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Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi!
Nuorisotyö somessa - tiedotussihteeri etätöissä
Me Akaan seurakunnan
nuorisotyönohjaajat, Hele
Ali-Löytty ja Veera Lahti,
olimme monen muun kirkon
työntekijän kanssa uuden
haasteen edessä seurakuntien
keskeyttäessä kaiken kokoavan toimintansa.
Seurakuntamme aktiiviselle
nuorten toiminnalle – mm.
päivystyksille, nuortenilloille
ja isostoiminnalle olikin nyt
keksittävä korvaavaa toimintaa etäyhteyksiä ja sähköisiä
apuvälineitä käyttäen.
Onneksi meiltä löytyi jo
valmiiksi monta sosiaalisen
median kanavaa ja ryhmää,
joiden avulla viestimme
nuorten kanssa. Silti esimerkiksi päivystyksiä varten jou-

duimme opettelemaan uuden
alustan, Discordin, käytön.
Discordiin loimme seurakunnan nuorisotyön oman serverin päivystystä ja yhteistä
kokoontumista varten.
Nuorisotyön osalta nuorten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on luontaisesti helppoa sosiaalisen
median kautta. Julkaisemme
kuitenkin nyt useammin ja
tehostetummin nuorisotyöhön liittyviä sekä sitä tukevia
postauksia. Etäisostoimintaa
varten kehitimme tehtäviä,
joita nuoret voivat tehdä kotoa käsin ja lähettää meille.
Akaan seurakunnan nuorisotyö toimii tällä hetkellä
Facebookissa, Instagramissa,

Akaan seurakunnan
diakoniatyö on saanut
uudet vetäjät
s.
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Snapchatissa sekä Discordissa. Pikaviestipalvelujen
(WhatsApp, Messenger, IG
DM, Zoom) kautta meihin
saa yhteyden. Kaikkien kanavien sekä työntekijöiden
yhteystiedot löytyvät Akaan
seurakunnan nettisivuilta.
Nuorisotyön tavoitteena
on pysyä nuorten elämässä
mukana ja luoda sekä jakaa
yhdessä nuorten kanssa iloa,
toivoa ja lämpöä. Yhteisöllisyys löytyy myös etäyhteyksillä.

Tiedotussihteeri on
etätyössä kotona
Perjantaina 13. maaliskuuta
tein töitä viimeksi työhuo-

neessani Toijalassa. Sen jälkeen pystytin ketterästi työtoimiston olohuoneemme
sohvalle – samaan aikaan
lukiolaistytär ahkeroi päivät
pitkät omassa huoneessaan.
Esimiehen ohjeistuksesta
siirryin siis etätyöskentelyyn kotiin. Nämä viestintätyöt voi tehdä melko vaivattomasti etänä, koska jo
aikaisemmin moni asia on
hoidettu tietokoneella.
Oma etätyö on ollut pari ensimmäistä viikkoa tosi hektistä aamusta iltaan,
koska työhöni kuuluu kriisiviestintä kirkkoherran johdolla.
Se viikko, jolloin ministerimme pitivät päivittäin

Viialan kirkko on
paikkakunnan ykseyden
symboli
s.
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tiedotustilaisuuksia koronavirustilanteesta ja kertoivat ohjeistuksiaan, vaikutti
suuresti myös seurakunnan
toimintaan. Laskujeni mukaan minulla on käytössä
seitsemän eri työkanavaa
asioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään (seurakunnan kotisivut, facebook, taulujulisteet kolmella kirkolla,
info-tv Toijalassa, sähköpostit, työntekijöiden sisäinen sähköinen kalenteri ja
tietysti perinteiset puhelut).
Koronatilanteen muututtua
nopeasti piti muistaa uusia
tilannetiedotukset moneen
paikkaan.
Pääsiäistä edeltävällä viikolla kävin toimitussihtee-

rinä läpi tämän seurakuntaviestin aineiston, jotta se
saatiin Akaan Seutuun taitettavaksi ja painovalmiiksi.
Onneksi tämän sähköiseksi
muuttuneen viestinnän keskellä meillä on mahdollista
julkaista ja jakaa tällainen
perinteinen printtilehti. Kiitos seurakunnan työntekijöille ja viestintätyöryhmäläisille yhteistyöstä tämän
lehden aineiston tuottamisessa!
Siunattua pääsiäisen aikaa ja hyviä lukuhetkiä!
Hele Ali-Löytty
Veera Lahti
Jaana Viitakangas
- Klemola

Kitaristi Jukka
Tolonen haluaa todistaa
Jeesuksesta
s.
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Akaan vs. kirkkoherra

Hämmennystä ja
epätietoisuutta –
erilainen
pääsiäinen

K

oko maailma on polvillaan. Epäuskoinen
ja hämmennystä herättävä olotila ulottuu pieneen ja suojaisaan Akaaseemme
siinä missä Pekingiin, Sydneyhin, Pariisiin tai
New Yorkiin. Verkkokalvomme, korvamme
ja mielemme on täynnä kysymyksiä. Mitä
tapahtuu? Kauanko tämä kestää? Menetänkö
jonkun rakkaistani? Hämmennystä lisää se,
ettei vastauksia ole –on vain kysymyksiä ja
teoreettisia mallintamisia.
Tällaisessa tilanteessa me ihmiset reagoimme hyvin eri tavoin. Toisille tilanne näyttäisi
olevan niin kevyttä kauraa, että oman olemassaolon voima voittaa kaiken uhan. Ei tarvitse
välittää rajoituksista, kielloista tai toisten
hyvinvoinnista. Pääasia on puolustaa omaa oikeuttaan tehdä mitä tahtoo. Toisessa ääripäässä todellisuus lyö silmille kovaa, menetyksiin
kuuluvat työ, elinkeino ja terveys, jopa elämä.
Eripuraisuuden soppa on valmis. Lähimmäisen
reagointia saattaa olla vaikea ymmärtää, kuitenkin olemme samassa veneessä kaikki.
Näissä hämmentävissä ja epätietoisissa
olosuhteissa lähestymme kristittyjen suurinta juhlaa pääsiäistä. Tänä vuonna pääsiäinen
vietetään täysin poikkeusoloissa. Pääsiäisen
2000–vuotinen sanoma ei kuitenkaan ole
muuttunut miksikään. Kristus kutsuu meitä
kaikkia tänäkin pääsiäisenä, ja erityisesti näissä
poikkeusoloissa, luokseen. Koko maailma ja
kaikki kristityt rukoilevat nyt kirkkokunnista
riippumatta: Herra armahda!
Kirkoissa eri puolilla maata ja maapalloa ei
olla lamaannuttu vaan toimitaan lähimmäisen
hyväksi. Toteutetaan rakkauden kaksoiskäskyä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!–rukoillen, keskustellen, toimittaen ruokaa
tarvitseville, etsien uusia auttamisen kanavia,
jakaen toivoa. Korona–viruksen värittämä erilainen pääsiäinen jää kansalliseen muistiimme
mutta ei salpaa meiltä toivoa ja rakkautta, Nyt
sitä tarvitaan ja jaetaan enemmän kuin koskaan. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan
kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän
antoi.

Uskon kohde on
tärkeämpi kuin sen määrä
Nuorena aikuisena olin vuoden au pairina perheessä Pohjois-Irlannissa. Muistan elävästi erään kerran katsoneeni
BBC:n uutisia, joissa kerrottiin tutkijoiden löytäneen
pingviinilajin, joka muuttaa
Etelämantereelta talveksi
Etelä-Amerikan sademetsiin.
Uutinen oli höystetty vielä
videolla, jossa ensin joukko
pingviinejä juoksee ottaen
vauhtia ennen ilmaan nousua, kohta taivas on täynnä
lentäviä pingviinejä ja lopuksi vielä näytettiin, kuinka ne
laskeutuivat määränpäähänsä, sademetsään. Kyseessä
oli tietysti aprillipila, johon
monet uskoivat, minäkin.
Jälkeenpäin tuntuu tietysti
hassulta, kuinka onkaan mennyt tuollaiseen uskomaan,
mutta olisihan se ollut hienoa,
jos uutinen olisi ollut totta.
Muistan olleeni haltioissani,
kuinka ihmeellinen maailma
on. (Ja ihmeellinen se onkin,
vaikka niitä lentäviä pingviinejä ei olekaan.) Kuinka
helppoa on uskoa sellaiseen,
mikä on aistein havaittavissa
ja toisaalta taas voi olla vaikea
uskoa siihen, mitä ei aistein
ole havaittavissa ja todistettavissa.
Jos ajanlaskumme alun
tienoilla olisi vietetty aprillipäivää, moni olisi ajatellut

Jeesuksen ylösnousemuksen
olevan aprillipila, eikä ehkä
kovin onnistunut sellainen,
koska niin epäuskottava se
oli. Tuomaan reaktio uutiseen
Jeesuksen ylösnousemuksesta on helppo ymmärtää.
Olihan hänkin todistanut
Jeesuksen kuolemaa ristillä
ja varma siitä, että Jeesus on
kuollut. Hän halusi nähdä ja
tuntea naulan jäljet Jeesuksen käsissä ja haavan kyljessä,
ettei kyseessä vain olisi joku
huijari. Kun Tuomas tunnustaa uskonsa ylösnousseeseen
Jeesukseen ”Minun Herrani
ja Jumalani”. Jeesuksen vastauksestakin näkee, että hän
on samoilla linjoilla, että on
helpompi uskoa siihen, mikä

on havaittavissa. Jeesus nimittäin vastasi: ”Sinä uskot,
koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.” (Joh. 20:29)
Heprealaiskirjeen yhdennestätoista luvusta löytyy
luettelo vanhan testamentin
uskon sankareista. Heistä,
jotka ottivat Jumalan lupaukset tosissaan, vaikka
olosuhteet eivät aina vakuuttaneet. Samoin kuin vanhan
testamentin uskon sankarit
mekin elämme aikaa, jolloin
Jeesus ei ihmisenä kulje ja
toimi keskellämme. Jeesus
kuvaa meitäkin autuaiksi siis
onnellisiksi uskomme tähden.
Uskomme tähden meitä kuvataan onnellisiksi, mutta se

ei ole meidän saavutus tai
ansio. Uskokin on lopulta
Jumalan työtä sydämissämme, jota emme itsestämme
voi puristaa. Sanansa kautta
Jumala synnyttää uskoa.
Koimmepa itsemme sitten
epäileväksi Tuomaaksi tai
Pietariksi, joka uhoaa valmiuttaan kuolla Jeesuksen
kanssa, emme voi itseämme
pelastaa vaan saamme heittäytyä Jumalan armon varaan.
”Armosta Jumala on teidät
pelastanut antamalla teille
uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan
lahja. Se ei perustu ihmisen
tekoihin, jottei kukaan voisi
ylpeillä.” Ef. 2:8-9
Uskon kohde on lopultakin tärkeämpi kuin sen määrä.
Tämän meille osoittaa riivatun pojan isä, joka hakee
Jeesukselta apua pojalleen
ja rukoilee: ”Auta minua epäuskossani!” Mark. 9:24.
Lähestyvä pääsiäinen vie
meidät uskomme ytimeen,
kristittyinä uskomme kohde
on ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus. Jeesuksen
kuolema ei ollut aprillipila
eikä sitä ollut myöskään Hänen ylösnousemus. Siunattua
kevättä!

Eeria Suontausta
diakoniatyöntekijä

Juhlakonsertti siirtyy syksyyn

Akaan kirkkokuoro 110 vuotta
Kuoromme perustettiin
10.11.1910 Akaan Lähetysyhdistyksen toimesta ja
rekisteröitiin yhdistykseksi
5.7.1945, joten jo siitäkin
tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta.
Kuoron historiasta voi
tarkemmin lukea rovasti
Sauli Turjan ansiokkaasta
ja perusteellisesta Akaan
kirkkokuoron 100-vuotishistoriakirjasta ”Kirkkolaulua Akaassa”. Kirjasta
mm. ilmenee, että neliäänistä kirkkolaulua on täällä
harrastettu jo paljon aiemminkin.
Tätä nykyä kuoromme
on hyvin elinvoimainen ja
motivoitunut laulajajoukko,
voisi sanoa perhe. Jokaviikkoisten harjoitusten henki
on vapautunut ja innokas,
runsasta huumorin viljelyä-

Akaan kirkkokuoro harjoittelee pääasiassa Akaan seurakuntasalissa. Uudet laulajat ovat tervetulleita.

kään unohtamatta. Vaikka
joukkomme ikähaitari on
laaja, tuntuu että henkisesti
kaikki ovat saman ikäisiä.
Onhan monissa tutkimuksissakin kiistatta todettu kuorolaulun terveyttä ylläpitävä
ja edistävä sekä fyysinen et-

tä psyykkinen vaikutus.
Akaan kirkkokuoro juhlistaa merkkivuottaan konsertilla myöhemmin syksyllä. Konsertin piti aluksi olla
äitienpäivänä 10.5. klo 18
Akaan kirkossa, mutta hyvin
tiedossa olevasta syystä sitä

ei voi pitää vielä silloin.
Syksyn konsertin ohjelmisto on hiukan kevyempi
kuin 100-vuotiskonsertissa
kymmenen vuotta sitten.
Lauluja on laidasta laitaan
aina gospelista Lasse Mårtensoniin ja Kari Tikan Armolaulusta Konsta Jylhän
säveliin. Jylhän laulusta
tulee konsertin otsikkokin
”Herraa ylistää tahdon”. Mikäli yleisö oikein villisti yltyy taputtamaan, ylimääräisenä aiomme laulaa Dmitri
Kabalevskin Iltalaulun, jonka perinteisesti laulamme
viikoittaisten harjoitusten
lopuksi.
Sydämellisesti
tervetuloa juhlakonserttiin syksyllä!
Juha Salmesvuori
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Akaan seurakunnan uudet
diakoniatyöntekijät
esittäytyvät
Diakoni Satu-Tuulian vahvuutena
on kasvatusalan kokemus
Olen Akaan seurakunnan
uusi diakoniatyöntekijä Satu-Tuulia Halkosaari. Työhuoneeni on Toijalan seurakuntatalolla, jossa aloitin 1.1.2020.
Olen erittäin iloinen ja utelias
Akaan seurakuntaa kohtaan.
Työkaverit seurakunnan eri
työmuodoissa tuntuvat monipuolisilta, ammattitaitoisilta ja avuliailta. Diakoniatyön
asiakkaat ja kerhoryhmät
ovat ottaneet minut ystävällisesti vastaan.
Monien teiden kautta
Jumala on johdattanut minut kutsumusammattiini
Akaaseen. Diakonin työssä
minulle on mieluista kohdata ja auttaa erilaisia ihmisiä.
Pidän siitä, että diakonia-

työ on laaja-alaista. Saan
olla mukana toteuttamassa
mm. rippikoulua, kehitysvammaisten ryhmiä, oppitunteja kouluilla, olopäiviä,
kotikäyntejä, elämänkaariryhmiä, diakoniapäivystyksiä sekä tavata nuoria
nurkkatoiminnassa Toijalan
yhteiskoululla.
Diakoniatyössä saan käyttää omia lahjojani – olen luova, tykkään näytellä, askarrella sekä tehdä hartauksia
erilaisilla menetelmillä. Jos
satut kävelemään Toijalan
seurakuntatalon diakoniatoimiston ohi, katsoppa
”näyteikkunaa”. Olen alkanut somistaa ikkunoita eri
teemojen mukaan.

Kasvatus- ja perhetyö
ovat erityisalaani. Olen työskennellyt työurani aikana
lastenohjaajana, lastentarhan opettajana, nuoriso-ohjaajana, varhaiskasvatuksen
ohjaajana, sosiaaliohjaajana
ja diakonina. Opiskelen
mielelläni ja omaankin em.
koulutukset.
Useat asiakkaat ovat kehuneet, että olen helposti
lähestyttävä. Toivoisinkin,
että jokainen uskaltaisi tulla omana itsenään hakemaan
ihan mitä apua tahansa diakoniatyöstä. Autamme mahdollisuuksien ja kykyjemme
mukaan.
Satu-Tuulia Halkosaari

Satu-Tuulia Halkosaari ja Eeria Suontausta ovat Akaan seurakunnan diakonit.

Eeria tuli Akaaseen
lähetystyöstä Siperiasta
Olen Eeria Suontausta, ja
olen nyt muutaman kuukauden ehtinyt tehdä diakoniatyötä Akaan seurakunnassa.
Olen Itä-Suomessa, Parikkalassa viettänyt lapsuuteni
ja nuoruuteni, vaikka suku
onkin Pirkanmaalta ja Etelä-Hämeestä. Nyt olen asettunut asumaan Lempäälään
mieheni kanssa. Parikkalasta
maailmalle lähdön ja tämän
päivän väliin mahtuu monenlaista.
Koulutuksen sain Oulussa Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja diakonian tehtävissä olen toiminut aiemmin
Kuhmon ja Siilinjärven seura-

kunnissa. Myös lastensuojelussa olen ehtinyt olla töissä.
Olin kolme vuotta lähetystyössä Itä-Siperiassa ennen
kuin aloitin työt Akaan seurakunnassa. Minut on otettu
vastaan täällä lämpimästi. On
ollut ilo tutustua seurakuntalaisiin, vaikka paljon on vielä
ihmisiä, keitä en ole ehtinyt
tapaamaan.
Työkaverit ovat olleet avuliaita, niinpä apua ja neuvoja
on aina löytynyt, kun niihin
on ollut tarvetta. Asiakasvastaanotto ja eri ryhmät
kuuluvat työhöni: me Akaan
seurakunnan diakonit olemme mukana myös rippikou-

lutyössä, yhteissynttäreillä
ja sururyhmissä mainitakseni
muutamia.
Minulla on toimisto Akaan
seurakuntatalon diakoniatoimistossa, tarpeen mukaan
käyn myös Kylmäkoskella.
Olen mukana näkö- ja kuulokerhossa sekä invalidikerhossa, toisinaan olopäivissä
ja keskustelukerhossa.
Minuun voi ottaa rohkeasti yhteyttä erilaisissa elämän
huolissa. Ota yhteyttä myös,
jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, esimerkiksi äänilehden
lukijana.

Eeria Suontausta
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Sanoissa on voimaa
– luodaan toivon
ja valon sanoja

P

oikkeuksellisissa tilanteissa mitataan sanojen
voima. Kaikkialta kantautuva koronauutisointi
ja aiheesta liikkuvat huhut
kantavat mukanaan paitsi
tietoa, myös vahvoja tunteita
– huolta, ahdistusta ja epävarmuutta. Monesta voi tuntua
siltä, että hetken ajan olisi
tarpeen sulkea silmänsä ja
korvansa maailman menolta
ja keskittyä hyviin asioihin,
niihin, jotka muistuttavat tavallisesta arjesta.
Sanoissa on todella voimaa. Siksi murheen ja epätietoisuuden aikoina on tärkeää
kiinnittää huomiota myös
toivon ja valon sanoihin. Niitä voi sanoa itse ääneen tai
kirjoittaa vaikka lapulle rappukäytävään: ”Hei naapuri,
minä käyn mielelläni kaupassa puolestasi!” Niitä voi ottaa
vastaan ja suunnata katseensa tulevaisuuteen: ”Yhdessä
me selviämme tästä.” Niillä
voi kantaa sellaisia ihmisiä,
joita ei rajoitustoimenpiteiden vuoksi pääse kasvotusten tapaamaan: ”Minä muistan sinua rukouksessa.”
Kriisitilanteessa joudumme joka tapauksessa
huomaamaan, että ihmisten
sanat ovat rajallisia. Kukaan
ei voi luvata mitään varmaa,
koska kaikki on juuri nyt
epävarmaa. Ihmiskunta ei
pystykään pitämään kaikkea
omissa käsissään. Siksi epätietoisuuden ja turvattomuuden keskellä kannattaakin
kääntää katseensa kohti Häntä, jonka käsissä elämämme
on. Jumalan sanat ovat varmoja, ja etenkin pääsiäisen
sanomassa tiivistyy se, mitä
me Häneltä hädän hetkellä
tarvitsemme.
Raamattu kertoo, että
ensimmäinen pitkäperjantai
oli musta. Se oli pitkäperjantai ilman tietoa tulevasta
pääsiäisen riemusta, se oli
kuoleman päivä ilman toivoa elämästä. Kun opetuslapset kokivat ensimmäisen
pitkäperjantain, kaikki mitä
he tiesivät, oli se, että Jeesus
Nasaretilaisen tarina oli juuri
päättynyt ristiinnaulitsemiseen Golgatalla. Hän oli kuollut. Toivo ja innostus, jotka
olivat heränneet hänen opetuksensa ja tekojensa vuoksi,
olivat kadonneet. Opetuslapset olivat peloissaan ja ahdistuneina lukittujen ovien
takana. Vain opetuslasten
seurassa kulkeneet naiset uskalsivat lähteä huolehtimaan
Jeesuksen ruumiista. Heidän
tarkoituksenaan oli tehdä se,
mitä juutalainen tapa edellytti: vainajan ruumiin voitelu.
Mitään muuta näköalaa heillä
ei ollut. Ruumiin voitelu oli
heidän ajatuksissaan viimeinen luku Jeesus Nasaretilaisen tarinassa. Mitään hyvää
ei ollut tulossa.
Tuo päivä oli juutalaisen
laskutavan mukaan kolmas
päivä Jeesuksen kuolemasta.
Meidän ajantajumme mukaan

perjantai-illasta oli kulunut aikaa vasta runsas vuorokausi,
mutta juutalainen laski mukaan kaikki kolme viikonpäivää – perjantain, lauantain
ja sunnuntain. Kolmannen
päivän koittaessa Jeesuksen
haudalle saapuneet naiset löysivät hänen ruumiinsa sijaan
valkopukuisen hahmon. Tämä
nuorukainen, Jumalan enkeli
toi heille sanoman taivaasta:
”Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu.
Hän on noussut kuolleista, ei
hän ole täällä”. Enkeli osoitti
hämmentyneille naisille aivan
konkreettisesti, että tuossa
ruumiin kuuluisi kaiken järjen
mukaan olla, mutta se ei ole
siinä enää. Siitä naisten piti
mennä kertomaan muillekin.
Että Jeesus ei olekaan kuollut,

että Jeesus elää.
”Hän ei ole enää täällä”.
Poikkeuksellisissa tilanteissa todella mitataan sanojen
voima, ja tyhjälle haudalle saapuneet naiset saivat
kuulla maailmanhistorian
voimakkaimmat sanat. Noiden sanojen voima on totta
tänäänkin. Ne kertovat, että
Jeesus Kristus on yhä vieläkin todellinen ja olemassa.
Ihmiselle ylivoimainen vihollinen, kuolema, ei voinut
hänelle mitään. Siksi me kristityt sanomme, että Jeesus
elää – tälläkin hetkellä. Pääsiäisen riemu on totta myös
ja aivan erityisesti silloin, kun
maailma tuntuu ahdistavalta
ja toivottomalta. Kuolema
on nielty ainiaaksi, sillä ei ole
enää meihin mitään valtaa.

”Niin viemme ääriin maailman
pääsiäisaamun sanoman:
Elämä voitti kuoleman.
Halleluja, halleluja, halleluja!”
(VK 85:5)
Katja Pääkkönen
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Ilman seurakuntaa ja kirkkoa ei olis
V

iialan kylän kehittyminen teollisuustaajamaksi, seurakunnaksi ja kunnaksi alkoi
Tampere-Hämeenlinna-radan rakentamisesta 18741876. Raiteen Turkuun piti
alun perin lähteä Viialasta,
mutta varsinaissuomalainen
teollisuus sai muutetuksi risteyspaikan Toijalaan.
Risteysaseman toivossa
Viialaan ehdittiin perustaa
kuitenkin jo Akaan Höyrysaha 1873. Höyrysaha
synnytti lasitehtaan 1890.
Kolmantena suurena teollisuuslaitoksena taajamaan
perustettiin Viialan Viilatehdas 1901. Voimaa ja valoa
teollisuudelle jauhoi Haihunkoskessa sijainnut Järvelän
mylly- ja sähkölaitos. 1821
Viialaan perustettiin vielä
nahkatehdas
Hallinnollisesti Viiala
kuului Akaan, Lempäälään ja
Vesilahden kuntiin ja seurakuntiin. Viialan toinen kirkkoherra Matti Koskela kuvaa
taajaman henkistä tilaa kirjoittamassaan seurakunnan
historiikissa.
”Vaikka paikkakunta ei ollutkaan erikoisen syrjäisessä
asemassa emäseurakuntien
kirkonkylistä, niin kuitenkin
Viialan aseman seutu jäi hengellisen elämän kehityksestä
jälkeen. Seurakunnallinen
toiminta ei kehittynyt rinnan
taloudellisen elämän kanssa. Suurin osa väestöstä oli
muualta tullutta ja seurakuntaelämästä vieraantunutta.
Vanha perinne ja kirkollinen
tapa eivät sitoneet sitä noiden
kolmen vieraalta tuntuvan
seurakunnan elämään.”

Rukoushuone
yhteiseksi
kokoontumistilaksi

Viialan kylän ainoa julkinen
rakennus oli 1800-luvun
loppupuolella höyrysahan
vuonna 1885 perustama pieni kansakoulu. Tänne Akaan
kirkkoherra Karl August
Troberg kutsui 20. marraskuuta 1904 koolle viialalaisia
keskustelemaan rukoushuoneen rakentamisesta.
Kokouksen enemmistö
puolsikin hanketta ja niinpä
hanke sai toimikunnan. Viialan kartanon omistajaa Selma Krusbergia päätettiin
lähestyä siinä toivossa, että
kartano lahjoittaisi rukoushuoneelle tontin ilmaiseksi. Toive toteutui ja niinpä
kartanonrouva samoin kuin
Akaan kirkkoherra kutsuttiin
myöhemmin Viialan rukoushuoneyhdistyksen kunniajäseniksi.
Innostus oli Matti Koskelan mukaan valtava. Raha- ja
tarvikelahjoituksia kerättiin
ja iltamatkin rukoushuoneen
rahoittamiseksi pidettiin.
”Alkoi uuttera työ rukoushuoneen saamiseksi. Vastustustakaan ei puuttunut,
niin kuin hyvin saattaa ymmärtää. Oli henkilöitä, jotka
pitivät tällaista huonetta tarpeettomana paikkakunnalla.
Heidän mielestään voitiin
yhtä hyvin kokoontua kou-

luihin ja koteihin Jumalan
sanaa kuulemaan. Lisäksi
vastustajat vetosivat siihen,
että rukoushuoneeseen uhratut varat voitaisiin käyttää
hyödyllisesti paikkakunnan
köyhien hyväksi. Rakennus
tulisi maksamaan vähintään
15 000 markkaa, jota summaa köyhä paikkakunta ei
millään jaksaisi koota. Annettakoon nardus-voide köyhien
tarpeeksi.”
Vastoinkäymisistä huolimatta rakennusmestari Hannes Tiitolan piirtämä Viialan
rukoushuone valmistui ja vihittiin käyttöönsä 5.12.1906.
Rakennuksesta tuli 27 metriä
pitkä ja 11 metriä leveä. Rukoushuoneessa sijaitsi seurakuntasali, keittiö ja pieni huone pienten lasten koululle.
”Tämä osoitti kansansivistyksen ymmärtämystä,
mutta ehkäpä toisena syynä
oli myös saada tämän nojalla
valtiolta rakennusavustusta
samoin kuin paikkakunnan
teollisuuslaitoksilta, kuten
Akaan Höyrysahalta ja lasitehtaalta. Avustusanomuksissa korostetiin aina, että
lahjoitukset tulevat rukoushuoneeseen ja sen yhteyteen
tulevaan pienten lasten kouluhuoneen rakentamiseksi.”
Viialan rukoushuoneen
vihki käyttöönsä Porvoon
hiippakunnan piispan Herman Råberghin ollessa estyneenä Akaan kirkkoherra
Juho Lehto.
Aikalaisten mukaan heikoille perustuksille rakennettu talo on edelleen pystyssä
Kirkkokadun varrella, nykyisin asuintalona. Seurakunta
myi rakennuksen Pentti Kokon ja Ahti Ringin perustamalle Viialan kirjapainoille
1950. Talossa aloitti myös
toinen Akaan Seudun edeltäjistä, Viialan Sanomat 1951.

Seurakuntaa
perustettiin hitaasti ja
varmasti

Vaikka rukoushuoneen rakentaminen vaati lahjoituksia, yksityisiä ja julkisia varoja todella paljon, talkootyöstä
puhumattakaan, voimistui
Viialassa myös tahto omasta
seurakunnasta. Koska seurakunta muodostettiin Akaan,
Vesilahden ja Lempäälän
kuntien ja seurakuntien
alueille, ei sen perustaminen
ollut yksinkertaista.
Voimakkaimmin itsenäistä seurakuntaa ajoi Viialan
kartanon omistaja Oskari
Jaakkola.
”Kartanon omistaja Jaakkola mainitsee myöhemmin,
että hänelle itselleen selvisi vuosina 1916-1917, että
Viiala ympäristöineen olisi
muodostettava omaksi kirkkoherrakunnaksi ja siitäkin
syystä kuten hän itse sanoo,
että Viialan asukasluku nopeasti kasvoi siellä olevien ja
yhä lisääntyvien teollisuuslaitosten mukana.”
Ensimmäinen kokous Viialan seurakunnan perustamiseksi pidettiin rukoushuoneella jo joulukuussa 1916.
Kokous päätti selvittää, mitkä

kuntien kylät seurakuntaan
liitettäisiin ja miten erottamiset vaikuttaisivat kolmen seurakunnan talouksiin ja uuden
seurakunnan talouteen. Tarvittiin monta kokousta ja
yhteydenottoa seurakuntiin
varallisuuden selvittämiseksi.
Rahavaroja seurakunnan
perustamiseksi näytti löytyvän ja vastustuskin väheni,
mutta Suomen suuriruhtinaskunnan itsenäistyminen
tasavallaksi ja siitä seurannut
sisällissota hautasi hankkeen
useaksi vuodeksi.
”Seitsemäs yhteinen kokous pidettiin jälleen rukoushuoneessa 2. pnä kesäkuuta
1918. Tässä kokouksessa
oli saapuvilla n. 55 henkeä.
Mutta silloisten epävakaitten olojen tähden päätettiin
asia jättää lepäämään. Toimikunta pystytettiin kuitenkin,
ja se velvoitettiin ottamaan
asia uudelleen esille sopivan
ajan tultua. Aikaa kului aina
vuoteen 1922, jolloin paikkakuntalaisten kehotuksesta
pidetiin neuvottelukokous
asemapäällikkö V. Tammen
luona 20. pnä elokuuta 1922.”
Kokouksia pidettiin lisää ja selvityksiä tehtiin,
kunnes 10. lokakuuta 1923
rukoushuoneella pidetyssä
kokouksessa päätettiin seurakunta perustaa ja anomus
siitä lähettää juuri perustetun
Tampereen hiippakunnan
tuomiokapituliin.

Viialan kirkon rakennustyöt alkoivat sykysllä 1948. Keväällä 1949 oltiin jo vesikattovaiheessa.

Mnisteriöstäkin
vauhditettiin
seurakunnan
perustamista

Akaassa ei Viialan seurakunnan perustamista vastustettu, mutta Lempäälässä
ja Vesilahdessa poikkiteloin
asettuivat seurakuntalaiset. Asiasta jopa valitettiin
valtioneuvostolle, joka seurakunnan perustamisesta
lopullisesti päätti.
Tuomiokapituli katsoi
valituksen aiheettomaksi.
Syyskuussa 1926 Viialassa
vieraillut opetusministeriön
esittelijäneuvos Yrjö Loimaranta totesi seurakunnan
perustamisen aiheelliseksi
ja niin valtioneuvosto päätti
yleisistunnossaan 21. lokakuuta 1926 Viialan seurakunnan perustaa.
Yrjö Loimarantaa kuvaa
Matti Koskela historiikissaan voimakastahtoiseksi
toimijaksi. Hän oli kaksi kertaa opetusministerinäkin ja
päätti virkauransa Viipurin
hiippakunnan piispana.
Viialan seurakunnan toiminta alkoi 1. tammikuuta
1927.

Kirkollisverokiista
vaikeutti alkua

Viialan seurakunnan taival
oli päättyä alkuunsa paikkakuntalaisia tyrmistyttäneen
valtioneuvoston kirkollisveron jakamisesta tekemän
päätöksen vuoksi.
”Valtioneuvoston seurakunnan perustamispäätöksen F-kohdassa on sanottu:
Viialan seurakuntalaiset

Viialan ensimmäinen kirkkoherra Artturi Varho.

Kirkkoherra Matti Koskela Viialan kirkkoherranvirastossa.

vapautetaan 1. tammikuuta
1927 alkaen velvollisuudesta
suorittaa veroja Akaan, Lempäälän ja Vesilahden seurakuntien kirkkojen ja niihin
kuuluvan omaisuuden sekä
hautausmaiden ja pappilain
rakentamiseen ja kunnossa
pitämiseen, mutta ovat velvolliset samasta ajasta lähtien kokoamaan varoja mainittuihin tarkoituksiin omaa
seurakuntaansa varten.”
Valtioneuvoston päätös
merkitsi, että kirkollisveroa
papiston palkkoihin kerätään edelleen entisiin seurakuntiin. Viialalaiset sanoivat
maksavansa nyt kahdet kirkollisverot. Uusi seurakunta
päättikin 24. helmikuuta
1929 valittaa päätöksestä.
Viialassa haluttiin voimaan
Lempäälän seurakunnan
kanta.
”Lempäälän seurakunta
ei nimittäin ei ollut 1. päivän
jälkeen 1927 enää kantanut
mitään maksuja Viialan seurakunnan jäseniltään. Akaan
seurakunta sitä vastoin kantoi ja kirkkoherra oli sanonut,
että niin tulee edelleenkin ta-

pahtumaan. Samoin kantoi
Vesilahden seurakunta.”
Valitus ei auttanut, koska
Tampereen tuomiokapitulikin oli valtioneuvoston päätöksen kannalla. Useat viialalaiset erosivat kirkosta.
”Kirkosta eroaminen alkoi varsinkin palkannauttijain keskuudessa. Vuosina
1927-1931 erosi kirkosta ja
seurakunnasta yhteensä 94
henkilöä, joista oli perheenisiä yksinään 44. Mainittuina
vuosina seurakuntaan liittyi
9 henkilöä. Vuosina 19321937 erosi yhteensä 36, joista perheenisiä 22. Kaikilla oli
melkein poikkeuksetta syynä
kirkollisverot.”
Matti Koskela pitää valtioneuvoston päätöstä seurakunnalle todella kohtalokkaana.
”Monet silloisista eronneista pysyivät kylminä seurakunnan toiminnalle elämänsä loppuun asti.”

Rukoushuoneesta
tehtiin kirkon näköinen

Verokiistan keskellä Viia-

lan seurakunnan toimintaa
kuitenkin käynnistettiin. Ensimmäiseksi kirkkoherraksi
määräsi tuomiokapituli K.V.
Elovaaran. Tämä ehti toimia
tehtävässään vain muutaman
kuukauden ja varsinaiseksi
seurakunnan käynnistäjäksi
tuli Artturi Varho, joka toimi
kirkkoherrana kuolemaansa
saakka, vuoteen 1942. Varho
kuvasi seurakuntaansa toimivaksi.
”Voi sanoa, ettei Viiala
ole läpikotaisin mikään suruttomain seurakunta, siitä
todistavat monet merkit,
jotka eivät kylläkään kauas
näy. Tarkkaavaisempaa ja
siivompaa kirkkoväkeä saa
hakea vanhoista ja mainehikkaistakin seurakunnista,
uhrautuvaisuus ja epäitsekäs
toiminta, pakanalähetys- ja
japaninlähetysompeluseurat
ovat todistuksena elävästä
seurakunnasta, puhumattakaan yksityisistä, jotka ovat
paljon ajastaan ja varoistaan
alttiiksi panneet. Myös Viialan
teollisuuslaitokset ovat kiitettävällä tavalla olleet mukana
uutta luomassa.”
Tampereen piispa Jaakko Gummerus vihki Viialan
rukoushuoneen seurakunnan väliaikaiseksi kirkoksi 6.
maaliskuuta 1927. Kirkolta
huonoon kuntoon päässyt
rakennus ei aikalaisten kertomusten perustella todellakaan
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si Viialaa
nan kehittämisessä päästiin
vauhtiin vasta sotien jälkeen.
Vt. kirkkoherrana toiminut
Artturi Varho valittiin vakinaiseksi vuonna 1937. Seurakunnan ensimmäisenä vakituisena kanttorina aloitti
Kauko Laitinen 1943.

Kirkkoherra
menehtyy suruun

Viialan kirkko on paikkakunnan kuvatuimpia rakennuksia-

Viialan kirkko pääsi heti valmistuttuaan postikorttiin.

näyttänyt. Nyt kostautui se, että rakennus oli tehty aikanaan
mahdollisimman halvalla.
”Seurakunnan perustamispäätös sisälsi erinäisiä ehtoja,
jotka oli täytettävä, ennen
kuin Tuomiokapituli voi antaa
luvan seurakunnan työn alkamisesta. Toisena ehtona Valtioneuvoston määräyksessä
oli rukoushuoneyhdistyksen
luovuttaman rukoushuoneen
ajanmukaiseen kuntoon pano
ja hyväksyttäväksi korjaaminen.”
Rukoushuone muutettiin
kirkoksi kuukaudessa. Rakennukseen saatiin myös kellotapuli, kun seurakunnan ystävä,
kansakoulunopettaja Edvard
Einiö vauhditti asiaa hankkimalla Oulusta entisen venäläisen sotilaskirkon kellon.
Tapulin paikasta ja koosta
päästiin useiden kokouksien
jälkeen yksimielisyyteen.
Kirkkovaltuusto päätti 2.
heinäkuuta 1934 rakentaa
6x6-metrisen kellotapulin
rakennuksen kollispäähän.
Tapuli on myöhemmin purettu rakennuksen muututtua
kirjapainoksi.
”Tapulin hiljalleen kohotessa syntyi ajatus toisen kellon
hankkimisesta. Kirkkohallintokunnan puheenjohtaja K.T.
Järvelä oli tiedustellut Oy
Lokomolta kellojen hintoja ja
kokouksessaan hallintokunta
päätti ehdottaakin hankittavaksi n. 500 kg painavan
kellon, kustannusarvioltaan
10 000 mk. Heinäkuun 28.
pnä 1934 valtuusto päätti
kellon hankittavaksi.”
Kellontapulin ja Lokomon
kellon maksoivat seurakunnan alueella toimivat ompeluseurat. Lahjoitusvaroin
kirkkoon hankittiin myös
tekstiilejä ja edelleen käytössä
oleva ehtoolliskalusto.

Uusi hautausmaa
määräsi kirkon paikan

Viialan nykyinen kirkko ei
sijaitse Kirkkokadun varrella
vaan aivan toisessa paikassa.

Tehtailija Hugo Sandbacka
lahjoitti rouvansa Annan
kanssa 1924 alueen hautausmaaksi rukoushuoneen
vierestä, mutta tämä ei myöhemmin perustetulle seurakunnalle kelvannut.
Lahjoitettu maa-alue oli
vesi- ja saviperäinen, eikä
soveltunut hautausmaaksi.
Lahjoittajat tarjosivat seurakunnalle uutta kahden hehtaarin aluetta sillä ehdolla,
että seurakunta ostaa siihen
vielä lisää maata 85 aaria
60 000 markalla.
Valtuusto hyväksyi lahjaja kauppakirjan kokouksessaan 13. maaliskuuta 1927.
Näin saivat Viialan hautausmaa ja nykyinen kirkko paikkansa. Hautausmaa vihittiin
4. joulukuuta 1927.
”Hautausmaata vihkimään
saapui piispa Jaakko Gummerus avustajineen. Toijalan
Sanomissa selostetaan tilaisuutta seuraavaan tapaan:
Hautausmaalle saavuttaessa
lauloi Viialan hengellinen
kuoro opettaja Eino Vehmaksen johdolla Klemetin
Jerusalemin. Kun piispa
avustajineen, joina olivat
lääninrovasti J.A. Peltonen
ja pastori Bertel Törnvall
Akaasta sekä seurakunnan
v.t. kirkkoherra Artturi Varho,
oli asettunut tarkoitusta varten rakennetulle korokkeelle,
soitti VPK:n soittokunta koraalin 331 Paavo Rautasen
johdolla. Soiton tauottua
alkoi itse toimitus kirkkokäsikirjan määräämässä järjestyksessä.”’

Huvila pappilaksi

Viialan seurakunta tarvitsi
myös pappilan. Pappilaksi
ostettiin 10. maaliskuuta
1928 Anna ja Akusti Humalojalta Loistilan huvilapalsta,
jossa sijaitsi alun perin Akaan
Höyrysahan isännöitsijälle
1880-luvun loppupuolella rakennettu huvila. Nimimerkki
Seurakuntalainen kommentoi ostoa Toijalan Sanomissa.

”Viialan seurakunta on
sitten saanut pappilan. Oikein kuumeisella kiireellä
se kauppa saatettiinkin päätökseen. Pappilaksi mainittu
huvila ei likikään sellaisenaan
kelpaa, vaan on siinä suoritettava melko suuret ja kalliit remonttityöt.”
Nimimerkille pappila kelpasi, osalle seurakuntalaisista ei. Ratkaisun epäiltiin
olevan tilapäisen. Huvila
toimi kuitenkin pappilana ja
kirkkoherran virastona vuoteen 1956, jolloin nykyisen
kirkon viereen rakennettiin
uusi pappila. Vanha pappila
on edelleenkin pystyssä yksityisasuntona Viialan keskustassa.

Seurakunnalta
puuttui identiteetti

Kirkkoherra Artturi Varho
yritti vapaaehtoisin ja osa-aikaisin voimin parhaansa, ja
päivittäinen seurakuntaelämä kulki uomissaan, mutta jotakin puuttui. Viialan
seurakunnalla ei ollut omaa
identiteettiä, mikä kirjoitettiin vuosien 1935-1939 seurakuntakertomukseen.
”Suurin joukko on välinpitämätöntä, ulkopuolella
kaiken uskonnollisen ja seurakunnallisen elämän. Avoin
ja näkyvä kielteisyys lienee
viime vuosina vähentynyt,
mutta vieraantuminen on
ilmeinen. Syyksi tähän mainitaan: Viialan seurakunta
on kolmen emäseurakunnan
lapsi ja laiminlyöty jälkeläinen. Väestö on koostunut
maan eri puolilta, se on tulevaa ja menevää. Kirkollinen
traditio puuttuu, kiintymystä
kotiseutuun ei ole, ja näin ollen seurakuntatietoisuus on
myös ylen heikko.”
Viialasta oli kehittymässä
juurettoman teollisuustyöväestön seurakunta. Omaksi
kunnaksi Viiala irrottautui
Akaasta jo vuoden 1932.
Tämäkään ei identiteettiä
aluksi kohottanut, koska kun-

Kirkkoherra Varho yritti
käynnistää uuden kirkon rakentamisen, mutta talvisota
pilasi yrityksen. Sota siirsi
jopa kirkkoherran virkaan
asettamisen. Varho asetettiin
virkaansa 2. kesäkuuta 1940,
mutta hän ehti hoitaa virkaansa vain runsaan vuoden.
Talvisodassa kaatui 30
Viialan seurakunnan jäsentä.
”Kun sitten syttyi jatkosota
ja seurakunnan menetykset
vuoteen 1942 mennessä
olivat n. 30 kaatunutta, kirkkoherran elämän kuorma ja
sairaus mursivat hänen voimansa, niin että hän kuoli
13. pnä elokuuta 1942. Sairauden laatu oli vaikeasti
määriteltävissä, mutta epävarmaksi diagnoosiksi on
merkitty aivotulehdus.”

Sota-aika lähes
poikkeustilassa

Viialan seurakunnan hengellinen elämä ei ollut sellaista, millaisen Tampereen
tuomiokapatuli sen halusi
olla. Tämä tulee ilmi monessa kohtaa Matti Koskelan
kirjoittamassa historiikissa.
Hengelliseltä elämältä puuttui kunnollinen keskus.
Vanhan kirkon korjaamisesta ja uuden kirkon rakentamisesta keskusteliin jo
Artturi Varhon virkaanastujaisten yhteydessä tehdyssä piispantarkastuksessa
1940. Piispa Gummeruksen
kysyessä asiaa seurakunnalta, hänelle vastattiin, että
seurakunta ei uskalla aloittaa uuden kirkon rakentamista ja vanhan korjaaminenkin nähtiin turhaksi.
Jatkosota ja kirkkoherra
Varhon menehtyminen lopetti lopullisesti haaveilut
vanhan kirkon korjaamisesta tai uuden rakentamisesta. Lempäälän papisto
hoiti Viialan asioita ja syksyllä 1942 vt. kirkkoherraksi saatiin Tauno Kauppinen. Lokakuussa 1943
kirkkoherran virkaa ryhtyi
hoitamaan oman työnsä
ohella Oiva Perkiö Lempäälästä. Hänen seuraajakseen
tuli toukokuussa 1944 V.K.
Veijola. Vielä heinäkuussa
1944 Viiala sai Reijo Kirkkokankaasta väliaikaisen
kirkkoherran.
Sota-ajasta huolimatta
Viialan kirkkoherran virka julkistettiin haettavaksi
1943 syksyllä ja vaali suoritettiin 27. helmikuuta 1944.
Vaalissa kirkkoherraksi valittiin Matti Koskela 317 äänellä ja hän pääsi hoitamaan
virkaansa 1. toukokuuta
1946 alkaen.
Heti sodan päätyttyä seurakunta kuitenkin rakensi

virkatalon väliaikaisen kirkon taakse kanttorille ja
seurakuntasisarelle. Sisaren asuntoa tarvittiin vasta
1954, jolloin seurakunnan
ensimmäinen diakonissa
Aira Järvinen aloitti työnsä.

Aaltosen suku haluaa
Viialaan uuden kirkon

Sotaa seurannut sotakorvauksien maksaminen ja
jälleenrakennus vaurastutti viialalaisia ja Viialassa
teollisuuslaitoksia omistaneita. Kaikilla oli töitä. Arvi
Kilpinen nosti Viiala Oy:n
kukoistukseen ja Viialan
Nahkatehtaan takaa löytyi
vuorineuvos Emil Aaltonen.
Rukoushuoneesta paranneltu väliaikainen kirkko oli
rakennuksena ollut oman
onnensa nojassa koko sota-ajan ja sen korjaaminen
oli välttämätöntä. Korjaus
tiedettiin kalliiksi, koska
muun muassa rakennuksen
perustukset piti uusia.
Kesäkuussa 1946 Matti
Koskela kutsui seurakunnan
hallinnon koolle pappilaan
uuden kirkon rakentamista
pohtimaan. Tuolloin kirkon
korjaaminen tai jopa uuden
kirkon rakentaminen tuntui
mahdolliselta, mutta ensin
pitäisi hoitaa sodan vauriot. Tampereen piispa E.G.
Gulin taas otti kirkkoasian
esille asettaessaan Koskelaa
virkaansa lokakuussa 1946.
Asessori Sakari Loimaranta ehdotti piispan kehotuksesta seurakunnalle velan
ottamista, mutta velan ottamistakin pelättiin.
”Taloustirehtööri Juho
Oinas oli sitä mieltä, että jos
nyt ajatellaan rakentaa uusi
kirkko näillä taloudellisilla
mahdollisuuksilla, niin se
on uhkarohkeata. Hän sanoi
olevansa siinä uskossa, että
ulkoapäin saadaan tähän
apua. Lahjoitus on luvassa,
vaikka siitä ei paljon puhuta.
Ehkä piankin saadaan uusi
kirkko.”
Mitä Juho Oinas tiesi, sitä ei Matti Koskelan kirjoittama historiikki suoraan
kerro. Viialan kirkkoasiaa
käsiteltiin seuraavan kerran
helmikuussa 1947 kokouksessa Viialan kunnantalossa. Kirkkohallintokuntaa oli
kirkkoherra Koskela tätä
ennen patistellut tekemään
päätöstä. Joko väliaikainen
kirkko korjattaisiin vuonna
1936 tehtyjen suunnitelmien mukaan tai sitten rakennetaan kokonaan uusi
kirkko.
Juho Oinaan johtamaan
kirkkohallintokuntaan
kuului myös vuorineuvos
Aaltosen tytär Saimi Mustakallio. Kunnantalon kokouksessa päätettiin, että
väliaikainen kirkko korjataan. Kuultuaan päätöksen
puhelimitse, Saimi Mustakallio päätti tullakin kokoukseen.
”Kuultuaan päätöksen
hän sanoi olevansa sitä
mieltä, että hänen isänsä,
vuorineuvos Emil Aaltonen

auttaa meitä, jos alamme rakentaa uutta ja kunnollista,
emmekä tuhlaa markkaakaan vanhan kirkon korjaamiseen. Hän lupasi esittää
tämän isälleen.”
Viialan kirkkoasia sai
helmikuun kokouksessa
dramaattisen käänteen.
Myöhemmin selvisi, että
Aaltonen on mukana uuden kirkon rakentamisessa
5 miljoonalla markalla. Kun
uuden kirkon rakentamiskustannukset arvioitiin 12
miljoonaksi markaksi, oli
lahjoitus merkittävä.
Emil Aaltosen lahjoitus
sai seurakuntaan vauhtia.
Kirkkovaltuusto päätti jo
16 maaliskuuta 1947 uuden
kirkon rakentamisesta sille
varatulle paikalle hautausmaan viereen Nordin mäkeen. Mäellä vuokramaalla
sijainnut Josefina Nordin
mökki lunastettiin ja hänen perikunnalleen Aune
Autialle ja Astrid Nordille
maksettiin vielä uuden mökin rakennustarvikkeetkin.

Kohtalo antoi
sementtiä

Eteenkin rakennustarvikkeista oli sodanjälkeisessä
Suomessa huutava pula. Kun
mitään ei oikein voitu tehdä, ei rakennuslupienkaan
kanssa ollut 1948 kiirettä.
Byrokratian rattaissa pyörivät Viialan kirkonkin luvat.
”Eräänä elokuisena aamuna 1948 soitettiin Kirkkohallituksesta kirkkoherra
Koskelalle, että Turun satamaan on saapunut Tanskasta Amerikan kirkon lahjana
2000 säkkiä sementtiä Pohjois-Suomen hävitettyjen
kirkkojen jälleenrakentamiseksi. Mutta Kirkkohallitus
ilmoitti, että sementtiä ei
lähiaikoina voida käyttää,
koska Pohjois-Suomen kirkkojen piirustukset eivät ole
valmiina.”
Tämä puhelu ratkaisi lopullisesti Viialan kirkon rakentamisen. Matti Koskela
ilmoitti, että seurakunta ottaa
sementtisäkit vastaan. Kahden päivän päästä sementit
olivat Viialan rautatieasemalla, mistä ne vietiin Viiala Oy:n
varastoon.
”Kirkkohallintokunta sopi Arvi Kilpisen kanssa, että
Viiala Oy saa lainaksi käyttää
sementtiä omiin rakennustöihinsä niin kauan, kunnes seurakunta saa rakennusluvan
ja pääsee kirkkoa rakentamaan. Seurakunta saa sitten
myöhemmin käyttökelpoista
sementtiä takaisin tarpeen
mukaan.”
Arkkitehti Jaakko Tähtisen suunnitteleman kirkon
rakennustöihin päästiin 4.
lokakuuta 1948. Kirkon harjakaisia vietettiin 2. heinäkuuta 1949. Kirkko vihittiin
käyttöönsä 19. maaliskuuta
1950.
Juha Kosonen

Lähde: Matti Koskela Viialan
kehitys omaksi seurakunnaksi, 1974 - TS-kirjapaino
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Brittiläinen Nicholan Winton pelasti 669
juutalaislasta varmalta kuolemalta 1939
K
ristalliyönä 9.11.1938
saksalaiset tuhosivat
1400 synagogaa ja rukoushuonetta sekä yli 7000
juutalaisten liikettä ja kotia.
Juutalaisten omaisuus takavarikoitiin pian Kristalliyön
jälkeen ja Saksan talouselämästä tehtiin ”arjalainen”.
Yhdessä yössä juutalaisvaino muuttui valtiojohtoiseksi ja järjestelmälliseksi.
Onneksi oli ihmisiä, kuten
brittiläinen Sir Nicholas
Winton, jotka halusivat auttaa juutalaisia. Hänen organisoimansa pelastusoperaation avulla 669 lasta vietiin
turvaan Britanniaan.

ei osannut vastata.

Vaimon suuri
löytö ullakolta

Rajat suljetaan
Puola sulki juutalaisilta rajansa vuonna 1938.
Osa juutalaisista onnistui
pakenemaan muualle Eurooppaan, Yhdysvaltoihin
tai Israeliin. Britannia otti
vastaan 50 000 juutalaista
ja Yhdysvallat kaikkiaan
130 000. Yksistään vuoden
1939 aikana Saksasta pakeni lähes 80 000 juutalaista.
Lokakuussa 1941 juutalaisten poismuutto Saksasta
kiellettiin kokonaan holokaustin ollessa jo täydessä
käynnissä.
Aluksi juutalaisia oli teloitettu ampumalla. Sen
osoittauduttua epäkäytännölliseksi saksalaiset perustivat Puolaan tuhoamisleirejä ja ryhtyivät kuljettamaan
juutalaisia ghettoihin tapettavaksi myrkkykaasulla. Tuhoamisleireille saavuttuaan
sotilaat jakoivat väen.
Yleensä työkykyiset nuoret
pojat ja miehet ohjattiin raskaaseen työhön. Vanhukset,
naiset ja pienet lapset komennettiin joukkoon, joka
vei pesutiloihin. Suihkuista
ei kuitenkaan tullut vettä,
vaan tappavaa kaasua.

Nämä pojat olivat niitä harvoja, jotka selviytyivät elävinä Auschwizista sodan loputtua. Kuva: Auschwiz museum

sodan käynnistyttyä. Myöhemmin kävi ilmi, että viimeisestä junasta vain kaksi
lasta selvisivät elossa, muut
”katosivat”.
Yksi pelastuneista ’Wintonin lapsista’ muisteli, kuinka
pikkupoikana, hänen äitinsä kertoi hänelle tulevasta
lomamatkasta Britanniaan.
Poika kyseli monta kertaa,
että miten te vanhemmat
tulette sinne? Kertoessaan
tätä, nyt jo vanhan miehen
silmät kostuivat, kun hän
muisteli rakasta äitiään. Äiti

Mia Joki

Holokausti on
pahuuden mittari

Edes lapsia
ei säästetty
Jo vuosina 1881–1884 naapurimaassamme järjestettyjen laajamittaisten juutalaisvastaisten mellakoiden
yhteydessä, juutalaisia syytettiin keisari Aleksanteri
II:n murhasta. Vuodet 1917
– 1921 olivat venäjänjuutalaisille pahinta vainon aikaa,
jolloin maassa tapettiin ja
pahoinpideltiin jopa lapset.
Löytyi kuitenkin yksi
mies, joka halusi auttaa,
Yitzhak Ochberg, salakuljetti noina vuosina juutalaislapsia Etelä-Afrikan
Kapkaupunkiin ja Johannesburgiin perustaen sinne
orpokoteja.
Holokaustin aikana tunnetuin juutalaisten pelastaja oli
saksalainen liikemies Oskar
Schindler. Hänet tunnetaan
ponnisteluistaan juutalaisten
työntekijöidensä
suojelemiseksi holokaustilta.
Hän pelastikin yli 1100
juutalaista pitämällä heitä
työssä ase- ja ampumatarviketehtaassaan. Schindleris-

Sodan jälkeen Winton piti
lasten pelastamisoperaation salassa jopa 50 vuotta,
kunnes hänen vaimonsa,
Grete, löysi perheen ullakolta nimilistoja ja lasten
kuvia sisältäneen muistikirjan. Salaa mieheltään vaimo
soitti TV-toimittajalle, joka
innosti uutisesta ja kokosi
kaikki Wintonin pelastaneet lapset paikalle suureen saliin, suoraan TV-lähetykseen. Kun Winton oli
istuutunut saliin, toimittaja
kysyi häneltä: ’Tiedätkö
ketä nämä kaikki ihmiset
ympärilläsi ovat? He ovat
tulleet kiittämään sinua
elämästään.’ Kyynelsilmin
jokainen jo aikuisikään ehtinyt ’lapsi’ kiitteli ja halasi
pelastajaansa.
Wintonin salaisuuden
selvittyä laajemmalle,
Winston lyötiin ritariksi ja
hänelle myönnettiin tsekkiläinen Valkoisen Leijonan
kunniamerkki, maan korkein kunnianosoitus. Kun
Wintonilta kysyttiin, miksi
hän salasi asian, Winton
vastasi: ”En minä ole salannut mitään. Kukaan ei ole
vain kysynyt.” Sitten hän
hymyili leikkisästi.
Nicholas Winton kuoli
106-vuotiaana. Hänen elämäntyönsä oli tehty, 669
juutalaislasta, jotka oli määrä lähettää Tšekkoslovakiasta natsien keskitysleireille,
oli pelastettu.

Nicholas Winton piti lasten pelastamisoperaation salassa 50 vuotta. Kuva: Li-sung

tä tuli maailmankuulu, kun
Steven Spielberg teki hänestä elokuvan Schindlerin lista
v. 1993.

”Britannian
Schindler” Winton
Mies, joka ei halunnut
kunniaa itselleen suuresta urotyöstään huolimatta,
oli brittiläinen Sir Nicholas Winton. Hän, innokas
urheilijanuorukainen, kuuli
ystävältään, Martin Blakelta, joulukuussa 1938, että
natsi-Saksan uhkaamassa
Prahassa kaivattaisiin apua.
Winton hylkäsi suunnitelmansa laskettelulomasta ja
matkasi Prahaan. Paikalle
päästyään hän järkyttyi juutalaisten vaikeista oloista
teltoissa, kylmän talven armoilla. Winton alkoi pohtia
kahden ystävänsä kanssa, miten voisi auttaa edes lapsia.

Lopulta ystävykset päättivät
evakuoida halukkaat lapset
Britanniaan. Suunnitelma ei
ollut helppo, mutta siinä oli
kyse lasten elämästä.
Ystävä-kolmikko perusti
päämajan prahalaiseen hotelliin ja ryhtyi keräämään
nimilistaa niiden perheiden
lapsista, jotka lähetettäisiin
turvaan. Kun työ oli tehty,
Winton matkusti takaisin
Britanniaan etsimään lapsille perheitä lehti-ilmoitusten
avulla sekä neuvottelemaan
viranomaisten kanssa luvasta
tuoda lapset maahan.
Kristalliyön myötä raja luvattiin avata lapsille Britanniassa, mutta tiukoin ehdoin:
Wintonin täytyi järjestää
jokaiselle matkustusasiakirjat
ja perheet. Jännite oli myös
itse matka; se täytyi tehdä
junalla sodan partaalla olevan Euroopan läpi, Saksan
kautta Hollantiin, joka oli

jo aiemmin sulkenut rajansa
kaikilta juutalaisilta. Winton
kertoi käyttäneensä hyväksi kaikkia keinoja - omia
suhteitaan, suostutteluita ja
pienimuotoista kiristystäkin.
Britannian vaatimat matkustusasiakirjat väärennettiin
niille lapsille, joilla sellaisia
ei muuten ollut.

Lasten
pelastusoperaatio
’Wintonin lapsia’ matkusti
kahdeksassa junassa Euroopan halki maalis-elokuun välillä vuonna 1939. Pelastettuja 1 - 17 vuotiaita lapsia oli
669. Wintonin mieltä painoi
kuolinvuoteelle saakka kuitenkin se viimeinen juna,
jonka oli määrä tuoda isoin
lasti, 250 lasta, turvaan. Tuo
juna ei enää päässyt jatkamaan Puolasta, jonne Saksa
hyökkäsi samana päivänä,

Arviolta noin kaksi kol-

mannesta Euroopan juutalaisista eli 5–7 miljoonaa
kuoli holokaustissa. Noin
kolme miljoonaa juutalaista surmattiin varsinaisilla
tuhoamisleireillä, liikkuvat
tuhoamisyksiköt surmasivat
noin miljoonan ja loput surmattiin ghetoissa tai näännytettiin tarkoituksella nälkään
ja kovaan työhön työleireillä.
Jos lasketaan kaikki natsien
järjestelmällisissä vainoissa
kuolleet, nousee uhrien määrä arviosta riippuen 11–17

miljoonaan henkeen.
Holokausti loppui kun
Saksa joutui vetäytymään
miehittämiltään alueilta
sodan loppuvuosina 1944–
1945. Syylliset asetettiin
sodan jälkeen oikeuteen ja
moni sai kuolemantuomion.
Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä holokaustista on
tullut pahuuden mittari, jota
vasten ihmisten ja valtioiden
moraalittomia tekoja mitataan.
Mia Joki

29-vuotias Nicholas Winton pitelee juuri vanhemmistaan erotettua pelastamaansa poikaa. (Kuva: tuntematon. Public domain)

1.4.2020
Seurakuntaviesti
Akaan
Seutu –Akaan
Keskiviikko
1.4.2020

317

Rakkaus, joka täytyy kokea

Jukka Tolosen elämä muuttui vankilassa uskoontulon jälkeen.
(Kuvaaja Harri MJ Joki)

Kitaristi Jukka
Tolosen uusi elämä
Yhdet tunnetuimmista progressiivista rokkia soittavista yhtyeistä 70-luvulla olivat
Tasavallan Presidentti ja
Wigwam. Suomen tunnetuin
kitaristi ja mies, joka aikoinaan soitti kitaraa molemmissa yhtyeissä, oli Jukka
Tolonen. Jukan arvostuksesta kertoo se, että Abba-yhtye kysyi häntä taustabändiin Amerikan kiertueelle
kitaristiksi. Jukka kieltäytyi
tarjouksesta, koska hänen
esikoislapsensa syntyi silloin.
70-luvun jälkeen Tolonen
ajautui vakaviin alkoholi- ja
huumeongelmiin. Lopulta
hän joutui jopa vankilaan.
Vankilassa Jukka rukoili
omien sanojensa mukaan
ensimmäisen kerran Jeesusta. Hän rukoili, ettei hänen
puukottamansa naisystävä
kuolisi. Rukousvastauksena
nainen jäi eloon.
Kun Jukka oli ollut vuoden vankilassa, hän sai antaa
elämänsä Jeesukselle. Se,
että ihminen voi saada syntinsä anteeksi Jeesukselta,
on Jukka Toloselle nykyään
kaikki kaikessa. Uskoontulon myötä Jukalle tapahtui
toinenkin ihme, huumeet ja
alkoholi saivat jäädä - hän sai
raitistua!
Yllättävää Jumalan riisumista Jukan elämässä oli
myös se, että kaikki tuntevat hänet kitaristina, mutta
vankilassa ollessaan hän sai
nivelrikon sormiinsa. Hänen
sormensa jäykistyivät. Hän ei
juurikaan enää soita kitaraa,
vaan pianoa ja vähän bassoa.

Pääsiäinen on suurin hengellinen juhla, jolloin sadat tuhannet ihmiset ympäri maailman
suuntaavat matkansa kohti
suurta ’Kuninkaan kaupunkia’,
Jerusalemia.
Ensimmäisen pääsiäisen tapahtumat juontavat Egyptiin,
jossa juutalaisia pidettiin orjuudessa julman faaraon Ramses II:n tultua valtaan vuonna
1290 eKr.
Orjien verellä ja hiellä rakennettiin varastokaupungit
Ramses ja Piitom.) Farao ei
päästänyt uskollisia orjiansa
lähtemään, vaikka Egypti oli
kärsinyt suurista vitsauksista
ja Mooses oli pyytänyt lupaa
lähteä jo monta kertaa.
Kuitenkin viimeisen vitsauksen jälkeen, jolloin kaikki
Egyptin esikoiset kuolivat, farao päästi Israelin kansan lähtemään. Viimeisessä vitsauksessa vain ne perheet, jotka
tottelivat Jumalaa eli piirsivät
karitsan verellä ristin merkin
oven pieliinsä, pelastuivat
’tuhoajaenkeliltä’, joka kulki
ympäri Egyptiä tuona yönä.
Seuraavana aamuna, 340
Egyptissä vietetyn vuoden jälkeen, juutalaiset saivat lähteä
kohti luvattua maata, Israelia.
Ilo oli ylimmillään, karitsan
veri oli suojellut heitä kuolemalta ja orjista tuli vapaita - oli
ensimmäinen pääsiäinen!

Jeesus – ”viisas
ihminen”
Jukka Tolonen Ruisrockissa
19-vuotiaana vuonna 1971.
Kuvaaja: Heikki Innanen /
Museovirasto

”On tärkeämpää, että voin
todistaa Jeesuksesta, kuin
ajatella omaa uraa”, Jukka
kertoo.
Mia Joki

Kommentti

Hypätään ajassa eteenpäin
vuoteen 93 jKr, jolloin ensimmäisen vuosisadan merkittävin historioitsija, Flavius
Josephus, kirjoittaa seuraavaa:
”Niihin aikoihin siellä eli
Jeesus, viisas ihminen, jos
häntä voi nimittää ihmiseksi.
Sillä hän oli henkilö, joka teki
yllättäviä sankaritekoja ja oli
sellaisten ihmisten opettaja,
jotka iloiten ottivat vastaan
totuuden. Hän voitti puolelleen monia juutalaisia ja monia
kreikkalaisia. Hän oli Kristus.

Kun Pilatus, kuultuaan että
häntä syyttivät keskuudessamme korkeimmassa asemassa
olevat miehet, oli tuominnut
hänet ristiinnaulittavaksi, ne,
jotka olivat ensin oppineet rakastamaan häntä, eivät luopuneet kiintymyksestään häntä
kohtaan. Kolmantena päivänä
hän ilmestyi heille herättyään
takaisin henkiin, sillä Jumalan
profeetat olivat profetoineet
tämän ja lukemattomia muita
hämmästyttäviä asioita hänestä. Ja kristittyjen heimo, jota
hänen mukaansa sillä nimellä
kutsutaan, ei tähän päivään
mennessä ole kadonnut.»
Tämä ’kristittyjen heimo’
tietää, että tämä ’viisas ihminen’ syntyi maailmaan, jotta
hän toteuttaisi Jumalan pelastussuunnitelman. Tarvittiin
siis välimies, yksi täydellinen
uhri, joka ottaisi ihmisten
pahat teot päälleen ja kuolisi
niiden edestä, jotta meillä olisi elämä. Näin tapahtui, Hänen
ristinkuolemansa mahdollisti
meille pääsyn Jumalan yhteyteen. Jeesus teki sen rakkaudesta meihin ja myös siksi, että
hän kunnioitti Isänsä tahtoa.
On huomioitavaa, että
Jeesus oli sekä ihminen, että
Jumala. Hän todella pelkäsi ja
kärsi tuskaa jo Getsemanen
puutarhassa ennen ristiinnaulitsemista. Hän hikoili verta.
Lääkärit ovat kertoneet, että
kun tuska on äärimmäisen
suuri, verisuonet voivat rikkoontua ja veri sekoittua hi-

keen.

Jeesus rakasti ja
antoi anteeksi
Opetuslapset nukkuivat, kun
heidän opettajansa pyysi
valvomaan kanssaan. Pietari
kielsi Jeesuksen, vaikka hän
vannoi jopa kuolevansa tämän
edestä. Jeesuksen seuraajat
luikkivat pakoon, kun Häntä tultiin vangitsemaan, silti
Jeesus antoi anteeksi seuraajilleen, mutta myös vainoojilleen. Sillä ne, jotka huusivat
’Siunattu hän, kuningas, joka
tulee Herran nimessä!’, huusivat vain muutamaa päivää
myöhemmin: ’Ristiinnaulitse!’ Niitäkin ihmisiä Jeesus
rakasti.
Ne sotilaat, jotka naulasivat hänen kätensä ja jalkansa
roomalaisilla n. kolmen sentin
paksuisilla nauloilla kiinni ristiin tai ne sotilaat, jotka olivat
hakanneet ja ruoskineet Hänet niin pahoin, ettei Hänen
muotonsa ollut enää ihmisen
kaltainen. Niitäkin Jeesus rakasti ja antoi heille anteeksi.
Tämä kuvastuu sanoissa, mitkä Hän sanoi roikkuessaan ristillä: ’Isä anna heille anteeksi,
sillä he eivät tiedä, mitä he
tekevät.’ (Luuk.23:34)
Ristiinnaulitsemista suorittaneet sadanpäämies ja sotilaat näkivät, kuinka Jeesus
antoi henkensä, he peljästyivät maanjäristystä ja sanoivat
”Totisesti tämä oli Jumalan

Poika”.
Jos kaikki olisi jäänyt tähän, ei ihmiskunnalla olisi
ollut toivoa pelastumisesta,
eikä taivaspaikasta. Vaikka
Jeesuksen haudan vartiointia
tehostettiin kolminkertaiseksi, vaikka haudan eteen
vieritettiin valtava järkäle, ne
eivät estäneet pääsiäisen ihmettä. Kun itkuinen ja syvästi
surullinen naisjoukko saapuu
haudalle voitelemaan ruumiin
juutalaiseen tapaan hajuaineilla, heitä vastassa onkin tyhjä
hauta ja kaksi valkopukuista
miestä, jotka sanovat: ’Miksi te
etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei Hän ole täällä, Hän
on noussut ylös!’ (Luuk.24:5)
Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi
näille naisille, opetuslapsilleen
sekä yli viidellesadalle muulle. Nämä silminnäkijät olivat
todistajia, jotka veivät ilosanoman maailman ääriin, monet
maksaen sen omalla hengellään. Mutta se kannatti. Sillä
nyt meillä on tieto siitä, miksi
kannattaa elää!
Jeesuksessa Jumala tuli
ihmiseksi, Kaikkivaltias tuli
keskellemme ja osalliseksi kipua, heikkoutta ja kärsimystä.
Pyhä imi kirouksemme itseensä. Kirouksen, joka pahojen
tekojemme tähden olisi ollut
meidän kannettavanamme.
Jumalan Pojan alentumista ja
nöyrtymistä on mahdotonta
sanoittaa. Se on rakkaus, joka
täytyy kokea.
Mia Joki

Via Dolorosan varrella sijaitsevassa kirkon alttaritaulussa
Pilatus näyttää kansalle Jeesuksen orjantappurakruunu
päässään. Silloin kansa huutaa:
”Ristiinnaulitse!” Pilatus oli eri
mieltä ja pesi kätensä kuolemantuomiosta.

Minulla oli suuri ilo haastatella Jukka Tolosta ”Vain
yksi tie” -ohjelmaan. Jakso
numero kuusi ’Uusi elämä’
löytyy TV7 nettiarkistosta.
Yllättävää oli, että Jukka tuli
Helsingistä asti Mia Joen ’Uskollinen’ CD:n julkaisukonserttiin Akaan seurakuntaan
7. maaliskuuta. Jukka kertoi
katsoneensa kaikki ”Vain yksi tie” -jaksot ja nauttivansa
erityisesti niiden musiikista.)
Harri MJ Joki

Diakonia
kulkee rinnallasi
Diakonia auttaa, kunhan
ensin sovit asioistasi puhelimitse ja toimitat taloustietosi
sähköpostitse tai valokuvaliitteenä puhelimella. Asiat
hoidamme diakonian ovelta
sopivalta turvaetäisyydeltä. Kaupassakäyntejä hoidamme resurssien mukaan.
Eu-ruokaa voi myös kysellä
diakoniasta.

Fyysisestä kunnosta huolehtimiseksi diakoniasta on
nyt mahdollista lainata kuntoiluvälineitä: kävelysauvoja, hulavanteita, puntteja,
hyppynaruja sekä hierontapalloja. Kysy lisää diakoniatyöntekijöiltä, yhteystiedot
löytyvät kotisivuilta sekä
tämän seurakuntaviestin takasivulta.

Monelle suomalaiselle kristitylle rakas paikka on Puutarhahauta Jerusalemissa, jossa voi eläytyä pääsiäisaamun tapahtumiin. Siellä
voi kurkistaa hautaan ja todeta, että se on tyhjä!
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www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunta on Facebookissa
Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto (Sontulantie 1, Toijala)
Kirkkoherranvirastoon yhteydenotot
toistaiseksi ensisijaisesti puhelimitse: 040 358 3342 ja
sähköpostitse: akaan.seurakunta@evl.fi
Virasto on auki ma klo 9 – 11
Puhelinpalvelu ma - to klo 9 -11 ja 12 -14 040 358 3342
to ei iltapäivällä, perjantaina suljettu
Virkatodistustilaukset
sähköpostilla: akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunnan palveleva puhelinnumero
(keskusteluapua) klo 8 - 20		
040 540 5258
Kirkon palvelevan puhelimen numero 0400 22 11 80
on avoinna joka ilta klo 18 – 24.
Papit
kirkkoherra Ali Kulhia		
vs. kirkkoherra Kukka Salmiovirta
kappalainen Riina Saastamoinen
seurakuntapastori Rauli Helenius
kappalainen Tero Kuparinen		
seurakuntapastori Sirpa Piirto		
vt. seurakuntapastori Katja Pääkkönen
vt. seurakuntapastori Jari Turunen

040 739 8390
050 505 3133
040 518 1853
040 553 8485
0400 51 1677
040 709 3430
050 527 8449
040 725 7427

Kanttorit
Heikki Ali-Löytty			
Marja Karhu			
Juha Salmesvuori			

040 839 5937
040 836 4648
040 721 1182

Akaan seurakunnan
lähetystyön kevät
Hiljaisen viikon
jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset nähtävissä suoratoistona
Akaan kirkosta kotisivuilla www.akaanseurakunta.fi
Palmusunnuntai 5.4. sanajumalanpalvelus klo 10
Kiirastorstai 9.3. messu klo 18
Kirkko puetaan messun päätteeksi mustaan.
Pitkäperjantai 10.3. sanajumalanpalvelus klo 10
1. Pääsiäispäivä 12.3. sanajumalanpalvelus klo 10

Suntiot
Akaan kirkko, Toijala
Kirsti Mäkelä			
040 725 7412
Viialan kirkko, Viiala
Harri Poutanen			
040 839 5856
Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoski		
Pasi Nieminen			
040 594 8556

Lähetystyön tukeminen on myös rukousta,
sitä voimme tässä tilanteessa kaikki tehdä.

Diakoniatyöntekijät			
Marjo Perkiö			
040 839 5975
Satu-Tuulia Halkosaari		
040 725 7418
Eeria Suontausta 		
040 709 1691
Erityisnuorisotyönohjaaja
Tarmo Repo			

040 715 4788

Nuorisotyönohjaajat
Hele Ali-Löytty			
Henni-Säde Kopperi		
Veera Lahti			

040 543 5906
040 484 1626
040 742 2711

Lähetys- ja tiedotussihteeri
Jaana Viitakangas-Klemola		

040 182 5226

Kasvatuksen työalavastaava
vt. Hanna Jussila			

040 725 7415

Lastenohjaajat
Berit Joki, Toijala			
Susanna Antosalo, Toijala		
Nina Heikkilä, Kylmäkoski		
Vilma Lahti, Kylmäkoski		

040 358 3334
040 765 5544
050 436 9407
040 709 1714

Hautausmaatyöntekijät
seurakuntapuutarhuri Paula Pastell
erityisammattimies Kalle Lampinen

040 587 3729
040 765 5533

Keittiö
emäntä Tuija Leppimäki		

040 743 3477

Kiinteistötyöntekijät
huoltomestari Kimmo Lyytikäinen
erityisammattimies Markku Heikkilä

040 556 0664
040 358 3330

Taloustoimisto (srk-talon 2. krs, Toijala)
talouspäällikkö Arja Tarela		
0400 39 6694
taloussihteeri Hanna Lamminen
040 358 3341
Leirikeskukset
Toukola, Toukolantie 98, 37910 Akaa
Kumpula, Kumpulantie 19, 37830 Akaa

Diakonian kevät 2020
Koronavirusepidemia aiheuttaa muutoksia kevään
toimintaamme:
Mielenterveyskuntoutujien retki Lempäälään
järjestetään toukokuun sijasta myöhempänä
ajankohtana, josta ilmoitetaan kirkollisissa
ilmoituksissa ja nettisivuilla.
Päihdetyön leiripäivää ei järjestetä toukokuussa.
Diakoniapäivystys:
Seurakunnan diakoniatyöntekijät on mahdollista
tavoittaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla
Toijalassa:
Satu-Tuulia Halkosaari p. 040 725 7418,
satu-tuulia.halkosaari@evl.fi
Eeria Suontausta p. 040 709 1691,
eeria.suontausta@evl.fi
Viialassa:
Marjo Perkiö p. 040 839 5975, marjo.perkio@evl.fi
Kylmäkoskella:
Eeria Suontausta p. 040 709 1691,
eeria.suontausta@evl.fi
Olopäivät ja kaikki diakonian ryhmät
Ryhmät ovat toistaiseksi tauolla.

Akaan seurakunnan tiedotuslehti 1/2020

Aikuisten sururyhmään voi vielä ilmoittautua
Huhtikuussa alkavaksi suunniteltu viiden
kokoontumiskerran sururyhmä aloitetaan, kun
ryhmätoiminta palautuu normaaliksi. Sururyhmän
uusi aikataulu tiedotetaan ilmoittautuneille.
Sururyhmään ilmoittautumiset diakoni Eeria
Suontaustalle, p. 040 709 1691.

Päätoimittaja: Kukka Salmiovirta
Kirjoittajat: Satu-Tuulia Halkosaari, Mia Joki, Harri MJ
Joki, Juha Kosonen, Katja Pääkkönen, Juha Salmesvuori,
Kukka Salmiovirta, Eeria Suontausta
Valokuvat: Auschwiz museum, Heikki Ali-Löytty, Hele
Ali-Löytty, Harri MJ ja Mia Joki, Li-sung, Juha Salmesvuori, Jaana Viitakangas-Klemola
Taitto Akaan Seutu / Juha Kosonen

Lasten sururyhmään on jatkuva ilmoittautuminen
Ryhmä aloitetaan, kun on riittävästi osallistujia,
kuitenkin aikaisintaan syksyllä 2020. Lasten
sururyhmään ilmoittaudutaan jättämällä
yhteydenottopyyntö diakoni Marjo Perkiölle,
marjo.perkio@evl.fi

Armon, ilon ja toivon yhteisö

• Kevään kaikki lähetyspiirit seurakunnan tiloissa
ja kotona ovat tauolla
• Viialan lähetystupa on suljettu toistaiseksi
• Helatorstain seitsemän kirkon pyörälenkki siirtyy
myöhempään ajankohtaan, mahdollisesti elokuun
lopulle.
• Toukokuulle suunnitellut Suomen Lähetysseuran
lähetysjuhlat Lahdessa, Medialähetyspäivät Seinäjoella ja Suomen Pipliaseuran Voimafestivaali
Espoossa on peruttu
• Kaikki kevään yksittäiset tapahtumat lähetystyön
osalta perutaan
• Jos mahdollista, seuraa eri lähetysjärjestöjen kotisivuja netissä: saat tietoa sekä toiminnasta että
tilitiedot taloudelliseen auttamiseen

Herra Jeesus Kristus,
Sinä sanot olevasi Hyvä Paimen,
joka on ”tullut antamaan elämän,
yltäkylläisen elämän” meille (Joh. 10:10).
Sinä tahdot, että kaikki ihmiset jakavat
Sinun elämääsi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi.
Sinä tahdot, että kaikki tuntevat
Sinut ja rakastavat Sinua.
Auta meitä viemään sinun viestisi eteenpäin!
Anna meille Sinun voimasi, Pyhän Henkesi, joka on
aina johdattanut kirkkoa lähetyksen teille!
Opeta meitä viisaasti ymmärtämään ajan merkkejä
ja anna meille rohkeutta elää evankeliumin mukaan!
Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä,
jotta me kaikki kasvaisimme
yhdessä Sinun yhdeksi ruumiiksesi!
Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme!
Sinä, joka elät ja hallitset Isän Jumalan kanssa
Pyhän Hengen yhteydessä,
Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
isä Toan Tri Nguyen

Partiolippukunta Viialan Metsänkävijöiden
sudenpenturyhmä Karhunpennut toivottaa
viialalaisille hyvää pääsiäisen aikaa
laittamalla virpomisoksia Lähetystuvan
ikkunalle (Keskuskatu 39).
Partiolippukunta Karhunpennut haastaa
lippukunnan toisetkin ryhmät
virpomisvitsatalkoisiin!

