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Jättiurakka alkoi

Taas valmiina

Ompeluseurat Ruotsissa

Taiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala uskalsivat aloittaa historiallisen urakkansa Vammalassa.
Tyrvään Pyhän Olavin kosteusongelma on nyt ratkaistu, ja kirkon vaativiin oloihin sopivat värit ja
materiaalit löydetty.
Sivu 3

Karkun Samoojat valmistautuvat
Jaana Toivarin johdolla partioparaatiin, mutta ovat he muulloinkin aina
valmiina.

Tyrvään kirkonrakentajat tietävät, miltä näyttää Elsa
Beskowin satujen Täti Ruskean talo. Kirkkotyömaalla alkaneet ”miesten ompeluseurat” jatkuvat, ja tänä keväänä talkoolaiset retkeilivät Tukholmassa, Sigtunassa ja
Upsalassa.
Sivu 8

Sivu 5

Maiju Vuorenoja
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Kasper Kouvo

ELÄMÄNKAARI

Kesä kutsuu

S

eurakunnan toiminta elää kirkkovuoden ja vuodenaikojen vaihtelun mukaan. Kesä tuo tullessaan ennen muuta leirit ja retket. Samalla se on erityisesti
lapsi- ja nuorisotyön tärkeää ja kiireistä aikaa.

J

oskus 15–20 vuotta sitten elettiin leiritoiminnan lamaa. Lasten leireille ei juuri ollut tungosta. Sen jälkeen on syntynyt monia uusia perhetyön leirejä, joille riittää ilahduttavasti tulijoita.
Leiriolot saavat olla toisenlaiset kuin kotiolot – tai oikeastaan niiden pitääkin olla.
Ennen muuta luonnon läheisyys, iloinen kaveriporukka ja yhteisten päivien hauskat tapahtumat luovat tunnelman ja tuovat hyviä
muistoja.

Piispa Kari Mäkinen tapasi Vammalan seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä Karkussa. Tervehtimisvuorossa on kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Pirkko Lahtinen.

Ernomanen ehtoo
kaitsijan kanssa

N

uorisotyön kesää taas värittävät monet rippikoululeirit. Vammalassakin
yli 90 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta käy rippikoulun. Tämä on seurakunnalle suuri etuoikeus ja samalla haaste. Mikä muu toiminta kokoaa tällaisen määrän
nuoria?
Kasteeseen liittyen kodin ja seurakunnan yhteinen tehtävä on opettaa, mitä Jeesuksen opetuslapsen eli kristityn elämään
kuuluu. Tämä ei ole vain ulkoa pänttäämistä, vaan ydinsanoman sisäistämistä ja sydämen avaamista Jeesukselle.
Ennen muuta anteeksiantaminen ja -pyytäminen, toisen kunnioittaminen ja luonnon
suojeleminen ovat tärkeitä asioita. Tärkeintä on saada olla Jumalan lapsi niillä edellytyksillä, mitä itse kullakin on. Se on armoa.
Tässä seurakunnalla on maailman tärkein
sanoma, ja sen viestittäminen myös lapsille ja nuorille on sekä iloinen että haastava tehtävä.

V

ammalan seurakunnalla on ollut
vuosikymmeniä käytössään Ketolan
pappilan maihin aikoinaan kuulunut
Houhajärven leirialue ja leirimaja. Se on ollut
meille Jumalan lahja. Sitä on vähitellen rakennettu ajan tarpeiden mukaiseksi.
Talvella 2006–2007 on edessä majoitustilojen ajanmukaistaminen. Tavoitteemme
on palvella koko seurakuntaa ja siksi myös
seurakunnan työntekijät tarvitsevat paljon
tukea ja esirukousta. Lapsissa ja nuorissa on
tulevaisuuden kirkko.

K

arkun kappeliseurakunta sai kunniatehtävän isännöidä uuden piispamme Kari Mäkisen ensivisiittiä Vammalan seurakuntaan. Keväisenä iltana Karkun
seurakuntataloon oli kutsuttu seurakunnan
työntekijät sekä kirkkoneuvoston jäsenet.
Illan tavoitteena oli tulla tutuksi molemmin puolin sekä kuulla työntekijöiden
ja luottamushenkilöiden tuntoja Suodenniemi-liitoksen aattona.
Ilpo Lehdon, kondiittorin taidoistaan
tunnetun Salokunnan suntion alkukahvit
ja kastamiset kirvoittivat kielenkannat ja

yhteisestä tapaamisesta sukeutui todellinen
vuoropuhelun ilta.
Osallistujat saivat pienissä ryhmissä pohtia, millä yhdellä sanalla he kuvaisivat Vammalan seurakuntaa. Sanojen perustelut synnyttivät keskustelun, joka pureutui syvälle
arkoihinkin asioihin, mutta oli samalla hoitavaa ja antoisaa.
Aika vierähti joutuun. Kotiin viemisinä
saimme paljon hyvää evästä sekä työhön että luottamustehtäviin.
Maiju Vuorenoja

”Minä saan aina olla luonasi,
sinä pidät kädestäni kiinni.”
Ps 73:23

Kastettu

Juho Onni Matias Joona, Eero Antti Mikael Lehtiö, Riina Matilda Keränen, Emilia Elli Maria Alanko, Alina Anna Joseﬁina Lehtonen, Aku Lenni Mikael Halonen,
Enna-Aliah Rosalina Pohjolainen, Aleksi
Kalle Juhani Hujo, Eemeli Väinö Lauri
Kimpanpää, Miika Tapani Nieminen.
Tomi Petteri Maatsola, Veeti Johannes
Hannus, Helmi Kaarina Jalonen, Sesilia
Aleksandra Lauhamo, Akseli Väinö Oskari Peltonen, Lotta Maria Hirvonen, Siiri Vilhelmiina Heikkilä, Olli-Pekka Juhani Ahonen, Reino Elmeri Saarijärvi, Joonas Elmeri Villgrén.
Avioliittoon vihitty

Tuomas Petteri Seppälä ja Erja Tuulia Mäkinen, Teemu Tapani Santala ja Mari Kirsi Johanna Kuusisto.
Kuollut

Heinäkuu on taas hääkuu

S

uven suosituin hääpäivä Vammalassa
on lauantai 15.heinäkuuta. Silloin kirkoissa on seitsemän vihkimistä.
Kirkkoherranviraston varauskirjan mukaan kesäkaudella on yhteensä 46 kirkollista vihkimistä. Heinäkuu on taas vilkkain
hääkuu.
– Esimerkiksi 22.7 on viisi vihkimistä,
muina viikonloppuina kolme, neljä, luettelee toimistonhoitaja Eila Seppä.
– Monet kirkkojen varauksista on tehty jo viime vuonna, mutta toisaalta tilanne
elää koko ajan. Uskon, että tänäkin kesänä
vihkimisiä tulee vielä lisää. Juhlakausi jat-

kuu syyskuulle asti.
Suurin osa pariskunnista sanoo ”tahdon” Tyrvään kirkon alttarilla. Koska suosittu vihkikirkko Tyrvään Pyhä Olavi on nyt
suljettu, vanhan kirkon tunnelmaa haluavat
valitsevat Sastamalan kirkon. Siellä vihitään
kesällä kahdeksan paria.
Karkun kirkossa vihkimisiä on seitsemän, Sammaljoella kaksi ja Salokunnassakin pitkästä aikaa yksi. Vihkipaikka voi olla myös joku muu kuin kirkko, ja Vammalassa yksi pari on suurta juhlaansa varten tilannut papin huvilalle.

Elsa Helena Joutsen, 87, Tauno Tapio
Haapanen, 72, Helvi Irja Maria Alanen,
88, Henrik Alfred Ronkainen, 87, Toivo
Oskari Viikari, 90, Maija Liisa Kulmala,
70, Anna Kaarina Tamse, 89, Martta Rakel Lehtimäki, 83, Ritva Helena Alho, 79,
Osmo Antero Mäkelä, 73.
Harri Tapani Heikkonen, 36, Heikki
Paavali Korkki, 84, Voitto Sakari Vänniä,
84, Antero Edvard Harsu, 82, Anna Lyydia Niemenpää, 81, Martta Tyyskä, 88,
Kauko Risto Kalevi Prihti, 77, Kirsi Tuula
Helena Joutsen, 32, Atso Onni Olavi Kaski, 95, Sirkka-Liisa Aitonurmi, 87.
Airi Maria Heininen, 80, Martti Juhani Myllynpää, 76, Osmo Matias Hurula,
72, Tarja Anita Salonniemi, 54, Aili Annaliisa Kollanen, 83, Mirja Rakel Laine,
76, Ari Rainer Mattila, 47.

Suven suloisuutta kaikille!

Maailma jonka osana ihmisen olisi itsensä ymmärrettävä, on nykyisin jotenkin liian iso, se ei pysy kenenkään hyppysissä. Meihin vaikuttaa miltei välittömästi se, mitä jossain toisella puolen
maapalloa tapahtuu.
Piispa Kari Mäkinen
Turkulainen 22.3.

Kun ihmiset tulevat eri tilanteissa seurakuntaan, meillä on mahdollisuudet tyriä raskaasti tai saada kunnia Jumalalle.
Kirkon imago paranee sen kautta, mitä
kirkko tekee ihmisten arjessa.
Osmo Ojansivu
Vammalan kirkkoherra

Kirkkoherra Martti Pitkänen
Kirkko ja kaupunki 4.4.

Uskonnollisten johtajien kannattaisi
ympäri maailmaa hyväksyä feminiinisyys yhtä luonnolliseksi osaksi uskonnollisuutta kuin maskuliinisuus on. Lippuja tulisi poltettua harvemmin. Ja kirkon ovia availtua useammin. Muulloinkin kuin turistina.
Kirjailija Nina Honkanen
Yhteishyvä 4/2006

Nykyaikana on paljon väsyneitä, katkeroituneita ihmisiä, jotka kaipaavat kuulla sanomaa armollisesta Jumalasta ja siitä, että taivaan ovi on auki. Armo on
kirkon ydinasia, ei papin sukupuoli.

Hakunilan kappalainen Seppo Suokunnas
Vantaan Lauri 13.4.

Alkukirkossa pappeja korkeammilta
apostoleilta puuttuivat kaikki teologiset
tutkinnot – osa oli kalastajia. Nyt tiedekunnasta valmistuva mies ilmoittaa naisen rinnallaan loukkaavan hänen pyhyytensä tuntoa.
Pastori, kirjailija Heikki Palmu
Helsingin Sanomat 15.4.

Kirkkomme on oppeineen ja messuineen uskovaisille suunnattu. Kirkko ei
tiedä, mitä ajatella meistä, joiden uskonnollisuus on yksinkertaisempaa ja
vähäsanaisempaa kuin oikeiden uskovaisten.
Professori Antti Eskola
Vantaan Lauri 4.5.06
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Taiteilijat Kuutti Lavonen (vas.) ja
Osmo Rauhala, kirkkoherra Osmo
Ojansivu, kultaajamestari Hannu
Ivonen ja seurakunnan tekniseksi
apulaiseksi palkkaama Esko Kangasniemi pitävät kevään ensimmäistä
yhteistä palaveria kirkonmäellä.

Vaikka taiteilijat ovat jo aloittaneet urakkansa, varsinaisia kuvia alkaa syntyä vasta muutaman viikon
päästä. Puupinta täytyy ensin hioa,
sen jälkeen päälle vedetään valkea
pohjustusmaali ja seuraavaksi ensimmäinen sininen värikerros. Pohjustusvaiheen jälkeen pitää pari kolme viikkoa odotella kuivumista.
Nykytaiteilijan silmin

Taiteilijat aloittivat työnsä
Kosteus on saatu kuriin Tyrvään Pyhän
Olavin kirkossa. Taiteilijat Osmo Rauhala
ja Kuutti Lavonen pääsivät toukokuussa
aloittamaan historiallisen työnsä
Vammalassa.

K

ivikirkon molempiin päätyihin puhkaistiin syksyllä kaksi uutta tuuletusreikää. Läpiveto on selvästi parantanut ilmanvaihtoa – sekä ilman että puun
kosteus on laskenut.
– Sen ihan tuntee. Kun sisällä
kävelee, jo lattialankuista kuulee ja
näkee, että on menty hyvään suuntaan, Rauhala kuvaa.
Vanhankirkon joka sopukan
tunteva, rakennusvaiheen aikainen
työnjohtaja Esko Kangasniemi to-

distaa samaa. Hän on säännöllisesti
käynyt kirjaamassa lukemia, ja herkeämätön seuranta jatkuu.
– Vuosi sitten kosteusprosentti oli 80–90, nyt liikutaan 60 prosentin kahta puolta. Puun pinnassa
kosteus on laskenut noin 12 prosenttiin, hän raportoi mittaustuloksia.
Hyödyllinen aikalisä

Rauhalan mielestä kosteusongelmasta aiheutunut pieni viive osoit-

tautui varsin hyödylliseksi. Aikalisä
mahdollisti sekä aiheen että teknisten yksityiskohtien kypsyttelyn.
– Olin vähän epäileväinen,
kuinka värit ja materiaalit kestävät. Näitä ei kuitenkaan ole meillä
pitkään aikaan puulle käytetty, Lavonen myöntää.
Sen paremmin Ateneum kuin
Museovirasto eivät pystyneet suoraan sanomaan, mitkä aineet toimivat ja säilyvät Pyhän Olavin kaltaisissa oloissa. Siksi taiteilijat metsästivät aktiivisesti tiedonmurusia
ja tekivät erilaisia kokeiluja. Rauhala kävi opintoretkellä Uudessa
Valamossa, Lavonen ikonitaiteen
museossa Arkangelissa.
– Hankimme tietoja eri lähteistä, ja vertasimme näkemyksiä keskenään.
Ratkaisun avaimet löytyivät
lopulta idästä. Ortodoksikirkos-

sa puulle maalaamisen perinne on
säilynyt elinvoimaisena, ja siitä oli
nyt paljon apua.
Loppusyksyllä Lavonen maalasi kokeeksi yhden paneelin ja jätti
sen talveksi kylmään kirkkoon. Vapun tienoilla hän kävi tarkastamassa tilanteen.
– Mäntypuinen ja kuusilautainen koepeili kesti jopa yllättävän
hyvin. Sanotaanko niin, että tulokset olivat luottamusta herättäviä. Näyttää kuin valitsemamme ja
osin intuitiolla löydetty linja olisi
oikea. Näissä tunnelmissa uskaltaa
aloittaa varsinaisen maalaamisen.
Lavonen arvelee saavansa oman
osuutensa valmiiksi kahdessa kesässä. Alttaria ja saarnatuolia työstävällä Rauhalalla yksittäisiä kuvaaiheita on enemmän, noin 60.
– Saarnatuoli voi kyllä jäädä kevääseen 2008, hän hahmottelee. –
Suunnitelmissani on saada yhden
kesän aikana valmiiksi 15–20 kuvaa. Ja se on jo hyvä vauhti, sillä
yleensä koko vuodessa syntyy 40
työtä.
Aluksi taiteilijat aikoivat työskennellä niin, että Rauhala olisi
kirkossa aamupäivät, Lavonen iltapäivät. He päätyivät kuitenkin
vuoroviikkoihin.
– Tuntuu mielekkäämmältä,
kun saa edetä omaan tahtiinsa.
Jos on hyvä vire päällä, ei tarvitse kesken päivän lähteä pois, Siurosta Vammalassa käyvä Rauhala
sanoo.
– On parempi keskittyä suoritukseen 4–5 päivänä peräkkäin,
vakuuttaa myös helsinkiläinen
Lavonen, joka tällä rytmityksellä
pystyy viettämään enemmän aikaa
perheensä kanssa Valkeakosken
Sääksmäen kesäpaikassa.

Tulon riemua ja lähdön haikeutta

V

Aamulla kirkkokansa kuuli
Keijo Vätön urkujen pauhua, päivällä ykköskanttorin instrumentiksi vaihtui saksofoni. Päivi Vuoristo
antoi näytteen taidoistaan pianokappaleella Leivästä enkelten.
Karkkulaisten puolesta Upi Vuorenoja kajautti Laulujen laulun.

Upi Vuorenoja

ammalan uusi kanttori Päivi
Vuoristo siunattiin virkaansa
vapunaattona Karkun kirkossa. Messun jälkeen vietetyssä tulojuhlassa musiikkivoittoisen ohjelman takasivat paikalla olleet kuusi
kanttoria ja salintäyteinen veisaava seurakunta.

Tietysti ääneen pääsi Kappelikuoro sekä Terhi Ketosen aikanaan perustama lapsikuoro Leijat, joka nyt
esiintyi Elisa Junttilan johdolla. Sekä lapsikuoro että Bäckmanin lapset esittivät viime kesän lähetysjuhlien bestsellereitään.
Jos oli vapun juhlassa tuloriemua, ilmassa oli myös lähdön haikeutta – hyvästeliväthän Terhi Ketonen ja Helena Bäckman samalla
seurakuntalaisiaan.
Uusia pappeja syksyllä

Päivi Vuoristoa virkaan siunaavat rovasti Arto Jaatinen, kappelineuvoston
puheenjohtaja Leena Jokinen sekä Karkussa aiemmin kanttorina työskennelleet Helena Bäckman (vas.) ja Terhi Ketonen sekä Maiju Vuorenoja.

Syksyllä Vammala saa myös uutta
pappistyövoimaa. Tampereelle siirtyneen Mervi Ulmasen tilalle tulee teologian maisteri Johanna Yläranta, 27, joka vihitään papiksi lokakuussa.
Alkukesän Yläranta on kesäteologina Vanajan seurakunnassa.
Elokuun ensimmäisenä hän siirtyy määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi Vammalaan. Pesti kestää 2008 loppuun.
– Oikein iloisella ja kiitollisella
mielellä tulen. Olen saanut Vammalasta varsin positiivisen kuvan ja
paikkakunta on todella kaunis.

Ylärannan juuret ovat Hämeessä, vaikka syntymä- ja opiskelukaupunki on Helsinki. Suurimman osan elämästään hän on asunut Jokioisilla.
– Vanhempieni työn kautta
olen läheltä kokenut kovan tiedemaailman. Omassa elämässäni
on ollut sellaista johdatusta, joka
on vaikuttanut ammatinvalintaani. Tahdon osaltani toimia Jumalan välikappaleena.
Sairaalatyö kiinnostaa ja nuoret
ovat sydäntä lähellä, mutta Yläranta haluaa olla pappi kaikille. – Minusta on tärkeää tulla toimeen
eri ikäisten ihmisten kanssa.
Perhetaustasta vielä sen
verran, että vammalalaisten
tuleva pappi on kihloissa
arkeologiopiskelijan kanssa.
Pastori Markus Malmivaara puolestaan tekee yhdenlaista historiaa seurakunnassa jääJohanna Yläranta
aloittaa elokuussa
työn Vammalassa.

Vammalan seurakunta valitsi Tyrvään Pyhän Olavin taiteilijat jo alkuvuonna 2004. Prosessin aikana
molempien ajatukset ovat ehtineet
elää ja hioutua.
Alttarin ja saarnatuolin kuvia
tekevä Rauhala kertoo, että ideoita paratiisin, luomiskertomuksen
ja ehtoollisen asettamisen teemasta
alkaa olla niin runsaasti, että seuraavaksi täytyy ruveta karsimaan.
Lavonen maalaa lehterien peileihin
Kristuksen kärsimystien. Vuoden
sisällä hänen suunnitelmansa ovat
muuttuneet myös sisällöllisesti.
– Olen nyt saanut otetta, miten ristin tien teeman ratkaisen.
Korostan, että olemme tässä ajassa
eläviä ihmisiä. Tuon kirkkoon näkemykseni nykytaiteilijana, oman
ammatillisen osaamiseni kautta.
En kerro tarinaa niin kuin vanhat
kuvat, vaan teen sen nimenomaan
tämän päivän silmin.
Vaikka Vammalassa on alkanut iso ja vaativa ponnistus, taiteilijoilla on vireillä muutakin. Rauhalan kalenterissa 2006–2008 on
esimerkiksi näyttely USA:ssa, Perussa ja Hollannissa.
Lavosen uusia töitä nähdään
ensi syksynä Luxemburgissa ja Belgiassa. Hän sanoo, ettei päällekkäisyys mitenkään häiritse Tyrvään
projektia, pikemmin päinvastoin.
– Jos tekisin vain tätä, voisin
mennä lukkoon. Nyt helpottaa,
kun on muutakin ajattelemista, ja
saan purkaa tiettyä kitkaa. Tilaustyössä minulla on kuitenkin työnantaja, nuo muut ovat vapaata ilmaisua, Lavonen selittää.
Pirjo Silveri
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on suljettu
yleisöltä taiteilijoitten työskentelyn ajan
2006–2007. Maalausvaiheen aikana
siihen voi tutustua vain ulkopuolelta.

mällä hoitovapaalle ja pienen Tiituksensa koti-isäksi. Kirkkoneuvosto on esittänyt tuomiokapitulille, että Malmivaaran sijaiseksi
14.8.–31.7.2007 määrättäisiin pastori Pauli Selkee Eurasta.
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ja keskustelutilaisuuksia järjestetään niin ikään jatkuvasti.
Olen myös jäsenenä yhteisön neuvostossa, joka kokoontuu säännöllisesti päättämään yhteisön asioista. Teen myös tarvittaessa kirkollisia toimituksia. Tulevaksi kesäksi onkin jo
varattu kolme avioliiton siunaamista ja yksi kaste.

Marseillessa 6.5.2006

Marseillen
naistenpiiriläisiä yhteispotretissa,
nimikkolähetti Riitta Granroth keskellä.

Bonjour!

Tervehdys rakkaat lähetysystäväni Vammalan seudulla!
Paanu-lehden välityksellä tahdon osoittaa teille kaikille lämpimät kesäterveiseni Marseillesta. Miljoonan asukkaan kaupunki sijaitsee 800 kilometriä Pariisista etelään Välimeren rannalla, ja sen historia juontaa 2600 vuoden taakse foinikialaisten perustamaan
kreikkalaiseen siirtokuntaan nimeltään Massalia.
Olen toiminut Suomen Lähetysseuran palveluksessa Marseillessa vuodesta 1996.
Toimenkuvani on tällä hetkellä kaksiosainen: olen puolitoimisesti diakoniakeskus Marhabanin lapsityöntekijä, puolitoimisesti Pyhän Gabrielin luterilaisen yhteisön pastori.
Yhteisön pastorina toimitan jumalanpalveluksen kerran viikossa sekä pidän päivystystä. Kerran kuussa kokoontuu raamattupiiri. Muita tapahtumia, kuten yhteisiä aterioita
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Pääsiäislomaviikolla pidimme Marhaban-keskuksen perinteisen lastenleirin, joka oli
jälleen ikimuistoinen tapahtuma. Olimme yhdeksän lapsen kanssa sveitsiläisen lähetysjärjestön, Sovituksen yhteisön omistamassa vanhassa myllyssä Sisteronin lähellä, 145 kilometriä Marseillesta pohjoiseen.
Monenlaisen toiminnan ohella saimme nauttia maaseudun raikkaan ilman ja vuorimaiseman hyvää tekevistä vaikutuksista. Järjestimme lapsille aarteenetsinnän visaisine
tehtävineen läheiseen maastoon. Lisäksi tutustuimme joka päivä johonkin Jeesuksen tekemistä ihmeistä, lauloimme paljon ja askartelimme hienoja hattuja, käsirenkaita ja tauluja. Lapset nauttivat suuresti kun he saivat paljon huomiota sekä olla vapaasti ulkona, turvallisessa ympäristössä.
Lähes kymmenen Ranskan vuoden jälkeen voin sanoa viihtyneeni hyvin Marseillessa, sillä sen monikansallinen väestö ja monenlaiset kulttuurit ovat hyvin kiinnostava haaste. Kristillisen sanoman julistaminen islamilaisen väestön keskuudessa on Lähetysseuran
kutsumus tässä kaupungissa – ja se on suuri tehtävä.
Työtä on paljon myös siksi, että maallistuminen on Ranskassa hyvin pitkällä. Monta kertaa olen tuntenut itseni, sanani ja tekoni hyvin pieniksi. Onneksi lähetyksen Herra ei
kadu kutsumistaan työhön, vaan on antanut jokaiseen päivään tarvittavan voiman. Kiitos
myös teille kaikille esirukouksistanne!

Hieman merkityksellisempiä lehtiä.
Huomattavasti edullisempaan hintaan.
Oletko huomannut, että kesä on loistava aika järjestellä
elämän palasia? Hakea virikkeitä, tietoa ja muiden mielipiteitä. Ladata akkuja ja puntaroida arvoja. Lopputuloksen ei
tarvitse olla mitään suurta. Se voi olla yksi pieni ajatus tai
vain hyvä mieli.

Siunattua kesäaikaa toivottaen
Riitta Granroth
Kirjoittaja (riitta.granroth@felm.org)
on Vammalan seurakunnan nimikkolähetti Ranskan Marseillessa

Kyllä, hyödynnän kesätarjouksen ja tilaan:

TÄ
SÄÄS
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A!
EURO

TÄ

SÄÄS
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EURO

A!

Nyt 5 kk 20 euroa

Nyt 4 kk 20 euroa

(määräaikainen, norm. 29 e)

(määräaikainen, norm. 29 e)

TÄ
SÄÄS
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A!
EURO

ilo on lehti heille, joilla on
kiinnostusta asioihin, jotka
edistävät hengellistä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia.
Elämäntaito, parisuhde,
kiinnostavat henkilöt ja ilmiöt, henkiset ja hengelliset
asiat näkyvät ilon sivuilla.

Nyt 6 kk 10 euroa

(määräaikainen, norm. 15 e)

Askelen tilaaja saa kotiinsa
kerran kuukaudessa kannustavan sielunkumppanin,
jonka kanssa nauraa ilman
vahingoniloa. Lehti menee
tunnettujen henkilöiden
lähelle ilman tirkistelyä.
Se kertoo Sinusta sekä
arjen asioista ja arvoista. Se kertoo myös
Hänestä, joka antaa
elämälle suunnan ja tarkoituksen.

TÄ

SÄÄS

Nyt leikki-ikäisen ja pienen
koululaisen oma lehti on
uudistunut 20-vuotissynttärinsä kunniaksi. Jokaisesta
Lastenmaa-lehdestä löytyy
kiehtovia kertomuksia,
haastavaa askartelua,
kivoja uusia lauluja sekä
iloisia runoja.

21 Nyt 12 kk 20 euroa
A!
EURO

(määräaikainen, norm. 41 e)

ON JO

NIMI

MAKSETTU

OSOITE
POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KUSTANNUS OY
KOTIMAA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

Saat lahjaksi Tommy Hellstenin Elämän
paradoksit -kirjan (arvo 7,90), kun
hyödynnät kesätarjouksen 31.5. mennessä.

Kotimaa on 100-vuotias,
jatkuvasti kirkon ja yhteiskunnan pulssia seuraava
sanomalehti. Kotimaa tarjoaa puolueisiin, kirkkoon
ja herätysliikkeisiin sitoutumattoman, rakentavasti kriittisen näkökulman
tapahtumiin Suomessa
ja maailmalla. Kotimaan
tilaajat saavat myös ilolehden 10 kertaa vuodessa.

POSTIMAKSU

TILAAJA / MAKSAJA

DMX

SLS Kuvapalvelu

Marhaban-keskuksessa vastaan koululaisten tukiopetuksesta ja kerhotoiminnasta.
Suomalaisten työtoverieni poissa ollessa huolehdin kahden muun työntekijän kanssa myös
keskuksen hallinnollisista tehtävistä.
Marseillen elämään kuuluu se, että yllätyksiä tulee vastaan koko ajan. Viimeksi olemme saaneet taistella keskuksen näyteikkunaa suojaavien, sähköisesti toimivien metalliverkkojen kanssa. Muutama viikko sitten ne sanoivat lopullisesti irti yhteistyösopimuksensa.
Odotamme, että työmiehet tulisivat taas kerran niitä korjaamaan. Pari kertaa niitä on jo
korjattu, minkä jälkeen verkot toimivat hetken, mutta nyt näyttää siltä, että suuremmat korjaustoimenpiteet olisivat tarpeen.

Tilaan 31.5. mennessä, saan lahjaksi Elämän paradoksit –kirjan (arvo 7,90e)

KOTIMAA-LEHDEN
(mukana 2 iloa)
4kk 20 eur
(16 + 2 lehteä, norm. 29 e)

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

ILO-LEHDEN
6 kk 10 eur

ASKEL-LEHDEN
5 kk 20 eur

LASTENMAA-LEHDEN
12 kk 20 eur

(5 lehteä, norm. 15 e)

(4 lehteä, sis. kesän tuplanumeron, norm. 29 e)

(11 lehteä, sis. kesän tuplanumeron, norm. 41 e)

Säästän 9 eur

Säästän 21 eur

Säästän 5 eur

Säästän 9 eur

Kyllä, hyödynnän kesätarjouksen ja tilaan ystävälle:
LAHJATILAUKSEN SAAJA (merkitse maksajan tiedot yllä olevaan kentään)
NIMI
OSOITE
POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA
PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

KOTIMAA-LEHDEN
(mukana 2 iloa)
4kk 20 eur
(16 + 2 lehteä, norm. 29 e)

Säästän 9 eur

ILO-LEHDEN
6 kk 10 eur

ASKEL-LEHDEN
5 kk 20 eur

LASTENMAA-LEHDEN
12 kk 20 eur

(5 lehteä, norm. 15 e)

(4 lehteä, sis. kesän tuplanumeron, norm. 29 e)

(11 lehteä, sis. kesän tuplanumeron, norm. 41 e)

Säästän 9 eur

Säästän 21 eur

Säästän 5 eur

Kaikki tilaukset ovat määräaikaisia ja päättyvät automaattisesti tilausjakson jälkeen.

Tilaa lehdet
itsellesi ja
lahjaksi:

oheisella kupongilla
tai osoitteessa www.kotimaa.ﬁ/tilaukset
tai numerosta 0207 54 2333

Tilaukset ovat määräaikaisia ja päättyvät automaattisesti tilausjakson jälkeen. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja nopean tilaajan tilaajalahjasi lähetetään maksettuasi tilausta koskevan laskun. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin. Tarjous on voimassa 5.7.2006 asti ja koskee vain uusia tilauksia.
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Karkun Samoojat marssivat Jaana
Toivarin johdolla maakunnallisessa
partioparaatissa Tampereella.

nuorisotyönä, noin 70 prosenttia kaikista ikäluokista on partiossa. Tällä hetkellä lippukunnan jäsenmäärä on komeat 139. Kaikkiaan kaupungissa on partiolaisia vajaa 400.
Vammalan kolme lippukuntaa tekevät myös paljon yhteistyötä. Esimerkiksi Padasjoella kesällä järjestettävälle Hämeen piirin
piirileiri Ilvekselle ne lähtevät yhdessä. Mieleenpainuvia kokemuksia on takuuvarmasti luvassa, sillä heidän leirivieraikseen saapuu
myös parisenkymmentä kreikkalaista partiolaista.
Karkkulaiset kärkijoukoissa

Paraatipaikalta
elämään
P

artio on monipuolinen ja laaja-alainen harrastus, joka laajentaa myös hengellistä ymmärtämystä, rovasti ja itsekin partioaktiivi Arto Jaatinen perustelee,
miksi seurakunta haluaa tukea partiointia.
Nuoret pääsevät kerran vuodessa komealle partiomarssille, mutta harrastus antaa jäsenilleen muutenkin hyvän paraatipaikan elämään.
Erityisesti Karkussa partiolla on tärkeä asema seurakunnan

Partio on pitkäjänteistä toimintaa,
johon olennaisena osana kuuluvat
henkinen ja hengellinen kasvatus.
Vammalassa partioidaan kolmessa
lippukunnassa. Seurakunta on
nykyään kaikkien – Karkun Samoojien,
Tyrvään Metsänpoikien ja Vammalan
Nuotiosiskojen – taustayhteisö.

– Meillä on kaikenikäisiä jäseniä,
lippukuntamme on aktiivinen ja
meillä on hyvä yhteishenki, kuvailee Karkun Samoojia muutaman
vuoden luotsannut lippukunnanjohtaja Jaana Toivari.
Leipätyökseen Toivari toimii
terveyskeskuslääkärinä Vammalassa.
Toiminnassa on partiomaista
tekemisen meininkiä: pääsiäisenä nelisenkymmentä partiolaista
suuntasi Saariselän maisemiin leireilemään, huhtikuun lopun partioviikolla Vammalan päiväkodeissa ja -kerhoissa jaettiin parisataa partioaiheista Vilperit-kirjaa,
perinteistä kesäleiriä Papinsaaressa suunnitellaan jo. Kesäleirin yhteydessä järjestetään myös riihitykset, joissa testataan vuoden aikana
opittuja taitoja.
Riihitykset on aiemmin toteutettu niin pyöräillen, patikoiden
kuin venevaelluksenakin. Tänä
vuonna liikutaan taas vesitse, Toivari selostaa.
Lippukuntienvälinen yhteistyö toimii tässäkin: karkkulaisten
joukkoon on usein tullut muita
vammalalaisia partiolaisia.

K

anttori soittaa yleensä urkuja, mutta Keijo Vättö hallitsee musiikki-instrumenttinsa
lisäksi junat. Vammalan seurakunnan kanttori viettää vapaa-aikaansa junasimulaattorin ohjaimissa.
Keijon junasimulaattori on tavattoman aidon tuntuinen. Junien
lisäksi ympäröivät maisemat, rakennukset ja kaupungit ovat pikkutarkkoja kopioita alkuperäisistä.
Matkattaessa Amerikan halki Bonanzasta tutut Cartwrightin veljekset hevosineen tervehtivät ohikulkijaa kotitalonsa pihasta.
Salokunnan päiväkerho pääsi tutustumaan kiskojen ja junien
ihmeelliseen maailmaan, kun pappila muuttui veturitalliksi. Innostus juniin näytti tarttuvan nopeasti: alun jännityksen haihduttua ilmeet veturin ohjauspöydän äärellä
olivat hartaan keskittyneitä. Hetken harjoittelun jälkeen junan pysäköinti metsätyömaan lastauspaikalle sujui nuoremmiltakin ammattimaisin ottein.
Höyryveturin kanssa kilpaa

– Aloin kiinnostua junista joskus
seitsemän vanhana. Koulussa ensimmäisellä tai toisella luokalla pi-

ti kirjoittaa aine, ja kirjoitin junista. Toki olin nähnyt junia jo aikaisemminkin, mitään täysin uutta
siinä ei ollut, Keijo Vättö muistelee aikaa, jolloin hänestä piti tulla
veturinkuljettaja.
– Ajelin pyörällä, vietin aikaa
radan varressa, kuvasin junia ja
nauhoitin junien ääniä. Pohjanmaan radan 100-vuotisjuhlissa
1982 nauhoitin kaksi tuntia ohjelmaa junista ja juhlista – puhallinorkestereita ja musiikkiesityksiä
eri asemilta matkan varrella.
Simulaattorit ovat tällä hetkellä kanttorin harrastuksen pääkohde: niissä pääsee itse tekemään ja
valitsemaan mieleisiään tehtäviä ja
rataosuuksia.
– Toki oikeat junat ovat oikeita
junia, Keijo myhäilee.
Hän muistaa joskus ajaneensa
höyryveturin kanssa kilpaa Vaasasta Seinäjoelle. Junasta piti päästä
ohi, jotta siitä ehtisi ottamaan valokuvia matkan eri vaiheilta.
Jaakko Pirttikoski
Arvo Nikali ja Luukas Vuorinen
junailevat kanttori
Keijo Vätön kanssa.

Jaakko Pirttikoski

Veturimies heiluttaa urkuparvelta

Laadukkaan toiminnan mahdollistavat luotettavat partiojohtajat, jotka järjestävät jokaviikkoisten kokousten lisäksi retket, leirit, vaellukset ja muut tapahtumat. Toivari iloitsee siitä, ettei lippukunta ole koskaan kärsinyt varsinaisesta johtajapulasta. Arto Jaatinen vahvistaa saman:
– Karkun Samoojissa on vastuuntuntoisia ja harrastukseen sitoutuneita johtajia, jotka takaavat
mielekkään partioinnin.
Aktiivinen lippukunta osallistuu innokkaasti myös moniin Hämeen Partiolaisten tapahtumiin;
kevään maakunnallisessa partioparaatissa Tampereella karkkulaisia oli kuutisenkymmentä. Aivan
paraatin kärjessä marssi monta samoojaa, sillä Suomen lippujen lippulinnassa kolmea lippua kannettiin karkkulaisvoimin kuin myös
Hämeen piirin lippua.
Koska lippukuntalaisia on paljon monissa Hämeen Partiolaisten
eri luottamustoimissa, he näkyvät
ja kuuluvat myös varsinaisen toiminta-alueensa ulkopuolella.
Aino Öhman

Partiolaisten
kesäleiri
Papinsaaressa
Karkun Samoojat, Tyrvään Metsänpojat ja Vammalan Nuotiosiskot,
leirin johtajana Terttu Sulanne.
27.6.–2.7. vartiolaiset
Ohjelmassa mm. tämän vuoden
riihitys
29.6.–2.7. sudenpennut
Leirikirkko su 2.7. klo 13
Kynttiläkirkko su 20.8. klo 18
Sastamalan kirkossa; partiolaisten
syyskauden aloitus ja tiekirkon päätöshartaus.

Rakkaan ihmisen menettäminen tuo
mukanaan kaipauksen ja ikävän.
Kun kuolema tulee liki, vääjäämättä

Matti Hautamäki
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se muistuttaa myös oman elämän
rajallisuudesta.

Viimeistä

matkaa sävyttää

Suomalaisista 98 prosenttia siunataan hautaan kirkollisin menoin

S

urua on mahdoton
ylittää tai ohittaa,
sen läpi pitää vain
kulkea. Luopumisen hetkellä kristitty saa jättää itsensä ja poisnukkuneen läheisensä Luojan käsiin, koska Jeesus on ylösnousemuksellaan
voittanut kuoleman ja avannut tien
iankaikkiseen elämään.
Hautaan siunaaminen on omaisille tärkeä, lohdutuksen ja surusta toipumisen kannalta. Lähtenyt
saatetaan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Päällimmäiseksi jää jälleennäkemisen toivo.
Suomalaisista 98 prosenttia siunataan kirkollisin menoin.
"Minä olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo minuun,
saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole."
(Joh.11:25–26)

Kirkolliset toimitukset, kaste,
avioliittoon vihkiminen ja hautaan
siunaaminen, ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Siksi ne myös etenevät jumalanpalveluksen tavoin. Siunaustilaisuus voidaan järjestää jopa ehtoollisenvieton sisältävänä hautausmessuna.
Adventtina 2004 käyttöön otetut toimituskaavat lisäsivät seurakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi lukemalla raamatuntekstejä tai rukouksia. Vammalan vs. kirkkoherra Hannu Heikki-

lä sanoo, että hautaan siunaaminen
kuitenkin mielletään lähinnä papin
hoitamaksi.
Merkittävimpänä muutoksena hän itse on kokenut johdantoosuuden, johon pappi voi nyt sisällyttää sellaista vapaata sanottavaa,
joka aiemmin oli siunauspuheessa.
– Varsinaisessa siunauspuheessa voidaan sivuta vainajaa ja omaisia, mutta sen pääpaino on kristillisessä sanomassa. Muistotilaisuus on
paremmin sellainen muistelemisen
paikka, missä voi luontevasti kerrata vainajan elämää.
Vaihtoehtoisia osia

Hautaan siunaamisen kaavassa on
aiempaa enemmän vaihtoehtoisia
kohtia ja uusia elementtejä. Seurakuntapastori Mirja Tenkanen
sanoo, että usein etukäteen pelätään ylimääräisten vain pitkittävän muutenkin raskasta tilaisuutta.
Tuttu kommentti kuuluu ”jätetään
ne uudet osat pois”.
Jos valinta jää Tenkaselle, hän
yleensä ottaa mukaan yhteisen ripin eli synnintunnustuksen ja synninpäästön.
– Vainajan ja Jumalan välisestä suhteesta emme voi tietää, mutta harvoin me itse olemme niin eläneet, ettei jotain olisi jäänyt mielen
päälle painamaan. Joskus voi olla
sellaistakin, mistä emme edes tiedä.
Kirkossa toimituskaavoja uusitaan harvakseltaan, ja niiden omaksuminen vaatii seurakuntalaisilta ai-

kaa. Toisaalta uudistukset ovat olleet hienovaraisia.
– Sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet harvoin hautajaisissa, eivät välttämättä edes huomaa, että jotakin
on muuttunut, Tenkanen sanoo.
Hautajaiset antavat tilaa yhdessä
suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Lähiomaisten voimat ovat
usein vähissä, mutta silti monenlaisia käytännön asioita on huolehdittavana ja hoidettavana – ensi kertaa
tähän tilanteeseen joutuvan mielestä yllättävän paljon.
Ystävien ja läheisten lisäksi seurakunnan työntekijät auttavat ja
antavat tukeaan järjestelyissä.
– Vaikka olisi itse ollut mukana
hautajaisissa, kaikki on uutta silloin
kun arkussa on oma äiti, isä tai lapsi. Asiaan tulee aivan uudenlainen
ulottuvuus, Tenkanen sanoo.
Siunaustilaisuudessa suuret tunteet ovat vahvasti mukana. Yleistäminen ja tyypillisten hautajaisten
määrittely on mahdotonta, koska
kahta samanlaista tapausta ole. Jokainen kuolema on erilainen, jokainen suru erilainen.
Tenkanen sanoo, että papillekin
henkisesti vaativia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa siunattava vainaja on kuolleena syntynyt vauva, lapsi, tapaturmaisesti kuollut nuori tai
itsemurhan tehnyt henkilö.
– Silloin on suuri haaste kohdata myös omaiset. Monta kertaa siinä vaiheessa ollaan jo pitkällä, kun
on päästy siunaustilaisuuteen asti.

Rauhallisuus leimaa juhlaa

Pyhäinpäivänä kirkossa luetaan
vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja jokaiselle sytytetään kynttilä. Seurakunta lähettää tilaisuuteen omaisille kutsukirjeen, jossa tiedotetaan myös alkavasta sururyhmästä.
Jos murhe tuntuu musertavalta
tai hautajaisten jälkeen haluaisi vielä keskustella seurakunnan työntekijän kanssa, tapaaminen järjestyy
milloin tahansa.
– Pappiin voi aina ottaa yhteyttä, joko suoraan tai kirkkoherranviraston kautta, Heikkilä sanoo.
Vammalalaisten hautajaisten
ominaispiirteenä hän pitää rauhallisuutta:
– Meillä kunnioitetaan siunaustilaisuutta ja sille annetaan aina tarpeeksi aikaa. Kappelissa tai kirkossa
henki ja ilmapiiri on sellainen, ettei
sieltä ole kiire pois.
Suurissa kaupungeissa siunauksia saatetaan järjestää jopa tiuhempaan kuin tunnin välein. Joskus
saattoväelle voi tulla tunne, että pitäisi päästä jo alta pois.
– Jos meillä siunaustilaisuus ei
ole kunnolla loppunut ennen kuin
uuden pitäisi alkaa, silloin seuraava
toimitus siirtyy, vaikka sitten oltaisiin vartti myöhässä.
Vammalassa siunattiin viime
vuonna haudan lepoon 143 vainajaa. Näissä tilaisuuksissa oli 7 163
osallistujaa, joten keskimääräisessä
saattoväessä on 50 vierasta.
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Symboliikka
KUKAT muistuttavat Jumalan luomistyöstä, uudesta elämästä, mutta myös katoavaisuudesta.

ä toivo
Toimituskeskustelu
on jo osa hautausta

H

autajaisia edeltää nykyään miltei
poikkeuksetta toimituskeskustelu.
– Se on jo osa hautausprosessia
ja siinä seurakunnan työntekijä kulkee
kappaleen matkaa yhdessä surevan kanssa. Kysellään, mitä omaisille kuuluu ja
miten he nyt jaksavat. Käydään yhdessä läpi vainajan viimeisiä vaiheita ja sitä,
miltä ne läheisistä tuntuivat. Tapaaminen on yhdenlainen vainajan muistelemistilanne, Hannu Heikkilä sanoo.
– Samalla puhutaan hautaukseen liittyvistä asioista, ja sovitaan toimituskaavan yksityiskohdista, virsistä ja musiikista.
Keskustelu voidaan järjestää vainajan
tai omaisten kodissa, mutta myös kirkkoherranvirastossa, ihan kuinka omaiset
tahtovat.
Tenkanen on huomannut, että nimenomaan hautajaisten edellä valmius
papin vierailulle kotona on tavanomaista suurempi.
Tapaamisessa siunauksen toimittaja
saa myös evästystä hautajaispäivää varten.
– Yleensä kysyn suoraan, haluavatko
omaiset, että otan siunauspuheeseeni niitä asioita, joita vainajasta nyt on kerrottu vai onko niiden aika vasta muistotilaisuudessa.
Tällä käytännöllään Tenkanen haluaa välttää, ettei herkästä hetkestä jäisi
sellaista kuvaa, ettei ”papilla ollut meille

MULTAA (tai hiekkaa) kolmasti heittäessään pappi on perinteisesti lausunut:
"Maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tulla. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä.” Vainaja siunataan odottamaan ylösnousemuksen aamua, ja omaisilla on Jumalan lupaukseen luottaen toivo jälleennäkemisestä ja uudesta luomisesta.
HIEKASTA arkun päälle muotoiltava risti kertoo, että ylösnoussut Kristus on lunastanut ihmisen. Kuolema ei ole päätepiste, vaan kuin väliasema matkalla ikuiseen elämään. Sama risti, elämän merkki,
tehtiin aikanaan kasteessa otsalle.
PALAVA KYNTTILÄ on Kristuksen läsnäolon ja rukouksen symboli.
VALKOINEN ASU kuvastaa Kristuksen
puhtautta ja syntien anteeksi saamista.
Valkea puku kuvastaa myös valkeudessa
vaeltamista, Kristuksen läheisyyttä ja Jumalan pyhyyttä.
VALKOINEN liturgisena värinä ilmaisee
kirkkautta ja viatonta puhtautta, Kristusjuhlaa ja pääsiäisen iloa.

Kehdosta hautaan

Norja

Kastetut
(% syntyneistä)

87

68

78

Vihkimiset
(% solmituista
avioliitoista)

68

55

–

86

94

Hautaan siunaaminen
(% kuolleista)
98

R

Wanha musiikki
valloittaa taas

S

Ev.lut. kirkon toimittamat
kasteet, avioliittoon vihkimiset ja
hautaan siunaamiset 2003
Suomi Ruotsi

Isosesti innostuneet

❧
❧
ippikoulu on ollut kirkon varsinainen hittituote. Tuoreit❧
ten tilastojen mukaan myös isostoiminnan suosio kasvaa
❧
kohisten. Viime vuonna 27 000 nuorta Suomessa osal❧ listui koulutukseen, nousua edellisvuodesta oli yhdeksän pro❧ senttia.
Varsinkin isoissa kaupungeissa tulijoita on ollut niin pal❧ jon, ettei kaikille ole pystytty tarjoamaan työtä ripareilla. Satilanteessa oltiin Vammalassakin muutama
❧ mansuuntaisessa
vuosi sitten.
– Yksivuotinen koulutus oli niin suosittua, että oli pakko il❧
moittaa, etteivät kaikki valmistuneet mahdu heti kesän leireil❧ le. Se ei ollut kovin hauska tehtävä, kun piti vielä valita, ket❧ kä pääsevät ja ketkä eivät, muistaa nuorisotyönohjaaja Maria
❧ Nurminen.
Niinpä Vammalassa päätettiin siirtyä kaksivuotiseen isos❧ koulutukseen, joka koostuu viidestä leiriviikonlopusta, 2–3
sekä osallistumisesta seurakuntanuorten toi❧ koulutuspäivästä
mintaan.
– Meillä on pitkään voinut vapaaehtoisesti jatkaa opiskelua
❧
vuoden, vaikka jo ekan jälkeen on päässyt riparille. Nyt
❧ toisen
voi vuoden jälkeen toimia lastenleireillä, vasta toisen vuoden ai❧ kana tai sen jälkeen ripareilla, Nurminen selittää käytäntöä.
ensimmäiset kaksivuotisen koulutuksen käy❧ neetÄitienpäivänä
olivat viimeisellä omalla leirillään, johon liittyi myös koe.
❧ Vastavalmistuneita isosia on nyt kolmisenkymmentä. Vuoden
isoskoulutuksen aloittaneita oli takavuosina 50–60,
❧ kestäneen
joskus jopa sata.
❧
Seurakunnan tavoitteena on, että vuosittain valmistuvia olisi
20–25,
heidät pystytään myös sijoittamaan leireille. Jo❧ ka riparillakoska
on töitä kuudelle isoselle.
❧
❧
Mikä ihmeen isonen?
❧ – Vuotta tai paria riparilaista vanhempi ryhmänohjaaja,
joka on saanut valmennuksen tehtäväänsä seurakunnassa.
❧
– Toimii rippikoulussa oman ryhmänsä vetäjänä,
❧
osallistuu jumalanpalvelusten ja hartaushetkien valmisteluun,
❧
avustaa opetuksessa ja organisoi vapaa-ajan toimintaa.
❧ – Toteuttaa tehtävässään kastettujen yhteistä pappeutta.
❧
❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧ Teppo Lampela ja Evelyn Tubb esiintyvät Sastamalan kirkossa tä❧ näkin kesänä.
❧
❧
❧
❧
❧
astamala Gregoriana konsertteineen ja kursseineen tuo yh❧
dettätoista kertaa oman värisävynsä Suomen musiikkike❧
sään.
Konserttisali eli Sastamalan kirkko ympäröivine kansallis❧
maisemineen ja vanha musiikki muodostavat koskettavan ko❧ konaisuuden. Kaikki palaset ovat sopusoinnussa keskenään niin
❧ kuin lumoavassa musiikkitapahtumassa kuuluukin.
Tänä vuonna teemana on englantilainen musiikki 1500–
❧ 1700-luvuilta.
Jokainen konsertti tuo yhteen englantilaisia ja
❧ suomalaisia vanhan musiikin taitajia, jotka ovat koonneet oherityisesti tätä festivaalia varten. Esitykset ovat kuul❧ jelmiston
tavissa vain Sastamala Gregorianan konserteissa.
Sastamala Gregorianan taiteelliseksi johtajaksi 2006 kutsut❧
tu luuttutaiteilija Michael Fields on ollut festivaaliin liittyvän
❧ mestarikurssin opettajana vuodesta 1997. Fieldsin kiinnostus
❧ taiteeseen, historiaan ja teatteriin sekä monipuolinen ura näytohjaajana ja opettajana ovat kuljettaneet häntä eri puo❧ telijänä,
lille maailmaa. Yhdessä sopraano Evelyn Tubbin kanssa he ovat
❧ löytäneet Suomesta ja Vammalasta kesän kiintopisteen.
Lisätietoja www.sastamalagregoriana.ﬁ
❧
❧ Sastamala Gregoriana 22.–28.7.
Upi Vuorenoja

mitään sanottavaa, vaan hän piti lähinnä
yleisen hengellisen puheen”.
– Useimmat toivovat jotakin henkilökohtaista ja itselle läheistä. Monet sanovat myös, ettei heillä edes ole lähipiirissä
ketään sellaista, joka voisi hautajaisissa pitää muistopuheen.
Jokaisessa siunauspuheessaan Tenkanen tahtoo nostaa esiin jälleennäkemisen
toivon ja ylösnousemuksen – siis sen, mikä alun perin kristinuskon synnytti.
– Haluan muistuttaa syntien anteeksisaamisesta, Jeesuksen sovitustyöstä ja siitä, kuinka Jumalan armon varassa pelastuu. Muuta tietä meillä ei ole.
– Siunaustilaisuudessa saan eläville ihmisille osoittaa, missä on ainoa turvamme
– niin elämässä kuin kuolemassa. Olemme kaikki matkalla samalle portille.

Lähde: Kirkko muutosten keskellä, Kirkon tutkimuskeskus 2004
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Talkoolaiset

Pyhän Olavin raunioilla
Pyhän Olavin kirkon rauniot Sigtunassa herättivät Tyrvään talkoolaisissa monenlaisia mietteitä.

Matit Pohjolainen (oik.) ja Helkevaara ihailevat kirkon rautatyötä Upsalassa.

Aarne Järä haluaa valokuvata Pyhän
Birgitan perheen hautapaikkaa Upsalan tuomiokirkossa.

Kirkonrakentajat kävelyllä Vanhassa
Upsalassa, muinaisella käräjä-, kauppa ja temppelipaikalla.

T

yrvään kirkonrakentajien yhteinen matka jatkuu. Toukokuussa talkoolaiset puolisoineen kävivät Pyhän Olavin kirkon
raunioilla – Ruotsin Sigtunassa.
Tukholmaa kierrettiin ristiin
rastiin, mutta varsinainen ykköskohde oli tuhkasta noussut Katariinankirkko. Se paloi toukokuussa 1990 ja rakennettiin sen jälkeen
kuudessa vuodessa uudestaan, perinteisillä menetelmillä ja ulkoapäin aivan entisen kaltaiseksi.
Aika tutun oloista siis.

K

uninkaallinen Tukholma
kylpi auringossa, kun Lauhamon bussilastillinen energisiä ja vetreitä kirkonrakentajia rantautui satamaan. Päivän ohjelmaan
valituissa kohteissa ei katseltu pelkästään mielenkiintoisia rakennuksia, vaan käväistiin myös oman kristinuskomme juurilla ja ytimessä.
Auton nokka suuntasi ensin
kohti entistä pääkaupunkia Sigtunaa. Ruotsin vanhin kaupunki oli
aikanaan hallinnollinen, kaupallinen ja kirkollinen keskus. Siellä sijaitsi myös ensimmäinen piispanistuin, joka myöhemmin siirrettiin
Upsalaan.
Naapurimaan kuin omat taskunsa tunteva opas Mikko Nummi kävelytti ryhmää idyllisessä Sigtunassa, esitteli viehättävän raatihuoneen, Elsa Beskowin saduista
tunnetun Täti Ruskean talon, ky-

län riimukivet sekä kolmen toisistaan kivenheiton päässä olevan kirkon rauniot; Pyhän Olavin, Laurin
ja Pietarin.
– Onko täälä ehjää kirkkoo ollenkan kun kaikki on pelkkää raunioo, ehti Pohjolaisen Matti jo
murehtia.
Joku vitsaili ääneen, että talkoolaisille olisi näillä seuduin paljon työtä, mutta teräsvaari Aarne
Järä, 94, palautti napakasti maan
pinnalle:
– Ei nää o meitin hommia.
Nuorten kiviopiskelijoitten kuulus ensin tehrä kivityö. Vasta sitten me voitas tulla rakentaan ja tekeen puuosat.
No, retkeläisten helpotukseksi
Pyhän Olavin vieressä komeili sentään eheä, dominikaanimunkkien
1200-luvulla rakentama Pyhän Marian kirkko. Ajatuksen siivin moni
lensi kotiseudulle, Pyhälle Marialle
omistettuun Sastamalaan.

M

atka jatkui Upsalaan, tuomiokirkostaan tunnettuun
yliopistokaupunkiin. Ruotsin suurimman katedraalin tornit
kurkottavat 118 metrin korkeuteen.
Tuomiokirkkoa kelpasi ihailla ulkoa
ja sisältä – ja vaikutuksen se kyllä teki. Holvien alla salamavalot räpsyivät etenkin Pyhän Birgitan perheen
hautapaikalla lähellä alttaria.
Vanhassa Upsalassa, hieman
keskustan ulkopuolella kivikirk-

kennuksen sydämenasiakseen aivan kuten tyrvääläiset muutamaa
vuotta myöhemmin. Molemmissa
työ tehtiin vanhoilla menetelmillä,
mutta vain Tyrväällä talkoilla.
Vaikka pitkän päivän ja paljon
kävelyn rasitukset painoivat jo vähän
jalkoja, valoisa ja avara kirkkosali hiljensi matkalaiset muutenkin. Monen
katse nauliutui saarnatuolin viereisellä seinällä olevaan krusiﬁksiin, johon auringonsäteet hetken aikaa siilautuivat kuin kirkas kohdevalo.
Ristiinnaulitussa oli jotakin
tuttua. Se muistutti erehdyttävästi
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon tuholta säästynyttä 1400-luvun krusiﬁksia koti-Vammalassa.

Tulipalon jälkeen 1990-luvulla uudelleen rakennettu Katariinankirkko oli tyrvääläisten ykköskohde Tukholmassa.

ko oli remontin vuoksi suljettu,
mutta onneksi pihalla riitti tarpeeksi ihmeteltävää. Suuret pyramidimaiset kukkulat paljastuivat
kuninkaallisten hautakummuiksi
500-luvulta.
Iltapäivällä ajettiin takaisin
Tukholmaan, ja ihailtiin kauniita
maisemia ja luonnon heräämistä,
golfkenttiä, ratsutiloja, hyvin hoidettuja taloja ja pihapiirejä, valkoisena mattona kukkivia valkovuokkolehtoja.

Sokerina retkipäivän pohjalla
oli vierailu Katariinankirkossa Södermalmilla. Sen kirkkomaan multaan on vuosisatojen saatossa haudattu paljon suomalaisia, ja sieltä
sai viimeisen leposijansa myös ulkoministeri Anna Lindh.
Tulipalon jälkeen 1990-luvulla uudelleenrakennettu kirkko
muistuttaa ulkoisesti täysin entistä, mutta on sisältä uuden ja vanhan sekoitus. Tukholmalaiset ottivat palaneen Katariinan jälleenra-

K

olmannen päivän aamuna
Turun satamassa laivasta
purkautui tyytyväinen retkikunta.
– Kyllä oli taas hyvä reisu, puki
Heikki Mustalahti yhteisiä tuntoja
sanoiksi. – Ja vallankin se Upsalan
tuomiokirkko oli kommee.
Sekä linja-autossa että naapurin kirkoissa kaikui matkan aikana monta kertaa kiitosvirsi ja käsiä
laitettiin ristiin. Jo se oli suuri ilon
aihe, kun kirkkotyömaalla tutuksi tulleella porukalla saatiin kulkea
kappale elämänmatkaa yhdessä.
Teksti ja kuvat
Pirjo Silveri
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Aihe: Pyhän Hengen
vuodattaminen
Liturginen väri: punainen
Pääsiäisajan viimeinen juhla on helluntai. Sen mukaan nimensä saavat
myös kirkkovuoden loppujakson sunnuntait. Nimeämistapa korostaa Kristuksen ylösnousemusta kristillisen uskon ytimenä ja pääsiäistä kirkkovuoden
keskuksena.
Suomenkielinen nimi juontaa ruotsin ilmaukseen helig dag (= pyhä päivä),
monissa kielissä se pohjautuu kreikan
sanaan pentekoste (=viideskymmenes).
Pyhän tekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Hänet on
lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Pyhä Henki liittää
maailman kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon.
Helluntain ajankohta määräytyy
Apostolien teoissa kuvatusta Pyhän
Hengen vuodattamisesta, joka tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä israelilaisten helluntaina. Juutalaiset viettävät juhlaansa 50. päivänä
pääsiäisestä.
Juutalaisten helluntai oli alun perin sadonkorjuun kiitosjuhla. Kristillisessä helluntaissa keskeisiksi nousivat
Pyhän Hengen saaminen ja Hengen toiminta, ja juhlaa vietetään alkuseurakunnan ja koko Kristuksen kirkon syntymäpäivänä.

Rukous

Helluntain jälkeisten sunnuntaiden
keskeisiä aiheita ovat Jeesuksen opetukset, elämä kristittynä Pyhän Hengen
johdatuksessa ja kirkon todistus uskostaan. Tätä ilmentää myös jakson liturginen väri vihreä, elämän, kasvun ja toivon väri.

24.6. JOHANNES KASTAJAN PÄIVÄ,
JUHANNUSPÄIVÄ

Aihe: Tien raivaaja
Liturginen väri: valkoinen
Uskonpuhdistuksen jälkeen Johannes
Kastajalle omistetuista juhlista meillä

Pirjo Silveri

4.6. HELLUNTAIPÄIVÄ

säilyi erillisenä pyhäpäivänä vain hänen syntymäpäivänsä eli juhannus. Nykyisin se ajoittuu kesäkuun 19. päivää
seuraavaan lauantaihin.
Juhlaa on vietetty 400-luvun alkupuolelta lähtien. Ajankohta perustuu
käsitykseen, että Johannes syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta. Pelastushistoriallisesti juhannus viittaa kuitenkin seuraavaan jouluun.
Nimensä mukaisesti Johannes (=Jumala on armollinen) julisti Jumalan armollista hyvyyttä, pelastusta ja syntien
anteeksiantamista.
Kirkollisen aiheen lisäksi juhannukseen sisältyy kansallisen juhlamme (Suomen lipun päivä) ja keskikesän
luonnonjuhlan aineksia.
16.7. APOSTOLIEN PÄIVÄ

Aihe: Herran palveluksessa
Liturginen väri: punainen
(ma–la vihreä)
Jo keskiajalla vietettiin Pietarin ja Paavalin päivää apostolien marttyyrikuoleman muistoksi. Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa
vuonna 67. Kun apostolien päivät Ruotsi-Suomessa poistettiin 1772, myös Pie-

tarin ja Paavalin päivä erillisenä pyhänä lakkasi.
Nykyisin 6. sunnuntaina helluntaista muistellaan kaikkia apostoleja. Tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja
opetuslapsen tehtävästä laajemminkin:
Kristus on katsonut myös meidät arvollisiksi osallistumaan työhönsä.
30.7. KIRKASTUSSUNNUNTAI

Aihe: Kirkastettu Kristus
Liturginen väri: valkoinen
(ma–la vihreä)
Kirkastussunnuntaita on vietetty Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta lähtien (nykyisin 8. sunnuntai helluntaista). Kristuksen kirkastuminen oli hänen elämänsä taitekohta. Apostolit saivat omin silmin nähdä hänen jumalallisen suuruutensa ja kuulla Jumalan äänen: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä.”
Vuorella apostoleille ilmestyivät lisäksi Mooses ja Elia, Vanhan testamentin lain ja profeettojen edustajat. Kristillinen kirkko näki alusta lähtien Kristuksen elämänvaiheet, kuoleman ja
ylösnousemuksen Vanhan testamentin
lupausten täyttymisenä.

Kun sinä lähetät henkesi,
se luo uutta elämää.

Herra, meidän Luojamme.
Me kiitämme sinua luonnon
kauneudesta
ja kesän ihmeestä,
kaikesta mikä kasvaa ja kukoistaa.
Kiitämme siitä, että annat
maan kasvojen uudistua.
Uudista myös meidät Hengelläsi.
Me kiitämme sinua Johannes

Kastajasta,
Vapahtajan tien raivaajasta.
Auta meitä ottamaan vastaan
hänen kutsunsa.
Kiitos uudesta elämästä, jonka
lahjoitat
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Ps. 104: 30

Elämän vuoristorata
Saarn. 3: 1–8
Joh. 16:20

Arjen Jumala
Saarn. 2:24
Saarn. 5:19

Huolten kantaja
Ps. 94:19
Fil. 4: 7
1. Piet. 5: 7
Sananl. 12:25

Toivon ja ilon Jumala
Ps. 86: 4–5
Room. 14: 13
Jes. 65: 17–18

Voit varmaan aivan hyvin kuvitella
kuulevasi hiekkatieltä kantautuvan
polkupyörän ratinan, joka kantautuu
korviisi leppeänä kesäiltana.
Joku on tulossa. Poikkeaako hän
pihaan? Tuleeko hän meille? Tulija kilauttaa kelloa. Siinä hän on. Yllätysvieras. Ilo ryöpsähtää paikalle.
Useimmiten ratinan äänet kertovat matkaajan menevän ohi. Hän tuli jostakin ja menee jonnekin. Tie ei
päättynyt, matka ei päättynyt.
Lapsuuskotini oli tällaisen tien varrella. Vammalan rautatieasemalla taas
näin, että juna tuli jostakin ja jatkoi jonnekin. Illonjoella tai Kokemäenjoella ei
ollut alkua eikä loppua. Lentokoneetkin
vain lensivät yli jostakin jonnekin.

Kun näin ensimmäisen kerran tien
päättyvän mereen, olin jo aikuinen.
Olin näkemästäni hyvin hämmästynyt.
Tie päättyy! Myös ensimmäinen kokemus päällystetyn tien päättymisestä Tristeykseen oli halvaannuttaa. Miten
tie voi näin yhtäkkiä loppua?
Rautatieasemalla katselen vieläkin huumaantuneena päättyviä kiskoja ja veturinkuljettajien taitavaa
vaunuletkojen pysäyttämistä määrätyille paikoille.
Omasta lapsuusmaailmastani katsottuna voisin väittää, että tiet jatkuvat aina. Ympärilleen katseleminen on
kuitenkin auttanut ymmärtämään, että muitakin mahdollisuuksia on.
On alku. On loppu. On lähtö. On

perille pääsy.
Matkalla oleminen vie elämään,
tekemiseen, taisteluun. Tulee hiki, nälkä, väsymys ja joskus myötämäen sallima lepokin.
Matkalla oleminen vie myös totuuteen. Voi silti olla, että koko matka menee valheessa. Lopulta valheetkin päättyvät totuuteen, sillä matkan
päässä odottaa Hän, joka sanoo itsestään Minä olen.
Kuulostele, siinä Hän on, lähelläsi,
tulossa. Hän poikkeaisi mielellään pihapiiriisi ja laittaisi kanssasi juhlat pystyyn. Ilokarkelot. Haitari soisi valssia ja
ilo ryöppyäisi toisiinkin pihoihin. Semmoista menoa se olisi, tanssia ja muuta
hyppelyä, välillä rauhaa ja lepoa, vas-

tamäkien jälkeen myötämäkiä. Jaettaisiin eväät ja matkan vaivat.
Elettäisiin, kun Hän kerran on elämä. Kuljettaisiin kohti totuutta, kun
Hän kerran on totuus. Poikettaisiin
sivuteille ja pyörtänöille kutsumaan
muitakin mukaan Jumalan kansan
suureen juhlaan. Kuljettaisiin matkaa sakilla, me kaikki, kutsuttuina, ei
kuokkavieraina eikä häpeillen.
Matkan päättyessä Minä olen on
luvannut ottaa pölyttyneet matkalaiset puhtaaseen syliin. Sen sylin on valmistellut kulkurille itse Tie, Totuus ja
Elämä; Hän, jota tavallisemmin kutsutaan nimellä Jeesus.

SLS/Jarmo Kulonen

Matkalla

Irja Aro-Heinilä
teol. tri, pastori
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TAPAHTUU KESÄLLÄ VAMMALAN SEURAKUNNASSA

JUHLAT, ILLAT

JUMALANPALVELUKSET
Tyrvään kirkko
Messu tai
sanajumalanpalvelus
klo 10 pyhäpäivisin
Sammaljoen kirkko
Messu klo 10: 4.6.
(60 vuotta sitten ripille
päässeet kokoontuvat),
24.6., 23.7., 6.8., 20.8. ja
klo 19 11.6., 2.7., 27.8.
Karkun kirkko
Messu klo 10: 4.6., 11.6.,
17.6. (konﬁrmaatio),
18.6. (konﬁrmaatio),
30.7., 20.8., 27.8.
Salokunnan kirkko
Messu klo 19: 4.6.,
klo 10: 11.6.
(Murtoon sukukokousjumalanpalvelus), 25.6.

Sastamalan kirkko
Messu tai sanajumalanpalvelus klo 10: 24.6.,
2.7., 9.7., 16.7., 6.8.
(konﬁrmaatio), 13.8.
Sastamala Gregoriana juhlamessu Agricolan
hengessä 23.7. klo 11.
Kynttiläkirkko 20.8. klo 18.
Tyrvään siunauskappeli
Iltakirkko ja ehtoollinen
klo 19: 14.6., 19.7. ja 16.8.
Illon rukoushuone
Juhannusaattokirkko ja
ehtoollinen 23.6. klo 23.
Sanajumalanpalvelus ja
Sleyn Illon osaston
100-vuotisjuhla sekä
Vammalan osastojen
yht. kesäjuhla 9.7. klo 10

NUORILLE JA NUORILLE AIKUISILLE
La 10.6. Karkku-gospel
Karkun evankelisella
opistolla
Päälavalla klo 12 Egoeimi,
Norman, Matti Rusama,
Lasse Räty, klo 15 The
Road, Saraste, klo 18.30
raamattutunti Miika
Auvinen, klo 19 The Rain,
Ariel & Supremos,
Maallikkosaarnaajat, Ville
Auvinen, Juha Heinonen.
Sivulavalla klo 14 Unseen,
nuoren puheenvuoro,
klo 17 Jamit & praise
On C:n johdolla.
Karkun kirkossa klo 22
Riemumessu, Ville Auvinen, Erkki Koskenniemi
Maanantaisin klo
20 höntsäilyfutista
Kaalisaaren kentällä
(alk. 5.6.)
Perjantaisin klo 19
kesäraamis Nuakkarilla
(alk. 9.6.)
La 17.6. klo 19 nuortenilta
Nuakkarilla
Pe 23.6. klo 20 juhannuszembalot Leiriksellä

Yhteydenotot
Pastori ja ohjukset ovat
osan kesästä leireillä ja
lomalla. Yhteyttä kannattaa
silti yrittää:
*Leiris puh. 513 0322
(leirien aikaan paras
vaihtoehto)
*Markus Malmivaara
p. 050 573 4512
*Maria Nurminen
p. 050 348 1568
*Tuomo Taipalus
p. 040 521 2340
*Katja Koivuniemi
p. 050 364 6925
Näin löydät paikat:
Nuakkari: Srk-talon alakerrassa (Asemak. 6), nuo risotsto samassa
osoitteessa (p. 512 4114)
Leiris: Sammaljoentien
varressa, Houhajärven
rannassa. Tunnistaa
harjulla olevista
punaisista mökeistä ja
”seurakuntaleiri”-kyltistä.

Pe 23.6. klo 18
juhannusjuhla srk-talon
rannassa
Pe 23.6. klo 18
juhannusjuhla Seija ja Esko
Poutalassa, Sirkiäläntie 19
Pe 23.6. klo 20
juhannusjuhla Maija
ja Antero Forssilla,
Tyrväänkyläntie 569
La 24.6. klo 18
Houhajärven juhannusjuhla Merja ja Olavi
Ryömällä
Su 25.6. klo 12 kesäjuhla,
Luther-talo
Su 25.6. klo 19
juhannusjuhla, Lopenkulman rukoushuone
Ke 28.6. klo 18
Tyrväänkylän diakoniaja lähetyspiirin myllyjuhla
Pesurinkoskella
Su 30.7. klo 19
Runon ja sävelen ilta
(Hanna Ekola),
Sammaljoen kirkko
Ke 9.8. klo 19
Vammalan yrittäjien
saunailta Pirasen mökillä
Su 13.8. klo 12
Tyrvään evankeliumijuhla,
Luther-talo
Kylälähetysjuhlat
Su 2.7.klo 19 Kaukola:
Elisa ja Eero Kallbergilla,
Kaukolantie 119
Ma 3.7.klo 13 KantaVammala, Asemanseutu,

PERHEILLE

Kalliala, Lousaja,
Myllymaa, PohjalanjärviVihattula: Vammalan
srk-talo,
klo 19 Eko, Ketola-Leiniälä,
Laukula, Lummaja,
Stormi: Lopenkulman
rukoushuone
Ti 4.7. klo 13 KivijärviEkojärvi: Aira Säterillä,
Ekojärventie 238,
klo 19 Vaununperä:
Helena ja Eero Vuorenojalla, Tähtisentie 108
Ke 5.7.klo 13 Sammaljoki,
Houhajärvi, Rautaniemi:
Sammaljoen kirkko,
klo 19 Tyrväänkylä ja
Roismala: Rudolﬁn Keidas,
Kukkatie 19
To 6.7.klo 13 Kaltsila:
Rosilassa,
Lamminmaantie 28
Su 9.7.klo 13 Tapiolankylä:
Raili Kivelässä,
Hiedanmaantie 201,
klo 19 Salokunnan kirkko,
Kärppäläntie 226

Mukana lähettivieraat
Maija Mäkelä (su-ti),
Tuija-Riitta Heiskanen
(ke-su) ja Arto
Jaatinen sekä kanttori.
Kirkkoherranvirastoon
yhteys, jos joku kylä vielä
haluaa järjestää! Lantulan
kylälähetysjuhlat ovat
syys-lokakuulla.

16.–18.6. avioliiton ja
perheen hoitamisen leiri
Alkaa pe klo 18, päättyy
su klo 14. Parisuhteen
ja perheen hoitamista,
lapsille omaa ohjelmaa
työskentelytuokioiden
aikana. Vetäjinä Elina ja
Hannu Heikkilä sekä
Ulla Pohjola. Hinta 18 e
(lapset 7 e).
7.–9.7. isä-lapsileiri
Alkaa pe klo 17, päättyy
su klo 14. Erityisesti isille
ja pienemmille lapsille,
kotijoukot mukaan
sunnuntaina. Ohjaajina
Markus Malmivaara,
Irmeli Kulonpää ja Riikka
Lindroos. Hinta 18 e (lapset
7 e).
To 13.7. klo 10–16
pyhäkouluväen leiripäivä
Tervetuloa pyhäkoululaiset,
kotiväki ja pyhäkoulunopettajat. Mukana Irmeli
Kulonpää ja Aulikki Uotila.
14.–16.7. äiti-lapsileiri
Alkaa pe klo 17, päättyy su
klo 14. Kotijoukot mukaan
sunnuntaina. Ohjaajina
Irmeli Kulonpää, MarjaLiisa Pitkäranta ja Riikka
Lindroos. Hinta 18 e (lapset
7 e)
18.–20.7. äiti-lapsileiri
Alkaa ti klo 18, päättyy to
klo 14. Kotijoukot mukaan
torstaina. Ohjaajina Irmeli
Kulonpää, Aulikki Uotila ja

MUSIIKKIA
18.6. klo 18 Raimo ja Jari Tanskanen, Säde-kvartetti
Pomarkusta, Tyrvään kirkko
30.6. klo 22 Kamarikuoron
konsertti, Sastamalan kirkko
5.7. klo 19 Ellivuoren musiikkileirin opettajien konsertti,
Sastamalan kirkko
13.7. klo 20.30 iltakävelijän
urkupalat, Karkun kirkko

15.7. klo 18 kirkkokuorokurssin 30-vuotisjuhlakonsertti Karkun kirkko
3.8. klo 19 Soli Deo Gloria musiikkileiriläiset musisoivat
Harsun pihamaalla (sateella
Karkun srk-talossa)
4.8. klo 19.30 Soli Deo Gloria -musiikkileirin konsertti,
Sastamalan kirkko

6.8. klo 19 Sävel-Vammala: Anna-Kristiina Kaappola
sopraano, Livia Vilagi
piano, Sastamalan kirkko.
13.8. klo 19 Sävel-Vammala:
Jorma Hynninen baritoni,
Ilmari Räikkönen,
Sastamalan kirkko

LOMAT
Osmo Ojansivu

25.6.–23.7

Liisa Ketola

Jari Rankinen

29.5.–27.6.

Irmeli Lehikoinen

Hannu Heikkilä

14.7.–15.8.

Arto Jaatinen

18.5.–21.6.

Mirja Tenkanen

9.8.–3.9.

Markus Malmivaara

3.7.–6.8.

5.–25.6., 21.8.–10.9.

Annette Taipalus
Aila Rauhala
Tellervo Murtoo-

15.9.–21.9.
14.8.–16.8.

31.5.–28.6.

Huoponen

10.7.–14.8.

12.7.–22.8.

Paula Laasanen

10.7.–13.8.

Keijo Vättö
Maija-Liisa Halme

26.6.–26.7., 21.–27.8.

Raija Seurala

19.6.–30.6., 10.–23.7.

Irmeli Kulonpää

8.6.–30.6., 24.7.–8.8.

Maria Nurminen
Tuomo Taipalus

22.7.–17.8.

30.6.–5.7.,
16.8.–23.8., 15.9.–29.9.
Katja Koivuniemi
1.6.–9.6., 27.7.–16.8.

Riikka Lindroos. Hinta 18 e
(lapset 7 e).
29.–30.7. isovanhemmatlapset-leiri
Alkaa la klo 11, päättyy
su klo 14. Mukana Raija
Seurala, Elina Heikkilä ja
Mirja Kallio.
Hinta 10 euroa (lapset 5 e).
4.–6.8. isä-poikaleiri
Alkaa pe klo 18, päättyy
su klo 14. Vetäjinä Jari
Rankinen, Tuomo Taipalus
ja Marja-Liisa Pitkäranta.
Hinta 18 e (lapset 7 e).
11.–12.8.kummi-lapsileiri
Alkaa pe klo 17, päättyy
la klo 17. Mukana Raija
Seurala, Elina Heikkilä ja
Ulla Pohjola. Hinta 8 e
(lapset 4 e).
Su 13.8. leiripäivä 5-vuotiaille ja heidän perheilleen
Alkaa klo 12, päättyy klo
17. Mukana Jari Rankinen,
Irmeli Kulonpää, Raija
Seurala ja lastenohjaajia.
Lisätietoja vetäjiltä!
Vuonna 2002 tai
myöhemmin syntyneille
leirit ovat ilmaisia.
Ke 9.8. ja ti 22.8.klo 18
äitien saunailta Leirimajalla
Ke 16.8. klo 18
avoimet ovet Leirimajalla
Su 13.8. klo 18 koulunsa
aloittavien siunaus
Tyrvään kirkossa klo 18

Sastamala
Gregoriana 2006
konsertit klo 19
Sastamalan
kirkossa
La 22.7. A Pilgrim’s Solace,
John Dowlandin hengellisiä ja mietiskeleviä lauluja
Su 23.7. klo 11 Juhlamessu
Mikael Agricolan hengessä. Musiikki EsCantores- ja
Recuerdos-yhtyeet, liturgia rovasti Kai Vahtola.
Ma 24.7. Robin & Marion
– kirkkona metsä. Lauluja
keskiajan Ranskasta ja
Englannista
Ti 25.7. Small pathes to
the greenwood. Musiikkia
Tudorien Englannista
To 27.7.Fantasie.
Henry Purcellin musiikkia
Pe 28.7. klo 18 (huom. aika!) Hymn to Harmony.
Mestarikurssin konsertti
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www.vammalanseurakunta.ﬁ
TYTÖILLE JA POJILLE

Ilmoittaudu nyt päiväkerhoon
Syksyllä alkaviin 3–6-vuotiaiden
seurakunnan päiväkerhoihin ilmoittautumisia odotellaan heinäkuun loppuun mennessä. Kaavakkeita, joista ilmenevät myös kokoontumispaikat, saa kirkkoherranvirastosta (Aittalahdenkatu 12),
ja sinne ne voi myös palauttaa.
– Kevään aikana olemme kokeilleet myös musiikkipäiväkerhoa. Se jatkuu syksyllä, jos vanhemmat niin haluavat ja jos löydämme sopivan ajan, lupaa lapsityönohjaaja Raija Seurala.
Hän kuuntelee mielellään perheiden toiveita, ja antaa päiväkerhoista muutenkin lisätietoja (rai-

Jalkapalloleiri 24.–26.7.
Alkaa ma klo 12 ja päättyy ke klo
12. Järj. yhdessä FC VaPS: n kanssa.Tarkoitettu1993 syntyneille ja sitä nuoremmille tytöille ja pojille. Vetäjinä Tuomo Taipalus ja VaPS:n valmentajia. Hinta 25 e, sis. kuljetukset
harjoituskentälle. Mukaan 50 ensin
ilmoittautunutta. Lisät. Tuomolta p.
040 521 2340.
Yleisurheiluleiri 26.-28.7.
Alkaa ke klo 12 Keskuskentältä,
päättyy pe klo 12. Järj. yhdessä
Vammalan seudun Voiman kanssa.
Tarkoitettu 1993 syntyneille ja sitä
nuoremmille tytöille ja pojille.Vetäjinä Tuomo Taipalus ja Voiman valmentajia. Hinta 25 e, sis. kuljetukset
harjoituskentälle. Mukaan 50 ensin
ilmoittautunutta. Lisät. Tuomolta p.
040 521 2340.

Marja-Liisa Pitkäranta ja Jerina Rosman.
Poikaleirit
2.–3.8. alle 10-vuotiaat
Alkaa ke klo 12, päättyy to klo 17.
Hinta 18 e, mukaan 40 ensiksi ilmoittautunutta.
31.7.–2.8. yli 10-vuotiaat
Alkaa ma klo 10, päättyy ke klo 10.
Hinta 18 e, mukaan 40 ensiksi ilmoittautunutta
Molemmilla leireillä vetäjänä Tuomo Taipalus (p. 040 521 2340) ja
apuohjaaja
Tyttöjen ja poikien yhteinen leiri
5.–6.7., 6–7-vuotiaat
Alkaa ke klo 10, päättyy to klo 17.
Hinta 10 e. Vetäjänä Raija Seurala
(p. 512 4120 tai 511 2238).
Taideleiri
7.–9.8. 9–12-vuotiaat
Alkaa ma klo 10, päättyy ke klo 17.
Hinta 18 e. Vetäjänä Raija Seurala
(p. 512 4120 tai 511 2238).

ja.seurala@evl.ﬁ, p. 5124 120 tai
5112 238)
Kolmesti viikossa kokoontuva
eskarikerho on tarkoitettu 6-vuotiaille, jotka eivät mene kaupungin esikouluun. Tänä vuonna ryhmä on ollut Sileekalliossa ja Sammaljoelle.
– Teemme monenmoista kouluun valmentavaa juttua ja muun
muassa esikoulutehtävävihkoa.
Retkeilemme ja tutustumme erilaisiin kohteisiin. Viimeksi vierailtiin palolaitoksella. Syksyllä oltiin
lasten kanssa perunamaalla ja kerholaiset saivat noukkimansa perunat kotiin viemisiksi.

Tiedoksi kaikille leiriläisille
Leirit pidetään seurakunnan LeiriJari Rankinen

18.–21.6. Herra Hakkaraisen
taito- ja touhuleiri
7–14-vuotiaille Karkun evankelisella opistolla. Alkaa su klo 11, päättyy ke klo 14.
Ilm. p. 513 4151. Hinta 80 e (seur. sisaruksilta 50 e), sis. majoituksen, ruokailut, taito- ja touhupajan ohjelmat
ja materiaalit, vierailun Herra Hakkaraisen talossa. Vetäjinä Katja Koivuniemi (p. 050 364 6925 ) ja LauraKati Juntunen (p. 050 355 0180).
Lisätiet. www.keokarkku.ﬁ
Tyttöleirit
10.–12.7. alle 10-vuotiaat
Alkaa ma klo 10, päättyy ke klo 14.
Hinta 18 e. Mukaan 40 ensiksi ilmoittautunutta.
21.–23.7. yli 10-vuotiaat
Alkaa pe klo 10, päättyy su klo 14.
Hinta 18 e. Mukaan 40 ensin ilmoittautunutta.
Molemmilla leireillä vetäjinä Katja Koivuniemi (p. 050 364 6925),

Seurakunnan päiväkerhot kokoavat joka viikko suuren lapsijoukon.
Kuvassa ollaan Raija Seuralan johdolla pappilassa.

Oppimismielessä on käyty myös koululla ruokailemassa.
Ekalle mennessään lapset sitten
tietävät jo, miten siellä käyttäydytään tarjottimen kanssa.

majalla, Houhajärven rannalla Sammaljoentien varressa. Löydät perille
tielle näkyvien punaisten mökkien
ja ”Seurakuntaleiri”-tienviitan perusteella. Matkaa Punkalaitumentien ja Sammaljoentien risteyksestä on noin kaksi kilometriä.
Autojen parkkipaikka on Leirimajasta katsottuna Sammaljoentien toisella puolella. Leireille tullaan omin
kuljetuksin. Majoitus mökeissä, joissa on varustuksena patjat, peitot ja
tyynyt.
Ilmoittautuminen
Soittamalla viimeistään viikkoa ennen leirin alkua Leirimajalle (ellei toisin ole ilmoitettu) ma 5.6. alkaen klo
9.30–11.30 välillä p. 513 0322 tai leirin vetäjälle. Kerro ilmoittautuessasi nimi, puh. tai osoite, ikä (lapset ja
varhaisnuoret) ja mahdolliset ruokaaineallergiat. Lääkityksestä tai muis-

tapaperinteestä ja muistomerkeistä 1800-luvulla, Sastamalan kirkko
11.7. klo 19 lähetyslauluilta
Leila Punkan kesäasunnolla,
Rokantie 127
12.7. klo 19 lauluilta
Harsun pihalla
18.7. klo 19 lähetyslauluilta, Karkun pappila
25.7. klo 19 lähetyslauluilta
Nohkuan ent. koululla,
Kutalantie 148
26.7.klo 19 suvisoitto/lähetyslauluilta Lauhamon
mökillä, Likovalkamantie 78
1.8. klo 19 lähetyslauluilta
Kalevi Vekolla
Kutalantie 391
8.8.klo 19 lähetyslauluilta
Toronnokalla, Irma ja Matti Pentin
mökillä, Kiivettäväntie
15.8. klo 19 lähetyslauluilta Eila ja
Urpo Isotalossa, Mäenkyläntie 26

9.–11.6. Taidetapahtuma ”Kukkiva
puutarha”, Karkun srk-talo.
Pe 9.6. klo 18–20 avajaiset ja alkuhartaus, rovasti
Arto Jaatinen, kanttori Päivi Vuoristo, musiikkiohjelmaa Upi Vuorenoja (laulu), Leena Aaltonen
(huilu).
La 10.6. klo 11–18 avoinna, klo
14 matinea: Upi Vuorenoja, Joonas Heino (kitara), Leena Aaltonen (huilu)
Su 11.6. klo 11–18 avoinna, klo 14
matinea: Laitalan perhe: Lassi (viulu), Markku (kitara), Leena (liikunta), Marianne (koreograﬁa), Upi
Vuorenoja (laulu).
Näyttelyssä esillä taiteilija, kuvataideopettaja Liisa Soinin töitä puutarhateemasta, mukana myös paikalliset harrastelijamaalarit lähihoitaja Arja Hakala, kanslisti Inka
Ahonen ja Harsun isäntä Upi Vuorenoja.

Vammalan II Hopun apteekki
Roismalan risteys
puh. 512 3700
Tyrvään sivuapteekki
Asemakatu 10
puh. 511 2300

Vammalan seurakuntalehti 1•2006
Julkaisija
Vammalan seurakunta,
Aittalahdenk. 12,
38200 Vammala

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

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

Mukaan tarvitset
– tyynyliinan, aluslakanan
ja pussilakanan/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
Leirimajan kanttiinista voi ostaa limsaa, karkkia ja jäätelöä. Vierailuja
toivotaan vain niille varattuna aikana tai yleisötilaisuuksissa. Leirimaksut maksetaan leirille saavuttaessa.

DIAKONIATYÖ
Ma–ke 5.–7.6. kehitysvammaisten leiri Leirimajalla, Maija-Liisa Halme
Ti 11.7. askartelukerhon retki
Kiikoisiin, Irmeli Lehikoinen,
Aila Rauhala
To 17.8. näkövammaisten
leiripäivä Leirimajalla,
Annette Taipalus
Pe 18.8. rovastikunnallinen
mielenterveyden virkistyspäivä
Leirimajalla, Liisa Ketola
Ma 4.9. klo 10–14 sotainvalidien
leiripäivä Leirimajalla,
Maija-Liisa Halme, Aila Rauhala
Ma 4.9. klo 16–21 vammaisjärjes-

KARKUN KAPPELISEURAKUNTA
6.6. klo 19 lähetyslauluilta
Kalevi Ketolassa, Kutalantie 877
10.6. klo 7 lähtö linjaautolla Jyväskylän lähetysjuhlille,
Häijääntien Karkun risteyspysäkki
13.6. klo 19 lähetyslauluilta,
Karkun srk-talo
20.6. klo 18 ilta Vapahtajan
hoidossa Anita ja Raimo Bergin
metsämökillä Kutalassa,
Otajärventie 141
26.6. klo 15 Savisukuseuran kesäjuhlan kisahartaus, Ellivuoren paviljonki
6.7. klo 19 Runon ja laulun ilta,
Pirunvuori
9.7. klo 19 lähetyslauluilta/kylälähetysjuhla, Salokunnan kirkko
9.7 klo 13 Pohjanmaan vaeltajien
suvimatka
Sastamalassa, kirkkosoutu, tutkija
Ilpo Lagerstedt, virsi- ja soutulauluja laulattaa Urpo Vuorenoja, rovasti Antti Heikkilän esitys kirkko-

ta tarpeellisista tiedoista on syytä
kertoa viimeistään leirin alkaessa.

töjen leiri-ilta Leirimajalla, MaijaLiisa Halme, Aila Rauhala
Ti 5.9. klo 10–16 päihteetön leiripäivä Leirimajalla, Liisa Ketola
To 14.9. klo 10–16 työttömien
leiripäivä ja torstailounas
Leirimajalla, Irmeli Lehikoinen,
Liisa Ketola
Ti 19.9. kuurojen leiripäivä
Leirimajalla, Aila Rauhala
Leirit pidetään seurakunnan Leirimajalla, Houhajärven rannalla, Sammaljoentien varressa. Tied. ja ilm.
viikkoa ennen ko. tapahtumaa diakoniatoimistoon ma–pe klo 9–11, p.
514 2411 tai 511 4709.

HEINON LEIPOMO Ky
Sastamalankatu 68
Vammala

Puh. (03) 511 2640

Ilmoitusmyynti
Tuula Vitamo-Lindström
0207 54 2309

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

Levikki 8000 kpl

Paino:
Salon lehtitehdas, Salo, 2006
ISSN 1795-1224

Pirjo Silveri
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Nimi: Sanna Loimusalo
Ikä: 35
Tausta: ﬁlosoﬁan lisensiaatti
(kansatiede), kotitalousopettaja
Nyt: teologian ylioppilas
(Helsingin yliopisto)
Tulossa: kesäteologiksi
Jämsänkoskelle.
Syksyllä opinnot jatkuvat,
ensi vuoden jälkeen
valmistuminen häämöttää.

Sanna Loimusalo Vammalan ”kotimaisemassaan” – teologiharjoittelija asui kuukauden pappilassa Rautaveden rannalla.

Joskus pappi – jos Jumala suo
H

ämeenkyröstä kotoisin oleva Sanna Loimusalo oli
kuukauden Vammalan seurakunnassa harjoittelijana. Jakso
kuuluu teologian soveltaviin opintoihin, jotka ev. lut. kirkon virkaan
aikovan tulee suorittaa.
Hän piti päiväkirjaa kokemuksistaan.
Ennakkotunnelmia

Loppiaisen jälkeen tapasin ohjaajani Jarin, joka neuvoi, ettei tarvitse
suuremmin valmistautua. Niin toimin – eli olin toimimatta. Tyrvään
Sanomia lukeva ystäväni lähetti
lehtileikkeitä seurakunnan asioista
ja vähän muustakin. Joku opiskelukaveri kauhisteli, minä en. Olin
hakulomakkeeseen laittanut Vammalan toiveeksi jossain määrin tietoisena siitä, että naispappeuteen
suhtaudutaan kaupungissa ristiriitaisesti. Minä en ole pappi. Joskus
saatan olla, jos Jumala suo.
Ke 26.4.

Ensimmäinen päivä. Hämeenkyrössä auto juuttuu pehmeään pihaan, ja Vammaskosken sillalla seison liikennevaloissa. Tulen kirkkoherranvirastolle myöhässä, joten saan tehdä näyttävän sisääntulon kokoukseen. Hymyilevä vastaanotto.
Iltapäivällä pääsen Jarin mukaan
kahdelle surukotikäynnille. Kivijärvelle on pitkä matka. Opin, että
kaupunki on laaja. Autossa alan varmistua, että ohjaajan kanssa tuskin
tulee ongelmia. Matkat ovat tehokasta työaikaa: tilaisuus keskustella
vaikkapa siunauskaavasta.
Pe 28.4.

Seuraan nuorisopastori Markuksen päivänavausta Sylvään koulul-

la. Itselläni on tiedossa aamuhartauden toteuttaminen Radio Mantaan. Ajoitus on tuollaisissa tarkka juttu.
Majapaikassani pappilassa valmistelen esirukousta sunnuntain
jumalanpalvelukseen. Katson vielä läpi suunnitelmiani iltapäivän
hartautta varten. Ensimmäinen
”oikealle” yleisölle pitämäni kristillinen puhe on SPR:n Ystävänpirtillä. Jalat tutisevat kohtuullisesti. Jälkeenpäin ajattelen, että taisin
puhua itselleni: minulla on tehtävä, ilosanoma kerrottavana.

ku kaatuu kolme kertaa ennen Hämeenkyröä.

Mieltä lämmittää, kun joku kuulija kiittää hartauden jälkeen.

Pe 5.5.

Ke 10.5.

Sähellän avainten – sekä auton että
pappilan – kanssa enemmän kuin
tarpeeksi. Ajattelen positiivisesti: saan tuoretta ainesta puheeseen
Luther-talon Katulähetyksessä. Jumalan järjestelyjä omassa elämässä, pieniä ihmeitä. Myös uusi pappistuttavuus, Tom, jolla on hauskoja soittimia. Virastolla pääsen nettipastoriksi. Vaativia kysymyksiä.
Onneksi Jari tarkastaa vastaukseni.

Päivä alkaa työntekijäkokouksilla. Ne ovat opettavaisia, vaikka
olenkin hieman ulkopuolinen. Illalla on jännä tapahtuma, neljäsluokkalaisten leirikoulu Leirimajalla. Olen siellä koko illan ja koetan parhaani mukaan ottaa osaa
touhuihin. Varsinainen tehtäväni
on iltahartaus kymmenen jälkeen.
Neljäs toteutukseni Jumalan kansan koti-ikävästä, kaikki erilaisille ryhmille. Kiinnostava kokeilu.
Pappilassa peiton alla keksin monta parempaa tapaa kertoa taivasasioista. Jälkiviisautta.

roittainen epävarmuus ja riemu
toistuvat Karkun kirkon saarnatuolissa. Ässät sihisevät mikrofonissa, takeltelen sanoissa ja tajuan,
että minun täytyy puhua ja ajatella, ei lukea eilen ajattelemaani.
Uskontunnustus on pakko kääntää esiin kirjasta. Selviän. Ehtoollismalja pysyy käsissä. Loistokasta
oloa ei jää, mutta eihän tämä ole
elämysten etsimistä, vaan opettelua. Ehkä joskus kirjoitan paremman saarnan.
Pääsen vielä Arto-kappalaisen mukana Sastamalan tiekirkon avaukseen ja kodinsiunaamiseen. Sitten äitienpäiväkahville
Hämeenkyröön, mikä ei ole vähäpätöinen juttu.

Ti 11.5.

Ti 16.5.

Diakoniatyöntekijän matkassa, ensin perhekerhossa ja sitten Karkkukodissa. Huomaan, ettei aina ole
helppo jutella luontevasti ennestään
tuntemattomien ihmisten kanssa.
Autossa Maikku kertoo työn
painopisteiden muuttumisesta.
Ruokapöydässä keskustelemme
kirkon virkakysymyksestä. Voi kun
osaisimme kunnioittaa toisiamme
ja keskittyä olennaiseen, me erilaiset ihmiset erilaisine näkemyksinemme! Olennaista riittää, esimerkiksi kehitysvammaisten kerho iltapäivällä. Siellä tapaan myös
Margit Nymanin, joka toimii kehitysvammaisten pappina Pirkanmaalla. Hänen työssään haasteet
ovat aivan omanlaisiaan – ja toisaalta sanoma on sama.
Sanomaa mietiskelen tukevasti
vielä illalla Hämeenkyrössä. Saarna!

Eiliset kevätkirkot Kaukolan koululla olivat pehmeä lasku viimeiseen harjoitteluviikkoon. Mielessä
lievä paniikki – viimeinen viikko,
niin paljon asioita. Päivän tehtävä, raamattutunti, tuntuu melkein
vaativammalta kuin saarna. Aihe
on onneksi elähdyttävä ”Jumalan
silmissä kaunis”. Tunnelma Leirimajalla on hyvä ja kuulijoita paljon. Ei pelota. Olisin voinut suunnitella sanottavani paremmin, tai
sitten en.
Iltapäivällä Jarin mukana syntymäpäiväkäynnille, ja illalla odottaa yllätys: piispa. Esitellessäni itseäni sanon, että olen teologiharjoittelija, valitettavasti enää tämän
viikon.
Niin se on. Ainutlaatuinen vaihe elämässä alkaa olla ohi. Joko
rohkenisin ajatella, että paikkani
on viimein löytymässä? Löytymässä? Ainahan minulla on paikka ollut. Jumalan kämmenellä.

Su 30.4.

La 6.5.

Tyrvään kirkko on aurinkoisena
vappuaattoaamuna yhtä häkellyttävän valoisa kuin kiirastorstaina,
jolloin kävin siellä vähän vakoilemassa. Esirukous jaksottavine virrensäkeineen sujuu ainakin teknisesti kelvollisesti. Isä sanoo myöhemmin, että lauluni kuului radiossa. Niinpä tietysti.
Jumalanpalveluksen ja Pyymäen kahvilassa nautittujen kahvien jälkeen pääsen seuraamaan yksityistä ehtoollisenviettoa erään
ikäihmisen luo. Iltapäivällä mietin,
miten kertoa päiväkerholaisille hyvästä paimenesta. Illalla Sammaljoen kirkossa tehtävänäni on rukouksen lisäksi lukukappaleiden lukeminen. Jalat eivät tärise.

Juhlapäivä: vihkiäiset, ristiäiset ja
illalla luokkakokous Tampereella. Aamulla valmistelen sunnuntain kevätlaulajaisiin puheen Jumalan kansan koti-ikävästä virsissä ja lauluissa. Epäilyttää. Jos ajatukseni toimivat vain kirjallisina?
Tai vain omassa päässäni?
Vihkipappina on Mirja, jonka
puhe tahdon-sanan merkityksestä pitkään yhdessä eläneelle parille koskettaa ainakin minua. Keijokanttori osoittaa taas virtuoosimaisia taitojaan. Tapaan myös suntion. Helmi Kaarinan ristiäisissä
ymmärrän, kuinka hienoa on, että
seurakuntalaiset ottavat harjoittelijan vastaan juhliinsa ja koteihinsa.
Ison kiitoksen paikka.

Ti 2.5.

Ma 8.5.

Voi kuinka mukavia lapsia päiväkerhoissa, Illossa ja Sileekalliolla!
Kartonkilampaani tepastelevat laitumelle ja paimen huolehtii omistaan. Lauletaan, askarrellaan ja
piirretään. Minäkin saan maalata
äidille kukkaruukun ja istuttaa samettiruusuntaimia. Ne ovat sitkeitä, eivätkä hätkähdä, vaikka ruuk-

Kolme peräkkäistä ja erilaista iltahartautta Sastamalakodilla. Ensimmäisessä huomaan kesken virrenveisuun, että Kirkkokäsikirja on unohtunut. Ei hätää, hyvällä harjoittelunohjaajalla on aina kirjavalikoima mukanaan. Salin ﬂyygeli on minulle turhan hieno soitin. Nuha haittaa laulamista.

Su 14.5.

Saarna. Huomaan, että se on eri
asia kuin puhe. Valmistelun vuo-

