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En etsi valtaa loistoa,
en kaipaa kultaakaan,
ma pyydän taivaan valoa
ja rauhaa päälle maan

Kohti jotakin uutta

Älä vaienna sisäistä kyselijää

Enkelikulkue herkistää taas

Sastamalassa seurakunnan syntymäpäivänä aloittava
talouspäällikkö Raimo Kemppi kokee
työpaikanvaihdon osuvan oivaan saumaan.
– Hienoa, kun saan olla mukana luomassa jotakin
aivan uutta.

Matti Myllykoski kehottaa ihmisiä varjelemaan tyhjää
tilaa sisällään.
– Se on uskon alku. Se merkitsee keskustelua sekä
Jumalan että toisella tavalla uskovien kanssa.

Viattomien lasten päivänä pikkuenkelit valkoisissaan
vaeltavat taas kulkueena Tyrvään kirkon alttarille.
Isoja ja pieniä koskettavasta enkelikirkosta ja muista
Vammalan seurakunnan jouluajan tapahtumista
löydät tietoa tästä lehdestä.
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LUOTTAMUSHENKILÖLTÄ
Likainen joulu ja
onneton uusi vuosi

M

e käymme joulun viettohon taas kuusin kynttilöin. Reippahasti käyvät askeleet, koska äidin
hommat on niin kiireiset. Joku tekee joulua sydämeen, koska muualla sitä ei näy tai tunnu.
Tiedotusvälineet uutisoivat maailmanlaajuista taloudellista lamaa. Meillekin joilla vielä menee hyvin, voi uusi vuosi olla hyvin onneton.
Terroristit tuhoavat ihmisiä, eilen Intiassa, huomenna
jossain muualla. Kongossa, Irakissa ja Tsetseniassa ammutaan ihmisiä, sotilaita ja siviilejä. Nälkä, jano, taudit ja kuolema korjaavat satoaan maailman kriisipesäkkeissä. Ilmasto lämpenee, ennen tuntemattomat ongelmat ovat ovella,
konkreettisemmin kuin joulu konsaan. Suloisessa Suomessamme leipäjonot pitenevät, ihmisten yksinäisyys ja mielenterveysongelmat kasvavat. Kun joulu on, kun joulu on.
Ensimmäinen joulu ei ulkoisesti paljon poikennut tämän
ajan joulusta. Tapahtumien keskipiste oli talli, ei kovin mediaseksikäs paikka. Silloinen eläinten suoja oli toisenlainen
kuin jouluseimi, jonka me teemme kuivatuista, hyvätuoksuisista oljista ja puhtoisista tilkkunukeista. Se oli siivoton,
pimeä ja yöllä kylmä, siellä haisi lanta ja mylvi karja peläten ulkopuolisia majoittautujia.
Tunkeilijat kuuluivat proletariaattiin, siirtotyöläinen Josef ja kihlattunsa Maria, joka synnyttää esiaviollisena pidetyn lapsen.
Rooman valtakunnan kansa oli liikkeellä merkityttämässä itseään veroluetteloihin, edessä oleva verojenkeräys nosti pelkokerrointa. Suurvalta ahdisti provinssien riistettyjä pakkotyöläisiä. Juudeassa ja Israelissa myös uskonnollinen eliitti nöyryytti elämälleen vain ihmisarvoista toimeentuloa toivovaa kansaa.
Jeesus-lapsen vanhempia kävivät onnittelemassa epäarvostetuimman ammatin, paimenten, delegaatio. He sopivat hyvin tallin hajuun. Myöhemmin pistäytyi myös iranilaisia oppineita ennustajaukkoja. He toivat jo lahjoja, mutta poistuivat vähin äänin diktaattori Herodeksen vastatoimia peläten. Eivät he luoneet suhteita vastasyntyneeseen
koko maailman kuninkaaseen!
Seimen lapsesta taas tuli egyptinpakolainen.
Jeesuksen elämän loppu muistutti sen alkua. Paikalla ei ollut juuri muita ystäviä kuin oma äiti ja joitakin hänen tuttujaan. Veri löyhkäsi, kuolevat vaikeroivat, taivas
tummui. Jeesusta ympäröivät terroriteoista kuolemaan tuomitut vastarintamiehet ja heitä vartioivat sotilaat. Hylkiöt
näyttivät saavan ansaitsemansa lopun.
Maailma ympärillä näytti samanlaiselta kuin 30 vuotta
aikaisemmin. Kansaa nöyryytettiin, ja sitä kritisoinut villitsijä kuoli yksin ja hylättynä. Likainen alku sai onnettomalta
näyttäneen lopun. Mikään ei ollut muuttunut. Vai oliko?
Hän oli kaikessa kiusattu, että voisi kiusattuja auttaa.
Jos ja kun uskomme, että seimessä syntynyt on koko maailman Vapahtaja, joudumme toteamaan, ettei synkältä vaikuttava aikamme ole hänelle tuntematon. Hänelle tuntemattomia eivät myöskään ole mahdollisuudet, joita on käytettävissämme – jos haluamme.
Seimessä syntynyt on johtava pörssianalyytikko, nobelistintasoinen rauhanneuvottelija, supersuurvallan hallitsija, veikkohursti, äititeresa ja dalailama, danielbaremboim,
susipulliainen ja juiceleskinen. Hän jätti rinnalla olemisen
merkiksi tyhjät ristit – ei hän ole enää ristillä - kirkkojemme kupoleihin ja alttareille. Hän on tasollamme ja kanssamme.
Muistammeko lapsen sen, mi taivaisen toi
kirkkauden? Uskon, että
tämän sanoman kanssa saamme elää hyvän
joulun. Tämän sanoman turvin selviämme
uudesta vuodesta, mitä
ikinä se meille tuo Sastamalassa ja koko maailmassa.
Hannu Kilpeläinen
Vt. kirkkoherra

Toivossa on hyvä elää
T

oimintansa aloittava Sastamalan
seurakunta, sen työntekijät ja seurakuntalaiset ovat suurten haasteiden edessä. Niitä luovat monet sekä toiminnalliset että taloudelliset seikat. Uuden seurakunnan jäsenillä on omat odotuksensa, työntekijöillä ja luottamushenkilöillä velvollisuus pyrkiä vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin.
Uudessa seurakunnassa on myös
paljon erilaisia, suuria mahdollisuuksia. Edessä olevat muutokset saattavat
kuitenkin aiheuttaa pelkoa: tuleeko tuttuun ja totuttuun liikaa uutta ja vierasta?
Tässä tilanteessa meidän kaikkien –
niin luottamushenkilöiden kuin työntekijöiden – on tärkeää tavoitella uudenlaistakin yhdessä tekemistä. Se lisää
luottamusta toinen toiseemme laajenevan seurakunnan monipuolisissa ja ehkä vieraissakin toimintamalleissa.
Sastamala muodostuu useasta, aiemmin itsenäisestä yksiköstä. Identiteettikysymys askarruttaa varmaan monia.
Uusi seurakunta ei henkisesti synny
noin vain yks kaks 1.1.2009. Kenelläkään, ei edes yhteisellä kirkkovaltuustolla, ole oikeutta vaatia, että kappeliseurakuntien ja Vammalan seurakunnan vuosikymmeniset ja totutut toiminnot, työmuodot ja perinteet unohdettaisiin, muutettaisiin, mitätöitäisiin
tai pakotettaisiin ilman muuta uuteen
muottiin. Tässä ajattelen Karkkua ja
Suodenniemeä, Keikyää, Kiikkaa sekä
Mouhijärveä.
Muutoksia ei voida välttää, mutta
niitä ei pidä myöskään kärjistää. Näissä asioissa ja tässä tilanteessa on syytä
olla hyvin varovainen, hienotunteinenkin. Aikaa myöten, niin uskon, tapahtuu muutoksia ihan itsestään.
Vahva identiteetti on kuitenkin toiminnallisuuden tärkeä tukijalka. Sitä ei
pidä murtaa. Jos tiedostamme toistemme identiteetit, silloin voimme myös
paremmin hyödyntää toistemme osaamiset, vahvuudet ja mahdollisuudet.
Työntekijöillä tulee uuden seurakunnan aloittaessa olla luottamus siihen, että mahdollisiin uusiin tehtäviin
tai tehtävien muutoksiin saa tarpeellisen koulutuksen ja ohjauksen. Työssä
viihtyminen ja hyvä työilmapiiri ovat
työntekijän paras voimavara. Luottamushenkilön tulee olla työntekijän tukena.
Kohti yhteyttä ja yhteistä hyvää

Olen nyt ollut kaksi vuotta luottamushenkilönä Vammalassa. Asioita seuratessani ja päätöksentekoon osallistues-

Ihmiset etsivät nykyisin elämyksiä, mutta kokemus on se joka kestää. Kun on esimerkiksi kerran saanut kokea äidinrakkauden, se kantaa
koko elämän ajan.
Pastori, toimittaja Hilkka Olkinuora
ET 14/2008

Nykyään lapsia lennätetään koulupäivän jälkeen harrastuksesta toiseen.
Lapsen kuuluisi myös saada vain istua ja katsella kun lumihiutale putoaa. Sellaista eivät alati hääräävät vanhemmat ymmärrä, vaan hätistelevät,
että tekisit edes jotakin.
Kirjailija Bo Carpelan
Kodin Kuvalehti 21/2008

sani olen joutunut läheltä toteamaan,
miten vaikeassa käymistilassa seurakunta on ollut ja on vieläkin. Tilanne on
aiheuttanut virkajärjestelyjä, työuupumusta ja pitkiä sairauslomia.
Henkilökohtaisesti olen tavattoman
surullinen, miten lapsuuteni herätysliikkeen on käynyt. Olen syntynyt tällä seudulla ja lapsuuskodissani kasvanut evankelisen liikkeen piirissä ja hengessä. Se
antoi turvallisen taustan ja tuen.
Sota-ajan lapsena opin, miten rukous antaa mielenrauhan. Uskon, että sota-aika opetti useimmat kodit rukoilemaan. Näyttää kuin edellisten sukupolvien opettama asenne kristilliseen kasvamiseen, toinen toisensa kunnioittamiseen ja nöyrään asenteeseen olisi monelta kohdin kadonnut.
Palattuani vuosikymmenien jälkeen
kotiseudulleni olen ollut äärimmäisen
pahoillani, miten täällä Sley:n piirissä
on haluttu menettää yhteys yhteiseen
seurakuntaan.
Ei seurakunnallista toimintaa voi olla ilman yhteisiä lakeja ja säädöksiä. Siksi kirkkomme antamia määräyksiä on
noudatettava.
Naispappeus hyväksyttiin luterilaisessa kirkossa yli kaksikymmentä vuotta sitten. On ollut hyvin hämmentävää,
kun se saa edelleen aikaan näin haitallista hajaannusta.

Jumala armahtaa kaikki ihmisiä.
Hänelle kelpaamme sellaisina kuin
olemme. Kukaan meistä ei kuitenkaan ole armon lopullinen sijoituspaikka. Tarkoitus on, että jaamme armon eteenpäin antamalla anteeksi lähimmäisillemme.
Pastori, työyhteisökouluttaja
Antti Kylläinen
Aamulehti 26.10.

Yhä useammin huomaan muistavani torpparivanhempieni ajatusta, että ihmisellä on hyvä olla varjelus eikä
työ menesty ilman siunausta.
Emeritusprofessori Antti Eskola
Helsingin Sanomat 27.10.

Kuka? Irja Riihivaara, 72
Mikä? Sairaanhoitaja, työterveyshoitaja, Vammalan kirkkovaltuuston ja
-neuvoston jäsen vuodesta 2007
(sitä ennen Harjavallassa kummassakin luottamuselimessä yli 20 vuotta)
Perhe: Aviomies Paavo, tyttären perhe
Harrastukset: Liikunta, vapaaehtoistyö, yhteiskunnalliset asiat

Toivon mitä hartaimmin, että uusi,
laajeneva seurakunta voisi rakentaa yhteistä hyvää kaikille jäsenilleen, eivätkä he, jotka vierastavat kirkkomme lakia ja järjestystä olisi edelleen ehdoin
tahdoin murtamassa seurakunnan yhtenäisyyttä.
Näin vuoden suurimman juhlan alla haluan uskoa, että ensi syksynä meillä Sastamalassa asiat ovat selkiytyneet
ja viimeistään silloin pääsemme toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla
seurakunnan hyväksi.
Irja Riihivaara

Paanun sarja esittelee seurakunnan päättäjiä.
Luottamushenkilöltä -palstalla he kertovat
ajankohtaisia kuulumisia.

Nyt tajuan sen, mitä tietyt amerikkalaiset musikaalisäveltäjät merkitsevät
amerikkalaisille. Virret ja siihen liittyvä perinne edustavat minulle samaa
kuin blues mustille muusikoille.
Saksofonisti Jukka Perko
Aamulehti 31.10.

Tämä maailma on moderni ja post
ja toisen kerran post, mutta kun joku hirttää, sen kivun ja ison sähkön
jurinan voi tuntea. Se on sitä syntiä.
Syntiä on vieraantuminen itsestään,
harhautuminen omasta perimmäisestä luonteestaan.

Kirjailija Juha Seppälä
Suomen Kuvalehti 44/2008
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Kuka? Raimo Kemppi, 51
Mikä? talouspäällikkö, sosionomi
Perhe? perheetön
Asuu? Tampereella, miettii muuttoa Vammalaan
Harrastukset? liikunta etenkin sauvakävely, retkeily ja luonnossa
liikkuminen ”viime vuosina olen innostunut kansallispuistoista”, lukeminen

Talouspäällikkö Raimo Kemppi jättää työpöytänsä Kehitysvammaisten tukiliitossa ja siirtyy Aittalahdenkadulle. Tehtävänimike säilyy vaikka työpaikka vaihtuu.

Aika on luoda uutta
S

astamalan seurakunta saa syntymäpäivänään uuden talouspäällikön.
Sosionomi Raimo Kemppi, 51,
tulee taloon Tampereelta Kehitysvammaisten tukiliitosta. Hän on
työskennellyt järjestössä 17 vuotta ja viihtynyt hyvin. Syksyllä silmiin osui työpaikkailmoitus, missä Vammalaan etsittiin talouspäällikköä. Pesti kauniilla paikkakunnalla alkoi houkuttaa. Kemppi haki ja tuli valituksi.
– Tehtävä tuntuu mielenkiintoiselta. Joskus ennenkin olen ajatellut, että olisi kiva olla seurakunnassa työssä.
Vanha ja uusi maailma eivät oikeastaan ole kaukana toisistaan:
– Koen että molemmissa olen
ainakin välillisesti lähimmäisen
asialla.
Yleishyödyllisen järjestön toiminnasta löytyy nopeasti kosketuspintaa kirkon työhön.
– Pyrimme olemaan tukena siitä

asti, kun perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi, ja sen jälkeen rinnalla kaikissa elämänvaiheessa. Samalla tavallahan kirkko kulkee jäsentensä mukana. Kehitysvammatyössä tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset, aktiiviset omaiset. Seurakunnassa on sama juttu, ja Vammalan talkootyö on oikein maankuulua. Pyhän Olavin kirkon jälleenrakentamista oli mahtava seurata.
Menneistä

Suoniemellä syntynyt Raimo
Kemppi vietti lapsuutensa ja nuoruutensa itäisessä Suomessa. Äiti
ja muita sukulaisia asuu yhä Joutsenossa.
Lukion jälkeen hän opiskeli
Lappeenrannan kauppaoppilaitoksessa. Kunnallistieteiden opinnot
Tampereen yliopistossa alkoivat
1984 ja sosionomin paperit olivat
plakkarissa kolmen vuoden päästä. Työkokemusta on myös julkishallinnosta, eri tehtävistä useassa

kunnassa. Kehitysvammaisten tukiliiton talouspäällikkönä Kemppi
aloitti 1991. Pari vuotta sitten hän
suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon. Taloushallinnon peruskuviot ovat entuudestaan perin
tuttuja, varsinaisesti uutta on lähinnä seurakuntatyö.
– Tukiliitossa olemme tehneet
viime vuosina paljon talouspuolen
uudistuksia. Toivon, että näistä
kokemuksista ja opituista taidoista on tulevaisuudessa hyötyä Sastamalaa ajatellen.
Kempille omassa työssä taloussuunnittelu on erityisen mieleistä.
Seurakunnan rahoituksesta ja varallisuudesta vastaaminen vaikuttaa jo etukäteen kiinnostavalta.
Tulevista

Tampereella Kempin alaisena oli
erilaisia ihmisiä; kaksi kehitysvammaista henkilöä, talous- ja palkkahallinnon ammattilaisia, kurssikeskuksen työntekijöitä.

Viisi haluaa kirkkoherraksi

V

ammalan kirkkoherran virka
kiinnostaa viittä hakijaa.
Määräaikaan mennessä
arkkihiippakunnan tuomiokapituliin ilmoittautui kuusi pappismiestä, mutta yksi on vetänyt hakemuksensa pois.
Seurakunnan uudeksi paimeneksi haluavat Karkun kappalainen Lauri Salminen, Kiikan kirkkoherra Jouni Pihlajamaa, Someron kirkkoherra Asko Ojakoski,
Hervannan kappalainen Ari Paa-

vilainen ja Viljakkalan kappalainen Johannes Riuttala.
Kirkkoneuvosto muotoili 3.
joulukuuta tuomiokapitulille oman
lausuntonsa: paikalliset päättäjät
esittivät näkemyksiään seurakunnan erityispiirteistä, joilla on merkitystä kirkkoherran viranhoidon
kannalta.
Seuraavaksi tuomiokapituli
selvittää hakijoiden taidot ja kokemuksen myös haastattelemalla
heitä. Tämä tapahtunee tammi-

kuun aikana.
Sen jälkeen kapituli tekee vaaliehdotuksen eli asettaa kolme hakijaa vaalisijalle ja määrää näille pastoreille vaalisaarnapäivät. Samalla nimetään vaalin toimittaja sekä
varsinainen vaalipäivä, jolloin sastamalalaiset käyvät äänestämässä
itselleen uuden kirkkoherran.

Naispappeuskiistan
tulkinnat tutkittavana

T

eologian maisteri Paula Närhi
on saanut 6 000 euron apurahan jatkaakseen naispappeuskysymykseen liittyvää kirkkososiologista tutkimustaan.
Kirkkohallitus päätti Kirkon
tutkimuskeskuksen apurahojen
jaosta vuodelle 2009. Kaikkiaan

apurahoja myönnettiin 196 400
euroa.
Närhen tuleva lisensiaattityö
syventää hänen aiempaa tutkimustaan, joka julkaistiin kirjana
Kun alttari erottaa (Kirkon tutkimuskeskus, 2006)
– Lähestyn nyt aihetta konflik-

tinäkökulmasta. Erittelen haastatteluaineistoni pohjalta seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden naispappeuskiistoihin
liittämiä tulkintoja ja merkityksiä,
Närhi määrittelee.

Millainen on tapasi johtaa?
– Mielelläni keskustelen paljon
henkilökunnan kanssa. Esimiehen yksi tehtävä on olla kuuntelija, ja siksi haluan pitää huoneeni ovia auki. Johtajan on kuitenkin oltava myös jämpti ja talouspuolella tarkka, jotta asiat tulevat
hoidettua hyvin.
Entä mitä odotat työyhteisöltä?
– Avoimuutta. Toivon että
luokseni on helppo tulla asioista
puhumaan ja neuvoa kysymään.
Hyvät, ja avoimet yhteydet pitää
olla myös luottamushenkilöiden
suuntaan. Talouspäällikön ja taloustoimiston työntekijöiden on toimitettava heille päätöksenteon tueksi riittävää ja oikeaa informaatiota.
Sastamalan seurakunnassa talouspäällikkö saa vastattavakseen
ison kiinteistömassan, kirkkoja ja
hautausmaita on yksitoista, leirikeskuksiakin kolme.
– Kyllähän kaikkien näiden
kunnossa pitäminen aiheuttaa investointipuolelle paineita, hän
myöntää.
Tuleva kirstunvartija on jo ehtinyt tehdä tilannearvion ja tarkkaan
tutkia esimerkiksi seurakunnan talouden tunnuslukuja. Työtä ja tasapainoilua on tiedossa.
– En silti näe suuria uhkakuvia. Yleisen talouskriisin vaikutukset näkyvät viiveellä seurakunnassa. Kirkosta eroamisen lisääntyminen voi jossain vaiheessa heijastua myös talouteen. Ajattelen
kuitenkin niin päin, että nyt kirkolla on suuri tehtävä ja mahdollisuus: kääntää lukemat päinvastaiseen suuntaan.
Mahdollisuuksista

Vammalan seurakunta on valmistautunut historiansa suurimpaan
liitokseen sekä väliaikaisen hengel-

lisen että taloudellisen johdon voimin. Talouspäällikkö Paula Laasanen irtisanoutui kesällä ja sen jälkeen kirkkoherra Osmo Ojansivu
jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Seurakunta on ollut paljon julkisuudessa repivien naispappeusriitojen
vuoksi.
Kemppi aloittaa kuitenkin luottavaisin mielin.
– Nyt ollaan vääjäämättä jonkun aivan uuden edessä, luomassa
Sastamalana kokonaan uutta. Vaikeita asioita tulee eteen, mutta kyllä ne ajan myötä loksahtavat kohdalleen.
Laajenevassa seurakunnassa talouspäällikkö näkee enemmän
mahdollisuuksia kuin uhkia.
– Kun aiempaa isomman alueen asioita hoidetaan keskitetysti,
tulee myös taloudellisuutta. Tulevaisuudessa ammattitaitoisesta työvoimasta tulee pulaa ja olisi
epävarmaa, että jokaiseen pieneen
seurakuntaan löytyisi päteviä ihmisiä. Esimerkiksi koko atk-puolen, laitteistojen ja ohjelmistojen
kannalta iso yksikkö on järkevä.
Ajan tasalla on pakko pysyä, pieni
seurakunta ei yksin siihen pystyisi. Myös henkilöstön koulutus onnistuu isommassa yksikössä pientä paremmin.
Ennen uudessa työssä aloittamista Raimo Kemppi lomailee pari viikkoa. Joulua hän viettää äidin
luona Joutsenossa.
– Toivotan kaikille vammalalaisille hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa. Toivon, että jouluna moni
muistaa yksinäisiä ihmisiä, ja että ne joilla on mahdollisuus, auttavat tiukentuneen taloustilanteen
vuoksi pulaan joutuneita perheitä.
Lomautettuja ja työttömäksi joutuneita on paljon.
Pirjo Silveri

Yhteisvastuu
jatkaa työllistämistä

Y

hteisvastuu 2009 jatkaa teemalla ”Työ ja osallisuus”.
Seuraavaksi keräystuotolla tuetaan kotimaassa erityisen vaikeasti työllistyviä maahanmuuttajia. Kansainvälisen avustustoiminnan kohde on Bangladesh.
Tuleva yhteisvastuukampanja ottaa rivakan, näyttävän startin
1. helmikuuta koko maassa yhtä
aikaa. Avausviikolla seurakuntien
kaikki työalat pyrkivät olemaan
hyvässä asiassa mukana.
Viikko huipentuu yhteiseen
keräyspäivään lauantaina 7. helmikuuta. Tavoitteena on, että tempauspäivänä kerääjiä on millään
paikkakunnalla vaikea ohittaa.
Vammalassa
0,86 euroa jokaiselta

Kuluvan vuoden yhteisvastuukeräyksellä oli kotimaassa suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Haluan
töihin -kampanjalla onnistuttiin
tarjoamaan työpaikka yli 20 kehitysvammaiselle henkilölle. Ulko-

maankohteena oli Liberia.
Keräys tuotti 4,7 miljoonaa
euroa eli 1,09 euroa jokaista kirkon jäsentä kohti.
Vammalassa tilastoseurakuntalainen avasi kukkaronnyörejään
0,86 euron verran. Tulevan Sastamalan runsaskätisin seurakunta oli Kiikka, 2,06 euroa jäsentä kohti. Suomessa kolme eniten
euroja per jäsen kerännyttä seurakuntaa olivat Karijoki (10,25 e),
Utsjoki (7,49 e) ja Pello (6,41 e).
Lue lisää www.yhteisvastuu.fi
Keräystuloksia 2008
Seurakunta
Vammala
Kiikka
Keikyä
Mouhijärvi
Turun arkkihiippakunta
Koko maa

e/jäsen
0,86
2,06
1,84
1,65

yhteensä e
12 462
4 373
3 876
4 478

0,98
1,09

551 267
4 714 776
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Vammalan
kirkkoherra Osmo
Ojansivu, 59, jäi
syyskuun alussa
eläkkeelle.
Millä mielellä hän
katsoo taaksepäin,
millaisin miettein
eteenpäin? Paanu
esitti seurakunnan
pitkäaikaiselle
paimenelle
kysymyksiä,
Ojansivu vastasi.

Pauli Saha

Ohi on

Vapaaherraksi siirtyneellä Osmo Ojansivulla oli lähtöjuhlassaan hymy herkässä ja olo huojentunut, taustalla pitkäaikainen työtoveri Mirja Tenkanen.

Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvia on ollut muuallakin
kuin Vammalassa. Miksi virkakysymyksestä tuli täällä ongelma?
Suomen ev.lut. kirkossa saa naispappeuteen suhtautua hyväksyen
tai torjuen.
Kirkon päätöksen ja piispainkokouksen tarkentavan ohjeistuksen jälkeen on kuitenkin selvää, että kirkon virka- tai työsuhteessa toimivien naisten ja miesten
on työskenneltävä yhdessä kaikilla tasoilla, myös jumalanpalveluksissa. Tätä edellyttää myös yhteiskunnallinen lainsäädäntö. Viimeksi asia tuli vahvistetuksi Turun hallinto-oikeudessa.
Ongelma kärjistyi Vammalassa
kolme vuotta sitten, kun ilmaantui
pappi, joka halusi koetella lainsäädännön ja kirkon päätösten rajoja.
Jo alun perin yritys näytti tarkkaan
harkitulta, mutta toivottomalta, ja
se aiheutti seurakunnassa tarpeetonta jakautumista. Seurakuntarauha rikkoutui.
Toisaalta ellei ongelma olisi
noussut esiin nyt, se olisi jäänyt
hautumaan ja odottamaan esille tuloaan ehkä vielä pahempana
tulevaisuudessa. Tie oli kuljettava,
niin ikävä kuin se olikin.
Naispappeusongelma
paisui muodottomaksi, koska asian-

omainen pappi halusi siitä mahdollisimman julkisen. Media tarttui asiaan kuin kärpänen hunajaan, sitähän kiinnostavat ristiriidat, etenkin kirkossa.
Mikä täällä erityisesti vie johtajan voimia?
Aivan sama kuin muuallakin eli
toiminnan tavoitteiden selkeä
asettaminen ja niihin pääseminen,
myönteisen ilmapiirin luominen
ja työntekijöiden motivoiminen.
Johtajana kirkkoherra on sikäli
poikkeuksellinen, että hän tekee
samaa työtä kuin alaisensa.
Vammalassa on totuttu siihen,
että kirkkoherra on paljon myös
hengellisessä työssä, saarnaa ja
hoitaa kirkollisia toimituksia, käy
kodeissa. Ajan ja voimien jakaminen johtamisen ja papin normaalien töitten välillä on joskus ongelmallista.
Itseltäni paljon voimia kului
rakentamiseen, erityisesti Tyrvään
Pyhän Olavin kirkkoon. Lähes koko virkakauteni johdin rakennustoimikuntia.
Millaisessa tilassa jätät seurakunnan uudelle kirkkoherralle?
Vammalassa ja tulevassa Sastamalassa on harvinaisen seurakuntamyönteinen ilmapiiri. Se on tulos

monien sukupolvien pitkästä ja
uutterasta työstä. Hengelliset asiat kiinnostavat. Ihmiset osallistuvat keskimääräistä enemmän, vapaaehtoisia toimijoita on kaikilla
sektoreilla.
Seurakunnan perustyö ja puitteet ovat erinomaisessa kunnossa.
Luottamushenkilöt ja työntekijät
ovat poikkeuksellisen sitoutuneita. Naispappeusongelman lisäksi
ei juuri ole muita isoja ongelmia.
Sekin on rauhoittumaan päin.
Olen hyvillä mielin saadessani
jättää tällaisen seurakunnan. Uuden kirkkoherran haasteet liittynevät uuden seurakunnan rakentamiseen.
Millaisen seuraajan toivot työtäsi jatkamaan? Mitä häneltä vaaditaan?
Luotan, että sastamalalaiset osaavat valita itselleen hyvän kirkkoherran. Kokemuksesta sanon, että kirkon uskoon sitoutuminen ja
tietty paksunahkaisuus ovat tärkeitä tai välttämättömiä ominaisuuksia. Sydämen pitää olla herkkä, mielellään pieni suu ja suuret
korvat.

Pauli Saha

Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi Vammalan seurakunnallisessa työssä?
Seurakuntatyö on siitä merkillistä, että siinä inhimillinen tappio voi olla suuri siunaus ja voitto osoittautua tappioksi. Jumalan valtakunnan
matematiikka on toisenlaista. Siksi on syytä olla varovainen saavutuksista puhuttaessa. Emme tiedä, mikä
lopulta osoittautuu
voitoksi tai tappioksi.

Tyrvään kirkko täyttyi,
kun eläkkeelle jäänyt
kirkkoherra
Osmo
Ojansivu piti lähtösaarnansa 7. joulukuuta.

Jumalan varassa on kaikki.
Iloitsen jokaisesta seurakuntalaisesta, joka on saanut iloa ja voimaa saarnoistani, sielunhoidosta
tai muusta työstäni. Vahvistuminen uskossa Jeesukseen on rakkain
asia. Tällaisellakin palautteella minua on siunattu. En halua pitää sitä omana ansionani, vaan Jumalalta tulleena.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon kattotyö ja jälleenrakentaminen, kolmen seurakuntaliitoksen
ja Pappilanniemen kaavan valmisteleminen olivat näkyviä, isoja ja
paljon aikaa vieviä. Kaikissa katsottiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti eteenpäin, sain olla mukana upeitten ihmisten kanssa. Talkootyö ja yhteistyö ovat Vammalan seurakunnan tuntomerkkejä, ja
se on jotakin.
Mikä oli virkaurasi suurin tähtihetki?
Kirkkoherranvaali maaliskuussa
1990 oli kyllä ylitse muiden. Puolet Tyrvään seurakunnan äänioikeutetuista eli yli 4700 äänestäjää kirjoitti nimeni vaalilippuun.
Se on uskomatonta. Sellaisen luottamuksen äärellä kiitollisuus tekee
yhä nöyräksi ja pieneksi.
Olet aiemmin lehtihaastattelussa
sanonut hyväksyväsi homoliittojen kirkollisen siunaamisen. Oletko yhä samaa mieltä?
Kirkossa on valmisteilla selvitys
homoseksuaalisuudesta. Asiaa katsotaan mm. teologiselta, lääketieteelliseltä ja oikeudelliselta kannalta. Nyt on syytä odottaa sen valmistumista ja kirkon siitä tekemiä
johtopäätöksiä. Papit ovat sitoutuneet toimimaan kirkon päätösten
mukaan.
Henkilökohtaisesti pidän mahdollisena siunata rekisteröidyssä
parisuhteessa olevat ihmiset. Siunatkaa, älkääkä kirotko, opettaa
Raamattu.
Miksi sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta koskevat kysymykset (mm. suhtautuminen rekisteröityihin parisuhteisiin, Imatran

kirkkoherran sukupuolenkorjaus)
ovat kirkossa nyt niin pinnalla ja
ajankohtaisia? Mihin suuntaan
toivot keskustelun johtavan?
Kehityksen kulku tulee yleensä
kirkkoon viiveellä, eikä se välttämättä ole huono näin. Mainittuihin kysymyksiin on joka tapauksessa otettava kantaa ja keskusteltava niistä avoimesti. Kirkossa tämä
ei ole helppoa, koska seksiin liittyvät asiat ovat osittain tabuja.
Eettiset vastaukset nähdään liian usein jo valmiiksi annettuina.
Niissä on kuitenkin otettava huomioon se, missä ajassa eletään.
Ratkaisuissa yleissääntönä on rakkaus eli toimiminen lähimmäisen
edun mukaan ja järkevästi. Silloin
on syytä kuunnella yksilöä itseään.
Jokainen on omassa asiassaan paras
asiantuntija.
Toivon, että kapeasta mallista, missä syntinä nähdään vain viinaan ja seksiin liittyvät asiat, päästään todelliseen eettisyyteen. Kirkon pitää rohkeasti ja riippumattomasti omasta uskostaan käsin ottaa
kantaa ja olla ihmisen puolella. Siihen kuuluu myös taito sanoa ”ei”.
Jos Luther tulisi nyt Vammalaan,
mitä hän tekisi?
Ehkä hän jyrisisi lakiuskovaisille muutaman valitun sanan, mutta julistaisi syntisille suloista armoa. Oletan, että hän jalkauttaisi seurakunnan työntekijät ihmisten keskuuteen ja lakkauttaisi ainakin puolet hallinnon kokouksista. Pyymäen kahvilassa hän olisi tuttu näky.
Mitä aiot tehdä eläkepäivinäsi?
Minne matkustat seuraavaksi?
Tämä tuli niin äkkiä ja yllättäen,
ettei suuria suunnitelmia vielä ole.
Teen sitä, mikä tuntuu hyvältä.
Järjestin takavuosina seurakuntamatkoja mm. Israeliin ja Roomaan. Ensi huhtikuussa on jälleen tarkoitus järjestää ryhmämatka, tällä kertaa upealle Ranskan
Rivieralle Nizzaan ja tehdä retkiä
San Remoon ja Monacoon. Siellä
meitä odottaa nautittava uusi kevät. Lähdetäänpä yhdessä!
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Diakoniatoimisto
muuttaa seurakuntataloon

D

Mouhijärvellä, Kiikassa ja Keikyässä, sanoo johtava diakoniatyöntekijä Marjatta Karimäki.
Sastamalan seurakunnan
diakoniatyöntekijät tavattavissa:
Puhelinpäivystys ma, ti, to, pe klo 9–11
p. 5124 115
Vastaanotto: Vammalan srk-talo (Asemak. 6)
ma, ti, to, pe klo 9–11, p. 5124 116
Johtava diakoniatyöntekijä p. 5124 117

Marjatta Karimäki

iakoniatoimisto muuttaa
tammikuussa Aittalahdenkadulta Vammalan seurakuntataloon. Vuodenvaihteessa
otetaan käyttöön myös uudet puhelinnumerot.
Seurakuntatalon alakertaan saadaan asiakkaiden vastaanottotilat
sekä työhuoneet diakoniatyöntekijöille, joita Sastamalassa on kaikkiaan kahdeksan. Sisäänkäynti on
rannan puolelta kuten
rantasaliinkin.
Tähän saakka Karkussa ja Suodenniemellä on lisäksi ollut
työpiste, missä kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijä on
päivystänyt yhtenä
päivänä viikossa.
– Sastamalan syntyessä tämä käytäntö jatkuu toistaiseksi myös
uusissa kappeleissa eli

J

oulusta saa paljon irti myös
internetissä, kotisohva muuntuu klikkaamalla vaikka kirkonpenkiksi.
Kristillinen joulu perinteineen
ja uusine tuulineen välittyy verkon kautta Suomesta maailman
laidoille. Jouluiset sivustot avautuivat ensimmäisenä adventtina.
Esimerkiksi jouluradiota kuunteli viime vuonna netin kautta yli
neljännesmiljoona kansalaista –
186 maassa.
Lähde matkaan
evl.fi /joulu

– kattavasti paketoitu kooste seurakuntien ja järjestöjen joulusivustoista ja palveluista
evl.fi /kappeli

– joulun sanoman äärelle johdattavia hartauksia, rukouksia ja mietiskelytekstejä

www.virtuaalikirkko.fi

(Oulun seurakuntayhtymä) –
mm. jouluisia jumalanpalveluksia ja konsertteja, joita voi seurata
reaaliaikaisesti ja keskustella kokemastaan muiden kanssa, chatissa
on mukana pappi, osa lähetyksistä tulkataan viittomakielelle
www.jouluradio.fi (Toivontuotta-

jat) – tauoton joulumusiikkimaraton verkossa (kuuluu radiotaajuuksilla pääkaupunkiseudulla,
Tampereella, Turussa, Oulussa,
Seinäjoella ja Rovaniemellä), perinteisiä joululauluja ja -sävelmiä,
niiden uusia ja kokeellisiakin sovituksia, tuulahduksia ulkomailta
www.joulukirkko.fi

(Espoon, Helsingin, Oulun ja
Vantaan seurakunnat) – valottaa jouluperinteitä ja juhlapyhien
taustaa, kolme bloggaajaa, mah-

dollisuus lähettää sähköisiä kortteja, sivuille voi myös lähettää yhteiseksi iloksi omia valokuvia, kotikokit jakavat herkullisimpia jouluruokareseptejään
www.kotimaa.fi /joulukalenteri

– kirkolliset vaikuttajat vastaavat
videolla kysymyksiin joulusta ja
joulunvietosta, luukuissa vastataan mm. miten syntyy ekologinen joulu tai onnistunut joululaulu, miksi seimeen syntyi poika- eikä tyttövauva
www.fleim.fi /joulukalenteri

– nuortenmedia selvittää, kuinka tuoreelta gospel-staralta irtoaa
spontaani joululaulu, kuka suosittelee ei-materialistista joulua
tai miten enkelit hoitavat Jarkkotonttua, videohaastattelut luukkuihin koottu Maata Näkyvissä festareilla

s

Toivoa köyhistä
köyhimmille

Keräyslupa OKU1866A

Kirkonpenkissä kotisohvalla

Hanki Raamattuja Intian köyhille
kristityille ja orpokoteihin.
Osallistu joulukeräykseemme!

SAMPO 800018-55783
viestiin: joulu 5400

www.raamattulahja.fi
Suomen Pipliaseura | PL 54 | 00241 HELSINKI | p. 010 838 6500

Hautausmaa on toivon paikka

T

Pirjo Silveri

yrvään kappelihautausmaan
laajennusosan viheriöllä pidettiin syksyisenä sunnuntaina koskettava juhlahetki.
– Kirkon vanha käytäntö on,
että ennen kuin hautausmaa otetaan käyttöön, se vihitään Jumalan sanalla ja rukouksella. Siten
siitä tulee pyhitettyä, muistutti
piispa Kari Mäkinen.
Hän suomensi pyhän tarkoittavan erotettua, erillistä, toisenlaista.
– Niin kuin pyhäpäivä eroaa
arjesta, niin tämäkin maa-alue on
erotettu muusta alueesta. Tänne
kannetaan vammalalaisia, joiden
elämä on päättynyt, ja joka kerta tänne kannetaan
ainutkertaista elämää.
Pyhä viittaa aina myös
Jumalaan ja Hänen
todellisuuteensa, joka
on enemmän kuin mitä me näemme ja ymmärrämme.

Piispa Kari Mäkinen
avustajineen on suntio
Matti Hautamäen
johdolla saapumassa
Tyrvään kappelihautausmaan
laajennusosaa
vihkimään.

Kun omaiset käyvät hautausmaalla, mukana kulkevat muistot.
– Tämä on paikka surua ja
muistamista varten. Tämä on
myös rukouksen paikka. Käyttöön vihittävä maa-alue tulee
kuulemaan paljon rukousta, raskaita asioita, muistoja ja kiitollisuutta. Tie, joka päättyy tänne, on
sama tie, jonka Kristus on kulkenut. Täällä Hän kulkee rinnalla –
ja tien päässä on Kristus. Siksi tämä on toivon paikka.
Hautausmaalla kaikkialla näkyviä symboleja, ristejä, Mäkinen
kutsuu toivon merkeiksi.
Päätösvirtenä seurakuntalaisten joukko veisasi luontevasti

”Herraa hyvää kiittäkää”.
Raamatuntekstejä vihkimisjuhlassa lukivat lääninrovasti Simo Laitila, Karkun kappalainen
Lauri Salminen, johtava diakoniatyöntekijä Marjatta Karimäki sekä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Pirkko Lahtinen.
Tyrvään kappelihautausmaan
laajennustyöt aloitettiin 2004, ja
hanke oli Vammala seurakunnalle yli 280 000 euron investointi.
Roismalassa on nyt sastamalalaisille viimeistä leposijaa yli neljännesvuosisadaksi. Lisäosan perällä
on myös 1,5 hehtaarin suuruinen
tunnustukseton alue.
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Valkamakatu 4 Vammala (Luther-talo)
p. (03) 511 5600, auto 040 764 4678 myös iltaisin
ja viikonloppuisin.
Tiloissamme laaja hautamuistomerkkinäyttely.

TILITOIMISTO
Tuire Minkkinen Oy
Puistokatu 15, Vammala
Puh. (03) 511 5881
Faksi (03) 511 883

HEINON LEIPOMO Ky
Sastamalankatu 68
Vammala

Puh. (03) 511 2640
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KIRKKOVUOSI
on sijoitettu talvipäivänseisauksen
tienoille. Jeesuksen syntymäjuhlaa
alettiin 300-luvun
alussa viettää 25.
joulukuuta.
Neljä
joulupäivää?

Jouluaaton tilaisuudet ovat täyttäneet Tyrvään kirkon moneen kertaan päivän aikana.

Neljä joulupäivää? Hetkinen…
eikö niitä ole vain
kaksi?
Kun kirkkokäsikirjaa vuosituhannen vaihteessa
uudistettiin, kolmas ja neljäs joulupäivä palasivat
paikalleen yli kahdensadan vuoden
tauon jälkeen. Arkipäiväksi osuessaan ne eivät tosin
enää ole vapaapäiviä.
Kolmas joulupäivä eli 27. joulukuuta on omistettu Johannekselle, jota on kristillisessä perinteessä pidetty neljännen evankeliumin
kirjoittajana. Neljäs joulupäivä on
28.joulukuuta.
Viattomien lasten
päivänä muistetaan Herodeksen
lastenmurhan uhreja sekä Joosefin, Marian ja Jeesus-lapsen pakoa Egyptiin.
Suomessa vietettiin neljää joulupyhää vuoteen 1772 asti. Vaikka
nelikosta kaksi poistettiin tuolloin
kirkkokäsikirjasta, kansan keskuudessa ne säilyivät pitkään ns. puolipyhinä.
Kirkollisten kirjojen tuoreimmassa uudistustyössä haluttiin elvyttää myös iltajumalanpalveluksia, ja tavoitteena oli tiettyjen kirkkovuoden juhlien viettäminen arkisin.
Juuri neljäntenä joulupäivänä monissa seurakunnissa järjestetään lapsiperheiden jumalanpalvelus, enkelikirkko. Myös Vammalassa on jo pitkälle toistakymmentä
vuotta kokoonnuttu Tyrvään kirkkoon, ja koettu liikuttavia hetkiä
valkeisiin pukeutuneiden lapsukaisten enkelikulkueen aikana.
Tänä vuonna viattomien lasten
päivä osuu sunnuntaiksi, samoin
tietysti enkelikirkko. Se alkaa Tyrvään kirkossa 28. joulukuuta kello 16.

Kirkot täyttyvät pyhinä
J

ouluna sadattuhannet suomalaiset kokoontuvat kirkkoihin
juhlistamaan Jeesus-lapsen syntymää, hiljentymään ja virittäytymään joulun tunnelmaan.
Jouluaatto on kirkkovuoden
suosituin pyhä. Vuosi takaperin
aaton jumalanpalveluksissa oli yli
411 000 osallistujaa. Kävijämäärät ovat viime vuosina olleet kasvusuunnassa.
Toiseksi suosituimmaksi kirkkopyhäksi on noussut ensimmäinen joulupäivä, ohi ensimmäisen
adventtisunnuntain.
Jouluyö, juhlayö

Jumalanpalvelustilastoissa asemiaan on vahvistanut myös jouluyön messu. Viime vuonna kävijöitä oli yli 86 000. Tiedot ilmenevät tuoreesta kirkon nelivuotiskertomuksesta 2004–2007 Monikasvoinen kirkko (Kirkon tutkimuskeskus).
Vammalassa on jo vuosia järjestetty aattona musiikkipainotteinen
yökirkko. Tänä vuonna on messu

ehtoollisenviettoineen. Se alkaa
Tyrvään kirkossa kello 23, ja päättyy siis joulupäivän puolella. Näin
seurakuntalaiset saavat kokea tässä ja nyt enkelien sanoman: ”Tänä
yönä teille syntyy Vapahtaja”.
– Jouluyön messu on vanha
kristikunnan perinne, aivan kuten pääsiäisyön messukin. Teologisesti jouluna ja pääsiäisenä kyse
on saman asian eri päistä, ja siksi molempia juhlia on vietetty samalla tavalla, selittää vt. kirkkoherra Hannu Kilpeläinen.
Kirkkovuodessa jouluaikaan
kuuluu jouluaatto, jouluyö, neljä joulupäivää, ensimmäinen sunnuntai joulusta, uudenvuodenaatto, uudenvuodenpäivä sekä toinen
sunnuntai joulusta. Liturginen väri on valkoinen.
Perinteisesti joulua on aloiteltu
jo Tuomaan päivänä 21.12. ”Tule
meille Tuomas kulta, tuo joulu tullessasi…”
Vammalassa vanha traditio herätettiin 1970-luvulla eloon: apostoli Tuomaan sunnuntain aamuna

LÖYTÖRETKELLÄ
Mistä löydän joulun ytimeen?
Lupaus: Jes. 11:1–5
Täyttymys: Luuk. 2:8–14
Ensireaktiot: Luuk. 2:15–20
Merkitys: 1. Joh. 4:9–10
Seuraus:1. Joh. 4:11–12

”Rakkaat ystävät!
Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa
toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä
ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.”
Ylistys: Ps. 96:11–13

vaelletaan soihduin valaistua tietä myöten Tyrvään kirkolta Pyhän
Olavin kirkolle.
Neljännen adventin aamuna
kello 7 vanhallakirkolla hiljennytään taas tuttuun tuomaankirkkoon. Jouluinen hartaushetki pidetään vielä pihamaalla, koska Osmo
Rauhalan ja Kuutti Lavosen maalaustyö kirkkosalissa on kesken.
Kuusi kynttilää alttarilla

Jouluyön messu eli enkelten messu on suuressa osassa kristikuntaa
joulunvieton päätapahtuma.
Jouluyönä ja -päivänä kirkossa
alttarilla palaa suuren Kristus-juhlan merkiksi kuusi kynttilää.
Toinen joulupäivä eli tapaninpäivä on ensimmäisen marttyyrin, Stefanoksen ja hänen myötään kaikkien marttyyrien muistopäivä. Marttyyriksi sanotaan henkilöä, joka kärsii kuoleman uskonsa tähden. Tapaninpäivän liturginen väri on punainen.
Jeesuksen syntymän tarkkaa
ajankohtaa ei tiedetä, joten joulu

Rukous

Kolmiyhteinen Jumala,
hämmästelen tässä,
miten kummallinen olo
tuleekaan aina
vuoden loppua odotellessa.
Minun pitää punnita
tekemiseni ja tekemättä
jättämiseni.
Pitää tehdä välitilinpäätös
omasta elämästä.
Pitää suunnitella
ensi vuosi paremmin...

Uusi vuosi, uusi alku

Uudenvuodenaattona kirkkovuodessa muistutetaan, että ihmisen
elämä on Jumalan kädessä. Meillä
on paljon aihetta kiitokseen ja katumukseen. Uusi vuosi merkitsee
myös sitä, että Jumala antaa mahdollisuuden aloittaa uudestaan.
Uudenvuodenpäivän evankeliumitekstissä kerrotaan Jeesuksen
ympärileikkauksesta ja nimenannosta. Jeesus-nimi merkitsee ’Herra on apu, Herra pelastaa’.
Loppiainen, lähetyspyhä

Loppiaista vietetään tammikuun
kuudentena. Sen raamatullisena aiheena ovat idän tietäjät, persialaiset
(iranilaiset) astrologit, jotka tulivat
osoittamaan kunnioitustaan vastasyntyneelle Jeesus-lapselle.
Tietäjät, vieraiden kansojen
edustajat, osoittivat Kristuksen
olevan valo koko maailmalle. Loppiainen muistuttaakin kirkon lähetystehtävästä: joulun sanoma on
tarkoitettu kaikille. Päivän liturginen väri on valkoinen, ja alttarilla
palaa kuusi kynttilää.
Loppiainen on kristikunnan
vanhimpia juhlia., jouluakin vanhempi. Aikojen saatossa juhlaan
on liittynyt useita eri aiheita. Loppiaista vietettiin 200-luvulta lähtien ensin Kristuksen syntymäjuhlana. Siksi päivää yhä joskus sanotaan vanhaksi jouluksi.
Suuressa osassa idän ortodoksista kirkkoa, mm. Venäjällä, joulua vietetään yhä tammikuun 6.
päivänä, meidän loppiaisenamme.
Nuutin jälkeen arkeen

Vuoteen 1708 saakka loppiaisen jälkeinen päivä oli Nuutinpäivä, Tanskan Pyhän Knut-kuninkaan mukaan. Nykyisessä kalenterissa Knuutin päivä on 13. tammikuuta.
Nuutinpäiväperinne sisälsi karnevaali- ja hulluttelurituaaleja, ilkeän nuuttipukin kepposia ja nuorison riehakasta juhlintaa. Vanha sanonta kuului ”Hyvä Tuomas joulun
tuopi, paha Nuutti pois sen viepi”.
Vanhassa maatalousvaltaisessa
yhteiskunnassa kolmekin päivää
jatkuneen nuuttiriehan jälkeen
otettiin arkityökalut esiin ja palattiin arkeen. Tehokkuuteen pyrkivän nyky-yhteiskuntamme rattaat
pyörähtävät täysillä käyntiin heti
loppiaisen jälkeen.
Kirkkovuodessa jouluaika päättyy loppiaiseen, jolloin alkaa loppiaisaika. Loppiaisen jälkeisten –
ja näin nimettyjen – sunnuntaiden lukumäärä riippuu pääsiäisen
ajankohdasta. Enimmillään niitä
on kuusi, ensi vuonna neljä.
Pirjo Silveri

Kuitenkaan:
mikään ei lopu, ei katkea.
Elämä soljuu eteenpäin
riemuineen ja murheineen.
Mitäpä jos antaisin olla.
Kelluisin vain armon meressä,
rakkaudessa, uskossa ja toivossa,
Sinussa, Jumala.
Aamen.
Irja Aro-Heinilä
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Se puhuttelee ja herkistää, se on kaunis, tärkeä ja rakas

Joululaulu

Suomalainen kaipaa joululaululta
sanomaa ja syvällisyyttä. Kepeät
rallatukset ovat harvoin niitä rakkaimpia.

Taiteilija Osmo Rauhalalle, 51,
Sylvian joululaulu on ylitse muiden. Se tuo elävästi mieleen vuosikymmenten takaisen aattotunnelman kotona Nokian Siurossa.
– Isä ei yleensä musiikista välittänyt, mutta kun Sylvian joululaulu alkoi jouluaattona soida radiossa, hän komensi ’nyt kuunnellaan’.
Se oli aina yhtä pysäyttävä hetki.
Kuusi oli haettu metsästä aamulla ja maalaistalon pakolliset
navettatyöt tehty. Haikean ja melankolisen Sylvian joululaulun äärellä väki hiljentyi aloittelemaan
juhlaa. Rauhalan mielestä Collanin säveltämässä ja Topeliuksen
sanoittamassa laulussa on kaunis
melodia.
– Kuuntelen mielelläni musiikkia, mutta harvoin sanoja ja säveltä
yhtä aikaa. Keskityn instrumentteihin, ja sanat menevät helposti

me ja vieläkin rupeaa hymyilyttämään.
Tampereen teknillisessä yliopistossa konetekniikkaa opiskeleva Järvenpää harrasti lapsena urheilun lisäksi pianonsoittoa. Vaikka ”instrumentti” on sittemmin
vaihtunut keihääksi, loppuvuodesta mies yhä mielellään istahtaa
pianon ääreen tapailemaan joululauluja. Kauneimpia joululauluja hän on käynyt kirkossa laulamassa ja kuuntelemassa lähipiirin eli vanhempien ja sisaren perheen kanssa.
Jotkut rillutukset, joita radiossa soitetaan kyllästymiseen asti, rupeavat joskus joulun alla jo tympimään.
– Sanotaanko, että esimerkiksi
Nisse-polkka alkaa ärsyttää, kun sen
kuulee saman päivän aikana kymmenettä kertaa.

Petri Vilkko

toisesta korvasta pihalle.
Sylvian joululaulun teksti kuitenkin liikautti pikkupoikaa:
– Kotitalomme nimi on Pohjola. Kun lapsena kuulin ’Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan’, tuntui,
että nyt se tuli just meille!
Nuorta luonnon ystävää puhutteli myös laulussa mainittu eläin,
häkkiin vangittu lintu.
Osmo Rauhala oli lukiossa,
kun isä kuoli. Nykyään taiteilija
itse isännöi tilaa, toinen koti on
New Yorkissa. Joulua kaksilapsinen perhe viettää Siurossa, eikä se
tule ilman tuttua Sylviaa.
– Muutenkin lapsuudesta tutut
perinteet jatkuvat meillä samanlaisina. Aattona kuuntelemme radiota, emme joulumusiikkia esimerkiksi cd-levyiltä, kertoo Tyrvään
Pyhän Olavin kirkon toinen taiteilija.

Numi Nummelin/Auraviihde

Pirjo Silveri

Varpunen jouluaamuna on Sakari
Topeliuksen runo, johon isä purki
surunsa menetettyään pienen Rafael-poikansa. Otto Kotilainen sävelsi runoon haikeista haikeimman
joululaulun, joka herkistää muun
muassa riuskan keihäänheittäjän
Tero Järvenpään, 24. Miksi?
– Jotenkin laulu vain on koskettanut siitä asti kun sen lapsena
kuuli ja kun sitä ala-asteella laulettiin. Turhan duurivoittoiset joululaulut eivät aiheuta samanlaista värinää, eivätkä ole jääneet yhtä hyvin mieleen.
Huippu-urheilijan hauskin joululaulumuisto liittyy lukioaikaan.
– Meillä oli hupiluonteinen
Tonttujen jouluyö -esitys, missä itse soitin pianoa. Aina kun kuulen
tuon laulun, muistan esityksem-

Iskelmälaulaja Johanna Pakosen,
32, sisällä läikähtää lämpimästi,
kun hän kuulee ’Hiljaa leijaa maahan hiutaleet, kimmeltäen matkallaan…’. Kappaleen nimi on Joululaulu.

Karkkilassa asuva tangokuningatar 2002 on kotoisin Oulusta.
– Aina kun etelässä sataa ensilumi, alan hyräillä tätä laulua. Se tuo
mieleen pohjoisen kotiseudun.
Madetojan musiikkilukiovuosilta jäi lähtemätön muisto perinteisestä esiintymisestä joulukirkossa Oulun tuomiokirkossa.
– Muutkin kuin mahtipontinen Hoosianna kuulostivat siellä älyttömän hyviltä. Kaikki esitettävät joululaulut olivat ihania
ja kauniita, kun oli iso kirkko ja
iso kuoro.
Kuuden vanhana Pakonen vietti joulun etelänmatkalla. Seurueessa muuan vanha pappa rupesi aattona laulamaan Tuikkikaa oi joulun tähtöset. Pikkutyttö katsoi silmät pyöreinä, kuinka miehellä samalla nousivat vedet silmiin.
Siitä asti P.J. Hannikaisen sävellyskin on kuulunut omiin suosikkeihin.
Pakonen osaa nopeasti määritellä, millaisista joululauluista hän
ei tykkää.
– Sellaisista, joissa ei ole sisältöä.
Kaipaan haastavaa melodiaa, mutta myös teksti on tärkeä. On turha
laulaa, ellei sanoilla ole merkitystä.
’Kettu juoksi yli järven, saammehan
laulaa leipurin laulun?’ Eihän tällaisessa ole mitään järkeä.
Varpunen jouluaamuna on haikea – ja vaikea.
– Koska se alkaa heti itkettää.
Lapsena laulun tarinaa ei miettinyt
ja käsittänyt, silloin joulussa ajatteli lähinnä paketteja. Nyt aikuisena
ymmärtää paremmin. Päällimmäiseksi nousee juhlan hengellinen sanoma. (KT/Pirjo Silveri)

Joulun lapsi
jouluun kuuluvat rutiinit; koristelimme kuusen, kävimme kirkossa, aterioimme, mutta ajatuksemme olivat
jossain muualla.
Illalla puhelin pirahti. Ryntäsimme
vastaamaan. Onnesta pyörällään oleva isä ilmoitti, että heille on syntynyt
terve tyttö. Meidän kummityttömme!
Äiti ja lapsi voivat hyvin.
Mikä helpotus, ilo ja onni valtasivat perheemme ja koko lähisuvun.
Sukuun oli tullut odotettu ja kaivattu
pieni tyttö. Täydellinen joululahja!
Tänään tämä punatukkainen joululahja on nuori neiti, joka syntymällään muistuttaa joka joulu meitä toisesta syntymästä. Siitä, joka tapahtui
2000 vuotta sitten Betlehemissä.
Olosuhteet olivat vähän toisenlaiset, alkeellisemmat ja karummat,
mutta vanhempien onni ja ilo lapsen
syntymästä oli sama. Samoin paime-

net, jotka kiiruhtivat kedolta tervehtimään uutta tulokasta, olivat varmasti yhtä tohkeissaan kuin me silloin, kun kuulimme kummityttömme
syntymästä.
Seimen lapsi, Jumalan Poika, syntyi talliin, koki ihmisen elämän kaikkine iloineen ja suruineen, solmi kuolemallaan liiton Jumalan kanssa ja näin
mahdollisti meidän iankaikkisen elämämme, ikuisen jouluilomme.
Kaiken kiireen, kaupoissa taukoamatta soivien joululaulujen, hälinän ja metelin keskellä voimme pysähtyä, rauhoittua ja ihmetellä joulun suurta lahjaa, Kristusta, joka on
meille syntynyt.
Samoin voimme jättää huolemme ja murheemme läheisistämme,
työpaikoistamme, maailman levottomuuksista ja ilmastonmuutoksesta
seimen ja ristin juureen ja iloita Kris-

Pirjo Silveri

Istuin muistelemaan elämäni aikana
olleita jouluja. Joukkoon on mahtunut monenlaista.
Hymyilin, kun muistelin lasten ilon
täyttämiä jouluja, rauhallisia jouluja,
ihania ja onnellisia jouluja. Huokaisin, kun mieleeni muistuivat myös ne,
joissa on ollut surua, kyyneleitä ja ahdistusta. Yhtään en kuitenkaan antaisi pois. Kaikki ovat olleet omalla tavallaan merkittäviä.
Yksi joulu oli erityinen. Koko jouluaatto oli kihelmöivää jännitystä täynnä. Saimme varhain aamulla
kuulla, että mieheni sisar oli lähtenyt
synnyttämään esikoistaan Vammalan
sairaalaan. Koko päivän ajatuksemme olivat tulevan äidin ja isän mukana sairaalassa.
Sen aaton tärkein kapistus oli puhelin, jota päivystimme taukoamatta. Toki teimme kaikki perheemme

tuksen kanssa hänen antamastaan
rauhasta, ilosta ja rakkaudesta.
Joulun ilo on sydämessä. Se on
kokonaisvaltainen käsittämätön tunne, joka ei riipu lahjoista tai ympärillä olevasta loistosta. Se on Kristuksen
joululahjaa meille!

Rauhallista ja siunattua
joulua
Marita Tuomi
pastori
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Pauli Saha

Dosentti Matti Myllykoski korosti
Ajattelijoiden klubissa rakentavan
keskustelun tärkeyttä. – Se ei saa olla inttämistä, kuka on oikeassa tai
väärässä ja kuka omistaa koko totuuden.

Kuka Matti Myllykoski?
♦ Teologian tohtori ja Helsingin
yliopiston Uuden testamentin
eksegetiikan dosentti
♦ Julkaissut useita kirjoja.
Hänen väitöskirjansa kansantajuistettu suomennos Jeesuksen
viimeiset päivät (1994) herätti
tulkinnoillaan runsaasti
keskustelua.
♦ Päätoimittajana Vartija-lehdessä (riippumaton, uskonnosta,
etiikasta ja yhteiskunnasta
kirjoittava aikakauslehti,
per. 1888)
♦ Asunut lapsuutensa
Vammalassa

Siunattu tyhjä tila
Miksi ateisti ei
tarvitse Jumalaa ja
uskova tarvitsee?
Ajattelijoiden
klubissa vieraillut
teologian tutkija
Matti Myllykoski
kannusti
vammalalaisia
pohtimaan – ja
kyselemään lisää.
Kysymys ihmisen sisällä olevasta
tyhjästä tilasta ja sen täyttymisen
vaarallisuudesta kirvoitti kielenkannat synkän marraskuisena iltana Pyymäen kahvilassa.
Dosentti Matti Myllykosken
alustuksen jälkeen kabinetintäyteinen joukko vaihtoi vilkkaasti mielipiteitä kristinuskosta ja ateismista
sekä näiden maailmankuvien kohtaamisesta.
– Nyt on rakentavan keskustelun aika. Se ei saa olla inttämistä, kuka tai kumpi on oikeassa tai
väärässä, ja kuka omistaa koko totuuden. Tehtävänä ei ole antaa vastauksia, vaan herättää uusia kysymyksiä. Kristinusko ja sekulaari
humanismi eli ateismi ovat saman
ongelman tai asian rinnakkaisia ilmauksia, Myllykoski tiivistää.
Keskustelu on hänen mukaansa välttämätöntä, koska ainoan totuuden julistaminen tukahduttaa
etsimisen, myös Jumalan etsimisen.
– Ihmisellä on sisässään ’tyhjä
tila’, se on uskon alku, havainnoi
Myllykoski
Se on aukko, jonne on perintei-

sesti sijoitettu kristittyjen Jumalaa
tai jotain muuta ja jonka täyttyminen merkitsee totuuden omistamista.
– Usein sitä nimitetään omistavaksi uskoksi, mutta enemmänkin
tämän tilan täyttyminen merkitsee
uskon ja Jumalan tappamista. Tyhjä tila on pidettävä tyhjänä, koska se merkitsee keskustelua Jumalan kanssa eli perinteistä spiritualiteettia, hengellistä elämää kokonaisuudessaan. Se merkitsee myös
keskustelua toisenlaisesti uskovien
tai uskomattomien kanssa, se pitää
oman Jumalan ja yhteyden Jumalaan elossa. Jumala ei ole uskovalla
tiedollinen kohde.
Totuuden omistamisen
harha

Matti Myllykoski painottaa turbovaihteella keskustelun välttämättömyyttä.
Alustuksessaan Vammalassa
hän loi uskontokritiikin kaaren
valistuksen ajasta ja Ranskan vallankumouksen haasteista Darwinin, Freudin, Nietzchen ja Marxin
kautta oman aikamme kriitikoihin
Richard Dawkinsiin ja Daniel C.
Dennettiin.
Tämä ns. uuden ajan kaari on
osoitus siitä tärkeästä keskustelusta, joka pitää ihmisen tyhjän tilan
terveellä tavalla tyhjänä, sellaisena
joka saa niin kristityn kuin ateistinkin pohtimaan omia ja toistensa näkökohtia.
– Siis sitä, miksi kristitty tarvitsee Jumalaa ja ateisti ei. Kumpikaan osapuoli ei saa totuuden
omistamiselle tukea tieteestä tai ilmoituksesta. Merkitsisi draaman
loppua, jos Jumala ilmestyisi nyt
meille ja ilmoittaisi kaiken totuuden, Myllykoski sanoo.
Vasta tällöin voisi ainakin toinen osapuoli väittää omistavansa
totuuden. Koska näin ei ole tapah-

tunut, keskustelun on jatkuttava.
Mutta hei, moni kristittyhän
voi väittää, että totuus on ilmoitettu Raamatussa?
– Näinhän totuuden omistajiksi julistautuneet kristityt tekevät.
He perustelevat usein Raamatulla
sellaisia kysymyksiään, joihin Raamatussa ei ole vastauksia.
Vammalalaiseen miljööseen sovellettuna Myllykoski viittaa pappeuteen, siis kirkon virkakysymykseen.
Mitä Paavali ajattelisi, jos saapuisi jumalanpalveluksiimme?
Varmasti ihmettelisi, keitä nuo valkoviittaiset miehet tai naiset tuolla
seurakunnan edessä ovat…
– Ei Paavalin aikana ollut sellaista pappeutta ja kirkon virkaa,
johon me etsimme vastauksia.
Raamatusta ei tähän kysymykseen
esimerkinomaista vastausta löydy.
Mitä
Jeesus tekisi?

Peruskoulutukseltaan Matti Myllykoski on eksegeetti, Raamatun tutkija. Se kuuluu myös hänen opetusalaansa Helsingin yliopistossa.
Juuri Raamatun sidoksissa oleminen tiettyihin kulttuurisiin taustoihin, aikoihin ja paikkoihin on saanut tutkijan laajentamaan tieteellistä kiinnostustaan
muun muassa filosofiaan ja uskontotieteeseen. Keskustelua on käytävä kysymyksistä, joihin tämän ajan
etsijät ja ongelmat odottavat vastuksia.
Myllykoski on painottanut, että kun puhutaan Jeesuksesta, puhutaan aina tulkinnoista. Jokaisella tulkitsijalla on omat mielikuvansa ja ennakko-oletuksensa, jotka
määräävät hänen Jeesus-kuvansa.
– Vapautuksen teologi EteläAmerikasta sanoisi, että Jeesus tulee tekemään köyhien vallankumousta. Fundamentalisti sanoisi, että

hän syöksisi kaikki homot ja muut
jumalattomat helvettiin ja tempaisi tosiuskovaiset taivaaseen. Teologisemmin ja abstraktimmin ajatteleva ihminen odottaisi häneltä ylimaallista viisautta. Tavallisen sosiaalieettisen protestantismin mielikuva on, että hän auttaisi köyhiä ja
lähettäisi paketteja nälkäalueille.
Myllykosken mielestä, sillä joka
kysyy, mitä Jeesus tekisi nyt, on jo
vastaus valmiina:
– Ihmiset haluavat maailmanparannusideoilleen keulakuvan.
Uskontojen pyhiä kirjoja ei siksi ole syytä jättää kriittisen arvioinnin ulkopuolelle.
– Esimerkiksi Raamatussa on
langanpäitä monenlaisille Jumalakäsityksille ja toimintatavoille. Sen
tulkitseminen on johtanut kristittyjä niin väkivaltaan ja typeryyksiin kuin rakkauden tekoihin ja syvälliseen viisauteen.
Yhteinen
maailma

Valmiita vastauksia ei siis ole, on
vain uusia kysymyksiä. Pyymäen
kahvilassa nousi esiin Estonia-laivan haaksirikosta pelastuneiden
päällimmäinen kysymys: miksi
juuri minä pelastuin, miksi monet
ystäväni menehtyivät?
– Nämäkään kyselijät eivät elämänsä vakavimmalla hetkellä ole
saaneet vastauksia, vaan kokemus
on muuttunut kysymykseksi.
Estonian turmassa eivät varmasti uskovat pelastuneet ja jumalattomat hukkuneet. Tuho ja
pelastus koskivat yhtä lailla kumpiakin. Kokemukset olivat yhteisiä, samoin elämä niiden jälkeen.
Se on elettävä yhdessä ja yhdessä
kyseltävä.
Thaimaan tsunami-katastrofin
jälkeen piispa Eero Huovinen kysyi, nukkuiko Jumala.
Matti Myllykoski päätyy aja-

tukseen, etteivät Jumala ja uskonto ole ensi sijassa totuutta tai valhetta, hyvää tai pahaa, vaan kulttuuria.
– Erilaiset nimitykset ja teoriat
eivät tee tyhjäksi sitä hyvää ja pahaa tai viisasta ja typerää, mitä uskonnossa tapahtuu. Tai mitä maailmassa tapahtuu.
Tässä on Matti Myllykosken
vastaus uskontokritiikkiin ja uskovaisuuteen. Sen voisi myös ilmaista
niin, ettei kulttuuri muovaa ihmistä, vaan ihmiset kulttuuria.
– Jumala on siten ja siellä, missä Jumalaa tarvitaan. Missä Jumalaa ei tarvita, siellä Jumalaa ei ole.
Tämä on niin ateistille kuin uskovalle yksi elämän ja kulttuurin lähtökohdista. Valintojensa ja tuntemustensa kanssa he elävät päivästä
toiseen yhtä ja samaa elämää.
Toivottavasti tyhjä tila ei täyty,
vaan keskustelu jatkuu.
Hannu Kilpeläinen

Mikä Ajattelijoiden klubi?
♦ Kaikille avoin keskustelukerho
♦ On kokoontunut vuoden 2008
alusta alkaen kerran kuukaudessa (to klo 18) Pyymäen kahvilassa (Onkiniemenkatu 6)
♦ Pohditaan asiantuntijan
alustuksen pohjalta eettisiä ja
yhteiskunnallisia kysymyksiä,
jotka koskettavat kirkkoa ja
tämän ajan ihmistä
♦ Kevätkauden 2009 aiheiksi
suunniteltu poikkeavaa
seksuaalisuutta, kaupallisuutta
ja kysymystä ’Voiko muslimi
pelastua?’ Ensimmäinen
kokoontumispäivä varmistuu
myöhemmin, seuraa ilmoittelua!
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Jouluiloa ja Hyvää Uutta Vuotta 2009
Kukkia iloon ja suruun,
arkeen sekä juhlaan
Kukkapuoti Rosalin

Pukintie 242, 38200 VAMMALA

Puh. 03-5128 111

Puistokatu 10, Vammala

www.telilansahkotyo.fi

✆ 514 2211
Joko kurkkasit sivuillemme? www.rosalin.ﬁ
ps. Viihtyisää kurssitilaamme voi myös vuokrata
kokouskäyttöön!

Joulu,
valon juhla,
pysäyttää
kiireemme.

Hyvää Joulua ja
menestyksellistä Uutta Vuotta
TRAKINKATU 4, 38200 V A M M A L A
Puh. 03-517 9000, Fax 03-517 9019

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

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2009

Vammala (03) 513 0412
toimisto@lauhamo.ﬁ
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Rakkautesi
on ihmeeni
lapsivangit.fi
PAREMPI ELÄMÄ -joulukeräys
• puh. 0207 120 240 • IRR-TV

VAMMALAN

KIERRÄTYS- JA KULJETUSPALVELUT

HYÖTYKERÄYS OY

Kallialan koulutie 38, 38210 Vammala puh. 050 555 9352

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

Kotimaa-yhtiöt ILMOITUSMARKKINOINTI kiittää lämpimästi ilmoitusasiakkaita kuluneesta vuodesta !
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JOULUNAJAN TAPAHTUMIA VAMMALASSA
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Sunnuntai 21.12.
klo 15 Salokunnan kirkko, Päivi Vuoristo,
Lauri Salminen, Kappelikuoro
klo 16 Sammaljoen kirkko, Martti Yli-Krekola, Tellervo Murtoo-Huoponen
klo 18 Suodenniemen kirkko,Esa Vähämäki,
Hannu Järventaus
klo 19 Karkun kirkko, Päivi Vuoristo, Lauri
Salminen, Kappelikuoro
Maanantaina 29.12
klo 19 Lantula-talo, Keijo Vättö, Lauri Salminen

NUORET JA NUORET AIKUISET
Joulujuhla
pe 19.12. klo 19.30, srk-talo (Asemak. 6),
jatkot alakerrassa Nuakkarilla
Tuomaankirkon valvojaiset
la 20.12. klo 20 Nuakkarilla
(srk-talon alakerta)

JOULUKIRKOT, HARTAUDET JA MUUT JUMALANPALVELUKSET
Sunnuntai 21.12.
klo 7 Tuomaankirkko, Tyrvään Pyhän Olavin
kirkkopiha, Hannu Kilpeläinen, Nina Pinni
klo 10 Messu, Tyrvään kirkko, Tuula Lehto,
Hannu Kilpeläinen, Nina Pinni
klo 19 Koko perheen joulukirkko, Lantula-talo,
Osmo Ojansivu, Nina Pinni
Maanantai 22.12.
klo 18 Päivä- ja perhekerhojen joulukirkko,
Tyrvään kirkko, Auli Airas-Laitila, Nina Pinni
Jouluaatto 24.12.
klo 14 Aattohartaus (perheille)
Tyrvään kirkko, Auli Airas-Laitila, Nina Pinni
klo 15 Sammaljoen kirkko,
Hannu Kilpeläinen, Mirja Kallio
klo 15 Salokunnan kirkko,
Lauri Salminen, Päivi Vuoristo
klo 16 Tyrvään kirkko, Eetu Myllymäki,
Nina Pinni
klo 16 Suodenniemen kirkko,
Hannu Järventaus, Esa Vähämäki
klo 17 Karkun kirkko, Lauri Salminen,
Päivi Vuoristo
klo 17.30 Tyrvään siunauskappeli
(Roismala), Eetu Myllymäki, Mirja Kallio
klo 23 Jouluyön messu, Tyrvään kirkko,
Auli Airas-Laitila, Mirja Tenkanen,
Päivi Vuoristo

Sunnuntai 28.12.
klo 10 Messu, Tyrvään kirkko, Auli Airas-Laitila,
Mirja Tenkanen, Nina Pinni
klo 13 Tyrväänkylän diakonia- ja lähetyspiirin
joulujuhla, Rudolfin keidas (Kukkatie 22),
Lauri Salminen
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 Messu, Tyrvään kirkko, Hannu
Kilpeläinen, Marita Tuomi, Henna Ala-Mikkula
Karkun kirkko, Mirja Tenkanen, Matti Koho
Suodenniemen kirkko, Hannu Järventaus,
Esa Vähämäki
Sunnuntai 4.1.
klo 10 Messu, Tyrvään kirkko,
Auli Airas-Laitila, Eetu Myllymäki

Suodenniemen kirkko, Hannu Järventaus
Kiikan kirkko, Anu Jokinen-Lundén
Keikyän kirkko, Olavi Sorva
Loppiainen 6.1.
klo 10 Messu, Tyrvään kirkko,
Eetu Myllymäki, Auli Airas-Laitila
Karkun kirkko, Lauri Salminen
Mouhijärven kirkko, Lasse Hautala
Kiikan kirkko, Jouni Pihlajamaa
Keikyän kirkko, Olavi Sorva
klo 12.30 Salokunnan kirkko,
Lauri Salminen
klo 13 Sammaljoen kirkko,
Eetu Myllymäki

Joulupäivä 25.12.
klo 7 Joulukirkko, Tyrvään kirkko, Hannu Kilpeläinen, Tuula Lehto, Nina Pinni, kirkkokuoro
klo 7 Sammaljoen kirkko, Auli Airas-Laitila,
Mirja Kallio
klo 7 Salokunnan kirkko, Lauri Salminen,
Päivi Vuoristo, Kappelikuoro
klo 8 Suodenniemen kirkko,
Hannu Järventaus, Esa Vähämäki
klo 9 Karkun kirkko, Lauri Salminen,
Päivi Vuoristo, Kappelikuoro
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Messu, Tyrvään kirkko, Tuula Lehto,
Eetu Myllymäki, Nina Pinni

MUUTA MUSIIKKIA
Joululaulujen ilta
Kuukalla (Maurialantie 239) su 21.12. klo 18
Kuorot ja lauluryhmät:
Kappelikuoro harjoittelee ti klo 18–20 Karkun srktalo(Passinmäentie 14), alk. 13.1., uudet laulajat ja
miesäänet tervetulleita!
Seurakunnan laulupiiri kokoontuu ke klo 16 Luther-talo
(Valkamak. 4), alk. 7.1.

LAPSET JA PERHEET

Lapsilauluryhmä Leijat harjoittelee ma klo 17.30–18.30
Vammalan srk-talo (Asemak. 6), alk. 12.1.
Tervetuloa entiset ja uudet lapset laulamaan!

Stormin päivä- ja perhekerhon sekä koko kylän yhteinen joulujuhla
Lopenkulman rukoushuone su 21.12. klo 14
Seurakunnan päivä- ja perhekerhot
Alk. vkolla 3. Mukaan mahtuu uusia lapsia,
ilm. kirkkoherranvirastosta (Aittalahdenk. 12)
saatavalla lomakkeella tai sähköisesti
www.vammalanseurakunta.fi > Lapset ja
perheet. Lisätiet. Raija Seurala p. 5124 120
tai raija.seurala@evl.fi
Perhekerhoihin voi osallistua ilmoittautumatta. Vammalassa kerhoajat ja -paikat entiset
(tiedot ja osoitteet voit tarkistaa myös srk:n
verkkopalvelusta)
Pyhäkoulut
Sunnuntaisin kokoontuvat pyhäkoulut aloittavat 11.1., kaakaopyhäkoulut vkolla 3

PYHÄ PERHE SEIMIKADULLA
Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi sekä paimenet,
lampaat, enkelit ja tietäjät ovat kaikkien
ihailtavana yli 30 ikkunassa loppiaiseen asti
Marttilankadulla.
Näyteikkunoiden seimet ovat yrittäjien tekemiä
tai hankkimia, jotkut ovat antaneet omansa
esim. päiväkodin valmistettavaksi.
Seimiä esittelevä moniste on jaossa kadun
varren liikkeissä. Tapahtuman ovat yhdessä
järjestäneet seurakunta, kaupunki ja
Marttilankadun yrittäjät.
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ENKELIKIRKKO
Viattomien lasten päivä su 28.12.
Tyrvään kirkossa klo 16
Lapset vaeltavat alussa enkelikulkueena alttarille. Mukana Lauri Salminen, Pirjo Turunen, Urpo
Vuorenoja, Taru Santa, Irmeli Kulonpää, Marjo-Riitta Helminen ja pyhäkoululaiset
Matti Rusama

Joulukeräykset tukevat
lapsia, nuoria sekä
sairastuneita
Adventin ja joulun aikaan voi tukea eri kirkollisia
järjestöjä ja niiden kautta tapahtuvaa avustustyötä.
Kirkon Ulkomaanavun (www.kua.fi) adventtikeräyksellä kootaan varoja Angolaan
lasten elinolosuhteiden parantamiseksi rakentamalla kouluja ja terveysasemia sekä parantamalla ravitsemusta ja toimeentuloa kehittämällä maanviljelyä.
Kirkon Ulkomaanavulta voi ostaa myös
toisenlaisia lahjoja (www.toisenlainenlahja.fi): vuohia, possuja, koulupukuja, puuntaimia. Uutuus on Näkymättömät-kampanjaan liittyvä henkilötodistus, jonka hinta on
12 euroa.

AIKUISILLE ARKIVAATTEITA
Mitä kristittynä oleminen tarkoittaa ja miten
se voi auttaa arkipäivän asioissa?
Arkivaatteissa-illoissa Vammalan srk-talossa
(Asemak. 6) etsitään yhdessä vastauksia.
Keisarin raha
to 29.1 klo 18.30
Kristilliset arvot arjen ratkaisuissa,
pastori Lauri Salminen

LÄHETYKSEN HYVÄKSI
Oiva ostospaikka Oravanpesä
Lähetystyön ikioma kirpputori Tyrvään
pappilan pihapiirissä (entinen saunarakennus, Asemakatu 6).
Avoinna ma ja to klo 10–17 sekä
la klo 10–14. Ennen joulua viimeinen
aukiolopäivä on to 18.12.
Ovet avautuvat jälleen to 8.1.
Voit myös lahjoittaa myyntiin hyviä, puhtaita
vaatteita, tekstiilejä ja astioita ja koriste-esineitä ym. Tavaraa otetaan vastaan kirpputorin aukiolopäivinä (onnistuu muulloinkin, ota
yhteys lähetyssihteeriin p. 050 3256 191)

Vaikeat vertaukset
to 5.3. klo 18.30
Syvemmälle Jeesuksen opetuksiin,
evankelista Ilkka Puhakka

DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA
Hengellinen keskustelupiiri
Pajamäkikeskus, (Tampereentie18, Vammalan
seudun mielenterveysyhdistys Voimia)
ke klo 13 4.2., 4.3., 1.4.
Katulähetys
Srk-talon työtupa
pe klo 14 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
17.4.
Näkövammaisten hengellinen kerho
Srk-talon aulasali
alk. ma 2.3. klo 13
Lähimmäisten ryhmä
Srk-talon rantasali
kokoontuu kerran kuukaudessa to klo 13.30,
alk. 15.1.
Kehitysvammaisten torstaikerho
Srk-talon alakerta
alk. to 22.1. klo 14–16
Usko ja Unelma
Senioreiden kohtaamispaikka
Srk-talon rantasali
ti klo 13-15 27.1., 10.2., 24.2. lähetyksen
laskiaistapahtuma, 10.3., 31.3.

Karkkukodissa (Maakunnantie).
Kevätkausi alkaa ma 12.1. klo 13 Karkkukodissa
Heinoon diakoniapiiri
kevätkausi alkaa ma 12.1. klo 13 Aila ja Seppo
Koivistolla (Riippiläntie 491)
SUODENNIEMELLÄ
Diakoniatyöryhmä
Kokous ti 13.1. klo 18 diakoniatoimistossa
(Kirkkotie 12)
Vanhemman väen virkistyspäivä
Suodenniemen srk-talo (Kirkkotie 12)
to 29.1. klo 12–14
Yhteisvastuukeräyksen avaus
Suodenniemen kirkko
su 1.2. klo 10 jumalanpalvelus, sen jälkeen
tarjoilua ja juhla srk-talossa
ETELÄ-TYRVÄÄLLÄ
Keskiviikkokerho
Kokoontuu kahdesti kuussa Sammaljoen
kirkon srk-salissa. Seuraa lehti-ilmoittelua!

Suomen Lähetysseuran (www.mission.
fi) joulukeräyksellä tuetaan hiv- ja aids-työtä Afrikassa ja Aasiassa sekä terveydenhuoltotyötä Tansaniassa ja Vietnamissa.
SLS:n Kauneimmat joululaulut -tapahtumiin ja joulukeräykseen voi osallistua monella tavalla: lahjoittamalla netissä, soittamalla keräyspuhelimeen, lähettämällä tekstiviestin. Jouluisen soittoäänen voi tilata kännykkään. Lahjoittaja voi lähettää myös joulukortin ystävälle.
Suomen Pipliaseuran joulukeräyksellä
lahjoitetaan Raamattuja, Uusia testamentteja tai Lastenraamattuja Intian köyhimmille kristityille. Kristityt ovat maassa pieni,
mutta kasvava ryhmä, joka elää monenlaisten paineiden puristuksessa. Yli miljardin ihmisen joukossa heitä on 20–40 miljoonaa.
Intian Pipliaseura on kutsunut Suomen
Pipliaseuraa yhteistyöhön raamatunkäännösja lukutaitotyössä sekä raamattujakeluissa.
Joulukeräykseen voi osallistua netissä
www.raamattulahja.fi, pankin välityksellä
tilille, tai teksiviestillä.

Ev.-lut Lähetysyhdistys Kylväjä toivoo
tukea järjestön lähetys- ja kehitysyhteistyölle. Evankelistan palkkaaminen kuukaudeksi Etiopiaan maksaa 20 euroa, makeana lahjana voi antaa 80 euron mehiläispesän EtuAasian kehitysyhteistyökohteessa. Keräystilille voi lahjoittaa vapaavalintaisen summan.
www.flom.fi
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien adventtikeräyksen teemana on ”Nuoret sydämellä Lähi-idässä”. Tuotolla tuetaan viikoittaisen, arabiankielisen radio-ohjelman
tuotantoa ja kuluja. Ohjelmissa nostetaan
rohkeasti esiin myös sellaisia aiheita, joista
arabikulttuurissa ei ole totuttu puhumaan.
www.sansa.fi
Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen joulukeräyksen varoja suunnataan
kolmeen kohteeseen: aidsorpolasten turvakotiin Sambiassa, opettajaseminaarilaisten
turvakotiin Keniassa sekä lapsi- ja nuorisotyöhön kotimaassa. www.sley.fi

Rakkauden ammattilaiset
saivat aikaan säpinää
Luterilainen kirkko avasi marraskuussa City.
fi-palveluun Rakkauden ammattilaiset -verkkoyhteisön, mutta keskustelu on laajentunut myös sen ulkopuolelle. Uskonto ja kirkko ovat nousseet suosituimmiksi aiheiksi, ja
houkutelleet kymmeniätuhansia lukijoita.
Mukana on pappeja, kirkon parisuhdeammattilaisia ja muita työntekijöitä.
City.fi-palvelun käyttäjistä valtaosa on
15–34-vuotiaita ja joukkoon mahtuu monia kirkosta vieraantuneita. Kirkon työntekijöitä on yllättänyt City.fi-käyttäjien innok-

kuus: he ovat itse aloittaneet kaikki keskustelut, joita on käyty Rakkauden ammattilaiset -yhteisön ulkopuolella. Eräs City.fin
keskustelija luonnehtiikin, että palvelussa on
meneillään ”kirkkobuumi”.
Rakkauden ammattilaiset -verkkoyhteisö
on madaltanut kirkon kynnystä niille, jotka eivät muuten osallistu kirkon toimintaan
tai kohtaa sen työntekijöitä. Heille tarjoutuu nyt mahdollisuus kritiikin ja kysymysten esittämiseen
www.city.fi/rakkaudenammattilaiset

Partiolaisten ja kirkon
välille yhteistyösopimus

Uusi Toivo -lounas
Srk-talon rantasali
to klo 12 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4.
Lounaasta maksetaan omantunnon ja taloudellisen tilanteen mukaan.

Kirkkohallitus on hyväksynyt yhteistyösopimuksen Suomen Partiolaiset – Finlands
Scouter ry:n kanssa.
Partiolaisten peruskirjan uudistamisprosessin mukaisesti järjestö solmii sopimuksen
sekä luterilaisen että Suomen ortodoksisen

KARKUSSA
Karkun kamari
Avoin kohtauspaikka varttuneemmalle väelle,
kokoontumiset srk-talossa
(Passinmäentie 14) tai
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Tellervo Murtoo-Huoponen
sytyttää kynttilän lähetykselle.

kyläläinen noutaa kotoaan kuvien
katseluun tarvittavat laitteet.
Keskiviikko

Viestiä viemässä
yli kaikkien rajojen
L

ähetyssihteerinä 18 vuotta toiminut Tellervo Murtoo-Huoponen, 60, piti Paanua varten
viikon päiväkirjaa. Jaksoa sävytti
poikkeuksellisen vauhdikas viiletys pitkin seurakuntaa nimikkolähetti Riitta Granrothin kanssa.

kuin käymään Ranskassa!
Juhlan jälkeen käymme lounaalla ja sen jälkeen saatan vieraan
majapaikkaansa Tyrvään pappilaan. Jatkan matkaa Houhajärvelle viettämään isänpäivää perheeni
parissa.

Sunnuntai

Maanantai

Tapaan klo 9.30 pastori Riitta
Granrothin Tyrvään kirkon sakaristossa. Edellisestä kohtaamisesta
on jo kolme vuotta, ja nyt hän on
jäämässä Suomeen. Messussa Riitta saarnaa ja avustaa ehtoollisen jakamisessa, Mirja Tenkanen on liturgi.
Jumalanpalveluksen jälkeen on
tulojuhla seurakuntatalossa. Emäntä Anja Sorva on keittänyt kirkkokahvit. Laulamme Ylitse kaikkien
rajojen ja hiljennymme alkuhartauteen. Seurakuntamme nimikkolähettinä 12 vuotta ollut Riitta
kertoo mielenkiintoisesta ajastaan
Marseillessa. Hän työskenteli islaminuskoisten maahanmuuttajien parissa Marhaban-keskuksessa.
Kuvien myötä pääsemme melkein

Noudan Riitan aamulla, suuntaamme Muistolan koululle. Valmistaudumme voimistelusalissa
näyttämään kuvia eurooppalaiselta lähetyskentältä ja pystytämme
pienen näyttelyn Ranskasta tuoduista esineistä ja kirjoista.
Ensimmäisellä tunnilla 150 lasta opettajineen istuu lattialla, kun
Suomen Lähetysseuran palveluksessa ollut lähetystyöntekijä selostaa mukaansatempaavasti. Pienet
ja suuret jaksavat kuunnella ja kysellä.
Yhdeltä seurakuntatalossa alkaa
merimieskirkkopiiri. Riitta menee
sinne lähetyspappi Lauri Salmisen
kanssa. Itse siirryn alakertaan pitämään raamattupiiriä. Lähettivieras
saapuu sinne vähän myöhemmin.

Jeesuksen antama lähetyskäsky:

”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.”
(Matt. 28:19–20)

Illalla Tyrväänkylän kylälähetysjuhlassa joudunkin lähetyspapin kanssa ”läksyjen kuulusteluun”
koska Riitan pitää lähteä Turkuun
toisiin tehtäviin. Onneksi olen
nähnyt ja kuullut hänen esityksensä jo kolme kertaa.
Osaan kertoa esimerkiksi, etteivät oppilaat Ranskan kouluissa saa
enää pitää uskonnollisia symboleja. Siispä muslimitytöt eivät käytä huivia eivätkä juutalaispojat kipaa päässä, kristityt lapset eivät pidä ristiä kaulassa.
Ilta on hyvä, keskustellaan, veisataan, pidetään arpajaiset – ja kerätään kolehti Ranskan maahanmuuttajatyölle.
Tiistai

Käyn ensimmäiseksi lähetystoimistossa tekemässä varsinaisia ”omia
hommiani”, hoitelen toimistoasioita ja sähköpostia.
Kipaisen ostamassa valokuvakehyksiä, jotta voimme myös kappeliseurakunnissa laittaa nimikkolähettien kuvia esiin. Emoseurakunnan tiloissakin tarvitaan lisää kuvamateriaalia. Kun näemme lähettiemme kasvot ja katseen, he ovat
ikään kuin läsnä. Muistamme heitä rukouksin ja saatamme miettiä,
mitä he parhaillaan tekevät ja miltä heistä tuntuu.
Iltapäivällä kierros Riitan kanssa jatkuu. Menemme tervehtimään
Karkku-kodin asukkaita. Illalla
Lantula-talon kylälähetysjuhlassa
on teknisiä ongelmia videotykin
kanssa. Onneksi eräs ystävällinen

Aamulla on jokaviikkoinen seurakunnan työntekijöiden kokous.
Riitta tulee mukaan kertomaan
työstään muslimien parissa Ranskassa ja omista tulevaisuudensuunnitelmistaan. Hän on saanut seurakuntapastorin paikan Raumalta ja
aikoo asettua sinne.
Iltapäivän ohjelmassa on Keskiviikkokerho Sammaljoella. Antoisa kokoontuminen, ja kiva tavata
vanhoja tuttuja kotikirkolla!
Piipahdamme kanttori Päivi
Vuoriston kutsumana seurakunnan laulupiirissä Luther-talossa,
ja jatkamme nopeasti kohti Suodenniemeä. Kiirehdämme suotta
– muistan lähetysillan alkamisajan
tunnilla väärin.
Torstai

Ensin Vammalan lukioon, opettaja Kasper Kouvon luokkaan. Riitta kertoilee taas kokemuksiaan ja
näyttää kuvia. Koskaan ennen lähetin kanssa kouluja kiertäessäni en ole ollut yhtä innostuneessa
ja aktiivisessa ryhmässä. Kaksoistunnin välissä piti olla pieni happihyppy, mutta nuoret eivät malta pitää sitä.
Kun olemme jo poistumassa,
yksi oppilas rientää perään kysymään, olisiko viittomakielenopet-

tajalle lähetyskentällä työtä. Riitta vastaa myöntävästi ja lisää, että ammatti on todella tärkeä. Kysyjä ilahtuu silminnähden kuulemastaan.
Tästä luokasta lähtiessä jää tunne, että joukossa on varmasti joku tuleva lähetystyöntekijä. Mahtavaa!
Aamupäivällä pitää vielä ehtiä
Roismalan perhekerhoon puhumaan lähetystyöstä. Puoliltapäivin on seurakuntatalon työtuvassa
käsityöpiiri. Se kokoontuu kerran
viikossa ja nyt tehdään punaisia
poppanaliinoja joulupöytiä kaunistamaan. Vieraalle sellainen on
luvassa joululahjaksi.
Kahdelta olemme Hopun vanhainkodissa, missä seurakunta pitää joka toinen viikko päivähartauden. Nyt saamme järjestää toisenlaisen, lähetysaiheisen iltapäivähetken. Riitta kertoo Ranskan terveisiään ja esittelee sieltä tuomiaan
esineitä ja tekstiilejä. Tuntuu hyvältä, kun asukkaat jaksavat kiinnostua.
Siirrymme juomaan lähtökahvit naapuritaloon, Pajamäkeen.
Sielläkin halutaan kuulla maahanmuuttajatyöstä Ranskassa.
En voi olla ihmettelemättä ja
ihailematta Riitan iloa puhua työstään – yhä uudestaan ja uudestaan
innostuen, ikään kuin juuri olisi saanut ensimmäisen tilaisuuden
kertoa siitä.
Tiiviin yhdessä kuljetun viikon
jälkeen ero tuntuu haikealta. Riitta Granroth lähtee kohti Raumaa
ja uusia tehtäviä kotimaassa. Itse
jatkan vanhoissa kuvioissa, mutta
samalla voimistuu tunne jostakin
uudesta…uudesta Sastamalasta.

Muistathan
…että myös Kauneimmat joululaulut soivat lähetystyölle
Suomen Lähetysseuran ideasta syntynyt perinne alkoi 1973 ja
vuodesta toiseen tapahtuma täyttää
kirkot ympäri maata. Tilaisuuksissa kootaan kolehti SLS:n joulukeräykselle tai seurakunnan omalle
nimikkotyölle Lähetysseuran kautta. Joitakin joululauluja voi tilata
soittoääneksi kännykkään. Lue lisää (www.kauneimmatjoululaulut.
fi, www.mission.fi)
…että Tyrvään kirkkopihan joulukuusen valot palavat adventista
loppiaiseen nimikkoläheteille
Tänä vuonna keräyslipas on
kirkossa sisällä, oven pielessä. Kiitos kun tipautat lahjasi nyt sinne.
…lisätä valoa lähetyskynttelikköön Vammalan kirkoissa ja seurakuntataloissa
Maapallon muoto kuvaa tehtäväämme Jumalan rakkauden levittämiseksi. Voit itse asettaa kynttilän ja rukoilla. Kynttilätulot menevät eli kristinuskon sanoman
eteenpäin viemiseen. Anna liekin
loistaa!

...käydä ostoksilla lähetyksen
kirpputoreilla
Oravanpesä Tyrvään pappilan
pihapiirissä, entisessä saunarakennuksessa (Asemak. 6) on avoinna
ma ja to klo 10–17 sekä la klo 10–
14. Ennen joulua viim. aukiolopäivä on to 18.12, seur. kerran to
8.1.2009.
Tule tekemään hyviä ostoksia ja löytöjä. Voit myös lahjoittaa myyntiin mm. hyviä, puhtaita vaatteita (erityisesti lasten), tekstiilejä, astioita, koriste-esineitä. Tavaraa saa tuoda kirpputorille aukioloaikoina, muulloin ota yhteys lähetyssihteeriin p. 050 3256 191.
Suodenniemen kappeliseurakunnan lähetyskirpputori srk-talon alakerrassa (Kirkkotie 12) on
avoinna joka viikko ti, to ja la klo
10–12.
...että edessä on lähetystyön juhlavuosi
Tammikuussa tulee kuluneeksi
150 vuotta Suomen Lähetysseuran
perustamisesta. Kirkkohallituksen
päätöksellä 2009 on myös Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön juhlavuosi.

Lähetyssihteeri Tellervo Murtoo-Huoponen järjestelee välillä Oravanpesän kirpputoripöytiä (vas.), välillä nimikkolähettien esitemateriaalia seurakuntatalossa. Päiväkirjan pitämisen viikolla hän
kiersi tilaisuuksia ja kouluja pastori Riitta Granrothin kanssa (oik.).

