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”Älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle.”
Pirjo Silveri

Pirjo Silveri

Pirjo Silveri

(jouluevankeliumi Luuk 2: 1–20)

Kädet käyvät aina

Kanttoreitten vahdinvaihto

Lapset laskeutuvat jouluun

Työssään siivoojana Sirpa Kiikala käyttää
moppia ja imuria. Vapaa-aikana hän
heiluttaa milloin virkkuukoukkua,
milloin puikkoja, usein kädet
lennättävät nypylöitä nypläystyynyllä.
Intohimoinen käsityöharrastaja on
kokeillut ja taituroinut vaikka mitä.
Sivu 9

Maaret Manni-Korpi (vas.) on syksyn ajan raivannut tietä
vuodenvaihteessa johtavana kanttorina aloittavalle Anu
Mattilalle. Virka on Sastamalassa uusi – ja haasteellinen.
– Seurakunnassa täytyy olla kaikki ikäryhmät kattavaa
musiikkia, he kiteyttävät yhteisen kuningasajatuksensa.

Mouhijärveläiset Lumi Tuominen (vas.) ja
Ida-Maria Dörig ovat muiden
päiväkerholaisten kanssa
valmistautuneet jouluun koko adventin
ajan. Seurakunnan kerhoissa eletään
kirkkovuoden rytmissä, ja monet
Raamatun kertomukset tulevat lapsille
Sivut 6–7
tutuiksi.

Sivu 3
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Odotukset täyttyvät?

V

uosi sitten nykyisessä Sastamalassa edettiin odottavissa tunnelmissa. Oli koittamassa uuden seurakunnan aika. Liitokseen ei liittynyt suuria juhlallisuuksia. Lama oli juuri iskenyt toden teolla.
Olen miettinyt, olisiko pitänyt olla tilaisuuksia, joissa
jotain olisi yhdessä lopetettu ja yhdessä aloitettu. Ehkä
ajateltiin kaiken jatkuvan kuten ennenkin uuden nimen
ja kokonaisuuden alla. Näin ei tapahtunut ainakaan seurakunnan työntekijöiden kannalta. Seurakuntalaisille palvelut ovat jatkuneet pienin muutoksin. Jotkut asiat ovat
kuitenkin menneet keskustaan.
Vuoden päästä katsellen voidaan todeta, että periaatteessa kokonaisuus on ollut järjestyksessä muodollisesti. Monissa asioissa tarvitaan kuitenkin aikaa ennen
kuin uusi Sastamala sisäistetään. Piispan visitaatiossa
syksyllä luotiin katsaus elettyyn elämään ja kirjattiin monia asioita muistiin. Mitään olemassa olevaa mallia seurakunnan luomiseksi ja kehittämiseksi ei ole. Se on meidän itse keksittävä.
Moni asia näyttää erilaiselta yhden seurakunnan näkökulmasta. Kun ennen kaikilla seurakunnilla oli käytössään sopivasti kiinteistöjä, nyt niitä onkin aivan liikaa. Olisiko yhdistymisen pitänyt tapahtua jo kauan sitten? Kaikista muutoksista ei voi syyttää Sastamalaa. Kylät hiljentyvät ja palvelut katoavat sieltäkin, missä ei ole
yhdistytty. Muutoksen tuulet puhaltavat. Se on ajan kolea henki.
Tämä seurakunta tarjoaa kuitenkin toivon näköalan:
olemme yhdessä, jotta voisimme saada seurakunnan palveluja mahdollisimman hyvin kaikille seurakuntalaisille.
Sanoma ja seurakuntalaiset eivät ole muuttuneet yhtään.
Tähän aikaan vuodesta seurakunnan sanoma on joulun
sanoma. Se on lämmin henkäys talvisäässä.
Mieleeni on iskostunut tiukasti kuva joulun kaupallisuudesta. Sitä joulunvietto varmaan on suuren kaupungin katukuvassa, mutta Sastamalassa on toisin. Joulun aikaa leimaa seimikatu, täällä ollaan joulun sanoman äärellä. Joulupukki traktoreineen olikin oikeastaan piristys!
Jouluvalot ovat tuoneet pientä helpotusta alkutalven
märkään ja synkkään harmauteen. Edessä on vielä tuomaankirkko, jota monen vuoden jälkeen vietetään sisällä Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa. Itse kohtaan seudun
monet jouluperinteet nyt ensimmäistä kertaa. Sastamalan joulussa korostuvat hartaat asiat tavalla, jota en ole
kokenut pitkään aikaan. Sydämessä on ollut lämmin tunne. Johtuneeko siitä, että joulun sanoma saa olla niin monin tavoin esillä?
Sastamalalaisten kokemat muutokset pienen ajan sisällä vain alleviivaavat, että jokin kirkossa on muuttumatonta. Seurakunta voi vaihtaa nimeään ja kokoaan,
ihmisetkin muuttuvat, mutta seurakunnan tehtävä on aina sama. Kirkko julistaa Jeesuksen ylösnousemusta siihen
asti, kunnes Hän tulee. Uskon ainakin tämän odotuksen
täyttyvän.
Siunattua joulunaikaa ja alkavaa vuotta 2010!

LUOTTAMUSHENKILÖLTÄ
Yksivuotias pääsemässä jaloilleen

S

astamalan seurakunnan ensimmäinen ja todella tapahtumarikas
vuosi on loppumassa.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on
saatu kunnostettua ja juhlallisesti vihittyä käyttöön, asia joka vuodesta
2009 jää kaikkien toiminnassa mukana olleiden mieleen.
Olemme toivottaneet tervetulleeksi uuden talouspäällikön ja kirkkoherran. Myös monella muulla työntekijällä on tuolin paikka vaihtunut uuden ison seurakunnan syntymisen johdosta.
En tunne kaikkia seurakunnan
työntekijöitä, kaikki ovat työnsä hienosti hoitaneet, kaikille heille kiitokset siitä.
Kunniatehtävä

Työskentely seurakunnan päätöksentekoelimissä on mielenkiintoista ja
vaativaa. Kun minut on valittu luottamushenkilöksi, pidän kunniatehtävänäni osallistua kokouksiin ja yrittää
tehdä niin tasapuolisia ja oikeita päätöksiä kuin mahdollista.
Olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin, paikkoihin ja asioihin. Luottamushenkilöille järjestetään neuvottelu- ja koulutuspäiviä, joihin osallistumisen koen hyvin antoisaksi.
Sastamalan seurakunnan perustaminen on teettänyt paljon sellaista työtä, jota ei tehdä vuosittain sen jälkeen,
kun yhdistyvien ja keskenään melko

Ari Paavilainen

Oppia puolin ja toisin

Kappeliseurakuntien omaleimaisuus saakoon Sastamalassa jatkua. Sekä vanha Vammala että kappelit voivat molemmat ottaa oppia toistensa
hyvistä työtavoista, kummallakin on
varmasti annettavaa toiselleen. Pappien ja muiden viranhaltijoiden vierailut tuovat virkistystä ja toivottavasti myös uutta kuulijakuntaa kirkkomme pariin.
Tällä hetkellä investoinnit ovat jätettävä vähemmälle, mutta taas tulee
vuosia, jolloin niistäkin päätetään.
Taloushallinnon puolella seurakunnissa on menossa keskittyminen suuriin alueellisiin it-keskuksiin ja vireillä
on Heta- ja Kirjuri- hankkeet. Toivon
että osaamme valita oikeita ratkaisuja,

Ninni ja
mummu.
Marja Haliseva
lapsenlapsensa
kanssa.

Minua ihmetyttävät nämä luonnontieteilijätyypit, jotka pitävät puhetta
Jumalasta tarpeettomana ja haluavat
päästä siitä eroon. He eivät selvästikään ole ymmärtäneet Jumala-käsitteen avointa ja moniulotteista luonnetta, vaan luulevat että ”Jumala”
tarkoittaa partasuista henkilöä, joka
asuu korkealla ja vaikuttaa säätilaan.
Suomalais-ugrilaisten kielten
tutkimuksen professori Janne Saarikivi
Kotimaa Suola 2/2009

Sastamalan kirkkoherra

erilaisten seurakuntien ohjeet ja toimintatavat on saatu soviteltua yhteen.
Myös hallintokäytännöt ovat jokaisessa seurakunnassa olleet erilaisia, ns.
tekijöidensä näköisiä – ja nyt ne pitäisi yhdenmukaistaa. Uskon että ensi vuonna moni asia sujuu helpommin
kuin tänä vuonna, ja kun 2011 uusi
kirkkovaltuusto ja -neuvosto aloittavat
työskentelyn, Sastamalan synnytystuskat on jo unohdettu.
Toivon että seurakuntavaaleihin
lähtee innokkaita ehdokkaita, ja että uusille luottamushenkilöille järjestetään perehdyttämiskoulutusta heti
kauden alussa.

Kertokaa ”perinteisellä kannalla” olevat, miten kirkko paremmin onnistuisi kohtaamaan nykyajan ihmiset:
riittäisikö se, että julistetaan homous synniksi ja lopetetaan naispappeus? Vai pitäisi kirkkoa ehkä kuitenkin
jotenkin uudistaa?
Martti Luther, Mikael Agricola ja
Martti Simojoki eivät selvästikään olleet sitä mieltä, että kirkko toimii Jumalan tahdon mukaisesti kieltäytymällä toimintansa eettisestä ja moraalisesta uudelleenarvioinnista ja pi-

dättäytymällä kaikenlaisista muutoksista. Kunpa saisimme arkkipiispan,
jonka kanssa pystymme kirkkaasti näkemään todistajan tehtävämme
tässä ajassa niin että kirkko voisi olla osa radikaalia uudistusliikettä turmion valtoja vastaan!
Pellervo Kokkonen
blogissaan 1.11. (”Tiukan raamatullinen
radikaali uudistaja”)
Www.kotimaa24.fi/blogit

Olennaista on, että Jumala hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Yritän
elää sovussa niiden ihmisten kanssa,
jotka minulle on annettu, mutta Jumalaa en enää yritä tyydyttää, ja siitä olen saanut rauhan. En halua olla tiukkojen säädösten vaatija, mutta
armosta en suostu luopumaan mistään hinnasta.
Elokuvaohjaaja Klaus Härö
Tuore oliivipuun lehti 3/2009

Jokainen pystyy ainakin jossain määrin vaikuttamaan elämäänsä, asentei-

Kuka?
Marja Haliseva

Mikä?
Eläkkeellä oleva myyntisihteeri-kirjanpitäjä, Sastamalan kirkkovaltuuston ja
- neuvoston jäsen, Suodenniemen kappelineuvoston puheenjohtaja

Perhe?
Aviomies Seppo, eläkkeellä oleva toimitusjohtaja, poika Matti ja tytär Leena,
lapsenlapset Mimmi 12, Sissi 10 sekä
kaksoset Ninni ja Lilli 4

Harrastukset?
Lapsenlapset, partio, eläkeyhdistys, lukeminen, vapaaehtoistyö vanhusten parissa, kirjanpito

jotka ennen kaikkea olisivat kantavia
työntekijöiden kannalta.
Yhteiset arvot

Olen syntynyt Suodenniemellä. Perheemme kävi usein kirkossa tai kuuntelimme jumalanpalveluksen radiosta.
Kylällä pidettiin lähetysompeluseuroja, joissa pappi ja kanttori aina olivat mukana, naiset kutoivat sukkia ja
tumppuja lähetysmyyjäisiin.
Keskikoulun kävin Vammalassa.
Asuin silloin Stormin kylässä mummolassa sekä Bäckmannilla ja Keinosella keskustassa. Ripille pääsin Tyrvään kirkossa, vaikka suurlakko myöhästyttikin toimitusta.
Seurakuntatyöhön tulin mukaan
1900-luvun lopulla, kun muutin takaisin Suodenniemelle oltuani parikymmentä vuotta maailmalla.
Strategiaopas seurakunnille -kirjaseen on koottu kirkon yhteiset arvot:
pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus.
Pyrkikäämme niiden noudattamiseen.
Rauhaisaa joulunaikaa kaikille Paanun
lukijoille!
Marja Haliseva

siinsa, valintoihinsa ja tekoihinsa sekä arvioimaan niiden seurauksia itselle ja toisille. Jos isäsi ei rakastanut
sinua tarpeeksi, niin mitä sinä teet
katkaistaksesi ketjun?
Teologian tohtori Ann Heberlein
Vantaan Lauri 38/2009

Pysyykö kirkko elävänä jos se on
puhdas ja aatteellinen, yhä pienenevän ydinjoukon turvapaikka? Onko kirkkomme niin rikas, että sillä
on varaa käydä loputonta keskustelua ulkoisen käyttäytymisen yksityiskohdista? Eikö näin ahtaus vain korostu ja usko(nto) erotu omalakiseksi elämänalueekseen? Mikäli kirkolla
ajatellaan olevan koko ihmis- ja luomakuntaa koskeva merkitys, silloin
on luontevaa etsiä myös Lutherin perinnöstä sitä, mikä uudistaa kirkkoa,
ei sitä, mikä koteloi ja eristää.

Rehtori. teol.lis. Jukka Hautala
blogissaan 9.11.
(”Isä Martti ja Martti-isä”)
www.kotimaa24.fi/blogi
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Vuodenvaihteessa
Anu Mattila (vas.) aloittaa ja
Maaret Manni-Korpi lopettaa
johtavana kanttorina.
– Sastamalassa kirkkoon
suhtaudutaan myönteisesti ja
seurakuntalaiset ovat aktiivisia.
Täällä on paljon laulavaa ja
musikaalista väkeä, Manni-Korpi
kehuu.

Ei kuorosotaa
vaan musiikkia kaikille

A

nu Mattila, 33, aloittaa
vuodenvaihteessa Sastamalan johtavana kanttorina.
Uutta virkaa on jo
pohjustanut Maaret Manni-Korpi, 33, joka on syksyn ajan ollut lainassa Tampereelta. Kolmen
kuukauden sijaispesti musiikkityön johdossa on hänestä tuntunut hyvältä ja hyödylliseltä.
Erityisesti seurakuntalaisten
aktiivisuus on ilahduttanut, kulttuuri poikkeaa selvästi Tampereen
kaupunkiympäristöstä.
Sen sijaan vakituisessa työssään
Messukylän kanttori on tottunut
tekemään hedelmällistä ja tiiviistä
yhteistyötä muiden työntekijöiden
kanssa. Sastamalassa Manni-Korpi
on huomannut, että työaloilla toimitaan paljon yksin.
– Etenkin nyt kun monta pientä seurakuntaa yhdistyi yhdeksi
isoksi, yhdessä tekemisen kulttuuriin täytyy työntekijöiden tosissaan
totuttautua. Isossa seurakunnassa
jokainen ei voi tehdä asioita vain
itsekseen. Meidän pitää kommunikoida toistemme kanssa.
– Haluaisin esimerkiksi kaikkien jumalanpalveluksen toteuttajien tekevän enemmän yhteistyötä
jo suunnitteluvaiheesta asti. Silloin
eri näkökulmat tulevat esiin, ja rakentava yhteistyö on suuri rikkaus
ja voimavara.
Suurkuorosta
kokemusta

Sastamalassa toimii viisi kirkkokuoroa, Tyrvään lisäksi omansa on
Karkussa, Kiikassa, Keikyässä ja
Mouhijärvellä.
– Joka suunnalta on tullut viestiä, että porukka alkaa ikääntyä.
Vanhoja laulajia jää pois, ja etenkin

miesäänet vähenevät. Monet valittelevat ”kun meitä on niin vähän”.
Vahvistusta lähteneiden tilalle
ei ole tullut riittävästi. Perinteikkäissä kuoroissa joukko on usein
kasvanut tiukasti yhteen, ja ulkopuoliset saattavat arastella mukaan
liittymistä.
– Laulamisesta innostuneen on
ehkä helpompi lähteä uuteen kuin
pitkään ja kiinteästi yhdessä toimineeseen kuoroon, Manni-Korpi arvelee.
Tänä vuonna on projektiluonteisesti kokeiltu suurkuoroa, mihin on koottu noin 70 laulajaa koko seurakunnasta. Ryhmä esiintyi
muun muassa Tyrvään Pyhän Olavin avajaisissa ja kirkkoherran virkaanasettamisessa.
– Voittopuolisesti siitä on tullut positiivista palautetta. Monet
ovat kokeneet, että on hienoa laulaa isossa kokoonpanossa ja että
kuoro toimii paremmin, kun väkeä on enemmän.
Yhteinen
aloitus ja päätös

Kirkkokuorotyyppiä ryhmiä on
kanttorityövoimaan nähden valitettavasti liikaa. Jollakin tapaa vaikea yhtälö pitää ratkaista ja toimintoja säätää.
– Joidenkin mielestä seurakunnassa pitäisi olla vain yksi kuoro.
Toiset ovat sitä mieltä, että kaikesta vanhasta on pidettävä kiinni ja
että kirkkokuorojen tulee jatkaa
entiseen tapaan. Molemmilla ääripäillä on kannattajia, Manni-Korpi tietää.
Sastamalan kaikki kuorolaiset
aloittavat kevätkauden yhdessä 13.
tammikuuta. Silloin on tarkoitus
yhdessä miettiä kuviota ja vaihtaa
mielipiteitä tulevaisuudesta.

Myös kauden päätöspäivästä
on jo sovittu: suurkuoro konsertoi
Tyrvään kirkossa 23. toukokuuta.
Se on avoinna, mitä noitten kahden päivämäärän välissä tapahtuu.
Anu Mattila muistelee kokemuksiaan Kuopion suunnalta.
Siellä eräässä seurakunnassa kirkkokuoro jaettiin kahtia niin, että
eläke- ja työikäisille oli omansa.
– Aluksi uudistus herätti ankaraa vastustusta, mutta lopulta kaikki olivat ratkaisuun erittäin tyytyväisiä.
Monelle ikäihmiselle harjoituksiin lähtö iltapimeällä on hankalaa,
työssäkäyvät taas eivät voi harrastaa päivällä.
Lapset
eivät vaadi

Yksi vaihtoehto on uudenlaiseen
aluesysteemiin siirtyminen. Mitä
jos Kiikan ja Keikyän kirkkokuorot yhdistyvät, Mouhijärvi ja Suodenniemi alkavat laulaa yhdessä,
samoin Tyrvää ja Karkku?
– Harjoituksia voitaisiin pitää
vuoroviikoin kummankin alueella ja esiintymisiä olisi molempien kirkoissa. Näin kummallekaan
ei tule tunnetta että ”oma kuoro
omasta kirkosta” on lakkautettu.
– Kolmeen ryhmään supistaminen mahdollistaisi sen, että myös
lapsille, nuorille tai työikäisille voitaisiin järjestää jotakin. Lapset ovat
niitä maanhiljaisia, jotka eivät itse
osaa pitää puoliaan ja vaatia, Manni-Korpi ja Mattila pohtivat.
Kuorosodan sijasta kanttorit toivovat nyt ymmärtämystä ja
malttia. He ovat yksimielisiä siitä,
että jotain on pakko tehdä.
– Viisi kirkkokuoroa yhdessä seurakunnassa on määrällisesti
liikaa. Uusia laulajia ei tule, ellei

myös nuorille ja lapsille ole kuorotarjontaa ja musiikkikasvatusta. Kyllä seurakunnassa täytyy olla
kaikki ikäryhmät kattavaa musiikkia, Anu Mattila vakuuttaa.
– Sinun virkavelvollisuuksiisi
kuuluu huolehtia, että näin todella on, kollega muistuttaa.
Tällä haavaa nuori polvi on lähinnä Kiikan kappeliseurakunnan
varassa: vs. kanttori Jari Mattila,
Anun aviomies, vetää siellä seurakunnan ainoaa lapsikuoroa.
Sastamalassa työskentelee viisi
kanttoria. Vuosi sitten heitä oli samalla väestöpohjalla kuusi.
Yhteen virkaan vakituinen haltija on parhaillaan haussa, hakuaika päättyy 18. joulukuuta. Alustavasti on mietitty, että tuleva kanttori alkaa ainakin jossain määrin
suuntautua työhön lasten ja nuorten parissa.
– Esimerkiksi monelta koululta on otettu yhteyttä, ilmoiteltu innokkaista lalajista ja kysytty, voisiko seurakunta aloittaa täällä lapsikuoron, sanoo Manni-Korpi.
”Laulamisesta
todella nautin”

Leevin, 5, Helmin, 2, ja Ainon,
9 kk, äiti Anu Mattila siirtyy Sastamalaan Nokian seurakunnasta.
Johtavan viranhaltijan paikka naapurissa kiinnosti, ja puoliso kotona kannusti hakemaan.
– En halua olla mikään konttorikanttori, mutta alussa työhöni varmasti kuuluu paljon sellaista
mikä ei näy ulospäin. Monen seurakunnan musiikkitoiminnan yhdistäminen on haastavaa ja vaatii
suunnittelua. Musiikin tekemiseen
minut on kuitenkin koulutettu ja
ehdottomasti haluan tehdä sitä
Kun Mattilan pitää kuvata it-

seään jollakin adjektiivilla, ensimmäiseksi mieleen tulee ”laulava”.
– Laulamisesta todella nautin,
ja kuulunkin jo Kiikassa toimivaan
lauluyhtye Pisaraan.
Uutta työtään Sastamalassa
Mattila on jo hiukan visioinut.
Hän on hellinyt ajatusta laulajien
ja soittajien osallistumisesta enemmän messuihin ja seurakunnan tilaisuuksiin, mielessä on pyörinyt
vapaaehtoisten houkutteleminen
ja hyödyntäminen laajemmin yhteismusisoinnin muodossa.
– Kuorolaiset palvelevat jo ahkerasti vapaaehtoistyössä musiikin
alueella. Jossain vaiheessa haluaisin
sen lisäksi koota laulaja- ja soittajapankkia, koska kirkot ovat niin
upeita ja akustisesti hienoja paikkoja esiintyä.
Unelmien
Sastamala

Jos Mattila ja Manni-Korpi saisivat
täysin vapaat kädet, millainen olisi
unelmien Sastamalan seurakunta?
– Kaikenikäisille tarjottaisiin
riittävästi musiikkia, vauvamuskarista lähtien. Se olisi tyylillisesti
monipuolista, klassisesta keveämpään. Kaikkien soittimien kirjo
ylistäisi Jumalaa, maalailee Maaret.
– Perhemessua vietettäisiin joka
pyhä jossakin kirkossa, ja sitä varten voisi olla oma musiikkiryhmä,
jatkaa Anu.
Rippikoulua he pitävät mahdollisuuksien paikkana myös musiikkielämän kannalta.
– Harmi vaan, etteivät kanttorit normaaleina työviikkoina pysty
irrottautumaan leireille kovin pitkäksi aikaa, naiset palaavat arkirealismiin.
Gospeltyyppisestä musiikista
Sastamalassa vastaa tällä hetkellä
lähinnä Kiikan Pisara ja Mouhijärven Tuomasmessuryhmä.
– Kyntämätöntä peltoa on
musiikkityön alueella vielä paljon. Kaikki riippuu kuitenkin siitä, kuinka tärkeänä seurakunnan
päättäjät musiikkia pitävät ja paljonko he antavat siihen resursseja.
Pirjo Silveri
Sastamalan kirkkokuorojen yhteinen
aloitus ke 13.1.2010 klo 18.30
Vammalan srk-talo.
Kevätkauden päätös ja suurkuoron konsertti
23.5.2010 Tyrvään kirkko.
Häämusiikkikonsertti
18.4.2010 Tyrvään kirkko.
Kaikki kanttorit esiintyvät yhdessä,
ohjelmassa mm. häämarsseja, lauluja ja
virsiä. Ohjelman jälkeen parit voivat
tulla kanttorien kanssa keskustelemaan
juuri omiin häihin liittyvästä musiikista ja
vaihtoehdoista.
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Thai-ilta maistui hyvältä
Marraskuisena lauantaina Vammalan seurakuntatalon pihassa liehui
poikkeuksellisesti Thaimaan lippu.
Seurakunnan ja paikallisten
thaimaalaisten yhteisestä illasta tuli
todellinen yleisömenestys. Käytännön järjestelyistä päävastuun kantoivat Sastamalan thaimaalaiset.
Tilaisuus liittyi seurakunnan
monikulttuurisuushankkeeseen.
– Työ jatkuu. Ehkä ystävänpäivän ja kansainvälisen naistenpäivän aikaan on luvassa taas jotain
kivaa, lupailee alustavasti pastori
Auli Airas-Laitila.
Pyysimme muutamia osallistuneita arvioimaan thai-iltaa ja sen antia:
1. Miksi lähdit mukaan?
2. Millaisin odotuksia sinulla oli,
täyttyivätkö ne?
3. Mikä oli parasta, jäitkö toivomaan jotakin?

Pirkko Syrjä

1. Kiinnostuksesta monikulttuurisuutta kohtaan. Työyhteisössämme Pyymäen Leipomossa työskentelee thaimaalainen Rattana
Chaiyo, joka kutsui työkavereita
mukaan. Halusin tutustua hänen
kulttuuriinsa lähemmin. Puolisoni
kanssa olen käynyt Thaimaassa lomamatkalla. Tuo upea kokemus
innosti osaltaan lähtemään.
2. Odotin rentouttavaa, erilaista lauantai-iltaa hyvän thai-ruuan merkeissä. Uskoin saavani lisää
tietoa Thaimaasta ja maan kulttuurista. Tilaisuus ylitti odotukseni, ruoka oli herkullista ja tarjottavat esiteltiin hyvin. Valmisteluissa
oli nähty paljon vaivaa. Näimme
hienon kuvaesityksen Thaimaan
luonnosta. Yleisön mukaan ottaminen tansseihin, kieliopintoihin
ja leikkeihin tuntui mukavalta.

3. Välittömyys ja iloisuus; hymyilevät thaimaalaiset saivat positiivisen tunnelman tarttumaan kaikkiin. Kohokohtana oli pienten
”kynttilälaivojen” laskeminen Liekoveden jäälle. Huikean illan tekijät olisivat voineet vielä kaikki esittäytyä ja kertoa, mistä ovat tulleet
ja missä ovat nyt. Mielenkiintoista olisi ollut myös kuulla, paljonko Sastamalan alueella thaimaalaisia on, ja miten sopeutuminen tänne on sujunut.
Lea Vilppo

1. Tahdoin näyttää Thaimaasta adoptoiduille lapsilleni sekä
anopilleni lasten synnyinmaan tapoja ja kulttuuria.

Värikäs tanssiesitys tartutti iloisen tunnelman koko yleisöjoukkoon.

Hymy oli herkässä,
kun Sastamalan
thaimaalaiset valmistivat keittiössä
ruokaa.

2. Odotin juuri tällaista tilaisuutta,
jossa kerrotaan Thaimaasta sanoin,
kuvin ja esityksin. Odotukset täyttyivät. Lämpö järjestäjien kesken
oli koskettavaa.
3. Itselleni parasta oli mahtava
thai-ruoka sekä huipennuksena veneiden uitto jään päällä. Kiitos järjestäjille jotka olivat tehneet työtä
täydellisen illan aikaansaamiseksi.
Simo Hellman

1. Halusin tutustua erilaisiin ihmisiin; miten elävät, millaisessa kulttuurissa.
2. Odotin näkeväni ja kuulevani
heidän arkielämästään, kulttuuristaan ja uskonnoistaan. Odotukseni

Lea Vilppo (etualalla) kehui thaiillan ruokaa ja kiitteli muutenkin
tilaisuuden järjestelyjä.

Pyöreitä vuosia juhlitaan yhdessä
Sastamalan nykyisissä kappeliseurakunnissa 70 ja 75 vuotta täyttävät ovat jo pitkään viettäneet yhteisiä syntymäpäiviä.
Vammalassa tällaista tapaa ei
ollut, vaan vasta Sastamalassa päivänsankarit entisten Tyrvään ja
Karkun alueilta kutsuttiin joukolla juhlimaan. Ensimmäiseen tilaisuuteen Vammalan seurakuntatalossa saapui yli 200 vierasta.
Nyt koko Sastamalaan on sovittu yhtenäiset käytännöt pyöreitä vuosia täyttävien muistamisesta.
Ensi vuonna kaikki kappeliseurakunnat järjestävät oman juhlansa 70- ja 75-vuotiaille. Ajankohtia
ei ole vielä lyöty lukkoon, ja päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin
lehdissä.
Tyrvään seudulla asuvien syntymäpäiviä juhlitaan loppuvuodesta 2010. Tilaisuuteen merkkipäivää viettävät saavat erillisen
kutsun.
Kun seurakuntalainen täyttää
80 vuotta, pappi käy häntä tervehtimässä kortin ja ruusun kera.
– Soitamme etukäteen, ja kysymme, voiko tulla onnittelemaan, joko kotiin tai muuhun
sopivaan paikkaan, selittää pastori Minna Järvinen.
Jos 80-vuotias on matkoilla tai
ei juhli merkkipäiväänsä, onnittelukortti lähtee postitse.
Syntymäpäiväonnittelun 85vuotiaalle vievät diakoniatyönte-

Vammalan seurakuntatalo täyttyi kun tänä vuonna 70 ja 75 vuotta täyttäneet kokoontuivat yhteisille syntymäpäivilleen.

kijät, saman käytännön mukaisesti kuin papit viisi vuotta nuoremmille. Kun ikävuosia täyttyy 90 –
ja siitä ylöspäin vuosi kerrallaan
– pappi käy taas vanhusta onnittelemassa.
Odotettu käynti

Minna Järvinen on huomannut,
kuinka päivänsankarit odottavat seurakunnan työntekijän tuloa. Kun kotiin otetaan yhteyttä,
suhtautuminen on yleensä erittäin
myönteistä.
– Itse olen kokenut, että yhteinen onnitteluvirsi, rukous ja Her-

ran siunaus ovat olleet monelle tärkeitä asioita. Jos on pystynyt keskustelemaan onniteltavan
kanssa kahden kesken, on saanut
kuulla monenlaisia elämäntarinoita, joihin on liittynyt myös raskaita hetkiä muun muassa sota-ajalta.
– Valokuvia perheestä ja lapsista on usein kodin seinällä. Monella onnittelukäynnillä käydään läpi
perheen, lasten ja lastenlasten elämä. Vierailen mielelläni syntymäpäiväsankarien luona, pastori Järvinen sanoo.
Pirjo Silveri

täyttyivät osittain. Näin kauniisti
pukeutuneita Thaimaasta tulleita
ihmisiä, pienen esityksen maasta
ja taidokkaita tanssiesityksiä. Paljoa en ymmärtänyt puheista, koska tulkkausta oli vähän.
3. Parasta olivat erittäin hyvä ja taidolla valmistettu ruoka, hymyilevät kauniit thaimaalaiset ja illan
iloinen sävy.
Kun järjestäjänä oli seurakunnan diakoniatyö, meiltä hyväosai-

silta suomalaisilta olisi voinut periä
ruokamaksun. Diakoniatyön kristillisyys olisi pitänyt tulla paremmin esille. Jäin kaipaamaan enemmän tietoa thaimaalaisesta arjesta, esimerkiksi yleisimmistä ammateista maassa ja miten niillä
perheet tulevat toimeen. Samoin
kuin vastauksia kysymyksiin: miksi Sastamalan seudulla asuvat thaimaalaiset ovat lähteneet kotimaastaan ja mikä on uskontojen tilanne Thaimaassa?

Tank 29.11.2009

Tervehdys Pakistanista!
On ensimmäinen adventtisunnuntai ja vuosi lähestyy taas loppuaan.
Palasin Pakistaniin elokuussa, oltuani kahdeksan kuukautta Suomessa. Kulunut vuosi ja erityisesti syksy on ollut sairaalassamme suurten muutosten aikaa.
Olemme menettäneet monia työntekijöitä ja joutuneet supistamaan toimintaa. Tällä hetkellä meillä ei ole yhtään lääkäriä. Elokuussa
Taivaan Isä kutsui luokseen saksalaisen lääkärimme Ulla Schmitzin, joka palveli alueen ihmisiä yli kaksikymmentä vuotta ja menehtyi Tankissa todennäköisesti malariaan. Meitä ulkomaisia työntekijöitä on täällä tällä hetkellä kaksi.
Odotan joulua kuitenkin valoisin mielin. Saamme pysähtyä juhlimaan
kaikkien menetysten, tappioiden, surujen, ikävän ja epävarmuuden keskelle syntyvää Vapahtajaamme. Saamme juhlia Jeesusta, joka on kanssamme joka päivä ja joka hetki, olivat puitteet millaiset tahansa.
Tänä vuonna en aio valmistaa perunalooraa ja rosollia, sillä täällä ei
ole yhtään suomalaista, joka jakaisi makuelämyksen kanssani. Ruokaperinteitä ja Fazerin suklaata tärkeämpää on kuitenkin, että on kristittyjä joiden kanssa saa jakaa joulun sanoman ja hiljentyä sen äärelle.
Toivon teille ja meille tänne Tankkiin, että joulun todellinen merkitys
saisi koskettaa sydämiämme, että
saisimme kokea Jeesuksen läheisyyttä ja rauhaa adventin aikana ja
joulun pyhinä.

Jenni Haunia
Sastamalan nimikkolähetti
Joulukuvaelma Tankin kristillisessä sairaalassa.
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Yhteisvastuun avaus
televisioidaan Tyrväältä

Kiikan diakonissa Tuula Peltoniemi (oik.) saateltiin eläkkeelle monin muistamisin,
puhein, kukkasin ja halauksin.

Pirjo Silveri

Kotimaayhtiöt
maksaa
tilauksen
postimaksun

KOTIMAA-YHTIÖT
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

POSTITOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

SÄHKÖPOSTIOSOITE

ALLEKIRJOITUS (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

6 kk/6 nroa

PUHELINNUMERO

16,00 e

POSTINUMERO

VAIN

POSTITOIMIPAIKKA

Nyt
tarjoushintaan

OSOITE

LEIKKI-IKÄISEN JA PIENEN
KOULULAISEN OMA LEHTI

POSTINUMERO

- Kotimaan ja Askelen
tilaajille
taskukalenteri 2010!
- Lastenmaan mukana
ihana puuhakirja!

LAHJAN SAAJAN NIMI

Tilaajalahjaksi

LAHJAN SAAJA

5 kk/20 nroa

6 kk/6 nroa

Pihlajamaa), Vammalan srk-talo
16.3. Karkun kirkkoherra K. E.
Rinne (Lauri Salminen)
Vammalan srk-talo
16.4. 7 veljestä (Hannu
Järventaus), Ystävänpirtti
21.5. Kirkkoherra Peltonen
(Olavi Sorva), Ystävänpirtti
2.7. Naisia vaikuttavien miesten
takana (Minna Järvinen),
Ystävänpirtti

OSOITE

VAIN 25,00 e

VAIN 25,00 e

TILAAJAN NIMI

Nyt
tarjoushintaan

Nyt tarjoushintaan

TILAAJA

TUOREET UUTISET JA
HENGEN RAVINTOA
JOKA TORSTAI

15.1. Evankelisen herätysliikkeen
voimahahmo Eeli J. Hakala
(alustaa Lasse Hautala),
Ystävänpirtti (Marttilank. 1)
16.2. Ambomaan lähetyssaarnaaja Frans Hannula (Jouni

Kotimaa 25,00 €/5 kk
Askel 25,00 €/6 kk
Lastenmaa 16,00 €/6 kk

AIKAKAUSLEHTI
USKOSTA, TOIVOSTA
JA RAKKAUDESTA

Kyllä kiitos! Tilaan ystävälleni/itselleni lehdet upeaan joulutarjoushintaan. (rastita haluamasi lehdet)

Tilauskortti

ANNA LAHJA , JOSTA ON ILOA PIDEMPÄÄN

liseurakuntien kappalaiset
ja pastori Minna Järvinen
alustavat. Tilaisuudet alkavat klo 13.

Tarjous voimassa 31.12.2009 asti. Osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Sastamalan seudulla on
vuosikymmenten varrella
elänyt, asunut ja toiminut
monia tunnettuja, persoonallisia kirkollisia vaikuttajia. Alkuvuonna seurakuntalaiset pääsevät tutustumaan tarkemmin muutamiin keskeisiin henkilöihin.
Luentosarja järjestetään kerran kuussa, kappe-

Kotimaa 25,00 €/5 kk
Askel 25,00 €/6 kk
Lastenmaa 16,00 €/6 kk

Anna-Liisa Hämäläinen (oik.)
ja Suvi Sianoja Siiri-tyttärensä kanssa osallistuivat Ulvilassa järjestettyyn yhteisvastuun 2010 koulutustilaisuuteen.

Muistatko vielä Karkun
legendaarisen K.E.Rinteen?

ITSELLENI

Voit toimia arkienkelinä myös
lahjoittamalla haluamasi summan
rahaa!
Yhteisvastuukeräyksen tilinumerot:
Nordea 208918-6775
OP Pohjola 500001-20236228
Sampo 800016-51651
Sastamalan seurakunnan viite on
301880, muistathan käyttää sitä
jos maksat lahjoituksesi pankkiin.
www.yhteisvastuu.fi -sivustolta
pääset myös suoraan
verkkopankkeihin.

LAHJAKSI

Haluaisitko sinä arkienkeliksi helmikuussa alkavaan
keräykseen, jonka tuotolla
turvataan jokapäiväistä leipää vähävaraisille lähellä ja
kaukana? Vapaaehtoisille
hyväntekijöille on taas monenlaisia tehtäviä ja monta
tapaa osallistua. Ilmoittaudu diakoniatoimistoon p.
5124 115 tai 5124 116.
Seurakunnassa keräys-

Postita
n!
jo tänää

Sinustako arkienkeli?

Diakoniatyöntekijä Tuula
Peltoniemi saateltiin eläkepäiville Kiikan seurakuntatalossa vietetyssä iltapäivätuokiossa.
Peltoniemi aloitti Kiikan seurakunnan diakonissana 1984, joulun alla 2009
hän vaihtoi vapaalle.
Juhlassa pitkäaikainen
esimies Jouni Pihlajamaa
kiitteli ja muisteli tunnollisen työntekijänsä työvuosia.

tä suunnittelee ja toteuttaa
työryhmä, johon diakoniatyöntekijöiden lisäksi kuuluvat Anna-Liisa Hämäläinen, Sirkka-Liisa Saari
ja Suvi Sianoja. Lisäksi tiimiin on kutsuttu edustajat
paikallisista marttayhdistyksistä.
Helmi-huhtikuun aikana Sastamalassa järjestetään ainakin perinteinen
lista- ja lipaskeräys sekä erilaisia tempauksia, konsertteja ja myyjäisiä. Jo nyt yhteisvastuun myyntituotteita
on saatavissa diakoniatyöntekijöiltä.
Lisää aiheesta www.yhteisvastuu.fi

Tilaukset ovat määräaikaisia ja päättyvät
automaattisesti jakson loputtua.
Tilaukset alkavat seuraavasta mahdollisesta
numerosta. Voit jatkaa tilaustasi kätevästi
puhelimitse, sähköpostilla tai internetissä.
Lehtien tilaajapalvelu
p. 020 754 2333, tilauspalvelut@kotimaa.fi,
www.kotimaa-yhtiot.fi/tilaukset

Yhteisvastuukeräys täyttää ensi vuonna 60 vuotta.
Juhlavuonna autetaan köyhiä lapsiperheitä Suomessa
ja Haitissa. Suomessa erityiskohteena on Lapsiperheiden ruokaturva -hanke,
jonka toteuttamisesta vastaa
Marttaliitto.

Tilaajalahjaksi taskukalenteri 2010 (arvo 15,00 e) tai puuhakirja (arvo 8,50 e).

Valtakunnallinen yhteisvastuukeräys käynnistyy kynttilänpäivänä 7. helmikuuta
2010 Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa.
Suorana televisioitavassa
avajaisjumalanpalveluksessa
saarnaa arkkipiispa Jukka
Paarma, musiikkia esittää
kiikkalainen lauluyhtye Pisara.
Jumalanpalvelus sähköttömässä ja lämmittämättömässä kivikirkossa, todennäköisesti vuoden kylmimpään aikaan sydäntalvella?
Kyllä vain!
– Olosuhteiden pakosta
tilaisuus on koruton ja yksinkertainen, mutta toivottavasti juuri siksi myös vaikuttava, kuvailee kirkkoherra Ari Paavilainen.

Kiikan diakonissa
vaihtoi vapaalle
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Adventti

Lastenohjaaja Marketta Pelanderin johdolla lapset hiljentyvät, askartelevat, leikkivät, laulavat ja liikkuvat. Välillä syödään eväitä – ja sen jälkeen jaksaa taas.
Mouhijärvellä on viitisenkymmentä päiväkerholaista.

”Nyt syttyy neljäs kynttilä, ja joulu
sarastaa. Me odotamme Jeesusta, hän
kaikki pelastaa.”

M

ouhijärven seurakuntakodissa kaikuvat laulavien
lasten kirkkaat äänet, on taas päiväkerhoaamu.
Kalenterivuoden vaihtuminen
on vasta edessä, mutta uusi kirkkovuosi on jo alkanut. Adventin aikana seurakunnan kerhoissa laskeudutaan hiljakseen jouluun. Neljän
viikon aikana käydään läpi Jeesuksen syntymään liittyviä tapahtumia
ja puhutaan paljon joulun lapsen
sanomasta.
Tuttuun tapaan kokoontumisen aluksi on lyhyt hiljentymishetki. Pienelle alttarille sytytetään
kynttilä. Nyt käytössä on adventtikynttelikkö, ja koska joulujuhla on
jo lähellä, tällä viikolla palaa neljä kynttilää.
Susanna Metso on työskennellyt syksyn ajan kerhossa lastenoh-

jaaja Marketta Pelanderin apuna.
Hän lukee ääneen kertomusta Mariasta, jonka luokse on tullut enkeli.
”Älä pelkää. Sinä synnytät lapsen, joka on Jumalan poika…”
Teksti etenee ja Marketta havainnollistaa asioita esineiden avulla. Alttarille ilmestyvät Maria- ja
Joosef-nuket, jotka valmistautuvat
matkaansa Nasaretin kaupungista
Betlehemiin..
Neljä- ja viisivuotiaat tytöt ja
pojat kuuntelevat tarkkaavaisina ja
istuvat hiirenhiljaa.
Tuiki tuiki tähtönen

Laulaminen on lapsukaisille mieluista. Antaumuksella he heläyttävät joululaulun toisensa perään.
Nyt sytytämme kynttilän, Hiljaisuus laskeutuu, Tuiki tuiki tähtönen, Soihdut sammuu ja niin edelleen – siinä menevät yhtä sujuvasti
uudet ja vanhat, tutut ja tuntemattomammat.
Mikä niistä on paras?
– Tuiki tuiki tähtönen, Arttu ilmoittaa oitis varman mielipiteensä,

mutta jatkaa sitten perään: – Oikeastaan tykkään kaikista.
Seuraavaksi jutellaan yhdessä,
miten joulu näkyy kotona ja onko
perheissä tehty jo valmisteluja.
– Me on tehty pipareita!
– Ja me on leivottu pullaa kans!
– Joo ja sitten aina jouluaattona
syntyy Jeesus!
– Ja meillä on laitettu jouluvaloja!
Noin kymmenestä suusta kuuluu yhtä aikaa, mitä kaikkea on
touhuiltu. Kaikilla on aiheesta paljon sanottavaa.
Maahan on heitetty vaatteita

Riemu nousee ylimmilleen, kun
herrantertut saavat luvan mennä
vanhoja vaatekappaleita pursuavalle korille. Rekvisiitta on niin tärkeää, tiedättehän.
Jokainen saa valkata kopasta sopivia asuja. Niihin ei kuitenkaan
pukeuduta, vaan tekstiileille on aivan muuta käyttöä. Laulusta Tiellä ken vaeltaa syntyy hetkessä pieni kuvaelma.

Hanna saa tällä kertaa ratsastaa aasilla. Hän pyyhältää keppihevosellaan läpi muitten muodostaman kunniakujan. Kaikki laulavat
”maahan on heitetty vaatteita….”
– ja vanhat puserot, paidat ja muut
saavat kyytiä. Leikki on niin hauska, että se mennään yhä uudestaan
ja uudestaan.

Kuinka tuttu paikka lienee Betlehem ja missä mahtaa sijaita?
Ohikiitäväksi hetkeksi kysymys
hiljentää ryhmän. Nyt pitää vähän
pohtia. Lopulta Ida keksii ja rohkaistuu, vaikka hieman epäröi:
– Se on…se on…tuolla Veitsissä…

Jumala on lähellä

Päiväkerhossa ehditään muutaman
tunnin aikana tehdä monenlaista. Välillä syödään eväät, pelataan,
piirretään, luetaan, ja kotvan kullanmurut saavat vapaasti vain leikkiä keskenään.
Myös askartelu kuuluu aina ohjelmaan. Tänään pienet sormet näpertelevät punaisesta pahvista pistelytekniikalla linnun joulukoristeeksi.
Joulujuhlaa Mouhijärven lapset ovat perinteisesti viettäneet kirkossa. Mukaan pääsevät puolensadan päiväkerhomuksun lisäksi äidit, isät, siskot, veljet, mummut,
vaarit, kummit.
Tänä vuonna ohjelmassa oli jouluevankeliumi lastenohjaajien esittämänä, kappeliseurakunnan oma
pappi Lasse Hautala piti puheen.
Kuten aiemminkin, kaikki halukkaat tytöt ja pojat saivat taas pukeutua valkeisiin enkelipukuihin.
Lopuksi mentiin vielä seurakuntakotiin joulupuurolle.
Kaikki seurakunnan lapsityöntekijät saavat tenavien kanssa elää
joulun joka vuosi jo etukäteen
monta kertaa.
– Yhä uudestaan ja uudestaan
eteen tulee ne samat jutut, mutta
aina on yhtä kivaa, vakuuttaa lastenohjaaja Marketta Pelander.
Hän vetää Mouhijärvellä viittä
kerhoa, ja jokaisessa toistuvat suurin piirtein samat joulukuviot.
– Silti ei tunnu yhtään siltä, että
tekisi viiteen kertaan saman asian.
Joka ryhmässä lapset tekevät jutusta aina omanlaisensa.

Adventtina päiväkerhossa puhutaan usein Vapahtajan syntymästä. Raamatun tapahtumiin liittyy
myös paljon termejä, jotka eivät
välttämättä kuulu polvenkorkuisen arkikieleen, ja joita aikuisen on
osattava avata ymmärrettävästi.
Mitä tarkoittaa sana ’adventti`?
– Jumala on lähellä, suomentaa
Arttu viivana.
Entäs Hoosianna?
– Tietysti laulu, Ida tietää.
Mikä sitten on seimi?
– Siinä on heiniä, oon nähnyt
sellasen, Hanna ilmoittaa.
– ….ja siinä vauva nukkuu, lisää Arttu vielä.

”Tuntuu aina yhtä kivalta”

Pirjo Silveri

Viivi (vas.) Johannes, Iitu, Ida, Hanna, Lumi, Eeli, Arttu ja Pinja käyvät
päiväkerhoa Mouhijärvellä.

Reijo Keskikiikonen
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Mitä, missä, milloin?
Päiväkerho on
• yhdessäoloa, hiljentymistä, toimintaa ja tekemistä 3–6-vuotiaille
• kastekäskyn toteuttamista ja kodin
kristillisen kasvatuksen tukemista
• lapsen kokonaisvaltaisen kasvun

tukemista leikin, liikunnan, musiikin,
luovan toiminnan ja hiljentymisen
avulla
• ulkoilua, retkiä, vierailuja, tapahtumia, juhlia ja kirkkohetkiä

Kerhot alkavat vkolla 2.
Mukaan mahtuu uusia lapsia, lisätiet.
Outi-Tuulia Haavisto p. 044 513 3775
tai 512 4120. Ilm. kirkkoherranvirastosta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti www.sastamalanseurakunta.
fi > Lapset ja perheet

Kokoontumispaikat:
Tyrvään pappila
5 v ma ja ke klo 9–12
4 v ma ja ke klo 13–15
3 v pe klo 9–11
Sileekallion kerhotila
6 v ma, ke ja to 9–12
5 v ti ja to klo 13–16
3-4 v ma klo 13–15
4 v pe klo 9–11
Roismalan lastentalo
3–5 v ma klo 9–12
4–5 v ma ja ke klo 9–12
Illon rukoushuone
avoin päiväkerho ke klo 13–15
Sammaljoen rukoushuone
ke klo 13–15.30
avoin päiväkerho joka neljäs kerta klo
13–15
Lopenkulman rukoushuone
3–5 v ti klo 12.30–15
Karkun srk-talo
3–5 v ma klo 9–11
4–5 v ke klo 12.30–15

Salokunnan kirkko
4–5 v ma klo 12.30–15
3–5 v to klo 12–14
Suodenniemen srk-talo
3–5 v ti klo 13–15.30
Kiikan lastentalo
5 v ke klo 12–15
4 v to klo 13–15.30
3 v pe klo 9–11
avoin päiväkerho ma klo 9–11
avoin päiväkerho ti klo 9–11
Keikyän srk-talo
3–5 v ti klo 9–12
avoin päiväkerho ma klo 10–11.45
Mouhijärven srk-koti
5 v ke klo 13–16
4 v ti klo 13–16
3 v ti klo 10–12
sekaryhmä ke klo 9–12
sekaryhmä to klo 9–12

Neljännen adventin aamuna kynttilöitten valossa kylpevä Tyrvään Pyhä Olavi on vaikuttava näky.

Tuomaankirkko
virittää juhlatunnelmaan

Tyrvään Pyhä Olavi avautuu tänä vuonna
vielä kerran, kun seurakunta virittäytyy
jouluun.
Tuomaankirkkoa on vietetty jo 35 kertaa,
aamuseitsemältä neljäntenä adventtina.

E

merituskirkkoherra Timo Kökkö, 82, käynnisti perinteen ensimmäisinä Tyrvään vuosinaan. Aiemmin
Ylitorniolla asunut Kökkö oli jo
etelästä virkaa hakiessaan ihastellut keskiaikaista aarretta, joka komeili ylhäisessä yksinäisyydessään
Kallialan kylässä.
– Täällä ei silloin oikein ymmärretty Pyhän Olavin arvoa. Että on tuommoinen vanha kirkko,
joka sopii hyvin esimerkiksi jouluajan avaukseen.
Kökkö huomasi kaupunkilaisten lähtevän mielellään kävelylenkille aikaisin aamulla, ja kynnys
uudenlaisen tilaisuuden kokeiluun madaltui.
– Mietin, että seurakunta voi
antaa reippailijoille jonkun kohteen, joka samalla tarjoaa sisältöä elämään. Ensimmäiseen tuomaankirkkoon saapuikin paljon
näitä liikunnan harrastajia. Sitten
asialle syttyi koko paikkakunta.
Timo Kökön omaan jouluun
tuomaankirkko kuuluu erottamattomasti. Väliin jääneitä vuosia ei ole monta, vaikka rovasti on
parikymmentä vuotta ollut eläkkeellä. 20.12.2009 hän on pitkästä aikaa toimittamassa hartautta yhdessä nykyisen kirkkoherran
Ari Paavilaisen kanssa.
Vanhassa vara parempi?

Tapahtumaa 70-luvulla ideoinut
Kökkö ei yrittänyt keksiä joulusta ja sen sanomasta jotakin uutta,
vaan harkitusti hän hyppäsi ennen
meitä eläneiden ihmisten maailmaan.
– Valitsin 1700- ja 1800-luvun postilloista saarnanpätkiä,
joissa oli vanhahtavaa kieltä. Vuoden 1701 virsikirja tarjosi sopivia
virsiä. Lisäksi kaivelin arkistoista

Reijo Keskikiikonen

johdattelee
jouluun

Lyhdyt ikkunasyvennyksissä valaisevat kirkkosalia.

ikivanhoja kuulutuksia, joita luin
ääneen.
Tuomaankirkkoon on aina liittynyt myös yhdessä kulkeminen.
Talviaamun pimeydessä ihmiset
kävelevät pitkänä letkana pääkirkolta Kallialaan.
– Siinä tiivistyy todellinen joulumieli. Kaikki ovat yhteisellä polulla Betlehemiä kohti, Kökkö kiteyttää.
Seurakunnan nuoret valaisevat
kolmen kilometrin pituisen reitin
käymällä aamuyön tunteina sytyttämässä tervapatoja ja kynttilöitä
tien reunaan.
Eksoottinen elämys

Vanhanaikainen hartaus lämmittämättömässä kivikirkossa on vetänyt satamäärin väkeä läheltä ja
kaukaa.
Vuosien mittaan on koettu
myös sääolojen ääripäät, paukkupakkasista kaatosateeseen. Tänä adventtina Kuutti Lavosen ja
Osmo Rauhalan uudet maalaukset varmasti lisäävät kiinnostusta.
Sastamalalainen Marja Pajula on asunut 22 vuotta parin kilometrin päässä Pyhästä Olavista.
Yhtä kauan hän on kuulunut tuomaankirkossa kävijöihin.
– Totta kai. Siitä alkaa joulu.

Aivan erityiseen tunnelmaan
valmistautuminen alkaa edellisenä iltana.
– Se lähtee jo siitä, kun tietää,
että aamulla täytyy herätä aikaisin. Tuomaankirkkoon kuuluu ehdottomasti mennä kävellen, ja on
mahtava tunne kun näkee ison ihmisjoukon lyhtyineen vaeltamassa, Pajula kuvaa.
– Meillä kotona on varta vasten tuomaankirkkopäivänä käynyt vieraita, joita olen ohjeistanut
ottamaan toppapuvut mukaan.
Näin myös muualla asuvat ystävämme ovat päässeet kokemaan
suuren elämyksen.
Muistoista nousee yksi kokemus yli muiden, ei kauneutensa vaan kauheutensa tähden. Joulun alla 1997 jouduttiin hiljentymään syksyllä palaneen kirkon
raunioilla.
– Muistan ikäni karun hetken
kun seisoimme kirkonmäellä, tuuli vihmoi ja oli kylmä. Kyllä siinä
paljon mietti, että missä me nyt
oikein olemme.
Samana vuonna oli ensi kertaa
mukana Pentti Tammiaho, monien paikkakuntalaisten tavoin tuhopoltosta järkyttyneenä. Sittemmin tie Vanhankirkonniemelle tuli tuiki tutuksi, sillä mies ahkeroi
vuosia talkoolaisena jälleenrakennustyömaalla. Joulukuun 2000
hartaus jäi mieleen suurena juhlahetkenä: kirkonrakentajien urakka oli niin pitkällä, että seurakunta pääsi taas sisälle.
– Penkkejä ei vielä ollut, mutta lattia ja katto olivat kunnossa.
Kirkko oli ihan täynnä väkeä.
Tammiahon mielestä tuomaankirkko on hieno tapa aloittaa joulunvietto.
– Eksoottinen tilaisuus, joka
vetää paljon sellaisiakin, jotka eivät yleensä kirkossa käy.
(KT/Pirjo Silveri)
Tuomaankirkko su 20.12. klo 7.
Lyhtykulkue lähtee klo 6 Tyrvään kirkolta
kohti Tyrvään Pyhää Olavia.
Nuoret aloittavat tuomaankirkon valvojaiset
jo la 19.12. klo 20 Nuakkarilla
(Vammalan srk-talon alakerta)
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Jouluiloa ja Hyvää Uutta Vuotta 2010
Hopun

Vammalan II Hopun Apteekki
puh. (03) 512 3700

V

Tyrvään sivuapteekki
puh. (03) 511 2300

apteekki
A

M

M

A

Joulun aukioloajat:
24.12.
klo 9-12
25.12.
klo 11-16
26.12.
klo 11-16
27.12.
klo 11-16

L

A

Rauhallista Joulun aikaa ja
Hyvää Uutta Vuotta 2010 !
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Hyvää Joulua ja
menestyksellistä Uutta Vuotta
Trakinkatu 4, 38200 S a s t a m a l a
Puh. (03) 517 9000, Fax (03) 517 9019

Hyvää Joulumieltä
ja
Onnellista
Uutta Vuotta !

777° //  -° "

VAMMALAN I APTEEKKI
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2010

Puistokatu 15, puh. (03) 514 2271

Sastamala (03) 513 0412
toimisto@lauhamo.ﬁ
 



 

 

Hautaustoimisto Mettänen

 

 



  

Teitä palvelee myös
kirjansitoja Anna-Liisa Fisher
Adressien sitominen kirjaksi nyt mahdollista

Marttilankatu 37
Sastamala
(03) 511 2156

Puistokatu 28, Sastamala,
p. 511 5313 tai 0400 231 777.
Myös iltaisin ja viikonloppuisin.

TYRVÄÄN
PYHÄN OLAVIN
kirkon maisemissa.
www.mieliaitta.com

HEINON LEIPOMO Oy

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

Sastamalankatu 68
Sastamala

T:mi KOIVUKOTI

Puh. (03) 511 2640

Kirsti Koivuniemi

✆ 050 525 1104
Pukintie 242, 38200 SASTAMALA

PUUTARHAKESKUS Asemakatu 11,

38210 Sastamala
P. (03) 514 1518
sähköposti:
kukkatalo.riutta@kopteri.net

VAMMALAN

Puh. (03) 512 8111
www.telilansahkotyo.ﬁ

• lapsiperheiden ja
vanhusten
kodinhoitotyöt
• omaishoitajan
vapaapäivät
• yli 30 v. kokemuksella

KIERRÄTYS- JA KULJETUSPALVELUT

HYÖTYKERÄYS OY

Kallialan koulutie 38, 38210 Sastamala 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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Kirkollisvero säilyy ennallaan

TYÖN TAKANA
Sirpa Kiikala on ahkera, taitava ja
monipuolinen käsityöihminen.
Nyplääminen on yksi rakkaimmista
harrastuksista.

ongelma purkaa vaikka koko kappaletta. Aivan hyvin voin tehdä sen
uudestaan.
– Minusta on tulossa mummu,
nyt ensimmäistä kertaa, ja lasta ajatellen ostin jo yhden nyplättävän
suojelusenkelimallin. Sen tekemisessä tarvitaan sataa paria nypylöitä.

Viimeisen päälle
käsityöihminen

S

iivooja Sirpa Kiikala siistii
työkseen kirkkoja, Leirimajaa ja muita seurakunnan tiloja. Välillä hän auttelee emäntiä
leipomisessa tai kahvin kaatelussa.
Vapaa-aikanakaan ei oikein
osaa olla jouten, vaan kädessä heiluu virkkuukoukku, neulepuikot
tai nypläämisessä tarvittavat nypylät. Televisiota on mahdoton
katsoa ilman käsityötä. Kiikalan
kodissa verhot, lampunvarjostimet, pöytäliinat ja lukemattomat
muut tekstiilit ovat emännän taidonnäytteitä.

Mistä innostus alkoi?
– Ensimmäiset pitkät villasukat
neuloin neljän vanhana, näin äiti on kertonut. Jo lapsena kotona opin tekemään kinnasneulalla
Karjalan kintaita, ammattikoulussa innostuin virkkaamisesta.
– Syksyllä 1976 menin Vammalan opistoon, kun olin maatalousnäyttelyssä nähnyt Eeva-Liisa Kortelahden nypläävän. Sanaakaan hän ei sanonut, mutta mie
kiinnostuin niin että halusin itsekin kokeilla. Opiston kursseilla
olen myöhemmin opetellut muun
muassa fransua, kuultokudosta
virkkaamalla, hardanger-ompelua

ja lampunvarjostinten tekoa. Nykyään opetan nypläämistä muille:
vedän seitsemättä vuotta Sammaljoen koululla Sastamalan opiston
lankatyön kurssia.
Haastavin tai vaikein yksittäinen
työsi?
– Olisiko Vpl. Pyhäjärven kansallispuku, jonka tein alusta loppuun, pirtanauhoineen pitseineen. Essu oli hankala ja työläs. Piti nyplätä nyytinkiä, pitsissä
oli tummanruskeaa lankaa ja tekeminen niin erilaista….se jäi kyllä
mieleen. En kuitenkaan antanut
periksi ja valmiiksi sain.
– Erilaisia pöytäliinoja meillä on varmaan 30–40, paljon mie
olen antanut poiskin. Suuritöisimpiä oli 2,5-metrinen pellavaliina, jossa on kahdet välipitsit, yhteensä 15 metriä. Minulla on periaate että jos nyplään tuommoisen määrän pitsiä, sitä ei kiinnitetä ompelukoneella vaan käsin.
Iso työ oli myös samankokoisessa
hardanger-tekniikalla valmistetussa liinassa, jossa on kuvio keskellä.
Mitä sinulla on juuri nyt tekeillä?
– Yllättäen vain ristipistoliina taitaa olla kesken! Sain hetki sitten
valmiiksi villatakin toiselle tyttärelleni, toisen tunikamallista jakkua varten langat odottavat. Kaikilla perheemme naisilla on varmaan pari-kolmekymmentä villapuseroa. Isäntä on kokoa 56 ja hänelle on myös kiva neuloa. Jos joskus huomaan tehneeni neuletyössä virheen, minulle ei ole mikään

Mikä käsityö on mielestäsi hauskinta?
– Kaikista olen tykännyt, mutta ehkä neulominen ja nypläys. Virkkaaminenkin, kun työn voi jättää milloin tahansa ja jatkaa taas kun ehtii. Olen virkannut monet pitkätkin verhot. Kesäaikaan liinojen kirjonta on mukavaa, koska silloin on
tarpeeksi valoa.
Onko jotain jäänyt vielä kokeilematta? Tai jotain, mikä ei ole niin
sytyttänyt?
– Kankaankutominen. Hiukan tosin harmittaa, kun anopilla oli kangaspuut, enkä hölmö silloin nuorempana ajatellut että hän olisi voinut opettaa minut kutomaan. Mattoa vähän kokeilin, mutta siinä
kaikki. Myös pirtanauhan, neulakintaan ja valkokirjonnan tekeminen on viime vuosina jäänyt. Toisaalta kaikkea ei yksi ihminen millään kerkiä.
Mitä maksaa ja mikä maksaa?
– Hardanger-töissä kangas on hintavaa ja lankaa kuluu aika lailla.
Nypläys on periaatteessa halpaa,
sillä lankaa ei mene paljon. Aluksi pitää kuitenkin hankkia perustarvikkeet eli nypläystyyny ja riittävästi
nypylöitä. Minulla puisia nypylöitä
on arviolta tuhat. Neuletöillekin tulee äkkiä hintaa, sillä villalangat ovat
nykyään kalliita.
Miksi ihmisen ylipäätään pitää ruveta nypläämään?
– Harrastuksen ja mielenrauhan
vuoksi. Siinä unohtuvat maalliset
murheet, kun opettelee tekemään
vaikka mantelia. Silloin on pakko
keskittyä ja muu unohtuu.
Pirjo Silveri
Työn takana -palstalla tutustutaan
seurakunnan työntekijöihin hiukan uudesta
kulmasta, esimerkiksi heidän kiinnostavien
harrastustensa kautta. Sarjan aloitti taivaan
lintuja tarkkaileva pastori Eetu Myllymäki
Paanussa 3/2009.

Kirkollisvero säilyy ensi vuonna
Sastamalassa 1,65 prosenttina.
Talousarvion loppusumma
on 4,4 miljoonaa euroa eli 0,84
prosenttia edellisvuotista vähemmän. Seurakunnan toimintakuluista 70,9 prosenttia on henkilöstömenoja.
Vaikean taloustilanteen takia
investointeja joudutaan siirtämään tuonnemmaksi. Vuodeksi

2010 varattu 239 200 euroa kattaa vain välttämättömimmät.
Luterilaisessa kirkossa on kaikkiaan 323 seurakuntataloutta.
Sastamalan tavoin suurin osa pitää kirkollisveroprosentin 2010
ennallaan, vain 21 seurakuntaa
nostaa ja 3 laskee. Veroprosentti
vaihtelee eri seurakunnissa yhdestä kahteen, koko maan keskiarvo
on pitkään ollut 1,3 prosenttia.

Pyhä Olavi palkintosateessa
Tyrvään Pyhä Olavi ja kirkkotaiteilijat ovat tänä syksynä paistatelleet palkintosateessa.
Tunnustusta on tullut monelta suunnalta, tuoreimpana niistä
Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen saama kirkon kulttuuripalkinto. Kirkkohallituksen vuosittain
myöntämä palkinto liippasi seurakuntaa jo kerran aiemmin: 1997
sen sai tyrvääläinen kansalaistoiminta vanhan kirkon hyväksi.
Lavonen ja Rauhala jakoivat
myös opetusministeriön myön-

tämän Suomi-palkinnon, Pirkanmaan taidetoimikunta antoi Sastamalan seurakunnalle kunniamaininnan kulttuurityöstä.
Lokakuussa ahkerat talkoolaiset pokkasivat Tampereen rakennustietopalkinnon. Alkusyksystä arkkitehti Ulla Rahola sai Rakennustaiteen seuralta Erik Kråkström -puurakennuspalkinnon
ansioistaan Tyrvään Pyhän Olavin ja Porvoon tuomiokirkon jälleenrakentamisessa.

Metsäsuunnitelma päivitetty
Seurakuntalaiset omistavat yhteensä 704 hehtaaria metsätalousmaata. Viitisensataa hehtaaria
on perua vanhasta Vammalasta,
parisataa nykyisistä kappeliseurakunnista.
Uusi metsänhoitosuunnitelma ulottuu vuoteen 2018. Ajanjakson hakkuumääräksi on laskettu 19 427 kuutiometriä. Hakkuista huolimatta seurakunnan metsävarat kasvavat kymmenen vuoden suunnitelmajaksolla, sillä loppupuusto on kuutioina alkupuustoa suurempi.
– Onneksi meillä ei ole pakottavaa tarvetta juuri nyt myydä metsää, vaan voimme rauhassa odottaa puun parempaa hintakehitystä, sanoo talouspäällikkö

Raimo Kemppi.
Hänen mielestään metsä sopii
hyvin osaksi seurakunnan omaisuusmassaa.
– Sastamalassa sen osuus on
kuitenkin aika iso, ja jossain vaiheessa määrää voidaan vähentää.
Seurakunnilla oli 2008 metsätalousmaata kaikkiaan 168 869
hehtaaria. Suomen 23 miljoonasta metsähehtaarista tämä on kuitenkin vain 0,7 prosenttia.
Metsätalouden merkitys seurakunnille vaihtelee huomattavasti.
Metsää omistavia seurakuntia oli
viime vuonna 363, niistä sadalla
oli yli 500 hehtaaria. Kirkon tilastollisen vuosikirjan 2008 mukaan
25 seurakuntataloutta ei omistanut metsää lainkaan.

Syvänen nypläsi nyt
Karkun kirkkoon
Tyrvään Pyhän Olavin ja Sastamalan keskiaikaisen kirkon alttareilla on jo aiemmin saanut ihailla
sastamalalaisen Eila Syväsen taidonnäytteitä, liinoja nyplättyine
pitseineen.

Nyt Karkun kirkossa on uusi
alttariliina, Elämä. Kastepöydän
liinan nimi on Usko, toivo, rakkaus. Syvänen luovutti valmistamansa suuritöiset tekstiilit Karkkuun ensimmäisenä adventtina.

Hautausmaa laajeni Keikyässä
Keikyässä vihittiin marraskuussa
käyttöön uusi hautausmaa-alue.
Hanke oli Äetsän seurakuntayhtymässä vireillä monta vuotta,
varsinaiset rakennustyöt alkoivat
2007. Laajennus tuli maksamaan
800 000 euroa.

Hautausmaata vihkimässä kirkkoherra Ari Paavilainen (vas.), lääninrovasti Simo Laitila, kappalainen
Olavi Sorva, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Ulla Alajoki ja
seurakuntamestari Tauno Miika.

Uudisosa on hehtaarin suuruinen ja sillä on 705 hautasijaa. Lisäksi alueelle valmistui muistolehto ja 43 uurnapaikkaa.
Keikyäläisten hautausmaan laajennusosalla on kauniita pengerryksiä, kiveyksiä ja istutuksia sekä
muistelupaikkoja ja penkkejä levähtämistä varten. Kuusiaita korvattiin metalliaidalla, joka yhdistää vanhan ja uuden alueen.
Hautausmaan vihkimisen toimitti marraskuussa lääninrovasti
Simo Laitila. Hän myös saarnasi
juhlapäivän aloittaneessa messussa Keikyän kirkossa.

Metalliaita yhdistää hautausmaan
uuden ja vanhan osan.
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TAPAHTUMIA SASTAMALASSA
JOULUKIRKOT, HARTAUDET JA MUUT JUMALANPALVELUKSET

To 24.12., jouluaatto
Aattohartaus
Tyrvään kirkko klo 14, Tenkanen
Sammaljoen kirkko klo 14, Järvinen,
Raija Seurala laulaa
Karkun kirkko klo 15, Salminen
Mouhijärven Vanhakirkko klo 15,
Hautala
Tyrvään kirkko klo 16, Paavilainen,
kirkkokuoro, Vaskisetti
Keikyän kirkko klo 16, Sorva
Kiikan kirkko klo 16, Pihlajamaa,
Tähtikuoro
Mouhijärven kirkko klo 16, Hautala
Suodenniemen kirkko klo 16,
Järventaus

Salokunnan kirkko klo 17,
Salminen
Tyrvään siunauskappeli klo 17.30,
Paavilainen, Matti Koho
Tyrvään kirkko klo 22, Myllymäki,
musiikki Miina-Liisa Värelä,
Mari Sorva ja Martti Savijoki
Pe 25.12., joulupäivä
Joulukirkko
Tyrvään kirkko klo 8, Airas-Laitila,
Tyrvään kirkkokuoro
Karkun kirkko klo 7, Salminen
Kiikan kirkko klo 7, Pihlajamaa,
kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 8,
Järventaus
Salokunnan kirkko klo 9,
Salminen
Sammaljoen kirkko klo 9, Järvinen
Keikyän kirkko klo 9, Sorva
Mouhijärven kirkko klo 9,
Hautala, kirkkokuoro
Lopenkulman rukoushuone klo 10,
Airas-Laitila

Su 20.12.
Sammaljoen kirkko klo 15,
Järvinen, Manni-Korpi
Karkun kirkko klo 18,
Salminen, Vuoristo, kappelikuoro
Illon rukoushuone klo 18.30,
Tenkanen
Mouhijärven kirkko klo 18,
Hautala, Rajalampi, kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko, klo 19,
Järventaus, Inkeroinen. Tilaisuuden edellä rovastikunnallinen kuurojen joulujuhla srk-talossa alk. klo
17.30, kauneimmat joululaulut viitotaan
Ma 21.12.
Kämmäkän kylätalo klo 18.30,
Hautala, Mattila, Kiikan kirkkokuoro
Ma 28.12.
Lantula-talo klo 19,
Salminen, Inkeroinen
Ke 6.1.
Keikyän srk-talo klo 18
Suodenniemen srk-talo klo 19

La 26.12., tapaninpäivä
Sanajumalanpalvelus
Tyrvään kirkko klo 10, Tenkanen,
Vähähaara-talo klo 10, Pihlajamaa,
kirkkokuoro, kirkkokahvit
Su 27.12.
Messu
Tyrvään kirkko klo 10, Myllymäki
Keikyän kirkko klo 18, Sorva
Mouhijärven kirkko klo 18,
Pihlajamaa
Metsäkirkko
Ojalan laavu klo 18, Sorva,
lähtö kynttilälyhtyjen kera Ojalasta
klo 17.15. Päätteeksi kahvit ja
makkaranpaistoa
To 31.12., uudenvuodenaatto
Iltakirkko, Tyrvään kirkko klo 18,
Järvinen
Pe 1.1., uudenvuodenpäivä
Messu
Tyrvään kirkko klo 10, Tenkanen
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa
Mouhijärven kirkko klo 13, Hautala
Keikyän kirkko klo 19, Järvinen
Suodenniemen kirkko klo 19,
Järventaus
Su 3.1.
Messu
Tyrvään kirkko klo 10, Myllymäki
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen

NUORILLE
Upi Vuorenoja

Su 20.12., 4. adventti
Tuomaankirkko, Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko klo 7, Kökkö,
Paavilainen, kulkue lähtee Tyrvään
kirkolta klo 6
Messu, Tyrvään kirkko klo 10,
Airas-Laitila
Joulukirkko, Lantula-talo klo 19,
Paavilainen

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Ke 6.1., loppiainen
Messu
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen
Karkun kirkko klo 10, Salminen
Kiikan kirkko klo 13, Myllymäki
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala

Tyrvään kaksitorninen ja muut
Sastamalan kirkot kutsuvat seurakuntaa joulunajan tilaisuuksiin.
Hei me lennetään! Kuvassa riparimission nuoret matkaavat lähetyskentille maailman ääriin.

MUSIIKKIA
Miina-Liisa Värelä, Mari Sorva,
Martti Savijoki, Olavi Sorva
Ke 13.1. Sastamalan kirkkokuorojen
tapaaminen,
Vammalan srk-talo klo 18.30
Su 17.1. Ilta särkyneille,
Tyrvään kirkko klo 16,

Joel Hallikainen ja Pirkko Muhonen
(Sataman Valo)
Kuorot ja lauluryhmät
Seurakunnan laulupiiri,
ke klo 16, Luther-talo (alk. 13.1.)
Tyrvään kirkkokuoro, to klo 19,
Vammalan srk-talo (alk. 14.1.)
Karkun kappelikuoro, ti klo 18,
Karkun srk-talo (alk. 19.1.)
Lasten laulukerho, Vammalan srktalo ma klo 17.30 (alk. 11.1), lauluja rytmiopetusta kouluikäisille
Kiikan kirkkokuoro,
Kiikan srk-talo ma klo 18.30
Kiikan tähtikuoro, Kiikan srk-talo ma klo 16.30–17.15 (lapsikuoro
6–12-vuotiaille)
Keikyän kirkkokuoro,
Keikyän srk-talo to klo 18–19.30
Laulupiiri,
Keikyän srk-talo to klo 12–14
Veteraaniveljet,
Keikyän srk-talo to klo 14–15
Mouhijärven kirkkokuoro,
Mouhijärven srk-koti to klo 18.30
(alk. 14.1.)
Keikyän kirkkohuoro harjoittelee
seurakuntatalossa torstai-iltaisin.

Pe 18.12. joulujuhla,
Vammalan srk-talo klo 19.30
La 19.12. tuomaankirkon
valvojaiset, Nuakkari klo 20
ke klo 19–20 pelivuoro,
Muistolan koulu (alk. 13.1.),
lisätiet. Tarmo Marjamäki
p. 050 3009 560
pe klo 19.30 raamis,
Nuakkari (alk. 8.1.)
pe klo 21–24 fisu eli avoimet ovet,
Nuakkari (alk. 8.1.)
la klo 19.30 arkki eli nuortenilta,
Nuakkari (alk. 9.1.)
IK Miitinki, Nuakkari
La 16.1. klo 13–17 IK-2
La 23.1. klo 14–18 IK-1 (la-ryhmä)
Su 24.1. klo 12–16 IK-1 (su-ryhmä)
Su 14.2. klo 13–17 IK-2
La 20.2. klo 14–18 IK-1 (la-ryhmä)

Su 21.2. klo 12–16 IK-1 (su-ryhmä)
Ke 27.1., 10.2., 24.2. 10.3., 17.3.,
24.3. klo 18, riparilauluilta ja raamis
vuorottelevat,
Mouhijärven Oravanpesä
La 30.1., 6.2., 13.2., 13.3., 27.3.
klo 19, nuortenilta,
Mouhijärven Oravanpesä
Pe 9.1., 13.2., 20.3. klo 19.30
nuorten ja nuorten aikuisten
messu, Vammalan srk-talo,
jatkot Nuakkarilla
Pe. 12.3. yökahvila ja gospelkonsertti, Kiikan srk-talo klo 19–24
Varhaisnuorten kerhot
ke klo 16.30–17.30 sählykerho
(1–4 lk pojat ja tytöt),
Vinkin vapaa-aikakeskus
ti klo 17–18 tyttökerho (1-3 lk),
Roismalan lastentalo

ENKELIKIRKKO
Matti Rusama

Ma 21.12. joululaulujen ilta
Salme ja Mikko Kuukalla
(Maurialantie 239) klo 18,
Paavilainen
To 24.12. joulukonsertti,
Keikyän kirkko klo 20.30,

LAPSILLE JA PERHEILLE
Päivä- ja perhekerhot
alk. vkolla 2, mukaan mahtuu
uusia 3–6-vuotiaita lapsia,
ilmoittautumisohjeet ja lisää
tietoa aiheesta Paanun
sivuilla 6–7.
Perhekerhoihin voi osallistua
ilmoittautumatta. Kerhoajat
ja -paikat entiset (kellonajat ja
osoitteet voit tarkistaa myös
www.sastamalanseurakunta.fi
> Lapset ja perheet)

Pyhäkoulut
sunnuntaisin kokoontuvat pyhäkoulut aloittavat 17.1., kaakaopyhäkoulut vkolla 2
Iso enkeliparvi Tyrvään kirkon alttarilla sykähdyttää joka vuosi.
Toiveita, kysymyksiä, esirukouspyyntöjä? Voit jättää viestisi
palautelaatikkoon, jonka löydät
seurakunnan useista tiloista.

Ma 28.12., viattomien lasten päivä
Tyrvään kirkko klo 18, Paavilainen. Lapset vaeltavat alussa kulkueena alttarille ja kaikki halukkaat pääsevät enkeleiksi, ilmoittautua voi Irmeli Kulonpäälle, p. 0500 543 1416
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www.sastamalanseurakunta.fi
AIKUISILLE

LÄHETYKSEN HYVÄKSI
Kirpputori Oravanpesä,
Tyrvään pappilan pihapiirissä.
Avoinna ma ja to klo 10–17 sekä la
klo 10–14. Ennen joulua viimeinen
aukiolopäivä to 17.12.,
seuraavan kerran ma 11.1.
Kirpputori, Suodenniemen srk-talon alakerta, avoinna la klo 10–12

Laskiaistapahtuma ti 9.2.,
Vammalan srk-talo alk. klo 11.
Hernekeittoa, myyjäispöytä,
pulkkailua, makkaranpaistoa yms.

Ma 28.12. lauluseurat
Pirkko ja Esa Suutarilla

SEIMIKATU

Arkivaatteissa
rukous-, opetus- ja lauluilta,
Vammalan srk-talo
klo 18.30–20.15
To 28.1. Iloon kallellaan, härkäviikon seurat, Aili Riihimäki,
Susanna Rantanen, Jouni
Perttula
To 25.2. Miesten kanssa maailmalla, puhetta vapaaehtoistyöstä, Markku Kuusjärvi
To 24.3. Mitä tiedämme
Jeesuksen viimeisistä päivistä,
Matti Kankaanniemi
To 22.4. Etsimme vastauksia
Raamatun äärellä, Paavilainen

Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi sekä paimenet, lampaat, enkelit ja tietäjät
ovat loppiaiseen asti kaikkien ihailtavana Marttilankadulla.
Näyteikkunoiden seimet ovat yrittäjien tekemiä tai hankkimia, jotkut ovat
antaneet omansa esimerkiksi päiväkodin tai koulun valmistettavaksi. Seimiä esittelevä moniste on jaossa kadun varren liikkeissä.
Seimikadun järjestävät yhdessä seurakunta, kaupunki ja Marttilankadun
yrittäjät.

To 17.12. perheiden joulujuhla,
srk-talo klo 18
To 24.12. jouluaaton hartaus
vanhainkodissa klo 14, kirkkokuoro
Ti 12.1., 2.2., 23.2., 16.3., 6.4.
naistenpiiri, srk-talo klo 18
(huom. paikka vaihtunut),
ohjaajana aloittaa Auli Airas-Laitila

Ke 4.2. Rantasella
(Ala-Koukunt. 98)
Ke 18.2. Kerolla
(Vehkakorvent. 524)
Ti 5.1., 2.2., 2.3. Vertaiset-kerho,
srk-talo klo 13
Ti 12.1., 9.2., 9.3. eläkeläisten
kerho, srk-talo klo 13
Ti 26.1., 23.2., 30.3. lähetyspiiri,
srk-talo klo 13

MOUHIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
To 7.1., ke 3.2., ke 3.3 vanhemman
väen kerho, Oravanpesä klo 13
Joka pe kyläparkki, avoin kyläpaikka, Oravanpesä klo 9–12,
alk. 8.1.
To 28.1., 25.2. vanhemman väen
kerho, Pukaran kylätalo klo 13
Joka toinen ti (alk. 12.1.) omaishoitajat, srk-koti klo 10–14, kahvi,
lounas (5 e), ohjattua toimintaa

Tuomasmessu
Su 25.4.
Mouhijärven kirkko klo 18

KARKUN KAPPELISEURAKUNTA

DIAKONIA
Ma 28.12. Tyrväänkylän diakoniaja lähetyspiirin joulujuhla, Rudolfin keidas klo 18
To 28.1., 25.2., 11.3. lähimmäisten ryhmä Vammalan srk-talo
klo 13.30–15.30
Ke 20.1., 17.2., 17.3. hengellinen keskustelupiiri, Pajamäkikeskus klo 15
Pe22.1., 5.2., 19.2., 5.3. katulähetys, Vammalan srk-talo klo 14
To 14.1., 11.2., 11.3., torstaikerho, perhehoidossa oleville kehitysvammaisille, Korkee klo 14–16
Pe 15.1. seurakuntapiiri Lantulatalo klo 13.15
Ti 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3.
Usko ja unelma, senioreiden
kohtaamispaikka, Vammalan srktalo klo 13
To 11.2., 11.3. Uusi toivo -lounas,
erityisesti pienituloisille, Vammalan srk-talo klo 12
Su 20.12. messu ja diakoni Maarit Junellin virkaan siunaaminen,
Tyrvään kirkko klo 10, juhlahetki
Vammalan srk-talo
To 11.3. näkövammaisten hengellinen kerho, Vammalan srk-talo to klo 13

(Kiviniementie 235) klo 18
To 7.1., 4.2., 4.3. lähetysseura,
srk-talo klo 12
To 14.1., 11.2., 11.3. eläkeikäisten
kerho, srk-talo klo 12
Ke 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3.
kappeliseura, srk-talo ke klo 19
To 21.1., 18.2. lauluseura,
srk-talo klo 12
To 28.1., 25.2. ikäpiste,
srk-talo klo 12, Kaija Koivula

KIIKAN KAPPELISEURAKUNTA

Kotipesä-ilta klo 18
Ke 21.1. Sherazerilla
(Moskurint. 10)

Majataloilta
Su 21.3., 16.5.
Kiikan kirkko klo 18

Miesten saunailta
joka kuukauden viim. ti. klo 18

Su 24.1. messu, Keikyän kirkko
klo 10, naistenpäivä jatkuu
srk-talossa, Tenkanen
Su 14.2. sanajumalanpalvelus,
Keikyän srk-talo klo 10,
kuntourheilijoiden kirkkopyhä
Kirkkokyydeistä tietoa Keikyän
kirkon ja srk-talon ilmoitustauluilla.

Käsityöpiiri to klo 12,
Vammalan srk-talo (alk. 14.1.)
Päiväraamattupiiri ma klo 13,
Tyrvään pappila (alk. 11.1.)

Hiljaisuuden retriitti
pe-su 5.–7.3.Houhajärven
Leirimaja, ilm ja tied.
p. 040 513 4160 tai
mirja.tenkanen@evl.fi

KEIKYÄN KAPPELISEURAKUNTA

Su 7.2. kappeliseurakunnan vapaaehtoisten virkistyspäivä, Vesunnin hovi
Pe 15.1., 26.2. miesten saunailta,
srk-koti klo 18
Ti (parittomat viikot) raamattupiiri,
srk-koti klo 18.30 (alk. 5.1.)
Ti (parilliset viikot) naisten piiri,
srk-koti klo 18.30 (alk. 12.1.)

SUODENNIEMEN KAPPELISEURAKUNTA
To 17.12. kauneimmat joululaulut
Pauli ja Hely Hakalassa
(Lammashaant. 40) klo 18,
kiikoislaiset kutsutaan mukaan
Pe 18.12. päivä- ja perhekerhon
joulujuhla, srk-talo klo 18
La 19.12. koululaisten
joulukirkko klo 9
Su 20.12. rovastikunnallinen

kuurojen joulujuhla, srk-talo
klo 17.30, kauneimmat joululaulut kirkossa klo 19,
tulkkina Johanna Nummila
Ke 13.1. lähetysilta, srk-talo klo 19
To 21.1., 18.2., 25.3. vanhemman
väen virkistyspäivä, srk-talo
to klo 11–13.30, ateria 5 e

KOKOONTUMISPAIKKOJEN OSOITTEET

Varttuneen väen kohtaamispaikka, Karkun kamari, kokoontuu joko
seurakuntatalossa tai Karkkukodissa.

Pe 18.12. Heinoon lyhtykirkkotuokio, Sastamalan kirkko klo 18,
Salminen
Joka ma klo 12–14.30 Karkun
kamari, srk-talo tai Karkkukoti,
18.1. kinkerit (srk-talo)
Ti 12.1. Tiistain tilaus: No johan on
kinkerit! Kutalan nuorisoseurantalo klo 19

Ke 27.1. virsikinkerit, Salokunnan
kirkko klo 18
Ti 9.2. Tiistain tilaus: Visainen juttu, Yliviikarin tila (Kutalantie 469)
klo 18.30
Ma 15.2.seurakuntapiiri, Salokunnan kirkko klo 13
Ke 24.2. virsi-ilta, srk-talo klo 18

Houhajärven Leirimaja
Kangastie 275
Illon rukoushuone
Punkalaitumentie 1632
Karkun srk-talo Passinmäentie 14
Keikyän srk-talo Pehulankaari 6
Kiikan seurakuntatalo Länsitie 3
Kiikan lastentalo Länsitie 3
Korkee Stormintie 77
Kutalan nuorisoseurantalo
Kutalantie
Kämmäkän kylätalo Illontie 3
Lantula-talo Vatajantie 396
Lopenkulman rukoushuone
Stormintie 51
Luther-talo Valkamank. 4
Mouhijärven srk-koti
Kinkerikuja 2
Muistolan koulu Nuupalankatu 28
Nuakkari (Vammalan srk-talon
alakerta), Asemak. 6
Ojalan laavu Heinimaantie

Oravanpesä/ Mouhijärvi
(nuorisotila) Hopuntie 1 as. 1
Oravanpesä/ Vammala
(lähetyksen kirpputori) Asemak. 6
Pajamäkikeskus
(Vammalan seudun mielenterveysyhdistys Voimia) Tampereentie 18
Pukaran kylätalo Pukarantie 126
(Mouhijärvi)
Roismalan lastentalo Katajistonk. 4
Salokunnan kirkko
Kärppäläntie 226
Sileekallion kerhotila Linjak. 18
Suodenniemen srk-talo Kirkkotie 12
Tyrvään pappila Asemak. 6
Varilan koulu Kontionk.1
Vesunnin hovi Vesunninraitti 84
Vammalan srk-talo Asemak. 6
Vinkin vapaa-aikakeskus
Ahertajakatu 33
Vähähaara-talo
Vehkakorventie 649
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Rukous

KIRKKOVUOSI

No, hyvä.
Hyvä vuosi sinullakin,
se on hyvä, oikein hyvä.

SLS / Jyrki Markkanen

Näin sivellään pinta.
Milloin teemme syväsukelluksen?
Vai teemmekö ollenkaan?
Meneehän se elämä näinkin.

Vuoden lopussa
Millainen oli vuoteni?
Miten onnistuin olemaan?
Miten rakkaus toteutui?
Miten elin uskossa?
Miten jaksoin riippua toivossa?

Ensimmäinen adventtisunnuntai aloittaa uuden kirkkovuoden. Adventtiaikaan (latinan sanasta adventus Domini = Herran tuleminen) kuuluu neljä
adventtisunnuntaita. Ensimmäisen jälkeisestä maanantaista on vanhastaan
alkanut jouluaattoon asti kestänyt adventtipaasto, jota myös pieneksi paastoksi kutsutaan, erotuksena pääsiäistä edeltävästä suuresta paastosta

Katsotaan,
uskallammeko edes
kiivetä hyppytorniin.

4. adventtisunnuntai
Aihe: Herran syntymä on lähellä

Herra
Anna rohkeus,
anna siunaus.
Irja Aro-Heinilä

Hyvä oli vuoteni,
oikein hyvä.
Entäpä sinulla?

Rukous on Aro-Heinilän uutuuskirjasta
Taivas täynnä sanoja (Suomen Lähetysseura 2009)

Sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille.
Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen.
Jouluaatto
Aihe: Lupaukset täyttyvät
Jouluyö
Aihe: Teille on syntynyt Vapahtaja!

LÖYTÖRETKELLÄ

Jouluaamu
Aihe: Nyt Betlehemiin!

Seimi

Joulupäivä
Aihe: Sana tuli lihaksi

...ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut
tilaa majapaikassa.
(Luuk.2:7)

Jumalan Poika sydäntemme oljilla tyytyy nukkumaan. Seimessä hengenköyhyytemme vain murheen korret vuoteenaan. Nyt saakoon lapsi alaston lämpöisen uskon kapalon.
(Siionin virsi 12:1).

Tapaninpäivä eli 2. joulupäivä
Aihe: Kristuksen todistajat
Joulujakso
Kirkkovuoden suurten juhlien
vietossa on kolme vaihetta: valmistautuminen, juhla ja juhlan
jälkivietto. Adventti on joulua
edeltävää valmistautumisvaihetta, juhla-aika kestää jouluaatosta loppiaiseen, jälkivietto muodostuu loppiaisen jälkeisistä sunnuntaista.

Jouluaatosta loppiaiseen ulottuvan ajan keskeisenä sanomana
on Jeesuksen syntymä. Varsinaisia joulunpyhiä oli 1772 kalenteriuudistukseen asti neljä, sen jälkeen niitä on ollut kaksi.
Jouluaattona ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovella, päivän aiheena on pelastuksen
kaipuu ja lupaus Vapahtajasta.
Siksi jouluprofetiat kuuluvat jouluaaton jumalanpalveluksiin silloinkin, kun niissä luetaan muita joulun tekstejä.
Enkelten, paimenten
ja kansan messu
Jouluyö on Kristuksen syntymisen yö. Seurakunta kuulee enkelin viestin: ”Tänään on teille syntynyt Vapahtaja”.
Jouluyön messu eli enkelten
messu on suuressa osassa kristikuntaa joulunvieton päätapahtuma. Pohjolassa tärkein jumalanpalvelus on perinteisesti ollut
jouluaamuna vietettävä paimenten messu. Lähdemme paimenten
kanssa Betlehemiin, ja siellä näemme, mitä on tapahtunut.
Joulupäivän jumalanpalveluksessa, kansan messussa, kiitämme
Jumalaa siitä, että hän on antanut
Poikansa tulla ihmiseksi, veljeksemme, jotta meistä tulisi Jumalan lapsia.

Odotus
Olemme tottuneita odottamaan.
Hammaslääkäriin mennessämme
odotamme sujuvasti vuoroamme odotustilassa. Raskaina työpäivinä odotamme ansaittua vapaapäivää. Yksinäisyyden hetkinä odotamme ystävän
tapaamista.
Odotamme lomamatkaa, kumppanin löytymistä, sikainfluenssarokotusta, rakkauskirjettä, parempia aikoja, iltauutisia, lottovoittoa, vauvaa,
bussin tuloa pysäkille… Joskus sanotaan, että ”odottavan aika on pitkää”
tai että ” hyvää ei koskaan odota liian kauan”. Usein nuo sanonnat varmasti pitävät myös paikkansa. Onneksi monesti harras odottamisemme palkitaan.

Mitä suurempi ja merkittävämpi asia on odotettavana, sitä huolellisemmin yleensä valmistaudumme.
Adventin aikana me kristityt odotamme joulua. Tulevaan juhlaan valmistautuakseen moni siivoaa vaatehuoneen peränurkatkin. Joulu kuitenkin on luonteeltaan hyvin tasapuolinen – se tulee kaikille, vaikka emme valmistautuisi tai odottaisi mitenkään. Moni muu asia elämässämme tapahtuu, vaikka emme erityisesti osaisi tai ehtisi varautua. Paljon tapahtuu odottamatta.
Joulunodotukseen voi liittyä paljon muutakin valmistautumista kuin
siivousta. Saatamme esimerkiksi sytyttää adventtikynttilät ja siinä yhte-

ydessä laulaa virttä 13 ”Nyt sytytämme kynttilän”. Virren säkeistöt kuvaavat eri tavoin joulun lähestymistä ja
sitä, mitä me kiihkeästi odotamme.
Neljännessä säkeistössä kiteytyy
olennainen:
”Nyt syttyy neljäs kynttilä,
jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta,
hän kaikki pelastaa.”
Odotamme siis Jeesus-lapsen syntymäjuhlaa. Monet lapset (ja kenties
vanhemmatkin) odottavat myös joulupukkia, mutta joulun varsinainen
sanoma ei kuitenkaan liity häneen.
Jeesus, joulun syntymäpäiväsankari,
ei joulupukin tapaan tule luoksemme

vain pikakäynnille, vaan on luvannut pelastaa meidät ja olla kanssamme joka päivä. Sellaista arvovierasta
kannattaa odottaa.
Ennen ensimmäistä joulua Maria
ja Joosef odottivat esikoistaan. Marian ja Joosefin odotus palkittiin, kun
Joulun lapsi syntyi. Jeesus Kristus syntyi silloin maailmaan.
Tuosta on kulunut jo parituhatta vuotta, mutta tänäkin jouluna sanoma Hänen syntymästään on ajankohtainen. On aika jälleen kuuluttaa,
miten odotuksemme on täyttynyt ja
meille on syntynyt Vapahtaja!
Maarit Junell
diakoniatyöntekijä

