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”On täynnä vettä virtasi, janoiset siitä juotat ja
runsaan siunauksesi maan kasvulle nyt tuotat.”
Virsi 572: 2

Helatorstaina seurakunta juhli kansan keskellä
Rovastikunnallinen seitsemän kirkon lenkki pyöräiltiin helatorstaina nyt jo 35.
kerran suosiollisessa säässä.
Osallistujia oli yhteensä 232,
joista kaikilla kirkoilla kävi
113 pyöräilijää. Raili Similä
Akaan Toijalasta on startannut pyörälenkille kaikki 35
kertaa, kahdella kerralla hän
ei päässyt kiertämään koko
lenkkiä. Mutta 33 kertaa hän
on käynyt hakemassa leimat
kaikilta kirkoilta.
Viialan kirkossa vietettiin
helatorstain aamuna perhekirkkoa, joka jatkui 5-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlana.
Siinä oli perheen pienimpiä
hauskuuttamassa pellepariskunta Nelli ja Niilo Raahesta.
Tarjoilu hoitui kirkon etupihalla ja samalla lapset saivat
tutustua pellepariskunnan
heppoihin. Tapahtumaan
osallistui liki 200 lasta ja aikuista.
Toijalan torilla sai ostaa
keittoa soppatykistä päivällä
vaikka koko perheelle. Soppa-annoksiakin syötiin liki
pari sataa, joista suurin osa
meni pyöräilijöiden suihin.
Torilla oli mahdollista poiketa

Hilkat Jussila ja Tuovinen sekä Raili Similä seitsemän kirkon
pyörälenkillä. Similä on startannut kaikki 35 kertaa, jotka pyörälenkkiä on järjestetty.

Toijalan torilla oli helatorstaipäivän tarjolla soppaa lähetyksen hyväksi. Ari Mikkonen ja Riitta
Ollanketo Valkeakoskelta pysähtyivät sopalle pyörälenkillään.

katsomassa sisältä myös leikkimökkikirkkoa ja ostaa seurakunnan omia kestokasseja.
Iltapäivällä Akaan kirkossa
julkistettiin Jaana Heliövaaran tekemä lasten uusi värityskirja ja laulettiin lasten

virsiä. Samassa tilaisuudessa
siunattiin matkaan Akaan
seurakunnan uusi Japanin nimikkolähetti Asta Vuorinen.
Kylmäkosken kirkossa
vietettiin helatorstaina monipuolista iltaa: tarjolla oli

Viron Tapassa esitetyn konsertin uusinta, tiekirkkopäivystäjien info ja ilta päättyi
yhteislaulutilaisuuteen syntisten veisuilla.
Jaana Viitakangas-Klemola

Pellepariskunta Nelli ja Niilo tulivat Raahesta asti hauskuuttamaan Akaan viisivuotiaita Viialan kirkolle.
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Kirkkoherran kynästä

Suvi suloinen
Kesä on tuntunut viipyvän kuin Kristuksen paluu.
Ja sehän tulee, vaan ei niin, kuin itse olemme
suunnitelleet.
Tämän kesän iloisia ja näkyviä asioita seurakunnassamme ovat Akaan kirkon maalaaminen,
vapaaehtoisten tarjoilemat kirkkokahvit ja lukuisat rippikirkot. Kirkon maalauksen valmistuminen
tuo hauskan väriläiskän kesäämme: kun kirkko on
maalattu, niin siitä viikon-parin päästä jaamme
1000:lle ensimmäiselle kirkossakävijälle messun
jälkeen Akaan kirkon 200-vuotisjuhlaämpärin!
Sen väri on täsmälleen sama kuin kirkon seinässä.
Tervetuloa messuun ja onnelliseksi Akaan kirkko
200 vuotta-ämpärin omistajaksi!
Syyskuun 9. päivä on suuri ”Akaan kirkko 200
vuotta” tapahtuma kirkolla ja Toijalan torilla.
Siihen on valmistettu musiikkinäytelmää ja työmuodot ovat esillä torilla ja siellä on kaikenlaista
tarjontaa ja tarjoilua.
Meillä oli pieni kilpakysely erilaisista vuosimääristä, jotka täyttyvät seurakunnassamme
tänä vuonna. 1986 vuotta on kulunut Jeesuksen
kuolemasta, ylösnousemuksesta ja taivaaseenastumisesta sekä Pyhän Hengen vuodattamisesta.
Kyse on siis kristillisen kirkon iästä. 534 vuotta sitten perustettiin ensimmäinen Akaan seurakunta,
Martti Luther syntyi myös samana vuonna. Hän
käynnisti reformaation eli uskonpuhdistuksen 500
vuotta sitten. 200 vuotta on kulunut Akaan kirkon
rakentamisesta. 40 vuotta on ilmestynyt Akaan
seurakunnan Seurakuntaviesti, eli tämä lehti. Uusi
Akaan seurakunta perustettiin 10 vuotta sitten.
Ei kaikki ole pelkkää juhlaa ja markkinahumua.
Olemme kuuntelemassa ja kulkemassa vierellä,
kun elämä kolhii ja hiertää. Tarjoamme monin
eri tilaisuuksin myös perinteistä hartautta, keskiviikkoisinkin. Kesällä järjestetään vapaaehtoisten
avustamina lukuisat rippileirit, lasten ja varhaisnuorten leirit, diakonian leiripäivät ja niin edelleen. Hautausmaat tarjoavat lohdullisen vehmaat
puistikot rakkaitaan kaipaaville ja sielunrauhaa
etsiville. Kirkkovene Vilaksella pääsee järvelle ja
siellä sielu lepää ja ruumis rakentuu. Se on ihanan
erikoinen tapa osallistua seurakunnan elämään.
Sinulla voi olla syntynyt ajatus jostain muusta tavasta toteuttaa kristittynä elämistä. Kerro
se meille! Pyhä Henki johdattaa meitä alati ammentamaan niin vanhasta ja hyväksi koetusta kuin
uudesta, ennen näkemättömästä.

Ali Kulhia
Akaan kirkkoherra

Hetki hiljentyen

”Puhallus ja lohdutus”
Muistatko kun joskus lapsena kaaduit tai löit varpaasi
tuoliin tai ovenkarmiin. Ehkä siinä kohtaa jompikumpi
vanhemmistasi tai joku muu
aikuinen otti sinut syliinsä
ja puhalsi. Myöhemmin olet
saattanut itse olla se aikuinen, joka on ottanut lapsen
syliin ja puhaltanut, lohduttanut kun on tullut kolhuja.
Mitä tuossa hetkessä tapahtuu? Olet jo elänyt sen verran monta vuotta, että tiedät
ettei puhaltaminen ole lääketieteellisesti kovin tehokas tai
validi parannuskeino, mutta
silloin kun varvasta kihelmöi
hurjasti ja lapselta pääsee itku, tuo puhallus, pysähtyminen ja syliin ottaminen ovat
osoittautuneet varsin tehokkaiksi. Lapsi saa kokemuksen
turvasta, huolenpidosta ja
rauhasta. Hän on tärkeä ja
häntä hoivataan. Kipeä varvas unohtuu hetkessä.
Me aikuiset olemme usein
menettäneet kyvyn ottaa vastaan ”puhallus ja lohdutus”.
Kun arjessamme asiat vääntyvät mutkalle tai solmuun
unohdamme, että meille
olisi myös tarjolla lohdutusta ja puhallusta. Joskus
joillain meistä voi olla niin
hirmuinen kiire, ettemme
ehdi ajatella, että tarvitsisimme tai edes saisimme
lohdutusta. Toisilla meistä taas elämä voi madella eteenpäin hitaasti
yksinäisyydessä, jolloin
lohdutuksen toive on
saattanut sammua. Puhaltaja olisi silti tarjolla
ja puhaltajaa kaivataan!
Osaatko aikuisena sanoittaa

tuon pyynnön? Saatko huokaistua, että tarvitsisit syliä ja
lohduttajaa?
Pyhä Jumala on antanut
meille lohduttajan! Lohtu on
läsnäoloa ja ”puhaltamista”,
myötätunnon kokemusta.
Pyhä Henki, lohduttajamme
lähestyy sinua. Hän on osa
sinua. Hän tietää tarpeesi ja
aikeesi ennen kuin olet niitä
ajatellut. Pysähdy katsomaan
taivaalle tai luontoon tai sulje silmäsi. Voit sytyttää kynt-

valtaavat mielen arjen keskellä. Silloin kipeimmin tarvitsemme jonkun, joka sanoo ja
kertoo, että selviät kyllä, näin
on ihan hyvä. Tarvitsemme
lohdutusta ja turvaa. Riittää
kun vaikka vain huokaat lohdutuksen kaipuusi, silloin Pyhä Henki puhaltaa! Pysähdy
ja ota lohdutus vastaan jokaisella hengen vedollasi.
Jätän sinulle työkaluksi
huokauksiasi varten Marjaana Kanervan rukousrunon.
Kukka Salmiovirta
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Kivisenlinnan – Galleriakirkon
vaiheita kymmeneltä vuodelta
Kotimme valmistui milleniumina 2000. Samana keväänä
Akaan seurakunnan diakonia-illassa kodin siunauksen
toimitti kirkkoherra Sauli
Turja. Sotkian diakoniapiiri
alkoi kokoontua sen jälkeen
aina vuorollaan meidänkin
tuvassa.
Ensimmäinen kesänäyttely
tuvassa oli vuonna 2001, kodin tavaroiden ympäröimänä,
se ei kuitenkaan ollut toimiva.

Kaipasin lähellä olevaa näyttelytilaa, jota olisi helppo
valvoa työn ohessa. Kerroin
Vesalle, että meille tulee
kahden auton talli, jossa on
valkoiset seinät, eikä saa olla mitään hyllyjä ym. ja talli
muuttuu kesäisin näyttelytilaksi. Autotallirakennuksen
suunnitteli viialalainen Mirva
Mehtonen.
Kun alakerta valmistui, siinä oli ensimmäinen näytte-

VUOSILUKUKILPAILU
Kirkkokassin vuosilukujen veikkaus oli yllättävän
vaikea. Oikeat vastaukset löytyvät tämän lehden
pääkirjoituksesta. Vain yksi tiesi kaikki oikeat vastaukset. Tämän vuoksi arvoimme voittajat vastanneiden kesken, mukaan lukien tietenkin oikein vastannut henkilö.
Seurakunnan ilmaisen retken/leirin voittaneet:
Maija Patteri, Hanna Innala, Erkki Kivisara, Liisa Lilvanen-Pelkonen, Sauli Turja
(palkinnon voi luovuttaa myös eteenpäin, käytettävä tänä vuonna)

tilän, rukoustuohuksen tai
katsella kaunista maisemaa –
aitoa tai valokuvaa. Anna Pyhän Hengen lohduttaa ja puhaltaa. Pyhä Henki puhaltaa
tuulessa, liekissä, luonnossa,
lähimmäisessä ja sinussa. Pyhä Henki tietää pelkomme,
työmme ja uupumuksemme.
Hän on koko ajan läsnä osana sinua ja minua. Jumalan
meille antamana lahjana ja
lohduttajana. Silloinkin kun
riittämättömyyden tunne ja
taitamattomuuden syytös

Vesa Kivinen ja Seija Kinnari iloitsevat Galleriakirkon kymmenen vuoden taipaleesta. He toivovat saavansa terveyttä hengellisten tilaisuuksien järjestämisestä edelleen.

lyni elokuussa 2006. Samana
syksynä, syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona alkoivat
tuvassamme Sanan ja laulun
illat, kuin lisänä kylän diakonia-iltoihin. Siitä on kulunut
nyt 10 vuotta.
Aikanaan ”autotalli” valmistui, mutta käyttötarkoitus
muuttui jo oikeastaan alkurakentamisen yhteydessä. Meille Vesan kanssa alkoi rakentamisien aika. Seurakunta ja
kristillisyys alkoi merkitä suurempaa osaa elämässämme.
Pikkuhiljaa aloimme ajattelemaan ja puhumaan tallista
kirkkotilana. Onneksi Vesa oli
toivonut rakennukseen tornia ja siitä tulikin alttariosuus
kirkkoomme ja Galleriakirkko-idea vahvistui.
Kirkko valmistui 1.1.2013,
kirkkoherra Sari Lindström
siunasi sen käyttöön. Kirkossamme voi suorittaa kaikkia
kirkollisia toimituksia ja tähän
mennessä on ollut neljän pojan kaste ja yhden avioparin
vihkiminen. Kirkkotila on re
kisteröity 60 henkilölle.
Helluntaina keväällä 2013

avattiin ensimmäinen kesänäyttely ” Viheriäisille niityille ”. Sanan ja laulun illat, joita
pidetään ympäri vuoden, siirrettiin tuvasta kirkon puolelle.
Kirkkokahvit juodaan kuitenkin tuvassa.
Illoissamme sekä puhujat
että kuulijat ovat eri kirkkokunnista. Olemme saaneet
hyvää palautetta juuri tästä
yhteiskristillisyydestä, ja usein
meille sanotaan, että kirkossa
on ihmeellinen rauha.
Iloitsemme ihmisistä, jotka ovat rinnalla kulkijoitamme. He kannustavat meitä ja
saamme heiltä usein käytännön apua iltojen järjestelyyn.
Sanan ja laulunillat on
otettu kiitollisuudella vastaan. Olemme huomanneet
sen tarpeellisuuden, siitäkin
iloitsemme. Toivomme tulevaisuudelta, että saisimme
Luojaltamme terveyttä hengellisten tilaisuuksien järjestämiseen edelleen. Koemme
tilaisuudet omana lähetyskäskynämme!
Seija Kinnari
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Marjo Perkiö diakoniksi Viialaan
Marjo Perkiö aloitti työt Viialan diakonian virassa huhtikuun alussa. Tampereella
asuvalle Marjolle Akaan seurakunta on tuttu paikka. Hän
toimi muutama vuosi sitten
diakoniatyöntekijän viransijaisena Toijalassa ja piti sekä
työstä että ihmisistä. Hakupapereiden lähettäminen Akaaseen olikin helppo ratkaisu.
Marjo on tehnyt pitkän
uran diakonina. Hän tuli alun
perin töihin seurakuntaan
vapaaehtoistyön kautta. Ensin hänet kutsuttiin tuomasmessun suunnitteluun, sitten
pyhäkoulutyöhön ja sijaiseksi
koululaisten iltapäiväkerhotyöhön. Tämän jälkeen Marjo
oli aloittamassa Forssan yh-

teiskristillistä katukirkkotyötä. Pian seurakunnan työntekijät ehdottivat, että Marjo
opiskelisi diakoniksi, koska
hän jo vapaaehtoisena teki
diakoniatyötä lähes täydet
tunnit viikossa.
Marjo haki opiskelemaan
Lahteen. Hän valmistui 2002
sosionomi-diakoniksi (AMK).
Tämän jälkeen Marjo työskenteli useissa seurakunnissa
ja hakeutui myös lähetyskurssille.
Kurssin jälkeen Marjo
työskenteli vielä hetken Ylöjärvellä, minkä jälkeen hän
puolisoineen lähti Aasiaan.
Marjolta voi kysellä lisää
ajasta hyvin erilaisessa ympäristössä.

Suomeen palattuaan
Marjo vielä työskenteli Sääksmäellä ja Tampereella. Hän
on nähnyt erilaisia tapoja
tehdä diakoniatyötä seurakunnissa. Monenlaiset työtehtävät ovat tulleet tutuiksi.
- Minun on helppo löytää
paikkani ja tehtäväni uudessa
työympäristössä, kun kokemusta on monesta paikasta.
Aasia ja seurakuntatyö siellä
olivat tietysti kaikista erilaisimpia toimintaympäristöjä.
Nykyäänhän työelämässä
juuri vaaditaan kykyä toimia
muutoksessa.
Marjo on huomannut, että
seurakunnassamme seurakuntalaiset osallistuvat hyvin
erilaisiin tehtäviin. Marjo

pitää yhteisöllisestä tavasta
tehdä työtä. Hänen toiveenaan on saada lisää seurakuntalaisia mukaan vaikkapa
lyhyisiin projektiluonteisiin
ryhmiin.
- Haluaisin, että voisimme
tarjota seurakuntalaisille erilaisia tehtäviä osallistua seurakunnan työhön. Mikä olisi
tehtävä, johon haluaisit tulla?
Mitä taitoja ja tietämystä sinulla olisi käyttää seurakuntalaisten hyväksi?
Kesä kuluu Marjolla töissä. Edessä on heti kesäkuun
alussa rippileiri, jota Marjo
jo odottaa. Ennen riparia on
pari diakonialeiriä.
Riina Saastamoinen

Kirkkopäiviä
ja lähetysjuhlia
vietettiin Turussa
unelmasäässä
Tänä keväänä sää on ollut vielä normaaliakin erityisempi
puheenaihe 100 vuotista itsenäisyyttä juhlivassa Suomessa.
Kevät on sanan mukaisesti tullut keikkuen räntä- ja lumikuuroineen. Ilo, rakkaus, lempeys – Armoa – teema toteutui
sään puolesta mitä kauneimmalla tavalla kirkkopäivä- ja
lähetysjuhlaviikonloppuna Turussa 19. - 21.5.
Päiville osallistui lauantaina rovastikunnallisella bussiretkellä akaalaisia, joista bongasin pari henkilöä runsaan ohjelmatarjonnan keskellä pieneen kirkkopäivägallupiin. Tällä kertaa
kirkkopäivät ja lähetysjuhlat järjestettiin ensimmäistä kertaa
yhtä aikaa. Osa akaalaisistakin osallistui vain lähetysjuhlille,
osa sekä että.
1. Montako kertaa olet ollut kirkkopäivillä?
2. Jos olet ollut aikaisemmin niin missä ja milloin?
3. Mihin ohjelmaan osallistuit ja mikä erityisesti kiinnosti?
4. Ketä ihmisiä tapasit tai haluaisit tavata?

Soili Frösén:

Marjo Perkiön toiveena on saada lisää seurakuntalaisia mukaan vaikkapa lyhyisiin projektiluonteisiin ryhmiin.

Auringonpaiste suntioiden sijaisena
Kiirehdin Kylmäkosken kirkon
sakastiin sunnunaiaamuna
valmistautumaan kirkonmenoihin. Siellä on jo täydessä
työn touhussa nainen, joka
antaa lämpimän halauksen
ihanan hymyn kera. Huomenta!
Tuo lämmin halaus ja
aurinkoinen hymy kuuluvat Helena Salmiselle, joka
toimii suntioiden sijaisena
jo neljättä vuotta seurakunnassamme. Helena kertoo
tehneensä lähes kolmikymmentävuotisen työuransa
ruokakauppiaana Valkeakoskella, minkä jälkeen hän pian
siirtyi työskentelemään Pappilanniemen leirikeskukseen
emännäksi. Siinä tehtävässä
vierähti lähes kymmenen
vuotta. Eläkepäiviä ei Helena
ehtinyt pitkään viettää, kun
häntä jo pyydettiin tuuraamaan suntiota samaisessa
Sääksmäen seurakunnassa.
Tämän jälkeen ei mennyt
kauankaan, kun Helena sai
pyynnön tulla Akaan seurakuntaan vastaaviin tehtäviin.
Tuohon pyyntöön oli helppoa
vastata ”kyllä”.
- Neljän vuoden aikana mi-

nulle on tullut tutuksi kaikki
Akaan alueen kolme kirkkoa.
Suntion työssä ei ole muuta
kuin myönteistä. En oikeastaan pidä tätä edes työnä.
Ajattelen, että voin palvella
tässä tehtävässä Jumalaa,
kun olen töissä seurakunnassa, kertoo Helena.
Työ suntioiden kesäsijaise-

na painottuu viikonloppuihin,
jolloin vietetään kesähäitä ja
muita perhejuhlia. Helena on
mielissään saadessaan olla
mukana ihmisten suurissa ja
pienissä juhlissa, tukea ja olla
heitä varten.
- Maalaisjärkeä ja luovuutta tarvitaan tässä työssä, nauraa Helena. Ja apua saa, jos

1. Olen ollut kaksi kertaa lähetysjuhlilla.
2. Rovaniemellä ja Porissa.
3. Kiinnostavimpia olivat Kun maailma muuttuu – kolme tarinaa evankeliumin voimasta sekä presidentti Sauli Niinistön
ja piispa Eero Huovisen keskustelu. Osallistuin myös afrikkalaiseen rukousiltaan Betel-kirkossa.
4. Tapasin Jaakko Norvannon ja Mervi Viuhkon sekä paljon
matkakumppaneita

kysyy. Minut on otettu seurakunnassa ihanasti vastaan.
Onneksi kesällä jää aikaa
nauttia myös kesästä ja perheestä. Helenalla on kolme
aikuista tytärtä ja hän on kuuden lapsenlapsen mummu.
Tervetuloa kesätöihin, Helena!

Riina Saastamoinen

Outi Laine:
1. Olen ollut lähetysjuhlilla useamman kerran.
2. Ainakin olen ollut Porissa ja Vihdissä 2016. Hyvinkäällä ja
Tampereella. Lapsena olen varmaan ollut juhlilla, joita en
muista.
3. Osallistuin ohjelmiin, joihin pääsin Suomen Lähetysseuran
vuosikokouksen vuoksi. Lähettien kertomukset lähetyskentiltä kiinnostaisivat.
4. Jonain vuonna voin nähdä kummitätiäni. Lähettejä olisi
myös tavata.
Jaana Viitakangas-Klemola
Helena Salminen viihtyy suntion tehtävissä.
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Hyvää kesälomaa eli vinkit onnistuneeseen
Kesä ja loma, niitä suomalainen odottaa pitkän talven
jälkeen. ”Mitä teet kesällä”,
on kysymys, joka heitetään
ilmoille jo keväällä. Vastauksia lienee yhtä monta kuin on
vastaajaa. Ensimmäinen luettelee valtavan listan asioita,
joita aikoo lomallaan tehdä
huokaillen samalla tekemisen
määrää. Hänen lomansa kuulostaa enemmän työleiriltä.
Toinen kertoo, minne matkustaa ja mitä aikoo lomallaan
nähdä. Kolmas ahdistuu sisimmässään ja keksii hätävalheen,
kun lomasuunnitelmia ei ole.
Miten viettää onnistunut
loma, jotta se lunastaisi kaikki
vuoden mittaan siihen ladatut
odotukset? Tätä lähdin kysymään akaalaiselta psykologi,
perhe- ja paripsykoterapeutti
Pirjo Latvaselta.
Pirjo kehottaa jokaista kysymään ennen lomaa muutaman kysymyksen: Mitä toivot
lomaltasi? Mistä tarvitset lomaa?
- Loma tarkoittaa palautumista rasitusten ja työn aiheuttamista taakoista. Meillä on
paljon toiveita kesälomamme
suhteen, ehkä jopa pitkä lista
asioita. Onkin tärkeää miettiä,
mitä haluaa, jotta loma todella vastaa loman tarkoitusta eli
palautumista arjen rasituksista.
Pirjo toteaa, että joskus
lomalainen palaa lomaltaan
väsyneenä, silloin loma ei
ole vastannut tarkoitustaan.

Koko perhe suunnittelee
Perheellisen on hyvä ottaa
mukaan koko perhe lapsia
myöten miettimään, mitä
toivoo lomaltaan. Perheenjäsenillä kun voi olla hyvinkin

erilaiset käsitykset lomasta. Pirjo kehottaa jokaista
perheenjäsentä miettimään
yhden asian, jonka haluaisi
lomallaan toteutuvan. Mitä
useampi henkilö perheessä
on, sitä enemmän kertyy toiveitakin.
On tärkeää, että jo alle
kouluikäisiltäkin lapsilta kysytään heidän toiveitaan. Mitä
haluat tehdä lomallasi? Entä
mitä et halua tehdä lomallasi,
on myös hyvä kysymys. Lapsi
tarvitsee lomaa ja lepoa päivähoidosta ja koulutyöstä.

Pois ”pakkoajattelusta”
Lomaa suunnitellessa olisi
lähdettävä liikkeelle omista
toiveistaan eikä listaisi niitä
asioita, joita lomalla on ”pakko
tehdä”: Usein lomaan siirretään tehtäviä, jotka vain rasittavat eivätkä edesauta loman
tarkoitusta.
Älä suunnittele lomallesi ainakaan liian tiukkaa aikataulua
autotallin rakentamisesta tai
puutarhan pistämistä uusiksi.
Loma kannattaa aloittaa
rauhallisesti, ensin lepo, sitten
kaikki muu.
- Mieluummin vähän tekemistä kuin liikaa, muistuttaa
psykologi.

Loma ei olekaan toivottu olotila kaikille. Silloin voi miettiä,
mikä asia tekisi tästä lomasta
edes hiukan mieleisen. Moniin asioihin voi itse vaikuttaa.
Omia valintoja voi tehdä siitä
näkökulmasta, että ne tuottaisivat mahdollisimman paljon
terveellistä iloa itselle, toteaa
psykologi. Uusien kokemusten
kautta voi syntyä uusia ajatuksia ja ideoita.

Hidasta ennen lomaa
Lomalle jäämistä helpottaa
psykologin mukaan se, että
hiljentää työssään vauhtia
ennen lomaa. Jos työssä on
täysi kiire päällä vielä viimeisenä työpäivänä ennen

lomaa, menee muutama
ensimmäinen lomapäivä siihen, että kroppa ymmärtää
olevansa lomalla.
Pirjo kertoo urallaan nähneensä, miten loma koettelee parisuhdetta, mikäli siinä
on ongelmia. Moni pari ajattelee, että katsotaan vielä tämä kesäloma. Psykologille on
tuttu se tilanne, että loman
jälkeen hakeudutaankin pariterapiaan tai suunnitellaan
avioeroa.
Toisaalta loma voi olla
myös hieno mahdollisuus
pareille, kun kiireiden jälkeen pystyy kohtaamaan
puolisonsa lomalla. Psykologi kehottaa pysähtymään
kuuntelemaan puolisoa ja

hänen tarpeitaan sekä tuoda myös omat toiveet esiin.
Joskus sosiaalinen media luo
muurin pariskunnan tai perheenjäsenten väliin, joten
”somesta” kannattaa tietoisesti ottaa lomaa ja keskittyä
olemaan läsnä hetkessä.

Sijoita loma
pitkin vuotta
Jos kesäloma on ainoa loma,
kasaantuu siihen usein liikaa
paineita. Pirjo muistuttaakin, että olisi järkevämpää
ja terveellisempää jaksamisen kannalta jakaa loma pitkin vuotta. Jos siihen ei ole
mahdollisuutta, voi miettiä,
miten saisi pieniä ”lomasia”,

Akaan seurakunta vietti
500-vuotisjuhlavuottaan
1983. Juhlavuoden ohjelmaan oli etukäteen kirjattu
arvokkaita tilaisuuksia ja tapahtumia. Keväällä 1983 esitin kirkkoherrainkokouksessa
ajatuksen, että juhlavuoden
ohjelmaan voisi kuulua myös
silloisen Sääksmäen seurakunnan alueen kirkkoihin
tutustuminen pyöräretkeilyn
muodossa. Itse en tehnyt
siinä tilanteessa asian eteen
mitään ja luulinkin jo idean
hautautuneen jonnekin.
Kuinka kävikään! Kun tultiin loppukesään 1983 saimme kuulla, että Valkeakosken
seurakunnan työntekijäkunnan toimesta olivat pyöräilytapahtuman suunnitelmat
kuta kuinkin valmiit. Ilmeisesti Valkeakosken silloinen kirkkoherra Reijo Nystedt oli vienyt kirkkoherrainkokouksesta
viestiä oman seurakuntansa
työntekijöille, jotka olivat innostuneet asiasta. Erityisesti
lehtori Helvi Jousmäki ja nuorisonohjaaja Torsti Ijäs olivat
nähneet vaivaa tapahtuman
organisoinnista huolehtimisineen: osanottajalistat, käynti-

Entä miten psykologi
itse lomailee?
Yksityisyrittäjänä lomailen
silloin, kun asiakkaita ei ole.
Tykkään vaan olla, hoitaa
vähän puutarhaa ja liikkua

”Olisipa loma jo ohi”
Lomastressiä voi olla kahdenlaista. Jollakulla on tekemistä
ja ohjelmaa vaikka muille jakaa, ja siitä aiheutuu stressi.
Toisenlainen stressi on
sellaisella, jolla ei ole mitään
tekemistä tai jolla ei ole perhettä tai ystäviä, joiden kanssa viettää lomansa. Silloin vain
toivoo, että loma olisi jo ohi.

Pirjo Latvanen suosittelee, että koko perhe osallistuu loman suunnitteluun.

Seitsemän kirkon lenkistä

Taustaksi

muutaman päivän vapaita,
siroteltua sinne tänne. Silloin
jaksaa paremmin, ja jo pienen
vapaan odottaminen tuo iloa
ja auttaa jaksamaan.
Lopuksi psykologi muistuttaa kolmen L:n säännöstä
lomalle: Luonto, liikunta ja läheiset, siinä on onnistuneen
loman edellytykset. Jo pienikin määrä luonnossa ajan
viettämistä vähentää stressiä
ja verenpainetta.

raavina vuosina 1984-1987
elokuulle, mutta tämäkin
ajankohta koettiin järjestelyjen kannalta ongelmalliseksi.
Vuodesta 1988 pyöräilytapahtuma on toteutettu toukokuussa, usein nimenomaan
helatorstaina. Pyöräilytapahtuman osanottajamäärä on
ollut suuresti säistä riippuvainen, mutta vähimmilläänkin
pyöräilijöitä on osallistunut
noin 100, enimmillään noin
500. Sellainen pyöräilijämäärä tuntuu jo seutukunnan teillä, onneksi suuria ongelmia ei
ole ilmaantunut eikä pahoja
onnettomuuksia sattunut.

kortit pyöräilijöille kirkkoleimojen keräämistä varten,
listat osanottomaksujen keräämiseksi, reittikartat ja viirit
polkupyöriin. Ja tietenkin oli
seurakunnittain hankittava
vapaaehtoisia päivystämään
käyntikohteina toimivilla kirkoilla.

Jo 35. Seitsemän
kirkon lenkki!
Koskaan ei voi tietää, millaisista asioista ja tapahtumista
syntyy perinne. Ensimmäisen
Seitsemän kirkon lenkin kirkkokohteita olivat Sääksmäen
rovastikunnan kaikki kirkot
Urjalan Halkivahan kirkkoa
lukuun ottamatta. Katsottiin,
että poikkeaminen sinne merkitsisi liian suurta etäisyyttä
muihin käyntikohteisiin nähden.
Sääksmäen Metsäkansan
kirkko otettiin myös leimauspisteeksi, ja näin saatiin
käyntikohteiden määräksi
”pyhä luku” seitsemän - muut
kirkothan olivat seurakuntien
pääkirkkoja. Koska ajatus
pyöräilytapahtuman järjestämisestä oli esitetty melko
myöhäisessä vaiheessa keväällä, ensimmäinen lenkki

Tuloja lähetystyölle
ja kannustimia
pyöräilijöille

Kiertopalkintona käytössä ollut vanha polkupyörän vanne on peräisin 1986 Urjalan Laihon
asutustilalta. Vähän sen jälkeen kiertopalkinto ideoitiin siten, että se luovutettaisiin aina seurakunnalle, josta oli ollut prosentuaalisesti eniten lapsi- ja nuorisopyöräilijöitä. Niinhän siinä kävi, että
kiertopalkinto oli jatkuvasti Kylmäkosken seurakunnan hallinnassa ja lopulta Antti Lehtipuu jätti
sen toimittamatta laatalla varustettavaksi. Tuo vanne on Akaan kirkkoherranviraston vitriinissä.

toteutettiin aurinkoisessa,
mutta jo syksyisen viileässä

säässä syyskuun 18. päivänä
1983.

Pyöräilytapahtuman
ajankohtaa aikaistettiin seu-

Pyöräilytapahtuman osanottajatulot kaikkineen on tilitetty
Suomen Lähetysseuralle - näin
Seitsemän kirkon lenkki on tavallaan ”lähetyspyöräily”. Mutta vuosittain on myös osanottajille annettu mahdollisuus
voittaa jotakin pyöräilytapahtuman palkinnoiksi lahjoitettua
tai muuten hankittua.
Tietysti arpajaisvoiton
saamisen mahdollisuus on
osaltaan kannustanut läh-
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lomaan
luonnossa. Ehkä teemme
jonkin reissun kotimaassa.
Nautin siitä, kun saan viettää
aikaa perheeni kanssa kiireettömästi.
Riina Saastamoinen

Liian moni vanhus kärsii yksinäisyydestä

Ihanaa, kun tulit käymään!
lisesta hymystä ja tuikkivista silmistä. Piritta kertoo
eräänkin asiakkaansa sanoneen, että hän odottaa kahta asiaa: lapsensa vierailua
ja kotisairaanhoitajaa. Omia
seuranta-asiakkaita Pirittalla
on toistakymmentä, koko Kylmäkosken alueella kotihoidon
piirissä on asiakkaita 30-40.
Piritta on selvästi kutsumusammatissaan. Ei hautajaisiinkaan kutsuttaisi, ellei vainaja olisi pitänyt hoitajastaan.
- Kyllä tämä työ on minulle elämäntapa. Mutta voimakas lähimmäisenrakkaus
pitää tässä työssä olla, jotta
tätä työtä jaksaa ja voi tehdä.
Tulen iloiseksi siitä, kun voin
olla avuksi.

Kuka?
Pirjo Latvanen
Akaalainen psykologi
ja perhe- ja paripsykoterapeutti.
Psykologipalvelu Pirjo
Latvanen, Tolvilantie 1.
http://psykologipirjolatvanen.fi/
Yhdistää työssään mielellään kävelylenkin ja keskustelun.
Kiinnostunut liikunnan
ja terapian yhdistämisestä.
Perhe: puoliso ja neljä
lasta.
Tärkeä harrastus: Kestävyysjuoksu.

Vinkit
onnistuneeseen
kesälomaan:
Mieti, mistä asioista
tarvitset lomaa.
Ota perhe mukaan loman suunnitteluun.
Ensin lepoa, sitten
muuta. Vähemmän on
enemmän.
Lähde luontoon, liiku,
vietä aikaa rakkaittesi
kanssa!

Raskas yksinäisyys

Piritta Karttu kertoo, että yleensä kotisairaanhoitajan käyntiä odotetaan.

Pitkä vaaleahiuksinen nainen
astelee pitkin Kylmäkosken
kirkon käytävää arkun viereen
ja laskee kukkaseppeleen.
Muistotilaisuudessa edesmenneen läheiset kehuvat
kilvan naisen lämmintä ystävällisyyttä ja auttavaisuutta.
Tässä vaiheessa menen hänen juttusilleen ja toisissa
hautajaisissa pyydän haastattelua. Papin työssä tapaa
usein ihmisiä, jotka haluaa

tavata uudelleen paremmalla ajalla. Piritta Karttu on yksi
heistä.

Kotisairaanhoitaja
Kylmäkoskella
Piritta Karttu työskenteli
TAYS:in sisätautien toimialueella reilu kolmekymmentä vuotta. Sitten hän
kertoo laskeneensa, kauanko aikaa vielä kuluisi auton

ratissa työmatkalla välillä
Toijala-Tampere. Laskutoimituksen tulos oli 4 000 tuntia. Tuon ajan voisi käyttää
paremminkin, jos työpaikka
olisi samalla paikkakunnalla.
Elokuussa tulee kuluneeksi kuusi vuotta tuosta laskutoimituksesta. Sen ajan Piritta on työskennellyt Akaan
kotihoidossa Kylmäkosken
kotisairaanhoitajana.
- Pidän valtavasti työstäni!

On kuin olisin kotiini tullut.
Olen Ruovedeltä kotoisin,
joten Kylmäkosken kaunis
maalaismiljöö ja sen lämminhenkiset asukkaat ovat
lähellä sydäntäni.
Piritta asuu puolisonsa
kanssa Lontilassa. Hänellä on kaksi aikuista lasta ja
hän on yhden lapsenlapsen
mummu.

Kotisairaanhoidon
asiakkaat
Piritta kertoo, että kotisairaanhoidon piiriin valitaan
potilaat tarkoin kriteerein.
Usein he ovat ikäihmisiä,
mutta voivat olla nuorempiakin. Heidän pitää olla sen
verran hyväkuntoisia, että he
pärjäävät kotona, mutta tarvitsevat silti perushoidollista
tai sairaanhoidollista apua.
Perushoidollisella avulla
tarkoitetaan sitä, että heitä autetaan aamutoimissa,
ruuan lämmittämisessä,
lääkkeiden ottamisessa ja
muissa askareissa. Näissä
tehtävissä ikäihmisiä auttavat lähihoitajat. Kotisairaanhoitaja käy ikäihmisten luona
silloin, kun on kyse kotipalvelutarpeen selvittämisestä,
näytteenotosta, tiputushoidosta, ompeleiden poistamisesta ym. sairaanhoidollisista
tarpeista.
- Pyrin kyllä samalla reissulla myös tekemään perushoidolliset asiat, kertoo Piritta. Tärkeää on aika. Samalla,
kun olen paikalla ja hoidan
asiakasta, jutellaan kuulumiset. Viivyn asiakkaan luona yleensä puolesta tunnista
tuntiin. Pidempi viipyminen
on harvoin mahdollista.

Seitsemän kirkon pyörälenkin idean isä Sauri Turja osallistui 35. juhlavuonna pyörälenkille itsekin. Sääksmäen rovastikunnan
pyörälenkki on vakiintunut helatorstaina poljettavaksi, alkujaan se pyöräiltiin syyspuolella.

temään liikkeelle hakemaan
käyntileimaa vähintään kahdelta kirkolta, mutta lopul-

takin parhain kannustin on
tainnut olla polkupyörän
käyttöön ottaminen tosissaan

talvikauden jäljiltä. Ja iloinen
pyöräilijäjoukko on heilutellut
käsiään tervehdykseksi muille

yhteiseen tapahtumaan osallistuneille.
Sauli Turja

Odotettu vieras
Yleensä kotisairaanhoitajaa
odotetaan. Välittömän palautteen kotisairaanhoitaja
huomaa vanhuksen onnel-

Piritta on huolissaan vanhusten yksinäisyydestä. Hän
toteaa, että yksinäisyyteen
voi tottua ja siihen, ettei tapaa ketään ihmisiä. Silloin
ei enää osaa kaivata seuraa.
Tämä kuulostaa surulliselta.
- Pian ollaankin siinä tilanteessa, että henkilö sanoo, ettei halua nähdä enää ketään.
Nykyään tuudittaudutaan
liiaksi siihen, että yhteiskunta
huolehtii ikäihmisistä, miettii
Piritta. Yksinäisten vanhusten luona piipahtaa usein ainoastaan kotihoidon hoitaja.
Silloin Piritta kysyy mielessään, mihin asioihin tämän
vanhuksen perheenjäsenten
aika kuluu? Minkä vuoksi he
eivät käy tervehtimässä iäkästä läheistään? Onko syynä
nykyajan kiireinen työelämä,
kun läheinen unohdetaan?
Varsinkin pitkä syksy ja
talvi käyvät raskaiksi ikäihmisille. Kelit ovat huonot, ehkä
liukkaatkin, eikä vanhus pääse ulos. Silloin yksinäisyys
korostuu entisestään. Tässä
olisi hyvä tilaisuus vapaaehtoistyön ystäväpalvelulle, toteaa Piritta.

Kylmäkosken
terveysasema
saa kiitosta
Kotisairaanhoidon työntekijät
tekevät läheistä yhteistyötä
Kylmäkosken terveysaseman
kanssa. Piritta kehuu terveysaseman lääkäreitä ja hoitajia
upeasta ja saumattomasta
yhteistyöstä. Kylmäkosken
terveysasemalta saa aina
apua. Pieni terveysasema
pystyy joustamaan paremmin tarpeiden mukaan kuin
iso keskus. Onkin outoa,
että tällainen terveysasema
lakkautettaisiin.
Piritta kiirehtii haastattelusta jo odottavien asiakkaiden luokse. Kysyn vielä, voivatko vanhukset olla joskus
haastavia tai vaikeita?
- Elämäntilanteet ja kokemukset voivat muokata
ihmistä katkeraksi, mutta
kaikissa ihmisissä on aina hyvää, toteaa Piritta lämpimästi.
Voisiko sitä enää paremmin sanoa?
Riina Saastamoinen
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Kesäajan
jumalanpalvelukset
ja hartaudet Akaassa
TOIJALA
Ke 7.6. Sanan ja laulun ilta klo 18 Galleriakirkossa.
Su 11.6. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 14.6. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 18.6. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ke 21.6. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
La 24.6. Sanajumalanpalvelus klo 10 kirkossa.
Su 25.6. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 28.6. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 2.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 5.7. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa. Sanan ja laulun ilta klo 18 Galleriakirkossa.
Su 9.7. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ke 12.7. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 16.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 19.7. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 23.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 26.7. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 30.7. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ke 2.8. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa. Sanan ja laulun ilta klo 18 Galleriakirkossa.
Su 6.8. Sanajumalanpalvelus klo 10 kivisakastilla.
Ke 9.8. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Ti 8.8. Kouluun menevien siunaus klo 18.30
Su 13.8. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 16.8. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 20.8. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 23.8. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 27.8. Messu klo 10 kirkossa.
VIIALA

Su 11.6. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 14.6. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 18.6. Messu klo 17 kirkossa
Ke 21.6. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
La 24.6. Sanajumalanpalvelus klo 10 kirkossa.
Ke 28.6. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 2.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 5.7. Seurat klo 17 kirkkopuistossa. Seurat klo 18
Kalliolla Sarkkilassa.
Su 9.7. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ke 12.7. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 16.7. Seurat klo 17 kirkkopuistossa.
Ke 19.7. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 23.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 26.7. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 30.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 2.8. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 6.8. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ti 8.8. Kouluun menevien siunaus klo 17.30
Ke 9.8. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 13.8. Messu klo 10 kirkossa.
Su 20.8. Jazzahtava sanajumalanpalvelus klo 17
kirkossa.
Su 27.8. Messu klo 10 kirkossa.

Laskuvarjojääkärien selviytymisharjoituksella pistin itseni likoon ja päädyin hiihtämään ensimmäistä kertaa sitten yläkoulun.

Enemmän irti varusmiespalveluksesta Ruotuväessä
Kuulin mahdollisuudesta
suorittaa varusmiespalvelus
Ruotuväessä jo ennen palvelukseen astumista. Kun
lopulta koitti aika siirtyä
armeijan vihreisiin, päätin
hakea erityistehtävähaun
kautta toimittajaksi, koska
kirjoittaminen tuntui itseäni
kiinnostavimmalta tavalta
suorittaa palvelus. Hakulomakkeen täytön ja haastattelujen jälkeen sainkin tiedon
siitä, että pääsisin Ruotuväkeen toimittajaksi aliupseerikurssin jälkeen.
Siirryin viime joulukuussa
Parolannummelta Santahaminaan ja samalla aloitin
tehtäväni toimittajana. Päätös hakeutua erityistehtäviin
ei ole kaduttanut hetkeäkään. Palvelemalla lehden
toimituksessa, olen saanut
arvokasta työkokemusta
tulevaisuuden varalle sekä
kokonaisvaltaisen näkemyksen puolustusvoimista organisaationa. Tämän kaiken
lisäksi se on tarjonnut kokemuksia, jollaisia en olisi saanut normaalipalveluksessa.
Mieleenpainuvimpia kokemuksia ovat ehdottomasti
olleet reportaasien tekemi-

set. Pääsin muun muassa laskuvarjojääkärikomppanian
mukaan selviytymisharjoitukseen Lapin tuntureille.
Harjoituksessa oli tarkoituksena selvitä pari vuorokautta
luonnon armoilla, ravintona
vain harjoituksen alussa
teurastetun poron antimet
sekä jos oli tarpeeksi onnea,
saattoi saada myös kalaa
pilkkimällä.
Karut tunturiolosuhteet, kylmä tuuli sekä majoittuminen lumiluolissa
jättivät vaikuttavan jäljen.
Pääsin myös varusmieslentäjien testeihin kokeilemaan,
olisiko minusta lentäjäksi.
Positiivista testeissä oli tieto
siitä, ettei olisi mitään paineita suoriutua, koska pääsisin silti kokemaan kaiken,
vaikkei tulokseni oikeasti
olisi jatkoon riittänyt. En usko, että tällaisia kokemuksia
pääsisi peruspalveluksessa
kokemaan. Ellei sitten pääse
laskuvarjojääkäriksi tai hae
lentäjäksi.
Omasta mielestäni juuri
tällaiset juttukeikat, joissa
pistää itsensä äärirajoille,
ovat niitä parhaimpia ja
ikimuistoisempia. Toisaal-

ta mieleenpainuvia juttuja
ovat myös ne, joista on saanut eniten irti itselle. Tällaisia ovat olleet muun muassa
Seela Sellan haastattelu, jonka aikana sain tulevaisuutta
varten enemmän vinkkejä
kuin koskaan aiemmin. Myös
Dome Karukosken haastattelu oli hyvinkin mielenkiintoinen.
Ei palvelus tietenkään ole
aina hehkeää. Välillä stressi
painaa päälle, kun juttujen
deadlinet puskevat päälle.
Kun ei keksi aihetta kolumniin ja aika rapisee rapistumistansa. Kun saa tehtäväkseen jutun aiheesta, josta
ei vain yksinkertaisesti saa
selkoa. Kun saa juttuaiheen
lähes samana päivänä, kun
sen pitäisi olla jo valmis.
Olen esimerkiksi valvonut
myöhään yöllä kirjoittaen,
koska taustamateriaalia oli
paljon ja aikaa saada juttu
valmiiksi oli vain vuorokausi.
Myöskään juttuaiheet
eivät ole aina niin mielenkiintoisia. Sitä vain nostaa
itse tapetille ne kaikista
hienoimman kuuloiset tapaukset, ja sivuuttaa lähes
täysin tylsänpuoleiset ai-

KYLMÄKOSKI

Su 11.6. Messu klo 10 kirkossa
Su 18.6. Sanajumalanpalvelus klo 10 Aseman seurakuntakodissa.
Su 25.6. Sanajumalanpalvelus klo 17 Savikoskella
Myllypirtissä.
Su 2.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 9.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 16.7. Musiikillinen sanajumalanpalvelus klo 10
kirkossa.
Su 23.7. Messu klo 17 kirkossa.
Su 30.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 6.8. Messu klo 10 kirkossa.
Su 13.8. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Su 20.8. Merellisten laulujen kirkko klo 10 kirkossa.
Su 27.8. Metsäkirkko klo 17 Arinamajalla Mellolassa.

Akaan seurakunta toivottaa
aurinkoista kesää!

heet. Mutta kukapa haluaisikaan kuulla siitä, kuinka
toimittaja istui useamman
tunnin kuuntelemassa virkamiesten puheenvuoroja
seminaareissa.
Kaiken kaikkiaan koen
saaneeni hyvää ja arvokasta
työkokemusta varusmiespalvelukseni aikana. Olen
nähnyt läheltä kuinka lehti
syntyy juttuideasta valmiiksi
painotuotteeksi. Olen päässyt tekemään juttuja laidasta
laitaan, ja saanut kokemusta erilaisista tekstilajeista.
Arvokkaaksi kokemukseksi
laskisin myös kielitaidon kehittymisen, kun muutamia
kertoja on vastaan tullut
tilanne, jossa haastattelu
on täytynyt tehdä suomen
sijaan englanniksi.
Jos joku varusmiespalvelukseen astuva pohtii, että
miten saada intistä enemmän irti, niin ehdottomasti
suosittelen hakeutumaan
Ruotuväkeen. Helpomman
palvelusajan toivossa ei kannata hakeutua. Välillä tuntuu
olevan raskaampaa kuin peruspalveluksessa.
Petja Kopperoinen
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Tulisitko äänilehden lukijaksi?
Keskiviikko on mukava päivä,
kun Akaan Seutu tipahtaa
postiluukkuun. Ehkäpä kahvikupposen parissa lehteen
syventyen saa mukavasti tietää paljon tärkeää paikallista
asiaa. Mitä kaupungille kuuluu, mistä puhutaan? Mihin
voisi osallistua lähiaikoina?
Lehdestä näkee kuolleet ja
syntyneet. Lukijoiden kirjoitukset kiinnostavat. Lehti antaa tietoa myös paikallisesta
historiasta. Lehti voi tiedottaa, viihdyttää, ihastuttaa, vihastuttaa, ilostuttaa, sivistää.
Lehti herättää tunteita ja keskustelua.
Akaan seurakunnassa haluamme tarjota myös Akaan
näkövammaisille mahdollisuuden paikallislehden sisällön tietämiseen ja kuulemiseen. Seurakunnassamme
on hieno ja tärkeä ryhmä pitkäaikaisia vapaaehtoisia, jotka aina vuorollaan lukevat ja
äänittävät Akaan Seutu -lehden. Nyt toivoisimme tähän
joukkoon lisää ihmisiä! Tarvitsemme lukijoita sekä äänittäjiä. Koulutus tehtävään
järjestetään. Voisiko tämä
olla sinun juttusi ja paikkasi
auttaa ja olla iloksi?
Akaan Seutu luetaan ja äänitetään cd-levyille. Cd-levyt
lähetetään viikoittain niille
Akaan näkövammaisille, jotka ovat ilmoittautuneet äänilehden tilaajaksi. Äänilehti
voidaan postittaa myös kau-

emmaksi muuttaneelle akaalaiselle näkövammaiselle.
Tilaus on maksutonta. Äänitys on tallennettu mp3-muotoon ja äänilehti-cd-levyä voi
kuunnella Daisy-soittimella
tai tietokoneella. Daisy-soittimen voi saada lainaksi
Näkövammaisten liiton Daisy-lainaamosta. Toiminta on
maksutonta. Edellytyksenä
on lukemiseste eli ettei asiakas pysty lukemaan tavallisia
kirjoja.
Äänilehteä tehdään yhteistyössä Akaan seurakunnan,
vapaaehtoisten ihmisten,
Näkövammaisten Liitto ry:n
sekä Akaan Seudun kanssa.
Tervetuloa mukaan tähän
joukkoon! Ota yhteyttä: diakoniatyöntekijä Johanna Koivusaari, p. 040 7091 691.
Kuvassa on kaksi äänilehden vapaaehtoista: Liisa
Sjöblom ja Raimo Jokinen.
Kysyimme muutaman kysymyksen heiltä:
Miten päädyit äänilehden
lukijaksi/ äänittäjäksi?
Liisa: Näin ilmoituksen lehdessä, missä haettiin äänilehden tekijöitä. Olin hiljattain
jäänyt eläkkeelle ja tämä tuntui tärkeältä tehtävältä nyt kun
aikaa oli vapaaehtoistyöhön.
Raimo: Olin jo pitkään halunnut tehdä vapaaehtoistyötä ja kun siirryin eläkeputkeen,
luin seurakunnan ilmoituksen,
jossa etsittiin lukijoita. Soitin
ja siitä se lähti.

Liisa ja Raimo lukevat mielellään äänilehteä.

Kuinka kauan olet ollut mukana äänilehti-toiminnassa?
Liisa: Menossa on kuudes
vuosi.
Raimo: Tulin toimintaan

mukaan vuonna 2004, eli yli
10 vuotta olen äänilehteä
tehnyt.
Mitä äänilehden vapaaeh-

toisena toimiminen sinulle
antaa/ merkitsee?
Liisa: Eläkkeelläkin voi olla
hyödyksi yhteiskunnalle.
Raimo: Jos yksikin ihminen

ilahtuu kuunnellessaan äänilehteä, merkitsee se minulle
paljon.
Johanna Koivusaari

Lions Club Viiala oikoo ja pesee
hautakiviä Akaan hautausmailla
Hautausmailla on tyypillistä,
että vuosien saatossa hautakivet vajoavat, kallistuvat ja
lopulta jopa kaatuvat. Hautakivet myös sammaloituvat
ajan myötä.
Kallellaan olevat hautakivet ovat vaara ympäristölleen. Pahimmassa tapauksessa kivi voi kaatua ja
kaatuessaan vahingoittaa
hautaa hoitavaa henkilöä.
Kaatuva kivi voi myös va-

hingoittua tai vahingoittaa
naapurihaudan kiveä ja istutuksia. Hautakivi kannattaa
suoristaa ennen kuin se on
aiheuttanut vahinkoa ympäristölleen.
Kallellaan oleva tai sammaloitunut hautakivi ei
myöskään ole hoidetun ja
arvokkaan näköinen, vaikka
istutukset olisivatkin muuten
hyvin hoidettuja.
Lions Club Viiala on käyn-

nistänyt Akaan seurakunnan
hautausmailla (Viiala, Kylmäkoski ja Toijala) hautakiven hoitopalvelun, jossa se
oikoo kallistuneita tai pesee
sammaloituneita hautakiviä
omaisten pyynnöstä.
Oikaisun hinta ”normaalikokoiselle” suorakaiteen
muotoiselle hautakivelle on
80 € ja kiven pesun 30 € (yhteishinta molemmille töille
on 100 €).

Palvelua voi tilata tai kysyä lisätietoja sen sisällöstä puhelinnumerosta 050
3498976 (Jukka Virtanen) tai
sähköpostiosoitteesta lions.
viiala@lions.fi
Lions Club Viiala käyttää
kaiken palvelusta saadun
tuoton lyhentämättömänä
hyväntekeväisyystyöhön.
Lions Club Viiala pidättää
itsellään oikeuden palvelun
muutoksiin.

Diakoniatyön
leirit ja retket kesällä
KESÄKUU
Ke 14.6. Diakonian yhteinen kevätjuhla klo 12 Viialan seurakuntasalissa. Hyväntuulista ohjelmaa, musiikkia ja kakkukahvit, Riitta, Marjo, Rauli.
Huom! Ei ruokailua. Tervetuloa!
Ke 21.6. Eläkeläisten leiripäivä Kumpulassa, Viialan
ja Kylmäkosken alue, Marjo ja Riitta
ELOKUU
Ti 15.8. Näkö- ja kuulovammaisten leiripäivä Toukolassa, Johanna ja Riitta
Ke 16.8. Eläkeläisten leiripäivä Toukolassa, Toijalan
alue, Aila
Pe 18.8. Kehitysvammaisten leiripäivä Toukolassa,
Aila ja Riitta
Ma 21.8. klo 12 - to 24.8. klo 13 Päihdetyön leiri
Toukolassa, Aila
Su 27.8. Retki Sastamalaan yhteistyössä Toijalan
Marttojen kanssa, Mari ja Johanna
Ke 30.8. Mielenterveystyön leiripäivä Toukolassa,
Johanna ja Marjo
SYYSKUU
Ma 4.9. Invalidien retki Toukolaan, Aila

Hautakivi, sen
hoito ja sen
mahdollisesti
aiheuttamat
vahingot ovat
aina omaisten
vastuulla.

Kaikki leirit ovat maksuttomia. Tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoitustauluilta, Akaan Seudusta ja retken/
leirin vastuuhenkilöiltä.
Ilmoittautuminen ja ruokavaliot viimeistään viisi arkipäivää ennen retken/leirin vastuuhenkilöille.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT LEIREILLE!

36

Keskiviikko 7.6.2017 – Akaan Seutu
Akaan Seurakuntaviesti -

Akaan seurakunnan tiedotuslehti

Kesän konsertit ja
musiikkitapahtumat

AKAAN SEURAKUNTA
www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunta on Facebookissa

Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto (Sontulantie 1, Toijala)
Avoinna ma-to klo 9-12, 13-15 ja pe 9-12
040 358 3342
kesäaikana ma-pe klo 9-12 (19.6.-31.8.2017)
fax				(03) 541 3245
Virkatodistustilaukset sähköpostilla akaan.seurakunta@evl.fi
Reunanen Sirkka
Siltanen Marjut
Papit
kirkkoherra Ali Kulhia 		
kappalainen Riina Saastamoinen		
seurakuntapastori Mari Pakkanen		
seurakuntapastori Rauli Helenius		
seurakuntapastori Sirpa Piirto		
kappalainen Tero Kuparinen		
seurakuntapastori Salmiovirta Kukka

040 739 8390
040 518 1853
040 725 7426
040 553 8485
040 725 7427
0400 511 677
040 709 3430

Kanttorit
Heikki Ali-Löytty			
Marja Karhu				
Juha Salmesvuori			
Tuija Peltokoski (12.6.–13.8.)		

040 839 5937
040 836 4648
040 721 1182
050 309 5607

Suntiot
Akaan kirkko, Toijala
Markku Laaksonen			
Viialan kirkko, Viiala
Jussi Seppänen			
Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoski		
Pasi Nieminen			

• Ma 26.6. Saksalaisen Lüneburkin kamarikuoron
konsertti klo 18 Kylmäkosken kirkossa. Ilmainen.
• Ke 28.6. alkaen keskiviikkoisin klo 12 keskipäivän
musiikit Kylmäkosken kirkossa. Vaihtelevia esiintyjiä.
Tervetuloa nauttimaan musiikkipiristyksestä kesäiseen
päivään!
• Su 9.7. Kesän toivotuimmat klassikot –konsertti
klo 18 Akaan kirkkosalissa. Pianisti Lotta Penttilä, sellisti Juho Nissi ja huilisti Jenni Halonen. Vapaa pääsy
– Tervetuloa!
• Ke 19.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12 Kylmäkosken kirkossa. Ali-Löytty ja Ruskakuoro.
• Ke 23.8. Viestiveljien konsertti klo 18 Viialan kirkossa. Viestiveljet laulava Jarmo Ojanperän johdolla.

040 839 5856
040 594 8556
040 725 7418
040 839 5975
040 849 4496
040 709 1691

Nuorisotyönohjaajat
Hele Ali-Löytty			
Janne Salonen			
Henni-Säde Kopperi			

040 543 5906
040 725 0027
040 484 1626

Lähetys- ja tiedotussihteeri				
Jaana Viitakangas-Klemola		
040 182 5226

• Viialan Lähetystupa on avoinna kesä- ja elokuussa
torstaisin klo 10-13, heinäkuussa suljettu. Syyskuun
alusta lähtien lähetystupa taas torstaisin ja lauantaisin klo
10-13.
• Ke 7.6. Israel-rukouspiiri Akaan alasalissa klo 18.
• To 15.6. Lähetyspiiri Pakkasella (Höllintie 95, Kehro)
klo 13. Linja-autokuljetus Viialan pappilan p-paikalta klo
12, Toijalan srk-talon edestä klo 12.15 ja Kylmäkosken
kirkon p-paikalta klo 12.30.
• To 3.8. Israel-rukouspiiri klo 18 Akaan alasalissa.
• To 17.8. Lähetyksen vapaaehtoisten virkistysilta klo
17 alkaen Toukolassa, yhdessä syömistä, saunomista ja
virkistymistä.
• La 26.8. Hunajahulinat-sadonkorjuumarkkinat
Toijalan torilla klo 9-14, lähetystyö mukana.

Galleriakirkolla
tapahtuu

040 725 7412

Diakoniatyöntekijät
Aila Laaksonen			
Marjo Perkiö			
vt. Riitta Poikselkä			
Johanna Koivusaari			

Lähetystyön
kesä

Voimavarkaat voimavaraksi
NAISTENPÄIVÄ la 12.8. klo 11-16
Toukolassa (Toukolantie 98)
Vierailijana psykoterapeutti Seija Leppänen
Nautitaan yhdessäolosta, opetuksesta, musiikista,
hyvästä ruuasta, saunasta, grillailusta ja loppukesän
leppoisasta tunnelmasta. Tule mukaan!

• Ke 7.6. klo 18 Sanan ja laulun ilta, Veli-Pekka ja
Minna Joki-Erkkilä Tampereelta
• 17.- 25.6. Näyttely ”Enemmän kuin tuhat sanaa”
Akaan srk:n tyttöleirin satoa
• Juhannusaatto 23.6. klo 18 ”Suomi 100”
lipunnosto, musiikkituokio ja wanhan ajan kahvit
• Ke 5.7. klo 18 Ilta runolle, Mirjami Asikainen
• Ma 10.7. Tapahtumapäivä Helenen hengessä
& Suomi 100, Hele Schjerfbeckin syntymäpäivän
kunniaksi
- klo 13 maalausta lapsille ja lapsenmielisille
- klo 14 tutustuminen kirjansitojan saloihin,
Outi ja Teuvo Palonen
- klo 18 konsertti, Riitta Muikku, sopraano;
Tuomas Nikkanen, piano, liput ovelta
• Ke 2.8. klo 18 Sanan ja laulun ilta, Leena
Hernesniemi ja Eija Tauren
• Ke 6.9. klo 18 Sanan ja laulun ilta. Terveisiä
Intiasta, Jari Rämö ja Kari Salin
• Ke 4.10. klo 18 Sanan ja laulun ilta, Heikki Adelin
• Ke 1.11. klo 18 Sanan ja laulun ilta: Ilta
kiitokselle. Kampaamo-Galleria Seija Kinnari 50 v.

Lapsi- ja perhetyön diakoni
Hanna Yogaswaran			

040 725 7415

Lastenohjaajat
Berit Joki, Toijala			
Susanna Antosalo, Toijala		
Veera Kinanen, Kylmäkoski		
Mervi Viitanen, Viiala			
Ulla Rekola, Viiala			

040 3583 334
040 765 5544
040 742 2711
040 358 3336
040 358 3337

Hautausmaatyöntekijät
seurakuntapuutarhuri Paula Pastell		
erityisammattimies Kalle Lampinen		

040 587 3729
040 765 5533

Keittiötyöntekijät
emäntä Johanna Inkinen		

040 743 3477
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Kiinteistötyöntekijät
huoltomestari Kimmo Lyytikäinen		
erityisammattimies Markku Heikkilä		

040 556 0664
040 358 3330

Taloustoimisto (srk-talon 2. krs, Toijala)
avoinna ma-pe 9-15
talouspäällikkö Arja Tarela		
taloussihteeri Hanne Eiranto		

0400 396 694
040 358 3341

Päätoimittaja: Ali Kulhia
Toimitussihteeri: Jaana Viitakangas-Klemola
Kirjoittajat: Riina Saastamoinen, Sauli Turja,
Petja Kopperoinen, Johanna Koivusaari ja
Kukka Salmiovirta.
Valokuvat: Petteri Hentilä, Hele Ali-Löytty,
Kimmo Lyytikäinen, Jaana Viitakangas-Klemola
ja Riina Saatamoinen.
Taitto: Akaan Seutu - Juha Kosonen

Leirikeskukset
Toukola, Päivi Lahtinen			
Toukolantie 98, Kylmäkoski
Kumpula, Heinäsuo, Viiala

040 579 5919

Ilmoittautuminen viim. 4.8. mennessä
Merjalle 040 764 9967 tai Seijalle 040 505 9331.
Osallistumismaksu 10€, kerätään paikan päällä.

Akaan seurakunta
Armon, ilon ja toivon yhteisö

Akaan seurakunnan uusi Japanin nimikkolähetti Asta Vuorinen
siunattiin matkaan Akaan kirkossa helatorstaina. Siunaamassa
olivat pastori Mari Pakkanen, lähetyssihteeri Jaana Viitakangas-Klemola ja pastori Kukka Salmiovirta.

Seuraava lehti ilmestyy 29.11.2017

