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Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,
minä tiedän sen.
Ps. 139:14

Akaan kastepuu
löytyy Viialan kirkosta

U

seissa seurakunnissa on käytössä kastepuu. Kastepuulla
tarkoitetaan, jotain
sellaista yhteistä tilateosta,
johon jokainen vuoden aikana seurakunnan jäseneksi
kastettu saa oman tunnuksensa. Joissain seurakunnissa tämä on seinäryijy, joissain
vene, joissain puu, joissain
taulu. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana.
Akaan seurakunnassa julistettiin viime kesänä kilpailu kastepuun suunnittelemiseksi Viialan kirkkoon.
Kilpailun tuloksena taiteilija
Seija Kinnarin suunnittelema kastepuuenkeli otettiin

käyttöön tämän vuoden
tammikuussa 13. toukokuuta. Kastepuun toteutuksesta
on vastasi työryhmä Matti
Mehtonen, Vesa Kivinen ja
Seija Kinnari ja se on suunniteltu siten, että se sopii
kirkon tunnelmaan. Viialan
kirkon lähetyskynttelikkö
on niin ikään paikallisen
tekijän ja sama taivutetun
teräksen ilme jatkuu tässä
kastepuussa.
Puuhun ripustetaan jokaisen Akaan seurakuntaan
kastetun oma nimifiguuri,
jossa on lapsen etunimi
(yksi) ja kastepäivä, mikäli
vanhemmat eivät tätä kiellä.
Figuuri ripustetaan kastet-

Akaan seurakuntaan
on valittu neljä uutta
työntekijää
s.

3

ta seuraavana sunnuntaina
olevan jumalanpalveluksen
yhteydessä. Vanhemmat, isovanhemmat ja kummit ovat
tervetulleita ripustamaan
figuuria.
Jollei kukaan pääse paikalle figuuri ripustetaan
vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin. Figuurit roikkuvat paikallaan aina vuoden
tammikuuhun, jolloin perheet kutsutaan perhekirkkoon kasteen sunnuntaina
saamaan oman figuurinsa
kotiin.
Tervetuloa tutustumaan
kastepuuenkeliin!
Kukka Salmiovirta

Kummi on
kastelapsen
ystävä
aikuisenakin s.
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Pääsiäisenä
herkutellaan
sitruunapossella

s.
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Kertausharjoituksessa
Kiitos kutsusta Akaan seudulle ja nykyään
onkin niin, että tänne päästään. Paljon hyvää
on tapahtunut viidessä vuodessa, ja kun jotain
on vielä kesken, niin se on jo valmiina ihmisten unelmissa. Paljon täällä on, kaikkea ei
seurakunnassa tarvitakaan, riittää kun mitään
ei puutu. Kolme erilaista jumalanpalvelusyhteisöä kokoontuu Kylmäkoskella, Viialassa ja
Toijalassa. Ystäväseurakunnillekin on kirkon
ovella omat standit. Työyhteisönä seurakunta
on reagoinut ketterästi toimintaympäristön
muutoksiin ja rakennuksista on pidetty erittäin hyvää huolta. Talous täällä on aina ollut
Pirkanmaan mitalisijoilla.
Pakko uskoa, että Akaa on seurakunta, osa
maailman onnellisinta kansaa. Arkikin näyttäytyy ihmissuhteissa ja palvelustilanteissa
mutta muistetaan, että arjessa on voimaa.
Tärkeintä seurakunnassa on rakastaa ja tulla
rakastetuksi.
Olemme juuri hyvästelleet Marin, ja valmistaudumme seurakunnassa isoon digiloikkaan,
kun hän vie ihmeellisen muistipankkinsa
enemmän Urjalan käyttöön. Kiitämme vielä
38:stä palvelusvuodesta, kiireettömyydestä,
käytännön töistä ja lukemattomiin perheisiin sekä ihmiskohtaloihin vaikuttaneesta
pappeudessa. Seurakunta lahjoitti lähtijälle
kenttäehtoollisvälineet käytössä kulumaan.
Pieni laukku nimilaatalla on kaikkien kiitos
ja muisto kristittyjen syvimmästä yhteydestä
leivän ja viinin kautta. Laukkuun on sisäänkirjoitettuna myös tunnustus, sinua tarvitaan
vielä! Toivotetaan siunausta ja voimia Marille
uusiin tuuliin ja unelmiin Urjalassa.
Yksi asia on kokenut suuren muutoksen viidessä vuodessa. Kasteita on nykyään vähemmän. Aluksi ihmettelee, että eikö kaste enää
kelpaa. Kastehan on kristittynä olemisen alku
ja kokonaan Jumalan työ. Kaste avaa eteemme
koko elämän haasteet ja kauneuden. Kasteen
kautta ihminen tulee tietoiseksi, että on asioita joita hallitaan järjellä ja työtä tekemällä.
Ja on asioita joita voi ymmärtää vain uskon
tajulla! Eikö tällainen lahja Taivaan Isältä enää
kelpaakaan. Kun tutkitaan asiaa tarkemmin,
huomataan että tästä ei ole kysymys. Syntyvyys vain on laskussa. Tässä asiassa pitää nyt
ottaa mallia sodanjälkeisiltä sukupolvilta.
Kiitetään kaikkinensa heitä jotka monien
vaiheiden kautta ovat kasvattaneet meistä vahvan kansan ja tehneet tämän sotien
jälkeisen suomalaisen hyvinvoinnin. Kiitos
heistä, kiitos meistä, kiitos teistä, jotka olette
sen työn jatkajia. Rukoillaan kiittäen taakse
historiaan, siunaten sivulle hyvään arkeen ja
toivoen eteen. Rukoillaan siunaten ystävien,
sukuperheiden, lasten ja lastenlasten puolesta. Lapsissa on tulevaisuus.

H20 – mitä kaikkea onkaan vedyn ja
hapen kemiallinen yhdistelmä?
Kun avaa hanan, sieltä tuleva vesi varsin mitäänsanomattoman väristä. Sieltä
tulee aika tylsää, tavallista
vettä. Tämä vesi on hajutonta ja läpinäkyvää. Mutta se
on juuri sellaista, millaista
vesi on parhaimmillaan. On
jopa aika hassua, että nimenomaan ei-minkään värisenä ja mauttomana vesi on
sellaista, kuin sen kuuluukin
olla. Vesi on elintärkeä osa
meidän ihmisten elämää
ihan joka päivä.
Raamatussa vesi mainitaan
monessa paikassa. Maapal-

lon luomisen seurauksena
vettä on meressä ja järvissä,
ilmassa ja oikeastaan ihan
joka paikassa. Vesi on ollut
myös vaarallista. Pahuuden
täyttäessä maata Jumala
antoi tulla vedenpaisumuksen, josta vain Nooan perheineen ja kaikkine eläimineen selvisi. Toisaalta vesi
on auttanut myös Moosesta
ja Israelin kanssa pelastumaan heidän olleessaan
pakomatkalla Egyptistä.
Jumalan avulla Mooses sai
Kaislameren väistymään
vaeltavan kansan tieltä ja

he pääsivät meren poikki
kulkemaan Egyptin sotilaita karkuun. Vesi on osa
luomista, vaarallisuutta ja
vapautta.
Kaste.fi-sivusto luonnehtii
kauniisti, että ennen kuin
vauva syntyy, hän on äitinsä
kohdussa lapsiveden ympäröimä. Lapsiveden tehtävä
on suojella lasta. Isossa roolissa vesi on myös kasteessa.
Siinä, aivan tavallinen tylsä
vesi on osana todella suurta
ja arvokasta, pyhää hetkeä.
Kastevedellä on samanlainen tehtävä kuin lapsivedel-

Toivoa on... myös Akaassa

Häntä pidettiin paatuneena
rikollisena ja toivottamana
tapauksena, mutta Jumala
muutti hänen elämänsä.
Yksi Suomen tunnetuimmista vangeista, Lauri ’Late
Johansson, vapautuu vankilasta 1. kesäkuuta 2020. Sitä
ennen hän pääsee valvottuun
koevapauteen 1. joulukuuta
2019. Yhteensä hän on istunut tätä tuomiota silloin 18
vuotta.
Hänen elämänsä muuttui,
kun hän tuli uskoon Riihimäen vankilassa 12 vuotta
sitten. Uskoontulon jälkeen
hän tunnusti entisen murhan
lisäksi kaksi murhaa lisää.
Lauri Johansson oli puhumassa Akaan kirkossa tasan
neljä vuotta sitten, jolloin
paikalla oli noin 200 kuulijaa. Nyt Late on taas mukana
Akaan kirkossa 27. huhtikuuta järjestettävässä tilaisuudessa Toivoa on... Samana
päivänä on myös päivätilaisuus klo 14 Akaan seurakuntasalissa, 2. kerros, joka on
suunnattu kaikille kristillistä

lä. Se turvaa ja suojaa lasta
ihan joka ainoa päivä. Jumala ei hylkää sellaista, joka on
kastettu. Tavallisen veden
yhdistyessä Jumalan sanaan
muodostuu sakramentti,
jossa ihminen pääsee osaksi Jumalan pyhyydestä. Vesi
on raanasta tullessaan osa
ihmisen elämää joka päivä,
samoin kasteen armoon
saamme turvata aivan jokaisena elämämme päivänä.

Kaisa Karema
vs. seurakuntapastori

Ensio Partanen. Musiikissa
ovat Juha Salmesvuoren ja
kirkkokuoron lisäksi ’Turun
Pavarotti’ Leukku Stennroos ja laulaja/lauluntekijä
Mia Joki.
Molempiin tilaisuuksiin
vapaa pääsy. Iltatilaisuus
kuvataan TV7 ohjelmasarjaa
varten.

Harri MJ Joki

Lauri ”Late” Johansson puhuu Akaan kirkossa.

vankilatyötä tekeville sekä
siitä kiinnostuneille.
Tilaisuudessa nähdään
paikallista väriä. Mukana on
rovasti Vesa Mäkelän vetämä
koulutushetki. Puhumassa on
myös Akaan seurakunnan entinen diakoni Aila Laaksonen ja vankilatyötä jo vuosia
tehneet Seija Kinnari ja Ulla
Mikkola. Entisiä ja nykyisiä
vankeja edustavat Pauli Joona, Jute Vapaavuori ja Jussi

Taipale.
Suuri iltajuhla on kello 18
Akaan kirkossa. Puhumassa
on kansanedustaja Päivi Räsänen, jolla on myös itsellään
’vankilataustaa’, sillä hänen
isänsä oli Konnunsuon vankilan tilanhoitaja. Puhujina
ovat myös Lauri ’Late’ Johansson, vankilalähetti Osmo Räisänen, Kylmäkosken
vankilan pappi, rovasti Vesa
Mäkelä ja vs. kirkkoherra

Akaalaiset Mia ja Harri
MJ Joki ovat tehneet
27 jaksoa ’Vain yksi tie’
-ohjelmasarjaa TV7:lle.
Ensimmäisessä jaksossa
oli mukana Lauri ’Late’
Johansson ja hänen osuutensa kuvattiin ohjelmaan
juuri tuolla Akaan vierailulla. Jokien tekemä erikoisohjelma Arvo Ylpön
pikkuveljestä, Suomen
vankilatyön uranuurtajasta Aarne Ylpöstä, oli
julkaisuviikon ajan TV7
katsotuin ohjelma. Se on
edelleen nähtävissä TV7
nettiarkistosta.

Ystävyysseurakunta
-matka Kontupohjaan
Akaan seurakunnasta tehdään ystävyyskuntamatka
Kontupohjaan 6.–10. kesäkuuta. Retkelle mukaan tulee myös väkeä Ikaalisista ja
Petäjävedeltä.
Alustavan matkasuunnitelman mukaan lähtö olisi
Toijalasta torstaina 6. kesäkuuta kello 6.00. Niiralan
raja-aseman jälkeen ensimmäinen yö ollaan rajanpinnassa Karjalan tasavallassa.
Perjantaina ohjelmassa on
tutustuminen Petroskoihin
ja saapuminen Kontupohjaan. Lauantaina on seurakunnallista ohjelmaa ja
mahdollisuus yksityiseen
tutustumiseen kaupungissa.
Sunnuntaina vuorossa on
messu, yhteysateria ja paluumatka Suomeen (paluuaika
aamuyöstä).
Lähtijöille hankitaan ryhmäviisumi. Anomukseen tarvitaan kaksi passivalokuvaa.
Lisäksi tarvitaan todistus voimassa olevasta matkavakuu-

Kontupohjan luterilainen kirkko.

tuksesta ja passi, joka on voimassa vähintään 6 kuukautta
matkan jälkeen. Rokotukset
kukin järjestää henkilökohtaisen valinnan mukaan.

Akaan seurakunnassa ilmoittautumisia ottaa vastaan
Eero Lehtonen: eero.t.lehtonen@gmail.com, puh 040
145 3552. Tarkennettu oh-

jelma ja matkan hintatiedot
saadaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Ilmoittautumiset
vappuaattoon 31.huhtikuuta
mennessä.
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Neljä uutta työntekijää
aloitti työt seurakunnassa
”Minulle soitettiin kotiin ja
pyydettiin töihin”, vastaa
pastori Kaisa Karema, kun
kysyn, miten hän tuli töihin
juuri Akaan seurakuntaan.
Aiemmin Kaisa työskenteli Someron seurakunnassa,
jonne sai pappisvihkimyksen viime toukokuussa. Kaisa
oli perhesyistä muuttamassa
Akaaseen. Työmatkaa olisi
kertynyt Somerolle päivässä
pitkälti toistasataa kilometriä, joten Kaisa tarttui mielellään työtarjoukseen.
Kaisa asuu perheineen
Kylmäkoskella ja toteaa,
että oli hienoa päästä kotiseurakuntaan töihin. Akaan
seurakunta on tuttu paikka,
sillä Kaisa on toiminut isosena ja rippikoulunopettajana
opiskeluaikoinaan.
– On etu, että minut tunnetaan täällä jo entuudestaan. Tuntui myös helpolta,
kun tietää jo etukäteen paljon seurakunnan työtavoista
ja tuntee ihmisiä, kertoo
Kaisa.
Kaisa toimii lapsi- ja perhetyön pappina syyskuun
loppuun asti. Hän toteaa, että on tärkeää saada perheet
tulemaan kirkkoon.
– Kirkossa pitää olla sellaista, että sinne uskaltaa
tulla pienen lapsenkin kanssa. Moni pelkää tulla lapsen
kanssa kirkkoon, jos lapsi pitää ääntä, mutta ei se haittaa
yhtään, rohkaisee Kaisa.
Kaisa on tullut monille
akaalaisille tutuksi myös
partioharrastuksestaan.

Diakonina
avuksi arjessa
Akaan seurakunta on tuttu
paikka myös Urjalassa asuvalle Heidi Heikkiselle.
Hän valmistui sosionomi-diakoniatyöntekijäksi jouluna ja

Kirkon uusi
työntekijä

Viialassakin
uusi suntio

Minna Malmi (vas.), Kaisa Karema, Kirsti Mäkelä ja Heidi Heikkinen aloittivat hiljattain työt seurakunnassa.

aloitti työt vuodenvaihteessa
diakoniatyöntekijänä Toijalassa.
Heidi kertoo aloittaneensa työt innokkaana. Töiden
aloittamista helpotti Kaisan
tavoin se, että Heidi tuli tuttuun paikkaan töihin, tuttujen seurakuntalaisten ja
työntekijöiden pariin. Hän
on työskennellyt niin Akaan
seurakunnassa, Sääksmäen
seurakunnassa kuin Tampereen seurakunnissa useita
vuosia eri tehtävissä muun
muassa lapsi- ja perhetyössä
sekä kurssikeskuksen hoitajana. Myös seurakunnan luottamustehtävissä toimiminen

on tuttua vuosien ajalta. Tällä
hetkellä Heidi toimii Urjalan
seurakunnan luottamustehtävissä sekä lapsiasiahenkilönä.
Heidin työtehtäviin kuuluvat perusdiakoniatyön lisäksi
oppilaitos- ja kehitysvammaistyö, rippikoulut ja kasvatus. Hänen kutsumuksensa
on työskennellä lasten, perheiden sekä niiden kanssa,
jotka tarvitsevat erityisesti
apua ja tukea arjessaan ja
elämässään.
Vapaa-ajalla Heidin löytää
lukemasta kirjallisuutta sekä
ulkoilemasta pienen Elli-koiran kanssa seurakunnan luot-

tamustehtävien lisäksi.

Toijalan suntion
tehtävä laajensi
työnkuvaa
Jos on Akaan seurakunta
tuttu sekä Heidille että Kaisalle, niin näin ei ollut suntio
Kirsti Mäkelän kohdalla.
Kirsti aloitti työt joulukuun
alussa ja työskentelee pääasiassa Toijalassa. Valkeakoskella asuva Kirsti on
toiminut aiemmin suntion
tehtävissä Tampereen seurakunnissa toistakymmentä
vuotta muun muassa Viinikassa, Harjussa ja Messuky-

lässä.
– Työmatkani lyheni huomattavasti, ja se on iso asia,
toteaa Kirsti hymyillen. Lisäksi työnkuvani laajeni
täällä Akaassa verrattuna
tehtäviini Tampereella.
Kirstin tehtävänkuvaan
kuuluu kirkollisten toimitusten lisäksi jumalanpalvelukset sekä erilaiset kirkossa
ja kappelissa järjestettävät
tilaisuudet. Kirsti kertoo,
että suntion työ mahdollistaa sen, että muut voivat
tehdä rauhassa työtään, ja
seurakuntalaiset pääsevät
siistiin tilaan.
Kun kysyn, mitä Kirsti

Naisten brunssi seurakuntatalon alasalissa
Akaan yhteiskristillinen
naistentyö on saanut uutta
tuulta purjeisiinsa. Tammikuussa kokoontui seitsemän
naisen porukka miettimään,
mitä voitaisiin yhdessä eri
seurakuntien kesken tehdä.
Ajatuksena on ollut jo pitkään, että perinteisten
naistenpäivien lisäksi halutaan jotain muutakin.
Yhtenä ideana oli brunssien
järjestäminen. Tänä vuonna
järjestetään kokeilumielessä
muutama brunssi, joista ensimmäinen on toukokuussa.
Jos näyttää siltä, että tälle
työmuodolle on tarvetta,
niin sitä voisi jatkossa ajatella osaksi Akaan seurakuntien
naistentoimintaa.
Ensimmäinen brunssi
on lauantaina 4. toukokuuta kello 10 alkaen Akaan
seurakuntatalon alasalissa,
Sontulantie 1. Tilaisuuden
avaa seurakuntapastori
Kukka-Maaria Salmiovirta
ja musiikista vastaa laulaja
ja lauluntekijä Mia Joki. Pu-

puuhailee vapaa-ajalla, hän
nauraa makeasti.
– Asun vanhassa talossa
ja siinä riittää puuhaa! Retkeilen mielelläni, mutta talonhoidolta jää siihen liian
vähän aikaa. Pidän eläimistä
ja minulla on kolme kissaa.
Kissat pitävät itsensä kiireisinä uraputkessa, kun hoitavat jyrsijöitä pois talosta.
Lisäksi Kirsti käy tanssimassa raamatullisia tansseja.
Siis mitä?
– Kyllä! Ne pohjautuvat
raamatunkertomuksiin,
niissä on pohjalla israelilaiset kansantanssit.

heenvuoron pitää terveystieteiden tohtori Sirpa Salin.
Tarjolla on herkullinen
brunssi, jossa mm. kahvia,
teetä, salaattia sekä suolaista ja makeaa syötävää. Myös
pientä hemmottelua on tarjolla. Lapsille on järjestetty
omaa ohjelmaa brunssin
ajaksi, jotta myös äidit voivat
viettää rauhallisen hemmotteluhetken.
Akaan yhteiskristillinen naistentyöryhmä toivottaa kaikki naiset sydämellisesti tervetulleiksi.

Mia Saranen

Kuvassa Merja Pukarinen
(vas.), Anne Salmi, Seija Kaukonen, Mirjami Lyytikäinen,
Mia Joki ja Mia Saranen ovat
naisten brunssien ideoijia.

Neljäs uusi työntekijä on
Minna Malmi, joka toimii
suntiona Viialan kirkossa.
Hän on syntyjään Kylmäkoskelta. Minna on tullut
tutuksi monille seurakuntalaisille, sillä hän on tehnyt suntion sijaisuuksia
pari vuotta Kylmäkosken
kirkossa ja toiminut tiekirkkopäivystäjänä useana
kesänä. Minna kertoo olevansa onnellinen siitä, että
on päässyt rakastamaansa
työhön.
– Työn ohella opiskelen
suntion ammattitutkintoa,
kertoo Minna, joka on aiemmin kouluttautunut muun
muassa lastentarhanopettajaksi.
Minna mainitsee harrastuksikseen lukemisen, leipomisen ja lenkkeilyn. Hän
myös mielellään lumikenkäilee talvisin. Kesällä Minna vetää tanssikengät jalkoihinsa, ja silloin suuntana on
puolison kanssa lavatanssit.
Riina Saastamoinen
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Hei – jumiksessakin

Juuri kastettu Fanni Lavalehto kummiensa ja vanhempiensa kanssa.

Rento kastejuhla kotona

T

iina ja H e r m a n
Tomperin perheessä juhlittiin maaliskuun puolivälissä
sekä esikoisen kaksivuotissynttäreitä että pikkuveljen
kastejuhlaa. Sonjan pikkuveli
Tuukka liitettiin seurakunnan
jäseneksi lähimpien ystävien ja
perheenjäsenten läsnä ollessa.
– Meidän perheessämme
kaste oli ainoa vaihtoehto.
Sekä minut että Herman on
kastettu, ja tahdoimme jatkaa
perinnettä omien lastemme
kohdalla. On tärkeää, että lapset oppivat, että voi rukoilla ja
saada voimaa Jumalalta elämäänsä. En tahdo kieltää tai
estää sellaista lapsiltani, miettii Tiina.
Kummien valintaan liittyi
positiivinen ”ongelma”: Tiinalla
ja Hermanilla on paljon hyviä
ystäviä, joten oli vaikeaa valita heidän joukostaan lapsille
kummit. Päätökset oli kuitenkin tehtävä molempien lasten
kohdalla, nauraa Tiina.
Kastejuhlaa vietettiin kotona Kylmäkoskella, sillä juhlista haluttiin rennot ja mukavat

Kaste oli ainoa
vaihtoehto
meille.

läsnäolijoille. Paikalla oli lapsia, joten oli tärkeää, että lapset saavat liikkua vapaasti eikä
kenenkään tarvitse ”pönöttää
paikallaan”. Tiina toteaakin, että kastejuhlasta tuli sellainen
kuin toivottiin molempien
lasten kohdalla: Molemmissa
tilaisuuksissa papit huomioivat hyvin lapset.

Kotikaste ja
läheiset mukana
Joulukuun lopussa Lavalehdon
sisarussarjaan syntyi kolmas

Isosisko Sonja pyyhkii Tuukan pään kasteen jälkeen. Tuukka on kumminsa Minna Mäkisen sylissä.
Kuvassa myös lasten isä Herman Tomperi.

lapsi, pieni tytär, pikkusisko.
Kylmäkoskella vietettiin keväisenä maaliskuun päivänä
Fanni Hilda Susannan kastejuhlia sukulaisten ja ystävien
läsnä ollessa.
Perheen äiti Milja Lavalehto kertoo, että Helsingistä pari vuotta sitten
Kylmäkoskelle muuttaneen
perheen kaikki lapset on
kastettu.
– Oli ihan selvää, että lapset kastetaan ja he liittyvät

kirkkoon kasteen kautta.
Itsekin kuulun kirkkoon
enkä edes miettinyt muuta
vaihtoehtoa, kertoo Milja.
– Kaikkien kolmen lapsen
kastejuhlat ovat menneet
hyvin. Kastejuhlan suhteen
ei ollut mitään erityisiä odotuksia, mitä nyt toivoin, että
tilaisuus olisi mutkaton ja
helppo. Tässä onnistuttiin.
Yksi toive kuitenkin oli:
Perheen läheiset eivät olleet
laulavaista joukkoa, joten

toiveena kastekeskustelussa oli, että kastejuhlassa ei
lauleta montaa säkeistöä virsistä. Virsiksi valittiin kestosuosikit eli Ystävä sä lapsien
ja Jumalan kämmenellä.
Miljalle on tärke ä ä ,
että lapset osallistuvat
päiväkodissa ja koulussa
kristilliseen opetukseen ja
käyvät koulukirkoissa.
Riina Saastamoinen

Tiesitkö, että kaste on mahdollista hoitaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä?
Minna ja Jose Lankiselle
oli luontevaa tuoda perheen
pikkumies kasteelle jumalanpalvelukseen. Kun kasteessa
lapsi liitetään seurakuntaan,
niin mikäpä sen hienompaa
kuin, että seurakunta on
tilaisuudessa läsnä – pohtii
Minna.
Myös Lankisten kastejuhlavieraat ottivat asian luonnollisena vastaan. Ihan erilaiset
puitteet kuin mitä kotona olisi
voitu järjestää, jatkaa Minna.
Hän kiitteli myös sitä, ettei
vauvarumban ja valvottujen
öiden keskellä tarvinnut miettiä paikkojen siivoamista tai
tarjoilua. Se oli suuri helpotus
ja todella vaivatonta.
Akaan seurakunta nimittäin
tarjoaa kasteväelle kakkukahvit, mikäli kaste toteutetaan
jumalanpalveluksen yhteydessä. Harvemmin sitä kotiinsa pystyy kokonaista kuoroa
varaamaan juhlalauluihin ja
kanttorin kanssa yhdessä
mietityt lastenvirret kuulostavat kirkossa ihan toiselta kuin
kotiolohuoneessa. Lankisten
kastejumiksessa oli nimittäin
Viialan kirkkokuoro laulamassa.
Myös muun seurakunnan
mielestä kaste jumalanpalveluksessa on hieno juttu. Aivan
eri tavalla saa yhteyden uu-

Minna ja Jose Lankisen esikoinen ka

teen tulokkaaseen ja pääsee
kantamaan häntä, hänen perhettään ja hänen elämäänsä rukouksissa mukana, toteaa eräs
jumalanpalvelukseen osallistunut. Pienet ihmiset kirkossa
tuovat toivoa, lämpöä ja pal-
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n voi kastaa!

astettiin Viialan kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä.

jon rakkautta, toteaa toinen.
Ja heti näkee, minkälaiselle
pienelle ihmiselle se seuraavan sunnuntain kastefiguuri
ripustetaan. Niinpä, jos kaste
on tulossa sinulle tai lähipiirillesi ajankohtaiseksi, miettikää-

pä tulisitteko jumikseen? Voit
soitella ja neuvotella asiasta
haluamasi papin kanssa. Ja ai
niin, Tuija-emännän kastekakkua ei voi muuta kuin kehua.
Kukka Salmiovirta

Lähde viettämään
aikaa kummilapsen
kanssa!
Sunnuntaina 2. kesäkuuta
järjestetään valtakunnallinen
kummipäivä. Silloin ympäri
Suomea tarjotaan yhteistä tekemistä ja yhdessä olemista
kummilapselle ja kummille.
Mikä olisikaan hauskempi tapa aloittaa kesä? Koska vaan
voi olla hyvää aikaa nähdä
omaa kummia ja kummilasta. Kesäkuun toinen päivä
siihen kannustetaan aivan
erityisesti.
Kummipäivään osallistumista varten ei tarvitse olla
kummitodistuksen tallessa,
mukaan pääsee ihan vain
kotoa ulos lähtemällä ja kummilapsen mukaan ottamalla.
Mukana tässä päivässä on
ainakin Viialan K-Market Maukas ja jos vähän
kauemmas haluaa lähteä,
niin Tampereella SuperParkissa vietetään kummipäivää. Kevään aikana tulee
lisää tietoa kummipäivän

tekemisistä. Lisää valtakunnallisesta kummipäivästä
osoitteessa kumminkaa.fi.
Parhaimmillaan kummisuhde
on yksi elämän tärkeimmistä
ihmissuhteista, joten siihen
kannattaa panostaa!
Haluatko lähteä Akaan
seurakunnan yhteistyökumppaniksi kummipäivään?
Onko sinun yritykselläsi
mahdollisesti jokin tarjous,
jota kummivanhemmat ja
kummilapset voisivat hyödyntää? Entä järjestääkö yhdistyksesi sellaista toimintaa
2. kesäkuuta, että sinne olisi
hyvä tulla kummipäivää viettämään? Jos vastaisit kyllä,
niin ole yhteydessä pappi
Kaisaan: kaisa.karema@evl.
fi. Seurakunta mainostaa tapahtumassa mukanaoloasi ja
te saatte käyttöönne kummipäivän materiaalin.
Kaisa Karema

Kertomus luomisesta, lankeemuksesta ja meren
ylityksestä kuuluu kirkon hämäryydessä. On pääsiäisyö. Kyse on Israelin vapautumisesta, mutta
myös pyhästä kasteesta. Paasto on syntynyt kasteelle valmistautumisesta, pääsiäisenä vietetään
juhlaa.
Paasto päättyy: Kristus nousi kuolleista! Valo voittaa: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen
kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.”
(Gal. 3:27)
Mika K T Pajunen

Tuija Vesanto ja Maiju Soini viihtyvät yhdessä.

Tyttöjen välisiä juttuja
kummin kanssa
- Se oli ikimuistoinen reissu!
Oltiin Maijun kanssa ripset
ojossa täydessä tällingissä
menossa hömpsöttelemään
Tammerfestiin. Sitten alkoi
kaatosade. Tampereen kadut tulvivat, ja me olimme
läpimärkiä alusvaatteitamme myöten, muistelevat
iloisesti yhtä reissuaan Maiju Soini ja Tuija Vesanto,
kummityttö ja kummitäti.

Kummiksi Maijulle
Tämä ystävyys alkoi neljännesvuosisata sitten. Tuija
oli kolmen pojan äiti, kun
hänen veljensä perheeseen
syntyi tytär.
- Minä pidin ihan itsestään selvänä sitä, että ryhdyn kummiksi Maijulle.
Oli ihanaa saada sukuun
tyttö. Maiju oli jo pienenä
niin ihana tyttö, muistelee
Tuija. Maiju oli pienestä
pitäen meillä hoidossa, jos
Maijun vanhemmilla oli menoa. Siitä se meidän hyvä
suhteemme alkoi.
Tuija ja Maiju kertovat,
että heidän perheidensä
kesäpaikat sijaitsevat vierekkäin, joten yhteydenpito
oli helppoa siksikin.
Tuija toteaa, että on ihan
eri asia olla tytön kummitäti kuin pojan. Tyttöys on
”se juttu”. Kun näitä kahta
upeaa naista kuuntelee,
huomaa heti, että tässä
ovat todelliset ystävykset.
Kun Maiju puhuu, jatkaa
Tuija lennosta juttua ja toisinpäin.
- Me innostumme samoista asioista, sanoo Maiju.
- Niin, sellaisista mistä

Maiju Soinin ja Tuija Vesannon ystävyys on kestänyt neljännesvuosisadan.

muut eivät kiinnostu, jatkaa Tuija.
- Ihan tavallisia juttuja
tehdään yhdessä, toteaa
Maiju.
- Pilateksessa on käyty
ja kahvakuulassakin silloin
aiemmin. Ulkoilutetaan koiria ja herkutellaan, sitä me
teemme usein, miettii Tuija.
- Sitten minä vahdin teidän koirianne ja asun teillä
koiravahtina, lisää Maiju.
- Käydään kesäretkillä,
kertoo Tuija.
- Ja mennään Juha Tapion konserttiin yhdessä
lauantaina, jatkaa Maiju.

Yhdessä nauretaan
Sitten naiset katsovat toisiinsa ja nauravat. Seuraavaksi he muistelevat huvit-

tuneina sienireissua, joka
jäi heidän viimeisekseen
ainakin toistaiseksi. He
näet eksyivät metsään ja
selvisivät ihmisten ilmoille kuuntelemalla autojen
ääniä ja kulkemalla äänien suuntaan moottoritietä
kohti.
- M a i j u s e n t ä ä n s yö
vielä valmistamiani sieniruokia, vaikkei enää lähdekään sieneen kanssani,
muistelee Tuija vuosien
takaista retkeä.
Hyvin on jäänyt mieleen
myös yksi joululahjaostos
vuosien takaa. Tuija antoi
lahjaksi Maijulle shoppailurahaa, ja he lähtivät yhdessä Ideaparkiin. Mutta
Tuija ei tiennyt, että Maiju halusi ensin käydä läpi
kaikki varteenotettavat

vaatekaupat ja vasta sen
jälkeen harkita, mitä sovittaa ja ostaa.
- Sen reissun jälkeen
olin aivan poikki! Ei tätä
enää! Tähän en pysty! Halusin vain kotiin, kertaa
Tuija ostosreissua, joka
muuttui ”painajaiseksi”.
Maiju nauraa vieressä.
Mutta niin hauskaa ja
mutkatonta kuin näillä
ystävyksillä onkin keskenään, niin he puhuvat
yhdessä myös vakavista
asioista: elämästä, tulevaisuudesta ja ihmissuhteista,
työstä.
Tällaista se on parhaimmillaan, naisten välinen
ystävyys, niin ja kummin
ja kummilapsen suhde.
Riina Saastamoinen
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Pääsiäisenä herkutellaan
perheen kanssa
Istun viihtyisässä kodissa
ja maistelen sitruunaista
jälkiruokaa kahvin kera.
Jälkiruoka on nimeltään sitruunaposse, ja sen on valmistanut kotitalousopettaja Kirsi Sakala. Hän on kutsunut
minut kotiinsa juttelemaan
kotitalousopettajan työstä ja
pääsiäisenvietosta.
Kirsi kertoo sitruunapossesta, että hänen ideanaan oli
antaa vinkki Seurakuntaviestin lukijoille ”vähän erilaisesta” jälkiruuasta, joka sopisi
pääsiäisen kahvipöytään.
- Sitruunapossen toinen
nimi on sitruunavanukas.
Se on ravintoloissa suosittu jälkiruoka ja kotiutunut
kotikeittiöihinkin, koska se
on helppo valmistaa eikä
oikeastaan voi epäonnistua.
Sitruunaposse on raikas vaihtoehto jälkiruuaksi vaikkapa
juuri pääsiäisenä.
Kirsi suunnitteli sitruunaisen jälkiruuan kaveriksi mantelikeksejä, joita voi nauttia
makean jälkiruokaviinin tai
espresson kanssa.
Kirsi työskentelee Toijalan
yhteiskoulussa kotitalousopettajana. Huomioidaanko
koulujen kotitaloustunnilla
ruokavalinnoissa pääsiäinen?

Kotitaloustunneilla
huomioidaan
juhlapyhät.

saattaa tulla ihan uutena asiana sushin valmistaminen tai
puikoilla syöminen.
- Ikuinen oppilaiden suosikkiruoka säilyy vuodesta
toiseen: Se on pizza!, nauraa
Kirsi.

Perhepääsiäinen
Virossa

Juhlapyhät
huomioidaan
kotitaloustunnilla
- Kyllä, opetussuunnitelmassa huomioidaan juhlapyhät.
Ennen pääsiäistä valmistamme oppilaiden kanssa broilerimangokastiketta riisin kera.
Teemme myös oppilaiden
kanssa rahkajälkiruuan, joka
muistuttaa aineiltaan pashaa. Laskiaisena leivoimme
laskiaispullia ja Runebergin
päivänä runebergintorttuja.
Itsenäisyyspäivää juhlistimme poronkäristyksellä ja jouluna valmistimme pipareita
itsetehdystä taikinasta.
Kotitalous on nykyään
yksi suosituimmista valinnaisaineista, toteaa Kirsi.
Monet seikat vaikuttavat tä-

Kotitalousopettaja Kirsi Sakalan pääsiäisperinteisiin kuuluu pikkuloma Tallinnassa.

hän: Ruuanlaittoon ja leipomiseen liittyvät televisio-ohjelmat tuovat nostetta myös
kotitaloustunneille. Tärkeää

Sitruunaposset
Sitruunaposset ovat kevään trendikkäin ja helpoin ravintoloiden jälkiruokalistoilta kotikeittiöihin rantautunut jälkiruoka. Unelman pehmeä,
kermainen ja kirpsakka brittiläinen
sitruunavanukas sisältää vain kolmea
raaka-ainetta. Tarvitset kermaa, sokeria
ja sitruunamehua sekä hyytymisaikaa.
Liivatetta ei tarvita, hyytyminen perustuu sitruunan happoon.
Ainekset neljälle:
4 dl kuohukermaa
1 ½ dl sokeria
1 dl sitruunamehua
½ -1 rkl sitruunan kuorta (luomu)
1 tl vaniljasokeria
Ohje:
Pese sitruuna hyvin, raasta keltainen
osa kuoresta ja purista mehu.
Keitä kermaa ja sokeria pienessä kattilassa n. 5 min koko ajan sekoittaen.
Nosta kattila liedeltä. Sekoita noin 1 rkl kuumaa kermaseosta sitruunanmehun joukkoon, jonka kuuluu juoksettua.

on myös se, että oppilaat
saavat itse tehdä ruokia ja
pääsevät nauttimaan työnsä
tuloksista heti.

- Otan oppilaiden toivomukset mahdollisuuksien
mukaan huomioon. Kahdeksannella luokalla valKaada sitruunaseos sen jälkeen
ohuena nauhana kermaseoksen
joukkoon samalla sekoittaen.
Lisää raastettu kuori ja mausta
vaniljasokerilla.
Kaada seos jälkiruokakulhoihin tai laseihin. Peitä kelmulla ja anna hyytyä jääkaapissa
vähintään 3 tuntia. Koristele
mintunlehdillä, sitruunamelissalla, tuoreilla marjoilla, kermavaahdolla tai teemaan sopivilla
pääsiäiskarkeilla.

Cantuccinimantelikeksit
(n. 35-40 kpl)
Ainekset:
4 dl vehnäjauhoja
2 dl sokeria
1 tl vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta

1 tl kanelia
1 luomuappelsiinin tai sitruunan raastettu kuori

mistamme suomalaisia perinneruokia, yhdeksännellä
taas tutustumme eri maiden
ruokiin. Joillekin oppilaille

Pääsiäisenä Sakalan perheellä
on traditiona lähteä matkalle
Viroon kylpylään. Kirsi kertoo jo odottavansa matkaa.
Hän toteaa, että kevät on jo
pitkällä Suomenlahden toisella puolella.
- Käymme aina Toompean
mäellä kirkossa pääsiäisen
aikaan. Paikalliset vievät
koreissaan kulitsaa, pashaa
ja muita pääsiäisen herkkuja
siunattaviksi kirkkoon. Meillä on tapana hiljentyä kirkossa ja sytyttää tuohukset hiekkaan, kuvailee Kirsi perheen
pääsiäisen suunnitelmia.
- Tärkeää on tietysti viettää aikaa yhdessä perheen
kanssa kiireisen arjen vastapainoksi. Käymme perheen
kanssa syömässä hyvin pitkän kaavan mukaan jossain
Vanhankaupungin idyllisessä
ravintolassa.
Kaupungilla kiertelyn
lomassa on myös mukava
poiketa Viron vanhimpaan
Maiasmokk-kahvilaan erikoiskahville ja leivoksille,
suunnittelee Kirsi.
- Onnistunut miniloma
pääsiäisenä lataa akkuja loppukevääseen ja hoitaa myös
parisuhdetta.

Riina Saastamoinen

2 rkl voita
2 kananmunaa
1 keltuainen
200 g kokonaisia manteleita kuorineen tai kuorittuna
Valmistus:
Mittaa kuivat ainekset kulhoon. Lisää appelsiininkuori, kylmä voi ja munat. Sekoita joukkoon mantelit, joko kokonaisena tai hieman rikottuina. Sekoita käsin tasaiseksi taikinaksi. Halutessasi voit antaa
taikinan levätä jääkaapissa hetken aikaa ennen muotoilua.
Jaa taikina kahteen osaan ja pyörittele niistä tankoja (halkaisija noin 3 cm) jauhotetulla leivinpöydällä. Pane tangot
leivinpaperilla vuoratulle pellille. Paista uunin keskiosassa
175 asteessa noin 20-25 minuuttia, kunnes pinta on kullankeltainen. Anna tankojen hieman jäähtyä ja leikkaa noin 1 ½
cm:n levyisiksi paloiksi. Pane palat takaisin pellille leikattu
puoli alaspäin ja peitä leivinpaperilla. Paista vielä 10 minuuttia. Anna jäähtyä ritilällä. Säilytä kuivassa.

Herkutellaan!
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Mari Pakkanen lähti eläkkeelle
Lukutaito
on perusoikeus

Seurakuntapastori Mari Pakkanen aloitti lehtorina Akaan seurakunnassa huhtikuussa 1981.
Hän piti ensimmäisen puheensa tehtävässään seurakuntasaliin sijoitetussa historiallisessa puhujapöntössä tuolloin. Tässä vanhan Akaan kirkon saarnastuolissa Pakkanen halusi myös päättää
virkauransa seurakunnassa sunnuntaina 31. maaliskuuta.

Saimme kirjakielen, kun Mikael Agricola käänsi Uuden
testamentin suomeksi. Hän
julkaisi myös ensimmäisen
suomenkielisen aapisen. Agricola-päivää vietettiin 9.4.
Pipliaseurat maailmalla
tekevät nykyään samankaltaista työtä kuin Agricola
aikoinaan Suomessa.
Maailmassa on edelleen
yli 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista; heistä 2/3 on
naisia. Lukemaan oppiminen
omalla kielellä on perustava
ihmisoikeus ja elämän suuri
käännekohta. Lukutaito tulee osaksi ihmistä eikä sitä
voi ottaa pois. Tyttöjen ja
naisten kouluttaminen kohentaa perheiden elämää
monin tavoin.
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma toteutetaan
Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella ja Ulkoministeriön
kehitysyhteistyövaroin. Suomen Pipliaseuralla on ollut
keskeinen rooli lukutaito-ohjelman käynnistämisessä.
Ajankohtainen Agricola-kampanja lukutaitotyön
puolesta: www.agricola.fi

Lähde tiekirkkopäivystäjksi
Kylmäkosken
kirkkoon!
Kylmäkosken kirkko toimii
tiekirkkona peräti kuudetta
kesää. Tiekirkkokausi alkaa
Kylmäkoskella tuttuun tapaan juhannuksesta ja jatkuu
neljän viikon ajan.
Kirkko on auki joka päivä
kello 11-16. Seurakuntalaiset toimivat kirkossa päivystäjinä.
Päivystäjille järjestetään

infotilaisuus lauantaina 18.
toukokuuta kello 14 Kylmäkosken kirkossa, jolloin
jaetaan päivystysvuorot ja
käydään läpi keskeiset asiat.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja voit kysellä
Kylmäkosken kappalaiselta
Riina Saastamoiselta: riina.
saastamoinen@evl.fi.

Kylmäkosken kirkko on Akaan seurakunnan kirkoista ainoa,
joka toimii tiekirkkona.

Klavikordi soi
Viialan kirkossa
Klavikordi, tuo vanha historiallinen kosketinsoitin, joka
pienen ja intiimin sointinsa takia on jäänyt meluisampien
soittimien varjoon.
Soitin, jonka sanotaan olleen myös Johann Sebastian
Bachin lempisoitin, jolla säveltäjän mukaan paremmin
kuin millään muulla soittimella saattoi tulkita hänen
teostensa hienouksia.
Palmusunnuntaina 14.4. Viialan kirkossa kello15
pidettävässä konsertissa kuullaan mm. isä-Bachilta
fuuga c-molli ja pojaltaan, eli Carl Philipp Emanuelilta
rondo a-molli. Sekaan mahtuu myös ihan viime
vuonna sävellettyä klavikordimusiikkia, nimittäin
italialaisen Gabriele Toian teos Tamutmutef, joka voitti
kansainvälisen klavikordisävellyskilpailun.
Klavikordistina on Eija Virtanen, musiikin maisteri ja
Nokian seurakunnan kanttori. Eija soitti vuonna 2018
Suomen ja Sibelius-Akatemian kolmannen A-tutkinnon
klavikordin soitossa opettajanaan Pekka Vapaavuori.

Siunattua
pääsiäistä.

Hiljaisen viikon
jumalanpalvelukset
Palmusunnuntai 14.4.
Messu klo 10 Akaan kirkossa; Kuparinen, Salmesvuori.
Messu klo 11 Viialan kirkossa; Salmiovirta, Ali-Löytty,
Ruskakuoro.
Messu klo 10 Kylmäkosken kirkossa; Karema, Karhu.
Maanantai 15.4.
Iltakirkko klo 18 Viialan kirkossa; Karema, Karhu,
Rotaryklubit, Gospelkuoro.
Tiistai 16.4.
Iltakirkko klo 18 Akaan kirkossa; Helenius, Ali-Löytty,
Akaan Nuorisokuoro.
Keskiviikko 17.4.
Viikkomessu Akaan kirkossa klo 13; Kuparinen,
Salmesvuori.
Viikkomessu klo 13 Viialan kirkossa; Salmiovirta, AliLöytty, Ruskakuoro.
Kiirastorstai 18.4.
Messu klo 18 Akaan kirkossa; Salmiovirta, Partanen,
Salmesvuori, Akaan kirkkokuoro.
Messu klo 18 Viialan kirkossa; Kuparinen, Ali-Löytty,
Karema, Viialan kirkkokuoro.
Messu klo 18 Kylmäkosken kirkossa; Saastamoinen,
Karhu, Kylmäkosken kirkkokuoro.
Pitkäperjantai 19.4.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Akaan kirkossa; Helenius,
Salmesvuori; Jorma Liimatta, sello.
Sanajumalanpalvelus klo 11 Viialan kirkossa; Partanen,
Ali-Löytty, Ruska- ja Koraalikuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Kylmäkosken kirkossa;
Salmiovirta, Poikselkä, Kylmäkosken kirkkokuoro.
Lauantai 20.4.
Messu klo 23 Kylmäkosken kirkossa. Saastamoinen,
Poikselkä, Kylmäkosken kirkkokuoro.
1. Pääsiäispäivä 21.4.
Messu klo 10 Akaan kirkossa; Kuparinen, Salmesvuori,
Akaan kirkkokuoro.
Perhemessu klo 11 Viialan kirkossa; Karema, AliLöytty, Viialan kirkkokuoro ja lapsikuoro Laulutähdet.
2. Pääsiäispäivä 22.4.
Konfirmaatiomessu klo 11 Viialan kirkossa;
Salmiovirta, Salmesvuori, Karema. Talvi-Toukolan 1:n
rippikoululaiset.
Majataloilta klo 17 Viialan kirkossa.
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www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunta on Facebookissa
Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakonian kevät

Kirkkoherranvirasto (Sontulantie 1, Toijala)
Avoinna ma-to klo 9 - 11 ja 12 - 14 ja pe 9 - 11.....040 358 3342
puhelinpalvelu ma-pe klo 9 - 11 sekä 12 - 14
fax..................................................................................(03) 5413245

Olopäivät

Virkatodistustilaukset sähköpostilla
akaan.seurakunta@evl.fi
Papit
kirkkoherra
Ali Kulhia virkavapaa 11.3. - 9.6.2019..................040 739 8390
vs. kirkkoherra Ensio Partanen...........................050 360 7370
kappalainen Riina Saastamoinen......................040 518 1853
seurakuntapastori Rauli Helenius......................040 553 8485
kappalainen Tero Kuparinen...............................0400 51 1677
vs. seurakuntapastori Kukka Salmiovirta........040 709 3430
vs. seurakuntapastori Kaisa Karema..................040 725 7427
Kanttorit
Heikki Ali-Löytty.....................................................040 839 5937
Marja Karhu..............................................................040 836 4648
Juha Salmesvuori...................................................040 721 1182
Suntiot
Akaan kirkko, Toijala
Kirsti Mäkelä............................................................040 725 7412

Kevättapahtumia
La 27.4. Toivoa on – kaikille avoin
vankilalähetyspäivä klo 14 Akaan srk-salissa ja
iltajuhla klo 18 kirkossa.
Kristillisen Työväenyhdistyksen vappujuhla klo
15 Akaan alasalissa.
Su 28.4. Luottamushenkilöiden siunaaminen
tehtäviinsä juhlamessun yhteydessä Akaan kirkossa
klo 10. Sen jälkeen yhteiskristillinen rakkauden
Agape-ateria klo 11.30 - 13.00 Akaan srk-salissa.
Mukana ortodoksit, helluntailaiset, adventistit.
Ke 1.5. Vapputapahtuma klo 17 Viialan srk-salissa.
Laulajapariskunta Marketta ja Hannu Tuomala.
Kahvitarjoilua.
La 4.5. Naisten brunssi klo 10-12 alasalissa
Toijalassa.
Viikoittaiset jumalanpalvelukset löytyvät Akaan
Seudun kirkollisista ja seurakunnan kotisivuilta
www. akaanseurakunta.fi.

Akaan seurakuntatalon yläsali:
Ke 8.5. klo 12. Kansakoululaulujen tunnelmia.
Laulattajana Juha Salmesvuori.
Viialan seurakuntasali:
Ke 17.4. klo 12. Hiljaisen viikon viikkomessu
olopäivän merkeissä
Kylmäkosken seurakuntatalo palvelupäivä:
Ke 25.4. klo 12. Olopäiväläisten ja työttömien
kevätjuhla.

Retket ja leirit

14.5. Kuulo- ja näkövammaisten kevätretki.
Tiedustelut Riitta Poikselkä
21.5. Tiistaitiimin ja keskiviikkoklubin retki
Kumpulaan. Tiedustelut Riitta Poikselkä/Heidi
Heikkinen

Yhteisvastuun lipaskeräyspäivä:

La 13.4. Toijala S-marketin, K-marketin ja ABC:n
edustalla klo 10-16

Viialan kirkko, Viiala
Minna Malmi.............................................................040 839 5856
Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoski
Pasi Nieminen..........................................................040 594 8556
Diakoniatyöntekijät..............................................		
Marjo Perkiö.............................................................040 839 5975
Heidi Heikkinen.......................................................040 725 7418
vs. Lassi Nahkuri.....................................................040 709 1691
Seurakuntatyöntekijä
ma. Riitta Poikselkä..............................................040 849 4496
Nuorisotyönohjaajat
Hele Ali-Löytty.........................................................040 543 5906
Janne Salonen.........................................................040 725 0027
Henni-Säde Kopperi..............................................040 484 1626
Lähetys- ja tiedotussihteeri
Jaana Viitakangas-Klemola...............................040 182 5226

Galleriakirkon kevät
Sanan ja laulun illat
keskiviikkoisin klo 18

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 39 6694
taloussihteeri Hanna Lamminen.........................040 358 3341
Leirikeskukset
Toukola
Toukolantie 98, 37910 Akaa
Kumpula
Kumpulantie 19, 37830 Akaa

Armon, ilon ja toivon yhteisö
Akaan seurakunnan tiedotuslehti 1/2019
Vs. päätoimittaja Ensio Partanen
Toimitussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola
Kirjoittajat Riina Saastamoinen, Mia Saranen, Kaisa Karema, Kukka Salimiovirta, Harri MJ Joki ja Mika KT Pajunen
Valokuvat Hele Ali-Löytty, Riina Saastamoinen, Jaana
Viitakangas-Klemola ja Juha Kosonen
Taitto Akaan Seutu /Juha Kosonen
Seuraava lehti ilmestyy 5.6.2019

1.5. Vappupäivänä Jukka Partala, Sastamala
5.6. Kaisa Karema, Akaan srk
Osoite: Kinnarintie 13c, Sotkia

Lähetystyön kevät
Lounaspirtissä (Myllytie 3) on myynnissä
perjantaihin 12.4. asti Agricola-leivoksia. Paikalla
seurakunnan puolesta henkilö ti, ke ja pe kello 10
- 12, to kello 12 - 14, juttelemassa ja kertomassa
lukutaidon merkityksestä. Kahvin tarjoaa sinä aikana
seurakunta.
Kohtaamispaikka keskiviikkoisin klo 9-12 Akaan
alasalissa 22.5. asti.
Viialan lähetystupa ei ole auki kiirastorstaina ja
lankalauantaina.
Ma 22.4. Nippon-piiri klo 15 Merja ja Pentti
Pukarisella, Vellamontie 5. Tervetuloa!
Ke 24.4. Akaan lähetyspiiri klo 13 Akaan
alasalissa, Tero Kuparinen.
Avoin lähetystyöryhmän kokous klo 17,
Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1.
To 25.4. Hartaushetki klo 11 Viialan lähetystuvalla
(Keskuskatu 39), Kaisa Karema. Tupa auki klo 10 13.
Ti 30.4. Vappumyyjäiset Akaan srk-salissa
Toijalassa klo 10 - 12.
Ke 15.5. Akaan lähetyspiiri klo 13 Akaan
alasalissa, Juha Salmesvuori.
To 23.5. Musiikillinen hartaushetki klo 11 Viialan
lähetystuvalla, Heikki Ali-Löytty.
La 25.5. ja ke 29.5. Seitsemän kirkon
pyörälenkin leivontatalkoot klo 9 alkaen Viialan
pappilassa.
Helatorstaina 30.5. Seitsemän kirkon
pyörälenkki klo 8 - 20, leimauspisteet kaikilla
Akaan kirkoilla. Viialan pappilassa myynnissä pientä
purtavaa ja kahvia, Toijalassa Akaan alasalissa keittoa
ja Kylmäkosken kirkolla mehua. Mehu on ilmaista.

Kevään konsertteja
Su 14.4. Konsertti klo 15 Viialan kirkossa. Kanttori
Eija Virtanen soittaa historiallista kosketinsoitinta
klavikordia.
Ti 23.4. Valkeakoski-opiston matinea Viialan srksalissa klo 18.
Ke 1.5. Vapunpäivän Keväinen kahvimatinea
Akaan seurakuntasalissa klo 14. Akaan kirkkokuoro,
kuoromusiikkia ja yhteislauluja, vapaaehtoinen
kahviraha YV:keräykselle.
Su 5.5. Loimu klo 15 Akaan srk-salissa.
Konserttivieras Maria Lappi.
Konsertti klo 18 Akaan kirkossa. Klassista
kitaramusiikkia Ilkka Turta.
Su 12.5. Äitienpäivän Barokkikonsertti klo
18 Akaan kirkossa. J.S Bachin musiikkia. Tatiana
Yalusheva, viulu; Katri Nikkanen, viulu; Kari
Nikkanen, oboe ja Viktor Pellia, piano. Vapaa pääsy.
La 18.5. Ad libitum -soitinyhtyeen
10-vuotiskonsertti klo 16 Akaan kirkossa.
Su 19.5. Kirkko- ja lapsikuoron kahvikonsertti
klo 14 Kylmäkosken srk-talossa yhteisvastuun
hyväksi.
To 23.5. Konsertti klo 19 Akaan kirkossa. Kevät
soi, yhteiskristillinen musiikki-ilta.
Valkeakosken Musiikkiopiston konsertti klo 18
Viialan srk-salissa.
Su 26.5. Kuorojen kevätmusiikki klo 18 Viialan
kirkossa.

