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”Aurinko tanssii,
halleluja!
Riemuitse taivas!
Riemuitse maa!
Jeesus on noussut
haudastansa!”
Virsikirjan lisävihko: 942:1

Hele Ali-Löytty sai korkean
tunnustuksen partiotyöstään
Partiolippukunta Viialan Metsänkävijät vietti 80-vuotisjuhliaan helmikuussa. Ensin oli
juhlajumalanpalvelus Viialan
kirkossa, josta marssittiin kulkueena juhlapaikkaan, joka oli
Viialan Työväentalo.
Keittolounaan jälkeen oli
varsinainen juhla, jossa juhlapuheen piti partiojohtaja
Erja Pentti. Ohjelmien jälkeen jaettiin ansiomerkkejä.
Hopeajoutsen numero 53
ojennettiin Akaan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Hele
Ali-Löytylle. Hele on tehnyt
työtä ja vaikuttanut piirin ja
keskusjärjestön uskontokasvatusryhmissä pitkään sekä
ollut laatimassa seppotyön
käsikirjaa seurakuntien partiotyöntekijöille.

Partiojohtaja Hele Ali-Löytty sai Suomen Partiolaisten korkeimman naisjohtajan ansiomerkin, Hopeajoutsenen.

Kolehdinkantajat ja Akaan Nuorisokuorolaisia.
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Kirkkoherran kynästä
Ali Kulhia
Akaan kirkkoherra

Lahjat
käyttöön!
Jokainen meistä omaa jotain lahjoja. Itse olen
useimmissa asioissa keskinkertainen, mutta ahkera
keskinkertainen. Nuorempana olin vakuuttunut,
etten pysty laulamaan lainkaan, en yhtään mitään.
Tuli tilanteita, joissa oli mahdollisuus harjoitella
sitä. Päädyin välttäväksi laulajaksi, ja on siitä jotain
iloa ollut, kun on pitänyt rippikoulussa tai muualla
aloittaa joku yhteislaulu. Siinä on auttanut ahkera
kitaransoiton harjoittelu myös: rytmitajuni on vähän heikko, mutta jotain tilanteita on voinut auttaa
silläkin rämpytyksellä.
Jumala on antanut elämän, ja siihen kaikenlaisia ovia, lasiovia ja umpipuisia, kuljettaviksi ja
ikkunoita, näköalapaikkoja. Joillakin on sellainen
käsitys, että elämä on annettu vain oman itsemme
viihdyttämiseksi ja toiset ovat siinä apulaisina.
Raamatussa kerrotaan, että elämämme kuuluu sen
Antajalle. Siitä olisi kaunista kiittää antamalla aikaansa ja jopa lahjojaan itse Luojan palvelukseen.
Miten sellaista osaisin tehdä? Jos ei ihan heti
tule mitään mieleen, niin anna meidän vähän
ehdotella. Eräät ovat mukana erilaisissa seurakunnan ystäväpalveluissa, joku lukee näkövammaisille
äänilehtiä, kolmas on joinakin lauantai-iltoina
nuorisokahvilan aikuisena. Se on arvokas palvelus,
varmasti nuorten vanhemmat kiittävät iltarukouksissa heistä.
Toinen on löytänyt paikkansa jossain elämänvaiheessa isosena rippikouluissa, kerhonohjaajana,
pyhäkoulun ohjaajana, lastenleireillä, vammaisten
leireillä. Ompeluseura- ja myyjäistoiminnalla kerätään kätevästi vaikkapa lähetykselle, diakonialle
ja Yhteisvastuu-keräykselle varoja. Kuuluisin homma on varmaan toimia kahvinkeittäjänä ja -kaatajana, ja se on aivan hienoa hommaa, itsekin teen
sitä ja keittelen talkoilla soppaa jonkun kannatettavan asian hyväksi.
Yksi sunnuntaijuttu on oikein mukavaa, nimittäin messuryhmissä toimiminen eli jumalanpalveluksissa jonkun homman hoitamista. Se voi
olla helppoa, kuten virsikirjojen ja tervehdysten
jakamista tai voi ottaa vaativankin tehtävän.
Silloin on aivan päivänselvästi ja kiistatta Herran
palveluksessa. Samoin sanakuulijana, kuorolaisena, virrenveisaajana ja kolehdin antajana olet
suurissa talkoissa mukana. Ensi syksynä valitaan
uusia päättäjiä seurakunnalle neljäksi vuodeksi.
Ehdokkaiksi tarvitaan järkeviä ja päätöksentekoon pystyviä ihmisiä.
Nyt on tullut ilmi, että joskus on vaikeaa
löytää hautajaisiin arkunkantajia. Silloin, kun
on muutenkin raskasta, tarvitsisi ihmisiä, jotka
tulevat kantamaan. Aina ei osaa lohduttaa eikä
muutenkaan auttaa, mutta arkunkantajana olisi
hienolla paikalla tekemässä arvokasta palvelusta.
Tällaiseen porukkaan etsitään nyt vapaaehtoisia
seurakunnassa.

Hetki hiljentyen
”Vieraalla maalla kaukana on kumpu kivinen.
Sen koloon kerran iskettiin puu ristinmuotoinen.”
Näin alkaa virsi 78. Vanhassa virsikirjassa se oli numero
636 ja tekstikin on hieman eri
kuin nykyisessä. Nämä säkeet
kumpuavat yhä mieleen jostain
lapsuuden pääsiäiskirkoista ja
vievät ajatukset johonkin kaukaiseen maahan, jossa joskus
kauan sitten tapahtui jotain
mystistä, suurta, pelottavaa,
outoa, jotain jota on ihmismielen vaikea käsittää.

”En saata Jeesus ymmärtää
sun kärsimystäsi, vaan luotan,
että sovitit myös minun syntini. ”
Tuohon lauseeseen kiteytyy jotain oleellista uskostamme. Se on yhtäältä vaikeaa ja
helppoa. Jeesuksen ristinkuolemaa, ylösnousemusta
ja syntien sovitusta on vaikea järjellä ymmärtää. Mihin
moista tapahtumaa tarvittiin?
Uskonko, että Jeesus on kuollut puolestani? Välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta

ymmärrä en. Toivon toki, että
näin on. Olenko uskossa vai
olenko toivossa. Sanotaanhan, että toivossa on hyvä
elää. Vai olisiko vielä parempi, jos sitä yrittäisi kuitenkin
luottaa. Ajatellaan, että usko
luottamusta siihen mitä ei voi
nähdä, eikä ymmärtää. Luottavaisin mielin on hyvä elää.
”Sä kuolit, että pääsisin luo
isän Jumalan, ja lapsenansa
kulkisin myös kautta maailman”
Kerran suunnittelimme
nuorten kanssa pääsiäismessuun saarnaa. Keskustelimme, mitä ajatuksia pääsiäinen nostaa pintaan ja miten
pääsiäisen teemat kenties
liittyisi tähän päivään. Aika
pitkälle ajatukset pyörivät
kärsimyksen tematiikan ympärillä. Miksi maailmassa on
niin paljon pahaa ja kärsimystä. Miksi Jumala sallii, missä
Jumala on kun jotain todella

pahaa tapahtuu. Siihen emme
silläkään kertaa löytäneet
vastausta. On silti ajateltu,
että Jumalakin on Kristuksen
kärsimyksen kautta mukana
ihmistenkin kärsimyksissä,
vaikkei todellakaan siltä tuntuisi.
Ajattelemisen arvoista on,
missä minä itse olen, mitä

minä teen kun näen ympärilläni kärsimystä. Ojennanko
käteni, vai odotanko jonkun
muun tekevän sen? Helposti
tulee syyttäneeksi Jumalaa,
kun syyllinen voikin olla
ihan muualla. Mikä on ihminen määrittelemään, miten
Jumala toimii tai saa toimia?
Jumalan lapsena kulkeminen
antaa meille mahdollisuuden
kantaa toisten liian painavia
taakkoja.
”On rakkautes ääretön, sä
voitit kuoleman. Ja siksi Jeesus sinua mä aina rakastan.”
Vaikka meidän on vaikea
uskoa, voimme silti luottaa
pääsiäisen sanomaan, ja kohottaa katseemme kohti ristin armoa, ja luottaa, että sitä
riittää. Kuolema on voitettu,
ja kuormat on kannettu.
Siunattua pääsiäistä sinulle!
Janne Salonen
nuorisotyönohjaaja

Mitä haluat paikallislehden
kirkollisiin ilmoituksiin?
Kerrothan meille, mitä ha-
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Kumpulan rippikoululaiset, Salmiovirta, Ali-Löytty

moinen, Karhu, Tanssiorkesteri Tähtikartta.

leirikeskuksessa.
To 22.3. Siioninvirsi-

Missä voi siunata hautaan?
Hautaan siunaaminen on koskettava ja merkittävä tilaisuus.
Siinä on tarkoitus hoitaa myös
meidän saattajien sieluja, mutta myös toimittaa itse siunaaminen. Evankelis-luterilaisella
kirkolla on asiasta ohjeita, mutta myös määräyksiä. Yksi niistä
koskee paikkaa, missä hautaan
siunaamisen voi toimittaa. Tällä
haetaan tietynlaista arvokkuutta ja myös annetaan määräykset
siitä, mitkä paikat ovat arvoltaan tähän sopivia.

Kirkkojärjestyksen 2. luvun
22. pykälässä lukee, että ”pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa,
haudalla tai vainajan kotona,
sen mukaan kuin omaiset
sopivat siitä papin kanssa”.
Papit ovat pyhästi luvanneet
noudattaa kirkkolakia ja tätä
kirkkojärjestystä.
Huomatkaa, että koti on
pyhä paikka, siellä voi myös
toimittaa hautaan siunaamisen ja ennen vanhaan se
olikin hyvin yleistä. Samoin
haudan äärellä on varsinkin
kesäaikana kaunista toimittaa
siunaaminen, tosin juhlalliset
urut jäävät silloin kokematta.
Meillä Akaan seurakunnassa on kolme hienoa kirkkoa ja
kolme hautausmaata sekä Toi-

jalassa lisäksi Akaan siunauskappeli, eli seitsemän hienoa
paikkaa tähän tarkoitukseen.
Jostain syystä on liikkeellä käsitys, että Viialan vainajien säilytystilassa eli ruumishuoneella olisi soveliasta
toimittaa hautaan siunaaminen. Valitettavasti sitä ei ole
suunniteltu eikä rakennettu
sellaiseen tarkoitukseen. Se
ei ole siunauskappeli eikä

kirkko. Siellä voi toimittaa
hyvästijätön muutaman henkilön kesken, kun vainaja on
tuotu sinne tai häntä ollaan
viemässä toiseen paikkaan.
Piispa on lähettänyt meille
myös paimentavan kirjeen
tästä aiheesta, kun asia on
tullut esille.
Olemme etsimässä vapaaehtoisia ihmisiä, jotka haluaisivat auttaa surevia omaisia,

Ahokas 87v, Matti Antero
Koskinen 55v.

joilta puuttuu kantajia hautajaisiin. Jos olet sellainen henkilö, ilmoittaudu lähimmälle
papille, kanttorille, suntiolle
tai kirkkoherranvirastoon.
Tekisit todella arvokasta vapaaehtoistyötä juuri niille ihmisille, jotka tarvitset apua
vaikeana aikana.
Ali Kulhia
kirkkoherra

Viialassa sijaitsevan vainajien säilytystilan on suunnitellut diplomi-insinööri Tarmo Törmä.
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Diakoni Aino Kivelän tärkein kysymys:

Miten voin auttaa sinua?
Viiden lapsen äiti Aino Kivelä Tampereen Kaarilasta
on uusi Akaan seurakunnan
kirkkoneuvoston valitsema
diakoniatyöntekijä. Hän aloitti
työt maaliskuun puolessa välissä virkapaikkanaan Toijala.
Ainosta tuli työpari Johanna
Törmäselle Aila Laaksosen
jäätyä eläkkeelle.

- Hain Akaaseen, koska
halusin vakituisen viran. Sijaisena ei voi suunnitella ja
kehittää työtään niin hyvin
kuin vakituisena, Aino kertoo.
- Vakituinen virka antaa
mandaatin ja vastuun, sen
saaminen on myös luottamuksen osoitus, Aino iloitsee.

Yli 20 vuotta
nuorisotyössä
Aino Kivelä toimi yli parikymmentä vuotta Ylöjärven
seurakunnassa nuorisotyönohjaajana. Siitä ajasta noin 10
vuotta hän oli äitiyslomalla
ja hoiti lapsia kotona. Ainon
aviomies Esa-Jussi oli pitkään
taksiyrittäjänä, kunnes luopui
yrittäjyydestä ja jatkaa nykyisin taksinkuljettajana. He
ovat olleet naimisissa vuodesta 1993. Ainon juuret yltävät

Urjalan Kehron kylään, josta
vanhemmat ovat kotoisin. Aino syntyi sinne 12-lapsisen
perheen kuopuksena.

Yksi mielenkiintoinen
yksityiskohta liittyy Ainon
ja Esa-Jussin ensimmäiseen
asuntokauppaan, kun he
muuttivat Ylöjärvellä hetken asuttuaan Tampereelle.
He nimittäin ostivat Pispalasta kaksi pientä vierekkäistä
asuntoa, jotka oli tarkoitus
yhdistää yhdeksi. Toisessa
asunnossa oli asunut itse
Olavi Virta. Siitä kävi oikein Aamulehden toimittaja
tekemässä jutunkin. Kivelät
eivät kuitenkaan asuneet
Pispalassa kauan, vaan myivät molemmat asunnot. He
löysivät Kaarilasta toimivan
omakotitalon, jossa asuvat
vieläkin.

Kaikki lähtee
kuuntelemisesta: miten
voin auttaa ihmistä
hänen asioissaan

Muuntokoulutuksella
diakoniksi
Vuosina 2011 - 2013 Kivelän
Aino suoritti nuorisotyönohjaajan muuntokoulutusta
diakoni-sosionomiksi (AMK).
Pian valmistumisen jälkeen
Ainoa kysyttiin Ylöjärven
seurakuntaan sijaiseksi diakoniatyöhön. Ylöjärvellä hän
työskentelikin viime vuoden

Tamperelainen Aino Kivelä on vastavalittu ja työnsä jo aloittanut diakoniatyöntekijä Akaan seurakunnassa.
loppuun: melkein neljä vuotta diakoniatyössä. Akaaseen
hän tuli Nokian seurakunnan

diakoniatyön määräaikaisesta
sijaisuudesta.

- Koen johdatusta omassa

elämässäni, kun sain tämän
viran niin nopeasti, Aino toteaa. Tämä oli kolmas diakonian virka, jota hän haki.
Kivelän Aino tekee työtään luovalla otteella ja hän
on ennen kaikkea innostunut
kuulemaan akaalaisen ihmisen tarinaa.
- Kaikki lähtee kuuntelemisesta: miten voin auttaa
ihmistä hänen asioissaan.
Tärkeintä on kuunteleminen
ja olla samalla tasolla toisen
ihmisen kanssa, Aino korostaa. Tehtävänäni on poistaa
yksinäisyyttä ja hätää. Hän
pitää ohjenuoranaan oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja avoimuutta.
Kivelä korostaa myös
yhteistyön tärkeyttä. Hän
haluaa tehdä seurakunnan

työntekijöiden lisäksi yhteistyötä kaupungin ja yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.
Seurakunta elää ja vaikuttaa
kaiken sen keskellä, missä ihmiset elävät, siksi yhteistyö
on tärkeää.

Apuna
solmukohdissa
Ihmisen kohtaamisessa ei ikä
ole merkitsevää Ainolle. Nuorisotyönohjaajana hän välittää
nuorista ja haluaa kuunnella
heitä. Akaan diakonian virkaan hänellä kuuluu oleellisesti diakoniakasvatus, joten
hänellä on suuri etu nuorista
välittävästä asenteesta ja
nuorisotyönohjaajan kokemuksesta.

- Haluan olla antamassa
apua elämän solmukohdissa
myös nuorille. Esimerkiksi
toiselle koulutusasteelle
siirryttäessä nuorilla voi olla
sellainen elämän solmukohta, jossa hän tarvitsee tukea.
Tai silloin jos hän uhkaa pudota työn tai koulutuksen
ulkopuolelle. Haluan olla
siinä auttamassa, rinnalla
kulkemassa itsetuntoa kohottamassa, Aino toteaa.
Jaana Viitakangas-Klemola

Kirkon uusi
työntekijä

Tuija Leppimäellä on pitkä työkokemus kettiöalalta.

Melia Salonen pitää työstään kirkkoherranvirastossa, koska se on monipuolista.

Emäntä Tuija Leppimäki Melia Salonen hoitaa
on tyytyväinen työhönsä mielellään sukuselvityksiä
Tuija Leppimäki kertoo
olevansa tyytyväinen seurakunnan emännän työhönsä.
Hän aloitti tehtävässään viime
vuoden lopussa ja toteaa työn
olevan muutaman kuukauden
työkokemuksella sellaista kuin
ajattelikin.

- Työ on vaihtelevampaa
kuin aiempi työni Mäntymäen vanhainkodin keittiössä. Tässä työssä saan olla
enemmän ihmisten kanssa
tekemisissä, kuvailee Tuija.
Tuija toteaa myös ajankohdan työpaikan vaihtamiselle
olleen sopiva. Pitkän pohdin-

nan jälkeen hän lähetti hakupaperít seurakuntaan.
Tuijalla on pitkä työkokemus keittiöalalta. Syntyjään
viialalainen ja Viialassa asuva
Tuija kertoo, että on opiskellut keittäjäksi ja myöhemmin
esimieheksi ja näyttötutkintomestariksi. Hänellä on
myös kudonnan artesaanin
tutkinto. Kysynkin, onko Tuijalla ollut toive vaihtaa alaa.
- Ei, ei ollut. Hakeuduin
opiskelemaan kudontaa,
koska teen mielelläni käsitöitä. Halusin oppia lisää ja
lähdin opiskelemaan omaksi

ilokseni.
Tuija kertoo, että vapaa-ajalla yhteiseen ruokapöytään kotona kokoontuu
peräti 11-henkinen perhe:
Puolison ja kolmen aikuisen
lapsen lisäksi hänellä on kolme lastenlasta, kaksi vävyä ja
yksi miniä.
Kesäaika Tuijalla sujuu
pitkälti Toukolan leirikeskuksessa. Tehtävää riittääkin,
sillä Toukolasta toimitetaan
ruuat myös toiseen leirikeskukseen Kumpulaan.
Riina Saastamoinen

Melia Salonen aloitti työt
Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa helmikuun alussa. Merkonomiksi
valmistunueelle Melialle
työskentely kirkkoherranvirastossa on tuttua, sillä hän
on ollut vastaavissa tehtävissä Someron, Forssan ja
Humppilan seurakunnissa.
Onpa työkokemusta kertynyt myös Hämeenlinnasta
valtion palvelukeskuksesta
taloushallinnon tehtävistä.

Melia kertoo pitävänsä
siitä, että kirkkoherranvirastossa työ on vaihtelevaa.

Erityisen mieleistä hänelle
on virkatodistusten ja sukuselvitysten hoitaminen.
-Vanhojen kirkonkirjojen
selaaminen on mielenkiintoista ja mukavaa , naurahtaa
Melia.
Melian pesti Akaan seurakunnassa jatkuu näillä
näkymin ainakin syyskuun
loppuun asti.
Työmatkat Akaaseen Melia taittaa autolla, sillä hän
asuu Tammelassa. Melia
kertoo odottavansa jo kesää
ja pihatöitä.
- Meillä on puolisoni kans-

sa vanha omakotitalo, jonka
isossa pihassa on kasvimaa
ja omenapuita. Siellä riittää
hommia!
Lisäksi Melia kertoo
vapaa-ajallaan katsovansa
mielellään Netflixin sarjoja ja
elokuvia. Se on hyvää vastapainoa tarkkuutta vaativalle
työlle.
Riina Saastamoinen
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Ekumeeninen veljesyhteisö

Matka hiljais

A

kaan seurakunnan
nuor ten matk a
kohti Taizé:tä alkoi perjantaina
9.6.2017 Kumpulan leirikeskuksessa, jossa tutustuttiin muihin matkalaisiin
ja virittäydyttiin tunnelmaan
lauluilla ja ehtoollisen vietolla.
Mukana oli myös kaksi nuorta Tammelan seurakunnasta
ja heidän ohjaajansa. Matkan
johtajina ja valvojina toimivat nuorisotyönohjaaja Hele
Ali-Löytty, kanttori Marja
Karhu sekä Kirsi Sakala.

Vanhemman tuska
Pääsiäistä edeltävän laskiaisviikolta alkaneen paaston aikana
olen joka mutkassa kehottanut
ihmisiä pysähtymään ja pohtimaan omaa olemistaan ja
Jumalaa. Nyt hiljaisen viikon
käynnistyessä kehotan siihen
jälleen kerran.

Vaikka nykyinen suomalainen kulttuurimme koko ajan tuuppaa uskontoa
yleisen olemisen marginaaliin, silti vielä toistaiseksi
esimerkiksi kaikki tulevan
kesän rippikoululaiseni tiesivät kysyttäessä, kuka Jeesus on. Nimi oli tiedossa ja
henkilöhahmokin osui kutakuinkin kohdalleen. Yleiseen
sivistykseen on tähän saakka
kuulunut tuntea myös kärsimyshistoria, mutta tässä kohtaa nuoriso alkaa olla jo monenkirjavaa ja rippikouluissa
työsarkaa riittää.

Pysähdy ja mieti
Meille vanhemmille pääsiäisen
tapahtumat lienevät kohtuullisen selkeät. Asetumme pää-

siäisenä kyllä kulkemaan Kristuksen rinnalle ja seuraamme
kärsimystietä mutta silti ehkä
sukeltamatta siihen kovin syvälle. Saatamme olla kyllästettyjä kärsimystarinalla niin kuin
valitettavan usein olemme turtuneita tämän päivän katastrofeihin ja hätään. Pysähdy, siis ja
mieti minkälaisena Kristuksen
kärsimystie sinulle tänä pääsiäisenä näyttäytyy?

Olen pohtinut, että äitinä
en itse kykenisi asettumaan
tilanteeseen, jossa lähettäisin lapseni esimerkiksi
Itä-Ghoutaan hakattavaksi,
silvottavaksi ja tapettavaksi,
jotta muut ihmiset sieltä sitten pelastuisivat. Näin rujosti
harvoin pääsiäistä ajattelemme, sillä Raamattu kuvailee
tapahtumat kohtuullisen
minimalistisesti. Getsemanessa Jeesus sanoo lyhyellä
lauseella olevansa kuoleman
tuskan vallassa. Voimme lukea kohdan ja todeta, että
Jeesusta pelotti ja että kaverit eivät sitten kovin kauaa
jaksaneet valvoa.

Mutta jos pysähdyt
katsomaan ja kuulemaan
Getsemanea ihan tosissasi
huomaat, että Jeesuksen inhimillisen olemuksen on täytynyt kokea aivan hirvittäviä
tunteita. Adrenaliinitaso huipussaan, verenpaineet mitä
sattuu, hysteerinen pelko,
kylmä hiki, pulssi hakkaa ja
suusta on päässyt varmasti jos jonkinlaista anelevaa
lausetta omalle Isälle – en
tahdo, onko ihan pakko?
Pelottaa aivan infernaalisen
hirveästi. Kuka tahansa keskitysleirin kävijöistä varmasti
jakaa samat tuntemukset teloitusjonoista. Ja yhtä aikaa
toisaalla Isä Jumala läpikäy
kaiken saman poikansa tuskan kanssa. Aivan mahdoton
ajatus minulle vanhempana,
ja silti juuri tästä pääsiäisessä
on kyse.

Sympatiat Marialle
Tarina ei vanhemman näkökulmasta yhtään helpotu, kun
saavutaan ruoskimisiin, ristin

raahaamiseen ja itse ristiinnaulitsemiseen. Minulla on
ollut mahdollisuus kävellä läpi Kristuksen Via Dolorosa ja
pysähtyä täysin sanattomana
sen eri kohtiin. Kallioon hakatut merkit kertoivat karua
kieltä makaaberista pelistä,
jossa Kristuksen kidutettu
ruumis roikkuu vieressä ja
materiat jaetaan pelaamalla.
Vanhemman tuska tuossa
kohdassa on ilmeinen – kaikki
sympatiat Marialle siis.

Kysynkin, miltä Kristus
näyttää sinun pääsiäisessäsi?
Itse olen pääsiäisen edessä
täysin sanaton. Minun suunnaton rakkauteni omia lapsiani kohtaan on vain kalpea
heijastus siitä, mitä Isä Jumala ja Kristus pääsiäisenä tekivät. 2010–luvun itsekkäälle
ihmiselle hyvin hämmentävää, melkein käsittämätön
uhraus ja silti niin totta. Kutsun sinut tänä pääsiäisenä
kirkkoon tätä hämmennystä
pohtimaan.
Kukka Salmiovirta

Tero Kuparisen
Agape –konsertti 22.4.
Akaan kappalainen, lauluntekijä Tero Kuparinen pitää
Agape -konsertin 22.4. klo
15.00 Akaan seurakuntakeskuksen yläsalissa. Kuparinen
julkaisee saman kuun aikana
kolmannen soololevynsä, joka kantaa samaa nimeä Agape (kr. ”rakkaus”). Konsertin
ohjelmisto koostuukin pääosin uuden levyn lauluista,
jotka Tero on tehnyt parisuhteesta ja avioliitosta. Kuparista säestää viisihenkinen
orkesteri.

Tero Kuparinen on tuottelias lauluntekijä, joka
aloitti musiikkiuransa julkaisemalla ensimmäisen
levynsä ”Sano että rakas-

tat” tunnettujen runoilijoiden teksteistä. Myöhemmin
hän alkoi myös itse kirjoittaa laululyriikkaa. Niiden
tuloksena syntyivät levyt ”
Olet rakkain” ja lapsikuoro
Piccolon levyttämä pääsiäismessu ”Sinun kanssasi”.
Tero on säveltänyt jonkin verran musiikkia myös
muille artisteille. Tangoprinssi Leif Lindemanin
”Joulun salaisuus” on ehkä
tunnetuin.
Konserttiin on ilmainen
pääsy ja se sisältää kahvitarjoilun, jonka vapaaehtoinen
kahviraha menee seurakunnan Israelin-matkan tukemiseen.

”Meet minne meet” on Agape -levyn ensimmäinen single, joka
julkaistiin viime marraskuussa.

Ennen matkan alkua rahaa
kerättiin talkoilla ja kuukausisäästöillä kahden vuoden
ajan. Kaikkiaan 25 nuoren
ja neljän ohjaajan joukko aikoi siis matkustaa lauantaina
pikkuruiseen kylään Ranskan
maaseudulla.
Matka pääsi vihdoin alkamaan lauantaiaamuna klo
4:00 bussikyydillä Helsinki-Vantaan lentokentälle.
Lentokone nousi ilmaan
seitsemän aikoihin aamulla ja
suuntasi kohti Geneveä. Genevestä matka jatkui bussilla
vuoristotietä pitkin Ranskan
rajan yli. Perille Taizé:hen
saavuttiin kahdentoista tunnin matkustamisen jälkeen
noin kello 15:00 paikallista
aikaa.

Mikä Taizé
oikeastaan on?
Taizén ekumeeninen veljesyhteisö, joka tarkoittaa lähes
samaa kuin munkkiluostari,
sijaitsee samannimisessä kylässä Ranskan maaseudulla lähellä Sveitsin rajaa. Yhteisössä
vierailee joka vuosi tuhansia
nuoria ja nuoria aikuisia ympäri
maailmaa.

Taizéa pitävät yllä naimattomuuteen ja askeettisuuteen sitoutuneet veljet, joita
on tällä hetkellä yli sata, sekä
vapaaehtoiset työntekijät eri
puolilta maailmaa. Viikko
yhteisössä rakentuu rukousten ympärille, joita on kolme
kertaa päivässä. Suurin osa
rukouksesta on laulun muodossa, ja rukouksen ns.”virallinen” osuus on noin puoli
tuntia. Moni jää laulamaan
kirkkoon pitkäksi aikaa rukouksen päätyttyä. Lauluja
lauletaan useilla eri kielillä
-myös suomeksi- riippuen
siitä, mitä kansallisuuksia
Taizéssa on kullakin viikolla.
Pääkielinä sekä lauluissa että
keskusteluissa ovat englanti,
saksa ja ranska.
Taizén kantava voima on
vapaaehtoistyö. Yhteisö saa
rahaa ainoastaan veljien valmistamien tuotteiden kuten
keramiikan ja korujen myynnistä. Lahjoituksia yhteisö
ei ota vastaan. Jotta yhteisö
toimii ja tuhannet vierailijat
saavat joka viikko ruokaa ja
majapaikan, kaikki vierailijat
saavat viikoksi oman työnsä,
jota tehdään pari tuntia päivässä. Niinpä myös meille
akaalaisille jaettiin työt heti
sunnuntaina, jolloin suurin
osa viikon vierailijoista saapuu. Töitä riittää ruuanlaitosta

vessojen pesuun, lauluvihkojen järjestelystä kioskilla työskentelyyn ja hiljaisuuden valvomisesta roskien keruuseen.
Taizéen saapuva sitoutuu
elämään veljien lailla askeettisesti. Suihkuista saa lämmintä
vettä vain silloin tällöin. Majoitus tapahtuu parakeissa tai
teltoissa. Me majoituimme
kuuden hengen parakeissa,
joissa ei ole lämmitystä tai ilmastointia, ja ainoat kalusteet
ovat kerrossängyt. Onneksi
tällä reissulla oli lämmin eikä
öisin tarvinnut palella. Lämpimät ateriat ovat lusikkaruokaa
ja aamupala koostuu teestä
tai kaakaosta, sämpylästä ja
suklaapaloista. Monella olikin omia eväitä mukana, ja
Oyak-nimisestä kioskista sai
ostaa kaikenlaista syötävää
halvalla.
Rukousten lisäksi päivittäin kuullaan Taizén veljen
alustus päivän Raamatun kappaleesta, josta keskustellaan
pienissä ryhmissä. Alustukset
ja keskusteluryhmät jakautuvat iän mukaan. Ei taida kuulostaa jokaisen teini-ikäisen
unelmien kesälomalta. Ja
silti tämä oli jo viides Akaan
seurakunnasta tehty matka.
Miksi kukaan teini-ikäinen
haluaa siis lähteä Taizéen ja
vielä maksaa siitä?

Ajan merkitys katoaa
Taizéssa on jotain ainutlaatuista, jota ei osaa selittää sitä kokemattomalle. Siellä ajan merkitys katoaa. Vaikka vapaa-aikaa
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ö Taizé

suuden äärelle

Sinun kanssasi
-konsertti
Loimussa
Viime syksynä Toijalassa alkoi
Loimu: raamatuntutkimisen ja
luovan musiikin kohtauspaikka. Se kerää kuulijoita joka
kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina Akaan seurakuntakeskuksen yläsaliin.

Loimu sisältää puolen
tunnin raamattutunnin, kahvitarjoilun, vastausmusiikin
ensiesityksen, jonka lauluntekijä on tehnyt tilaisuutta
varten yleisön antamien
sanojen perusteella päivän
Raamatun teksteihin sekä
gospel-artistin konsertin.
Tilaisuuden lopuksi on tarjolla myös rukouspalvelua.
Huhtikuun Loimu on pääsiäisen vuoksi poikkeuksellisesti maanantaina 2.4. klo
14.00. Raamattutunnin pitää
Ilkka Mikkola. Vastausmusiikin esittää Joni Hietala ja
lauluntekijävieraana on Viialan suntio Jussi Seppänen.

ei juuri ole, ja päiväohjelma on
tiivis, ei silti ole kiire. Kaikki
sujuu omalla painollaan eikä
mistään tarvitse kantaa murhetta. Ennen kaikkea Taizé
on paikka hiljentymiselle ja
itsetutkiskelulle, vaikkei sitä
aina meluisissa ruokailuissa ja
illanvietoissa Oyakilla uskoisi.
Silti aikaa hiljentymiselle löytyy. Rukouksissa hiljennytään
vajaan kymmenen minuutin
hiljaisuuden ajaksi.

Alkuviikosta tuo aika tuntuu tuskastuttavan pitkältä, ja
ajatukset poukkoilevat sinne
tänne. Loppuviikosta taas
alkaa tuntua siltä, että aika
loppuu kesken. Hiljentyä voi
aina myös Hiljaisuuden puis-

tossa, joka on kuin satumetsä metsäpolkuineen, puisine
rappusineen ja lammen yli
kurottavine siltoineen. Hiljaisuus on nykyihmiselle harvinainen kokemus ja sitä jopa
vältellään omien ajatusten
pelossa. Hiljentyminen onkin
monelle nuorelle varmasti virkistävä kokemus, joka auttaa
ymmärtämään omaa minää,
uskoa ja ajatusmaailmaa.
Hienoa Taizéssa on myös
uusien ihmisten kohtaaminen. Uusia tuttavuuksia saa
helposti Raamattu-ryhmistä
ja työporukoista. Taizéssa
kokee kuuluvansa joukkoon.
Kaikille voi mennä juttelemaan, leikkeihin saa mennä

mukaan, vaikkei muita leikkijöitä tuntisikaan ja ajatuksia
vaihdetaan niin uskosta kuin
omasta elämästä. Kukaan ei
välitä siitä onko toinen luterilainen vai katolilainen.
Matkan yksi huippukohta oli veli Stephenin tapaaminen. Veli Stephen on itse
englantilainen, ja hänet on
nimetty ns. suomi-veljeksi,
mikä tarkoittaa sitä, että hän
tapaa kaikki Taizéssa vierailevat suomalaisryhmät. Meidät
hän halusi tavata kaksi kertaa.
Ensin hän kutsui meidät iltapäiväteelle ja kertoi meille
veljien elämästä Taizessa,
halusi kuulla jotain kaikkien
meidän elämästä ja lopulta

vei meidät alueelle, jolle ei
yleensä pääse käymään. Siellä
me lauloimme veli Stephenin
pyynnöstä suomenkielisen
laulun. Toisella kerralla veli
Stephen halusi käydä läpi
kanssamme kysymyksiä,
jotka hän oli suunnitellut Haminan kansainvälistä Taizé-tapaamista varten.
Itselleni matkan ehdottomasti hienoin hetki oli lauantai-illan rukous, joka on
Taizén oma pieni pääsiäinen.
Rukouksen loppupuolella
pienet lapset sytyttävät tuohuksensa ja lähtevät sytyttämään veljien tuohuksia. Veljet
taas antavat tulen vieressä
oleville nuorille, ja pian koko
kirkko on loistavan valomeren valaisema.
Yhdeksän päivää Taizéssa
kului silmänräpäyksessä, ja
sunnuntaina 18. kesäkuuta
suuntasimme kohti Geneveä
jälleen kerran. Genevessä
ruokailimme koko ryhmän
kanssa ravintolassa ja nukuimme yön hotellissa, mikä tuntui luksukselta Taizén
“lusikkamössöjen” ja karujen
parakkien jälkeen. Maanantaipäivä käytettiin Geneven
kiertelyyn ja tuliaisostoksiin,
jonka jälkeen lensimme Genevestä Helsinki-Vantaalle.
Siellä meitä tervehti 12 asteen lämpötila Länsi-Euroopan 30 asteen sijasta. Kotiin
Akaaseen saavuimme tiistain
vastaisena yönä väsyneinä
mutta tyytyväisinä matkaan.
Annu Alatalo

Pääsiäisen vuoksi konsertti
toteutetaan illan isännän
Tero Kuparisen ”Sinun
kanssasi”-pääsiäismessun
sanoin. Paikalla on bändi,
joka säestää lauluja.
Viime vuonna sama toteutettiin Viialassa messuna ja tilaisuuteen osallistui
yli sata seurakuntalaista
laulaen iloisia ylösnousemuslauluja. Nyt sama on
Toijalassa ilman ehtoollista konsertin tavoin, jonka
lauluihin yleisö voi kertosäkeistöissä yhtyä.
”Sinun kanssasi” on Tero
Kuparisen ja Piccolo-kuoron levyttämä messu, jonka
Malmin seurakunta tilasi
vuonna 2000 riemuvuoden
päätösjuhlaa varten. Sitä on
pidetty eri seurakunnissa
ympäri Suomen ja se on levinnyt myös yhdelle Ruotsin
suomenkieliselle alueelle.

Viime viikon kohtaamispaikalla yhtenä emäntänä oli Marja-Liisa Seppälä (oik.). Toini Keskimaa on vakioasiakas ja on lähetysaktiivi.

Kohtaamispaikka
kutsuu kahvikupposelle
On maaliskuun alun keskiviikko ja pakkasaamu. Akaan alasalissa tuoksuu kahvi ja pöydälle
on katettu suolaista ja makeaa
tarjottavaa. Vapaaehtoiset
emännät ovat saapuneet paikalle hyvissä ajoin ja pian kannetaan mainostaulu ulos oven
viereen kutsumaan ihmisiä
Kohtaamispaikkaan. Tänään
emäntävuorossa ovat Martat.
Pöydälle on tuotu lehtiä luettavaksi ja lähetyksen vapaaehtoiset Aune ja Anna-Liisa hakevat
villasukkia ja –lapasia esille ja
niitäpä voi sitten halutessaan
ostaa lähetystyön hyväksi.

Kohtaamispaikka on vapaaehtoisten pyörittämä
”kahvila”, johon on mukava
piipahtaa kahvikupposelle,
vaihtamaan kuulumisia ja
vaikkapa lukemaan lehtiä.
Mari Pakkanen muisteli,
että Kohtaamispaikka-toiminta olisi aloitettu vuonna
1993, joten jo 25 vuoden
ajan keskiviikko-aamuisin
askeleet ovat johtaneet alasaliin kahville ja kuulumisia

vaihtamaan.
Sinuakin haluamme lämpimästi kutsua mukaan
Kohtaamispaikkaan! Tule
vaikka vain piipahtamaan
kahvikupposen ääreen. Juttuseuraa löytyy ja lehtiä on
tuotu luettavaksi. Hinnat
eivät päätä huimaa. Tuotto
menee diakonian hyväksi ja
nyt keväällä, huhtikuun loppuun saakka Yhteisvastuun
hyväksi. Kohtaamispaikalta
voi siis saada itselle hyvää
mieltä ja samalla tuottaa sitä
myös toisille!
Toivomme myös lisää vapaaehtoisia, joten jos sinulla
on aikaa ja halua tällaiseen
vapaaehtoistoimintaan, otathan yhteyttä: diakoniatyöntekijä Johanna Törmälä, p.
040 7091 691.
Kohtaamispaikka keskiviikkoisin Akaan alasalissa
klo 9-12. Osoite on Sontulantie 1, käynti katutasosta.
Nähdään!
Johanna Törmälä
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Käsityöt ovat Beritin ”juttu”
Osaisinpa minäkin, ajattelee
ala-astetta käyvä pieni tyttö.
Koulun käsityötunneilla kudotaan, mutta opettaja ei vaivaudu opettamaan tuota pientä
tyttöä. Silti tuon pienen tytön
mielessä alkaa itää ajatus siitä,
että jospa minäkin, joskus, oppisin kutomaan.
***
Nyt tuo pieni tyttö on aikuinen
nainen, monien lasten ja heidän
vanhempiensa tuntema ihana
kerhotäti, Berit Joki Toijalasta.
Beritin edessä on laatikollinen
itsevärjättynä lankoja ja muutama upea sukkapari.

Jo vuosikymmeniä on
kulunut tuosta ikävästä
muistosta ala-asteen opettajasta. Opettaja oli vanhanajan
opettaja, jota ei kiinnostanut
tukea tai opettaa lasta, jonka
perhe ei ollut silmäätekevä.
Berit huokaa, että kunpa
jokaisella lapsella olisi joku aikuinen, olkoon sitten
vanhempi tai opettaja, joka
näkisi lapsen innostuksen
ja orastavat kyvyt ja saisi ne
esiin.
Jo yläasteella Beritistä tuli
käsitöiden tekijä. Omin käsin
valmistuivat slipoveri, sukat
ja tumput. Käsityön valinta
valinnaisaineeksi oli oikea
ratkaisu, sillä se oli Beritin
”juttu”. Opettaja osoittautui
kasvatuksen ammattilaiseksi, joka antoi oppilaiden olla
luovia, toteuttaa itseään ja
ennen kaikkea hän näki oppilaidensa kyvyt.

Vaatteita
itselle ja muille
Koulun jälkeen Berit hakeutui
opiskelemaan mallisuunnittelijaksi.

Beritin käsissä valmistuu?
- Ei nyt sentään, nauraa
Berit. Minä kudon sukkia lähetystyön hyväksi. Eli kun
joku ostaa sukat, niin summa
menee lyhentämättömänä lähetystyölle.

On tärkeää rohkaista
ja kannustaa
lasta.

Kannusta, älä lannista
Palaamme haastattelun lopuksi
vielä puhumaan kädenjäljestä.
Moni ihastelee Beritin kaunista
kädenjälkeä käsitöissä ja huokaa, että kunpa minäkin osaisin,
aivan kuten se pieni tyttö jutun
alussa.

- Valmistan kaikki vaatteeni itse päällystakeista alkaen,
toteaa Berit. Kun lapsemme
olivat pieniä, kävin monilla
kansalaisopiston kursseilla
kirjailusta kasvivärjäyskurssiin.
Minulla oli kansalaisopiston
vuosikortti, jolla sai osallistua
mille kurssille tahansa.
Berit kertoo värjäävänsä itse lankoja pietaryrtillä, nokkosella, metsäsaniaisella, kielon
lehdillä ja pajunkuorilla. Vain
mielikuvitus on rajana. Värjätyt langat ovat hennonvärisiä
ja hempeitä. Värjäämistä voi
opetella esimerkiksi kansalaisopiston kurssilla kuten Berit.
- Naapurit ihmettelevät
kesäisin, kun värjään lankoja
isoissa padoissa meidän pihallamme.

Berit muistuttaa siitä yläasteen opettajasta, joka sai oppilaan kyvyt, taidon ja innostuksen esiin. Jokainen meistä
tarvitsee sellaista ihmistä
lähelleen, toteaa Berit. On
tärkeää rohkaista ja kannustaa.
Ja toinen asia: harjoitus tekee
mestarin!
Tunnustan, että olen innostunut kutomisesta, mutta
en osaa tehdä sukkaan kantapäätä.
- Opetellaan yhdessä, nauraa Berit ja lupaa opettaa kantapään valmistamisen kaikille,
jotka sitä kysyvät.
Riina Saastamoinen

Tervetuloa
neulekirkkoon!

Villasukka-aktiivi
Berit esittelee ”satusukkia”.
Niissä seikkailevat kettu, kissa
ja pupu. Sukkia voi kutsua hyvällä syyllä taideteoksiksi. Tieto
satusukista on levinnyt, ja Berit
saa usein puheluita, joissa häneltä tilataan ”niitä satusukkia”.

Satusukat syntyvät jämälangoista ja perikunnan paikan
sekalaisista langoista.
- Jos sinulla on jämälankoja nurkissa, niin älä heitä niitä

Berit Joki on innostunut kutomaan. Sukat ovat melkoisia taideteoksia.

menemään, vaan tuo ne minulle, vinkkaa Berit.
Villasukkia valmistuu useat

viikossa. Berit kertoo kutovansa vieraiden kanssa seurustellessaan, äänikirjoja kuunnel-

lessaan, missä ja milloin vaan.
Entä käyttääkö Beritin perhe
kymmeniä villasukkia, joita

Su 8.4. klo 10 vietetään
Kylmäkosken neulekirkkoa. Ota mukaan
kudin, kirkonmenojen
aikaan saa kutoa ja
kirkkokahveilla voi
jutella toisten
harrastajien kanssa.

Pääsiäisenä ehtii lukea kirjallisuutta

Vietä
kesäpäivä
kirkossa?
Kylmäkosken kirkko on jälleen tiekirkkona ensi kesänä.
Tiekirkkokausi Kylmäkoskella
alkaa tuttuun tapaan juhannuksesta ja jatkuu viisi viikkoa.

Kirkko on auki joka päivä
maanantaista sunnuntaihin
klo 11-16. Seurakuntalaiset
toimivat kirkossa päivystäjinä.
Päivystäjille järjestetään
su 27.5. klo 15.30 infotilaisuus Kylmäkosken kirkossa,
jolloin jaetaan päivystysvuorot ja käydään läpi keskeiset
asiat. Tilaisuuteen ei tarvitse
ilmoittautua.

Laura Mannisen ansiokas ja
hyytävä esikoisteos Kaikki
anteeksi kertoo perheväkivallasta, häpeästä ja toivosta, joka
elää toivottomankin tilanteen
keskellä. Se antaa ainakin jonkinlaisia vastauksia siihen kysymykseen, miksi uhri ei lähde
väkivaltaisesta suhteesta pois.
Romaanissa tulee esiin narsistin käyttämät keinot: Ensin hän
hurmaa, pyrkii sitoutumaan
mahdollisimman nopeasti (yhteen muuttaminen, avioliitto),
minkä jälkeen hän paljastaa
todellisen luonteensa. Hän on
manipuloinnin mestari ja käyttää hyväkseen uhrinsa hyväntahtoisuutta ja empatiaa.

Kaikki anteeksi on tarkkanäköinen romaani, joka
on kirjoitettu omaelämäkerralliseen tyyliin. Hätkähdyttävää on tieto, että Suomessa
kaikkiaan noin 30 % naisista
on kokenut nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemää
fyysistä väkivaltaa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana
väkivaltaa on kokenut kymmenen prosenttia suomalaisnaisista. Romaanin epilogissa
kysytäänkin: ”Missä kaikki
nuo naiset ovat? Tunnen
paljon naisia, mutta mieleeni ei tule juuri ketään, joka

Pääsiäisen kirjallinen hetki syntyy vaikkapa näistä.

olisi kertonut kokeneensa
parisuhdeväkivaltaa. Ja silti
lähes joka kolmas on.” Herää
kysymys, miksi asiasta ei puhuta?

Harvoin kirjallisuutta lukiessa nauru pirskahtelee,
mutta niin kävi Laura Lehtolan toista kirjaa lukiessa.

Pidin tästä kirjasta tavattomasti. Takapenkki on uskomattoman hauska romaani,
jossa kertojina vaihtelevat
työvoimatoimiston virkailija, syrjäytymisvaarassa oleva
nuori mies ja lukiolaistyttö.
Lajityyppiä voisi kuvailla
farssiksi, joka on vaativa laji, mutta Lehtola onnistuu
romaanissaan täydellisesti.
Vaikka kirja on hersyvän
hauska, kertoo se silti vakavista aiheista.
Hyvää mieltä tuo myös
Amanda Vaaran romaani
Pientä fiksausta vailla, joka
kertoo ison elämänmuutoksen tehneestä naisesta. Sujuvasti kirjoitettu kirja tempaa
mukaansa ensimmäiseltä
sivulta lähtien ja on taattua
chic litiä, mutta tyylikkäästi. Romaanissa käsitellään
näennäisestä kepeydestä
huolimatta isoja teemoja
avioerosta, lasten huoltajuudesta ja elämänmuutoksesta. Taustalla on silti toivo ja
uuden aloittamisen mahdollisuus. Moni pettyy ihmissuhteissaan, ja niin chic litiä
kuin olikin, voi tämä romaani antaa luottamusta siihen,
että kun yksi ovi sulkeutuu,
avautuu jossain uusi ovi. Oli

ilo lukea, että tämä romaani
aloittaa sarjan, jolle tulee jatkoa jo ensi vuonna.

Ajaminen ja älypuhelin
kuolettava yhdistelmä
Yksi suosikkikirjailijani on
Annamari Marttinen, jolta
ilmestyi vuoden 2017 lopussa loistava teos nimeltään
Törmäys. Jokaisen, joka ajaa
autoa ja käyttää älypuhelinta
samaan aikaan, kannattaisi
lukea tämä romaani.
Suojatieltä on lyhyt matka
hautausmaalle. Kirja kertoo
Aamusta, jonka elämä muuttuu täysin yhden hetken
jälkeen, ja samalla romahtaa
monen muunkin ihmisen
elämä. Mikään ei ole enää ennallaan. Romaania lukee kuin
trilleriä kyynelten pyrkiessä
pintaan. Marttinen kirjoittaa
hyvin sujuvia ja läsnäolevia
romaaneja, ja voin vain ihmetellä, miksei hän ole bestseller-listojen kärjessä.
Itselläni on lukulistalla viime vuoden Finlandia-palkinnon voittanut Juha Hurmeen
teos Niemi, jota kilvan on kehuttu lehdissä ja blogeissa.
Riina Saastamoinen
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Vapputapahtuma
Viialassa
Maanantaina 1.5.
kello 18
Vapputapahtuma
Viialan srk-salissa
Mukana
Tero Kuparinen
ja Ilkka Rytilahti

Ruokajakelupäivänä perheet kokoontuvat jakelualueelle noutamaan omaa osuuttaan. Tämän jälkeen ruoat jaetaan pienempiin
säkkeihin ja astioihin, jotta ne saadaan kuljetettua kotiin. Kuva: Tatu Blomqvist.

Yhteisvastuu 2018
torjuu nälkää ja köyhyyttä

J

okapäiväinen leipä
on ihmisarvoisen elämän perusedellytys.
Miljoonien ihmisten
kohdalla karu totuus
on kuitenkin se, että ruokaa
ei ole riittävästi. 4. helmikuuta käynnistynyt Yhteisvastuu
2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja maailman
katastrofialueilla.
Suomessa 470 000 ihmisen tulot eivät riitä kohtuullisen vähimmäiskulutukseen. Pienikin yllättävä
poikkeama arjessa voi syöstä elämän raiteiltaan ja ihmisten on tehtävä mahdottomalta tuntuvia valintoja:
maksanko vuokran, muut
laskut vai ostanko ruokaa?
Lähi-idässä ja Afrikassa
yli 20 miljoonaa ihmistä
on nälänhädän partaalla.
Ruoan saanti ei ole mahdollista sotien tai jatkuvien
levottomuuksien vuoksi.
Myös muuttuneet ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat
ruoantuotantoa.

Taloudellista
apua, ruokaa ja
välttämättömiä
perustarvikkeita
Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa
eläviä ihmisiä yhteistyössä
Kirkon diakoniarahaston ja
paikallisseurakuntien kanssa.
Diakoniarahastosta myönnetään noin 2 000 – 4 000 euron suuruisia kertaluontoisia
avustuksia esimerkiksi välttämättömiin hankintoihin
tai talouden tasapainottamiseen sairauden, pitkittyneen
työttömyyden tai yllättävän
elämäntilanteen vuoksi
kohtuuttomiin vaikeuksiin
joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin
pyritään tuomaan välitöntä
helpotusta vähävaraisten

Pakolaisten ruokavalio koostuu maissipuurosta ja pavuista. Valtavan pakolaismäärän vuoksi
ruoka-apua on jouduttu leikkaamaan jo kahdesti. Kuva: Tatu Blomqvist.

ihmisten arkeen esimerkiksi
ruoka-avun kautta.
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien
ja konfliktien aiheuttamissa
hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän
ravinnon, välttämättömien
perustarvikkeiden ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon,
majoitukseen sekä lasten
ja nuorten koulunkäyntiin.
Aikuisille järjestetään esimerkiksi maanviljelytaitoja
parantavaa koulutusta sekä
jaetaan siemeniä ja pienviljelyssä tarvittavia työkaluja
perheen toimeentulon tukemiseksi. Avun vie perille
Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuukeräyksen
keräyslupa RA/2017/785,
on voimassa 1.9.2017–
31.8.2019, koko maassa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan on myöntänyt
Poliisihallitus 18.8.2017.

Yhteisvastuu
-tapahtumat Akaassa
24.3. Yv-lipaskeräys Toijalan kaupoissa
25.3. Yv-kahvikonsertti Viialan seurakuntatalossa
klo 14, Laulutähdet ja nuoret soittajat esiintyvät
1.4. Pääsiäisen kirkkokahvit Akaan seurakuntasalissa messun jälkeen
22.4. Viialassa koko perheen yv-tapahtuma alkaen
jumalanpalveluksella klo 10
20.5. Kylmäkosken seurakuntatalolla yv-kahvikonsertti klo 14
Olopäivien yhteydessä arpajaisia yv:n hyväksi ja
Akaan alasalissa kohtaamispaikan keskiviikkoisin
klo 9-12 kahviraha menee helmi-huhtikuun ajan
yhteisvastuukeräykseen.
Lisäksi listakerääjiä kiertää eri alueilla.

Hiljaisen viikon
jumalanpalvelukset
Palmusunnuntai 25.3.
Messu klo 10 Akaan kirkossa. Pakkanen, Helenius,
Salmesvuori.
Messu klo 10 Viialan kirkossa. Kumpulan
rippikoululaiset, Salmiovirta, Ali-Löytty ja Koraalikuoro.
Iskelmällinen iltakirkko klo 17 Kylmäkosken kirkossa.
Saastamoinen, Karhu, Tanssiorkesteri Tähtikartta.
Tiistai 27.3.
Lasten ja päivähoidon pääsiäiskirkot klo 9 ja klo 10
Viialan kirkossa. Salmiovirta, Ali-Löytty.
Iltakirkko klo 18 Akaan kirkossa. Helenius, Ali-Löytty.
Keskiviikko 28.3.
Lasten ja päivähoidon pääsiäiskirkot klo 9.00 ja klo 10
Akaan kirkossa. Salmiovirta, Yogaswaran, Ali-Löytty.
Viikkomessu klo 13 Akaan kirkossa. Pakkanen,
Salmesvuori.
Viikkomessu klo 13 Viialan kirkossa. Kuparinen, AliLöytty ja Ruskakuoro.
Iltakirkko klo 19 Akaan kirkossa. Rotareiden
pääsiäiskirkko. Saastamoinen, Salmesvuori
Kiirastorstai 29.3.
Messu klo 18 Akaan kirkossa. Kulhia, Helenius,
Salmesvuori.
Messu klo 18 Viialan kirkossa. Salmiovirta, Kuparinen,
Ali-Löytty ja Koraalikuoro sekä Ruskakuoro.
Messu klo 18 Kylmäkosken kirkossa. Saastamoinen,
Pakkanen, Karhu ja kirkkokuoro.
Pitkäperjantai 30.3.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Akaan kirkossa. Kuparinen,
Poikselkä.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Viialan kirkossa. Salmiovirta,
Ali-Löytty ja kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Kylmäkosken kirkossa.
Helenius, Karhu, kirkkokuoro.
Lauantai 31.3.
Pääsiäisyön messu klo 23 Kylmäkosken kirkossa.
Saastamoinen, Kaisa Karema, Karhu, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivä 1.4.
Messu klo 10 Akaan kirkossa. Pakkanen, Kulhia,
Poikselkä.
Messu klo 10 Viialan kirkossa. Kuparinen, Salmiovirta,
Ali-Löytty.
2. pääsiäispäivä 2.4.
Konfirmaatiomessu (Marttisten rippileiri) klo 10 Viialan
kirkossa. Helenius, Salmiovirta, Poikselkä, Yogaswaran.
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Ma 2.4. Loimu klo 14 Akaan srk-salissa Toijalassa.
Sinun kanssasi-pääsiäiskonsertti, Tero Kuparinen.
Kahvitarjoilu.
Su 8.4. Neulekirkko käsityön ystäville klo 10
Kylmäkosken kirkossa.
Yhteiskristillinen rakkauden Agape-ateria
klo 11.30 - 13.00 Akaan srk-salissa. Mukana
ortodoksit, helluntailaiset, adventistit.
Soppalounas ja värikuvia Israelista klo 11
Viialan srk-salissa. Tuotto Israelin matkan hyväksi.
Su 15.4. Majataloilta klo 17 Viialan kirkolla.
Lapsille pyhäkoulua samaan aikaan kerhohuoneella
ja varhaisnuorille oma Backstage club Roosan
Kammarissa.
Su 22.4. Agape-konsertti klo 15 Akaan srksalissa Toijalassa. Tero Kuparinen yhtyeineen.
Kahvitarjoilun tuotto Israelin matkan hyväksi.
Su 29.4. Soppalounas ja värikuvia Israelista klo
11 Akaan srk-salissa. Tuotto Israelin matkan hyväksi.
Ma 30.4. Kristillisen Työväenyhdistyksen
vapputapahtuma klo 15 Akaan alasalissa.
Ti 1.5. Suomen Raamattuopiston
vapputapahtuma klo 18 Viialan srk-salissa.
Su 6.5. Loimu klo 14 Akaan srk-salissa Toijalassa.
Konsertti Samu Saarinen. Kahvitarjoilu.
Su 13.5. Äitienpäivälounas klo 13 Akaan srksalissa. Tuotto partiolaisten ja Israelin-matkan
hyväksi. Lounasvaraukset ostettavissa Viialan
Metsänkävijöiltä ja Ali Kulhialta.
Su 20.5. Majataloilta Viialan kirkolla klo 17.
Lapsille pyhäkoulua samaan aikaan kerhohuoneella
ja varhaisnuorille oma Backstage club Roosan
Kammarissa.

Su 25.3. Lapsikuoro Laulutähdet ja nuoret
musikantit konsertoivat Viialan kirkossa klo
14. Konsertin jälkeen kahvit, josta vapaaehtoinen
kahviraha Yhteisvastuun hyväksi. Vapaa pääsy.
Iltamusiikkikonsertti klo 19 Akaan kirkossa.
Soitinyhtye Ad libitum esittää intiaanien viisauksia
ja rukouksia sekä latinalais-amerikkalaista musiikkia.
Vapaa pääsy.
Su 8.4. Kitaramusiikkia barokista nykyaikaan
-konsertti Kylmäkosken kirkossa klo 16. Esiintyjänä
Toni Tatti. Vapaa pääsy.
Su 15.4. Lavrenchukin perheyhtyeen konsertti
klo 15 Akaan kirkossa. Vapaa pääsy.
Su 22.4. Agape–konsertti klo 15 Akaan
seurakuntasalissa. Konsertoimassa Tero Kuparinen.
Kahvitus, jonka tuotto seurakunnan Israelin-matkan
hyväksi.
Su 29.4. Papas, no mamas konsertoi klo 17
Kylmäkosken kirkossa. Vapaa pääsy.
To 10.5. Akaan kirkkokuoron ja Ad libitumin
perinteinen kevätkonsertti, jossa myös
yhteislaulua klo 18 Akaan seurakuntasalissa.
Vapaaehtoinen kahviraha.
Ke 16.5. ”Maailma on kaunis”–konsertti klo
19 Akaan kirkossa. Lauluja elämän ja maailman
kauneudesta. Teija Vierikko ja Suvi-Marja HolkeriSalmesvuori laulu, Juha Salmesvuori piano.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10e
Pe 18.5. Nuorten musisoijien konsertti klo
18 Viialan seurakuntasalissa. Valkeakosken
musiikkiopiston oppilaskonsertti. Vapaa pääsy.
Su 20.5. Kirkko- ja lapsikuoron kahvikonsertti
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kylmäkosken
seurakuntatalossa klo 14. Vapaaehtoinen kahviraha.
Su 27.5. Kuorojen kevätmusiikki klo 18 Viialan
kirkossa. Konsertoimassa Laulutähdet, Akaan
Nuorisokuoro, Viialan Kirkkokuoro, Ruskakuoro ja
Koraalikuoro Heikki Ali-Löytyn johdolla.
Su 3.6. Sellon ja kanteleen matka–konsertti klo
19 Akaan kirkossa. Seeli Toivio sello, Heidi Viisma
kantele. Käsiohjelma 10e.

Diakonian kevät

Lähetyksen kevät

Olopäivät

Ke 21.3. Akaan lähetyspiiri klo 13 alasalissa
Toijalassa, Mari Pakkanen.
To 22.3. Viialan lähetystuvalla hartaushetki
klo 11, Rauli Helenius.
Ke 4.4. Akaan lähetyspiiri klo 13 alasalissa
Toijalassa, Kukka Salmiovirta.
To 5.4. Israel-rukouspiiri klo 18 alasalissa Toijalassa.
To 19.4. Viialan lähetystuvalla hartaushetki
klo 11, Papua Uusi-Guinean lähetti Alan Brown.
Su 22.4. Pipliaseuran raamattusunnuntain
kirkkokahvit srk-salissa messun jälkeen Toijalassa.
Ti 24.4. Lähetystyöryhmän kokous klo 17
(kahvit 16.30) Toijalassa taloustoimiston
kokoustilassa, Sontulantie 1. Tervetuloa!
Kaikille lähetystyöstä kiinnostuneille.
Ke 25.4. Akaan lähetyspiiri klo 13 alasalissa,
Rauli Helenius.
Ke 9.5. Akaan lähetyspiiri klo 13 alasalissa,
Mari Pakkanen.
Helatorstai 10.5. Seitsemän kirkon pyörälenkki
klo 8-16 kaikilla kirkoilla lähetystyön hyväksi.
Toijalassa alasalissa keittoruokailu, Viialan pappilassa
kahvia ja syötävää, Kylmäkosken kirkolla tarjolla
mehua. Papua Uusi-Guinean lähetti Alan Brown
saarnaa klo 10 sanajumalanpalveluksessa Akaan
kirkossa.
Ke 16.5. Kylmäkosken lähetyspiirien kiitosateria
klo 11.30 Koivikossa, Riitta Poikselkä.
To 24.5. Viialan lähetystuvalla musiikillinen
hartaushetki klo 11, Heikki Ali-Löytty.
Ke 30.5. Kevään viimeinen Akaan lähetyspiiri
klo 13 alasalissa Toijalassa, Juha Salmesvuori laulattaa.

Akaan seurakunta on Facebookissa
Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
040 358 3342 | fax (03) 541 3245
Sontulantie 1, Toijala
Avoinna ma–to klo 9–12, 13–15 ja pe 9–12
Poikkeukselliset aukioloajat maaliskuussa:
maanantaina ja tiistaina klo 9-11 ja 13-15
keskiviikkona klo 13-15
torstaina ja perjantaina klo 9-11
Virkatodistustilaukset
sähköpostilla akaan.seurakunta@evl.fi
Papit
kirkkoherra Ali Kulhia 040 739 8390
kappalainen Riina Saastamoinen 040 518 1853
seurakuntapastori Mari Pakkanen 040 725 7426
seurakuntapastori Rauli Helenius 040 553 8485
kappalainen Tero Kuparinen 0400 511 677
vs. seurakuntapastori Kukka Salmiovirta 040 709 3430
Kanttorit
Heikki Ali-Löytty 040 839 5937
Marja Karhu 040 836 4648
Juha Salmesvuori 040 721 1182
Suntiot
Akaan kirkko, Toijala
Markku Laaksonen 040 725 7412
Viialan kirkko, Viiala
Jussi Seppänen 040 839 5856
Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoski
Pasi Nieminen 040 594 8556
Diakonia
Johanna Törmälä 040 709 1691
Marjo Perkiö 040 839 5975
Aino Kivelä 040 725 7418
ma. srk-työntekijä Riitta Poikselkä 040 849 4496
Nuorisotyönohjaajat
Hele Ali-Löytty 040 543 5906
Janne Salonen 040 725 0027
Henni-Säde Kopperi 040 484 1626

Kevättapahtumia

Lähetys- ja tiedotussihteeri
Jaana Viitakangas-Klemola 040 182 5226
Kasvatuksen työalavastaava
Hanna Yogaswaran 040 725 7415
Lastenohjaajat
Berit Joki, Toijala 040 358 3334
Susanna Antosalo, Toijala 040 765 5544
Veera Lahti, Kylmäkoski 040 742 2711
Mervi Viitanen, Viiala 040 358 3336
Ulla Rekola, Viiala 040 358 3337
Hautausmaatyöntekijät
seurakuntapuutarhuri Paula Pastell 040 587 3729
erityisammattimies Kalle Lampinen 040 765 5533
Keittiö
emäntä Tuija Leppimäki 040 743 3477
Kiinteistötyöntekijät
huoltomestari Kimmo Lyytikäinen 040 556 0664
erityisammattimies Markku Heikkilä 040 358 3330
Taloustoimisto (srk-talon 2. krs, Toijala)
avoinna ma–pe 9–15
talouspäällikkö Arja Tarela 0400 396 694
taloussihteeri Hanne Eiranto 040 358 3341
Leirikeskukset
Toukola
Toukolantie 98, Kylmäkoski
Kumpula
Kumpulantie 19, Viiala

Akaan seurakuntatalon yläsali:
Ke 18.4. klo 12. Vieraana Timo Tommila
Työhuone Tuulensuu Oy:stä
Ke 16.5. klo 11 kokoonnutaan Akaan Vanhaan
siunauskappeliin, tehdään hautausmaakierros
puutarhuri Paula Pastellin johdolla.
Sateen sattuessa koko tilaisuus seurakuntasalissa.
Viialan seurakuntasali:
Ke 21.3. klo 12. Virsi vie laskiaisesta pääsiäiseen,
Heikki Ali-Löytty
Ke 25.4. klo 12. Kristillinen symboliikka,
Jussi Seppänen. Vieraita Pälkäneeltä.
Kylmäkosken seurakuntatalo palvelupäivä:
To 12.4. klo 12. Alkaen ruokailulla ja ohjelmatilaisuus

Retket ja leirit
Armon, ilon ja toivon yhteisö
Akaan seurakunnan tiedotuslehti 1/2018
Päätoimittaja Ali Kulhia
Toimitussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola
Kirjoittajat Riina Saastamoinen, Janne Salonen,
Johanna Koivusaari, Kukka Salmiovirta,
Tero Kuparinen ja Annu Alatalo.
Valokuvat Hele Ali-Löytty, Kimmo Lyytikäinen,
Jaana Viitakangas-Klemola ja Riina Saatamoinen
ja Annu Alatalo.
Taitto Akaan Seutu /Juha Kosonen
Seuraava lehti ilmestyy 30.5.2018

8.5. Kuulo- ja näkövammaisten retki,
omakustanteinen, Riitta Poikselkä
17.5. Mielenterveyskuntoutujien retki, omavastuu
5 €, Marjo Perkiö ja Johanna Törmälä
17.5. Työttömien retki Tampereelle,
omavastuu 10 €, Riitta Poikselkä
22.5. Tiistaitiimin ja Torstai-klubin retki
Kumpulaan, Riitta Poikselkä ja Johanna Törmälä
23.5. Diakonian retki Keuruulle, omakustanteinen,
Marjo Perkiö ja Riitta Poikselkä
31.5. Liikuntarajoitteisten leiripäivä Kumpulassa,
Viialan ja Kylmäkosken alue
1.6. Eläkeläisten leiripäivä Toukolassa

