
Raheel Sherazer, Aziz El
Mahboul, Clifton Bond, Aila
Rauhala, Marja Härmä,
Kalevi Peltomäki
10.00-10.30 Rukouksen hetki.
Sylvään auditorio, Ulla Kuisma,
musiikki Petri Bondfolk
10.30-10.45 On kirjoitettu:
"Rakkaus ei etsi omaa etuaan." (1. Kor. 13:5), raamattuvartti, Sylvään auditorio,
Marjatta Mäkinen, musiikki
Petri Bondfolk
10.30-11.30 ...iloon, leikkiin,
kiitokseen .…Perhejuhla teltassa, Paavo ja Pirkko Kilpi,
Pulputinpannu, Varilan koululaiset, joht. Tuulikki Nyman ja
orkesteri, joht. Minna Kulmala.
12.00-13.00 Siionin kannel
soi -seura. Seppo Suokunnas,
Kannelmiehet, joht. Timo Topi
12.00-13.00 Nuotein kirjoitettu - Safarin konsertti, joht.
Viive Mäemets, Sastamalan
kirkko
12.00-16.00 Hauska tavata
lähettejä ja lähettäjiä.
Seuratalo, Seija Manninen,
Tellervo Murtoo-Huoponen,
Mervi Suonpää
13.00-13.05 Uutiskatsaus. Tanja Hirvilammi ja
Heikki Hilvo
13.00-13.15 On kirjoitettu:
"Herra vastaa, kun
kutsut Häntä."(Jes. 58:9),
raamattuvartti, Sylvään
auditorio, Anneli Könni, mus.
Pirkko ja Terttu Välimäki
13.00-14.45 Toivon säteitä. Lähetyssihteerit tapaavat,
srk-talo, Pia SahiSousa,
Omenapuu-kvartetti, Marja
Rautanen, Riitta Nissinen
13.00-14.45 Oikeus tekniikkaan? Lähetyksen Tekninen
Tuki, srk-talo, Risto Syrjä,
Seppo Kalliokoski

13.00-15.30 Lähetys kohtaa
köyhyyden. Suomen Liikemiesten Lähetysliitto 85 vuotta juhlaseminaari, Karkun srk-talo, Pentti Hilke, Urpo Kivikari,
Harold Tairo (Tansania), Erkki
Helminen, Lasse Vahtola
13.45-15.15 Ihmisen rinnalla,
Guillermina Chaparro, Emmanuel Tengeneza, lähettäjiä ja
lähettejä, Kirsi-Marjo Kivistö ja Petri Bondfolk, Saven laulu, joht. Ilpo Vuorenoja, Make Perttilä, juonto Päivi Anttila,
Maija Mäkelä
14.00-15.00 Kiveen kirjoitettu,
musiikkia ja draamaa, Karkun
kirkko, Via Artis: Ruut Kaukinen, Leea Antila, Sakari Antila,
Pirkko Halmio, Antti Laasonen,
Ville Poranen
14.00-16.00 Kuurojen Lähetys
ry:n 50-vuotisjuhla, Sylvään
auditorio, Seppo Rissanen,
Juha Pihkala, Zere Bekit, Tuomo Vättö
14.30-16.00 Vastasimme
kutsuun. Lähetystyöhön lähtemisestä kiinnostuneet, Luthertalo, Priscilla Singh, vuoden
2005 lähetyskurssilaiset,
Sisko Vainionkulma
15.00-17.00 Oikeutta sairaille ja orvoille, terveydenhuoltoväki kokoontuu, srk-talo,
Harold Tairo, Leena Pasanen,
musiikki Pirkko ja Terttu
Välimäki, Kaija Julkunen
15.00-17.00 Opettajien Lähetysliitto, srk-talo, Marjo
Niittumäki, Seija Pietinen,
musiikki Tommi Niskala
15.00-17.00 Kansainvälinen
ikkuna. Srk-talo, Erkki Vita
15.30-16.30 Siioninvirsiseurat.
Klaus Malmivaara, Päivi Palmu,
Simo Juntunen, Elina Löytty,
Untamalan kyläkuoro
15.30-17.00 On kirjoitettu:
"Kansat iloitkoot ja riemuitkoot, sillä sinä jaat niille oikeutta.", raamattujuhla SPS ja
SLS, srk-talo, Albert L. D. Mongi, Harold Tairo, Omenapuukvartetti, Martti Asikainen,
Sirkka-Liisa Peltola
16.00 Mysterion. Sanojen ja
sävelen juhlaa, Kaalisaari.
Pekka Simojoki & Anna-Mari
Kaskinen, EXIT, EtCetera
16.00-16.15 Suomen Lähetysseuran vuosikokouksen päätös. Seuratalo
16.15-17.15 Tavataan johtajia kysykää johtajilta.
Seuratalo, Leena Korpivaara,
Kari Pöykkö
16.30-16.35 Uutiskatsaus.
Tanja Hirvilammi ja Heikki Hilvo
16.30-17.45 Oikeutta lapsille - kummeja kutsutaan, Luther-talo, Guillermina Chaparro, Leila Pentikäinen, Päivi Vanne, Tuula Koistinen, Jakaranda, joht. Pekka Nyman, juonto
Laura Leverin

juhlaplaketin luovutus, Päivi
Hirvonen, Martti Pentti,
Omenapuu-kvartetti
13.00-13.05 Uutiskatsaus.
Tanja Hirvilammi ja Heikki Hilvo
12.55-13.50 Ellei ole kirjoitettu? Sylvään auditorio,
Anneli Fanta, Aira Suormala,
Juha Valta
14.00-15.30 Lähetystyöhön
siunaamisen juhla. Tasavallan
presidentti Tarja Halonen,
Juha Pihkala, Tuula Sääksi,
Seppo Rissanen, Guillermina
Chaparro, Emmanuel
Tengeneza, Osmo Ojansivu,
Juha Valta

17.00-17.15 On kirjoitettu:
"Hänen anteeksiantonsa on
runsas."(Jes. 55:7) raamattuvartti, Sylvään
auditorio, Jorma Bäckman
18.00-19.30 Oikeutta kaikille.
Suuri iltajuhla, Guillermina
Chaparro, Priscilla Singh,
Seppo Rissanen, Tuula Sääksi,
Almaz Mulugheta Beyene, Nabai Kauppinen, Käsikkäin-kuoro, joht. Tuula Pulkkinen, Teljän kamarikuoro, joht.
Anne-Marie Grundstén
19.00 Lähetettynä maailmaan,
lähetyskabaree, Karkun kirkko, turkulaismuusikot, Merike
Torn, Lasse Vahtola, The Blond
Aleksandra
19.00-20.00 Valoa ja voimaa.
Hanna Ekolan konsertti, Illon
rukoushuone, Virpi Lahti, piano ja laulu, Juha Salonen, kitarat, liput 10 e
20.00-20.30 Rukouksen hetki.
Sylvään auditorio, Mervi
Kaukinen, Saven laulu, joht.
Ilpo Vuorenoja
20.00 Swahilinkielinen messu.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko,
Emmanuel Tengeneza, Albert
L. D. Mongi, Safari

20.30-21.30 Yksinkertainen
messu. Srk-talo, Tuula Sääksi,
Pirjo Rauhaniemi, Karkun kappelikuoro, joht. Terhi Ketonen
21.00-22.00 SLS:n esikoulutuksen käyneiden tapaaminen.
Seuratalo, Marjatta Mäkinen,
musiikki Markus Bäckman
21.00-22.30 Jakarandan
20-vuotisjuhlakonsertti,
joht. Pekka Nyman
21.00 Bach-konsertti.
Tyrvään kirkko, Vammalan
kamarikuoro, Keijo Vättö.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e
21.00-22.45 Valtakunta,
musikaali toivosta ja Messiaan
odotuksesta. Sylvään liikuntasali, draamaryhmä Laikos,
vapaa pääsy.
22.00-01.00 Yökahvila.
Seuratalo, Jukebox, karaoke,
Hyde Park ym. Mukana Xaris, improryhmä Agape, Mission Jazz Quartet, Pekka Y. Hiltunen, Jakaranda. Isännöivät
Leea ja Sakari Antila, Markus
Bäckman. HAPPY HOUR 22-01

SUNNUNTAI 12.6.
08.00-08.15 Musiikillinen
aamuhartaus.
The Blond Aleksandra:
Auni Frantti, Varpu Ruohonen
ja Lasse Vahtola
08.15-09.00 On kirjoitettu:
"Hän julistaa kansoille
oikeuden."(Matt. 12:18),
raamattutunti, Jaakko
Mäkelä, musiikki Make
Perttilä
9.15-9.45 Rukouksen hetki.
Sylvään auditorio, Marja
Hautamäki, musiikki Johanna
Lemmetyinen

10.00 Meidän messu.
Anna-Mari ja Pekka Kaskinen,
Varilan koululaiset, joht.
Tuulikki Nyman ja orkesteri,
joht. Minna Kulmala
10.00 Sanajumalanpalvelus.
Tyrvään kirkko, Osmo
Ojansivu, Irja Aro-Heinilä,
Keijo Vättö, Tyrvään ja
Kiikoisten kirkkokuoro, Safari
10.00 Karkun kirkko,
Tom Nyman, Kari Pöykkö
10.00 Salokunnan kirkko,
Martti Lammi, Janne
Hassinen

LAUANTAI 10.6.
10.00 On kirjoitettu Sydämeen. Sana on must! Ilkka Puhakka, EXIT, nuoren ääni.
13.00 On kirjoitettu Isoon Tehtävään. Tarjolla oma paikka
ja tehtävä! Egoeimi, Ilkka Puhakka, matkalaukkulapsi ja vai
nuori?
15.00-16.00 Työntekijätapaaminen. Kaupungin rantasaunalla, limua ja hyvää seuraa
16.00 Mysterion. Sanojen ja
sävelen juhlaa. Juhlavuoden
tunnelmissa vielä kerran, Pekka Simojoki & Anna-Mari Kaskinen, EXIT, EtCetera
20.00 Tänne saakka on tultu!
Juhlahumua ja salaisuuksien
löytämistä! Terapia, Habakuk,
Tero Huvi, vieraat Jyväskylästä
ja MimeMachine. Tilaisuuden
jälkeen jatkot Kaalisaaressa

LAPSET
Tapahtumapaikkana Sylvään koulun liikuntasali
ellei toisin mainita
PERJANTAI 10.6.
18.00 Yhteinen ohjelma teltassa (n. 15 min.)
n. 18.30 Rakennamme siltaa.
Mukana vammalalaiset lapset
laulamassa, rumpalit Iiro Kulmala ja Petteri Koskinen, Ilonsilta, Elisabet Rantanen ja lauluryhmä
LAUANTAI 10.6.
9.00 Reissulla. Lasten safarin
Katinka Käyhkön ja Regina
Hantikaisen kanssa, Marttilan koulu
10.30 ...iloon, leikkiin, kiitokseen...Perhejuhla teltassa, mm.
Pulputinpannu, Paavo ja Pirkko
Kilpi sekä Varilan koululaiset
joht. Tuulikki Nyman ja orkesteri joht. Minna Kulmala

Osta paita
itselle tai
tuliaiseksi

13.00 Iltapäivä Afrikassa.
Tarinoita ja tekemistä, kertoja
Kiisi Isotalo
15.15 Rumpujen kuminaa. Musiikkia, rummutusta ja tanssia,
Cumina, Raija Hämynen sekä
Iiro Kulmala ja Petteri Koskinen
18.00 Pistaasipähkinän arvoitus. Lähetysmusikaali salapoliiseille ja vähän muillekin
19.30 Matka hiljaisuuteen.
Iltasiunaus, MimeMachine,
lapsikuoro Leijat joht. Terhi Ketonen, Eveliina Määttä ja Riitta Granroth
SUNNUNTAI 10.6.
10.00 Meidän messu. Perhemessu teltassa, Anna-Mari ja
Pekka Kaskinen, Varilan koululaiset
14.00 Lähetystyöntekijöiden
siunaaminen teltassa

Lähetysjuhlia varten on painettu t-paitoja, joita koristaa
tapahtuman tyylikäs ”On
kirjoitettu” -tunnus.
Talkoolaiset pukeutuvat
viikonlopun aikana oranssiin erottuakseen näin muista juhlijoista.
Myytävät korkealaatuiset
paidat ovat mustia ja valkoisia. Aikuisten koot maksavat
12 euroa, lasten 10 euroa.
Osta juhlapaikalta omasi, joko itsellesi tai tuliaiseksi. Jo etukäteen voit hankkia paidan Vammalan seurakunnan kirkkoherranvirastosta (Aittalahdenkatu 12).

