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Kimmo Lyytikäinen

”Tuo siunaus nyt koteihin ja
ruoki, Herra köyhinkin. Suo
meille Pyhän kosketus ja Isän
Pojan, rakkaus. Aamen.”
Virsikirjan lisävihko 973

Jo 30 vuotta pappina
työskennelleelle Mari
s.
Pakkaselle tärkeää
on ihmisen kohtaaminen

Hääyö Akaan kirkossa
la 18.8.18
Tunnelmalliset kesähäät vähällä vaivalla.
Seurakunta tarjoaa vihkimisen jälkeen kakkukahvit (max. 10
hengelle).
Varaa aikasi kirkkoherranvirastosta p. 040 358 3342 viimeistään ma 6.8.18. Vihkimistä edeltää avioliiton esteiden tutkinta,
josta voi tiedustella hyvissä ajoin myös kirkkoherranvirastosta.

3

Häät voi järjestää
ilman stressiä
s.

4-5

Seurakuntavalit ovat
syksyllä - asetu
s.
ehdokkaaksi ja äänestä!

6

Tahdon! -ilta hääpareille
Akaan kirkossa
su 10.6. klo 18.
Oletteko suunnittelemassa häitä?
Illassa kerrotaan avioliiton solmimiseen liittyvistä asioista
(vihkitoimituksen rakenne ja musiikki, käytännön järjestelyt). Mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle.
Kahvit klo 17.30-18. Tervetuloa!
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Hetki hiljentyen
Kirkkoherran kynästä
Ali Kulhia
Akaan kirkkoherra

Luonto
evankelioi
meitä
Tässä kirjoittaessani tätä, on ulkona varsinainen
luotokappaleiden Luojansa ylistys käynnissä. Kun
kasvit versovat uutta ja kukat puhkeavat kauneuteensa, sinitaivas ja auringon valo paistavat suoraan sydämiimme, osa huolistamme unohtuvat
hetkeksi. Jumalan suuruus näkyy ja tuoksuu.
Samalla viljellään ja varjellaan maata, viljelijät
tekevät yötä myöten työtänsä. Seurakunnassakin
on toukokuussa ollut kiirettä ja touhua siinä määrin, että voi olla sivustakatsojan mahdotonta aavistaakaan mitä kaikkea täällä on ahkeroitu kesää
varten ja kevään toimintakauden päätökseksi.
Sain juuri iloisia uutisia: tilastojen mukaan Akaan
seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut hieman
alkuvuoden aikana! Toki tässä asiassa on aaltoliikettä, mutta iloitkaamme ja riemuitkaamme nyt,
kun on sen aika.
Emme voi tuudittautua menneisiin menestyksen
päiviin, vaikka niitäkin on syytä ajoittain muistella ja kunnioittaa. Hartaasti toivomme ja rukoilemme, että vanhemmat edelleenkin kastattaisivat
lapsensa Jeesuksen omiksi ja että nuoret edelleen innostuisivat rippikouluista. Samoin nuorten
aikuisten seurakunnallisiin tarpeisiin pitäisi löytää
Jumalan johdattamana lisää oikeita ratkaisuja.
Lapsiperheet elävät niin sanottuja ruuhkavuosia, mutta heitäkin haluamme kutsua palvella
ja auttaa, tarjota mahdollisuuksia kokea seurakunnassa yhteyttä toisiin. Tähän eivät riitä
työntekijöiden hyvätkään yritykset aina. Olemme
löytäneet monta tapaa, mutta tarvitsemme
myös seurakuntalaisten, oman elämänsä
asiantuntijoiden, vinkkejä ja osallistumista
toimintaan ja toiminnan ideointiin.
Syksyllä asetetaan ehdokkaat seurakunnan
kirkkovaltuuston vaaliin. Sinne tarvitaan kaikenikäisiä ja eri elämänkokemuksella eläviä seurakuntalaisia. Pelkkänä kirkkovaltuuston jäsenenä
kokoustetaan vain noin neljä kertaa vuodessa,
mutta usein pääsee samalla johonkin työryhmään
tai muuhun elimeen käsittelemään suunnitelmia
ennen kuin ne tulevat valtuuston listalle. Niissä
on usein hyvä ja inspiroitunut henki ja tekemisen
iloa.
Liekkejä on monta, valo on yksi, veisataan eräässä virressä. Vaikka meitä on monta ja meillä on
eri lahjat ja eri tehtävät, niin Jeesuksen opetuslapseus yhdistää ja antaa suuntaa seurakunnalle.
Sinä olet yksi meistä, ainutkertainen ja ainutlaatuinen Luojan luoma, äärettömän arvokas.

Juuret
Noin vuosi sitten kävin hammaslääkärissä poistattamassa takahampaan. Sitä ei olisi
enää kannattanut paikata
hammaslääkärin mielestä,
kun siitä oli lohjennut niin
paljon paloja pois. Tuomio
oli nieltävä.
Hammaslääkärin tuoliin
istuessani kerroin, että toive olisi selviytyä toimenpiteestä niin, että pääsisin
kummipoikani Taavetin lakkiaisiin parin päivän päästä
ja pystyisin myös pitämään
pienen puheen. Taavetti on
veljeni Harrin vanhin poika
ja Harri on veljistäni se, joka
jäi jatkamaan maatilan pitoa
Vesilahden Riehuun.
”Hienoa, menikö kirjoitukset hyvin?”, kysyi lääkäri.
”Kyllä,” vastasin. ”Onneksi olkoon kummillekin”. ” Kiitos,”
vastasin, vaikka en kokenut
olevani osallinen Taavetin
hyvin menneisiin kirjoituksiin mitenkään. ”No niin, napataan vaan hammas pois ja
tästä tilanteestahan voi sitten
tulla joku hyvä idea sun puheeseen.”
Niin varmaan, ajattelin.
Poistettava hammas sijaitsi
alaleuassa ja tiesin jo entuudestaan, että omaan pitkät

juuret. Sen totesi sitten hammaslääkärikin reilun puolen
tunnin kiskomisen jälkeen
katsellessaan hampaan pitkiä
juuria, että juu...tässä olikin
vähän enemmän tekemistä.
Poistuessani hammaslääkäristä suu täynnä vanua,
tiesin kuitenkin sen mistä pitäisin puheen Taavetille. Se,
mikä yhdistää kummipoikaani ja minua on juuret. Meillä on kummallakin juuret
syvällä niissä samoissa pelloissa ja metsissä Vesilahden
maaseudulla. Olen aikoinaan
tallustanut samoja maamerkkejä pihalla ja pirtissä, kuin
Taavetti on tähänastisen elämänsä aikana astellut. Olin
yhdeksäntoista kun lähdin
kotoa opiskelemaan ammattiin.
Valtamon tilan juuret
ovat kädentaitoja, rakentamista, kyntöä ja äestystä.
Kylvöaikoja, siemenviljaa,
sadetta, halloja ja kuivuutta.
Suotuinen kasvukesä,
perunanistutusta, kultaisena
lainehtivia viljapeltoja, puhdasta ruokaa omasta maasta. Vasikoiden syntymisiä,
navetan hajua, lypsämistä
ja heinätalkoita. Traktoreita,
peräkärryjä, ruuveja, mutte-

reita ja lautoja. Aku-ankkoja
ja herneenpalkoja, pääskysiä,
kottaraisia ja linnun laulua.
Maatiaiskissoja, koiranpentuja, paljaita varpaita, naapureita, koti ja sisarukset.
Riehun kylä, tuulen hyväilyä,
päivänkakkaroita ja voikukkia. Juhannuskokkoja, ravustusöitä, maitolavoja, vasara,
kirves lapio ja kärpäslätkä.
Hiekkatie, polkupyörä, yön
sumua ja kastetta, auringon
nousun ja laskun aikoja.
Kevään etenemistä, syksyn
hiljaista pimenemistä, ensilumi, kyläkoulu, onnellisuutta
ja epävarmuutta. Syömistä,
kasvamista ja rehellistä työtä. Hiljaisuutta ja musiikkia.
Viljelemistä, varjelemista ja
jokapäiväinen leipä. Syksyn
jälkeen tulee uusi kevät.
Kaikkea mitä arkipäivä on ja
juhlat on luku erikseen.
Taavetti sai ylioppilaaksi
valmistumisen johdosta erinomaisia lahjoja. Merkittävimmän lahjan hän sai kuitenkin
jo silloin, kun syntyi puhtaan
luonnon keskelle, Harri-isän ja
Inka-äidin hoiviin sekä rakastavan Luojan syleilyyn. Ihan
niin kuin minäkin synnyin
Erkin ja Sylvia äidin hoiviin.
Käypä elämä mihin suuntaan

tahansa maailmaa, nämä Siintolan maahan juurtuneet juuret pitävät tukevasti pystyssä
tuulessa ja tuiskeessa.
Elämä käy kävyn siemenestä kelohonkaan asti. Juuret syvällä mullassa ja pää pilvissä.
Tuuli taivuttelee nuorta puuta
kasvaakseen komeana taivasta syleillen.

Rukous:
Pidätä hengitystä: kaikki on hyvin juuri tänään.
Isänmaa, hengen viljely,
palanen taivasta, palanen
maata, puhdasta leipää
Jumalan viljaa. Amen.
Aino Kivelä
diakoniatyöntekijä

Ali Kulhia pappina 30 vuotta
Akaan kirkkoherra, teologian
tohtori Ali Kulhian pappisvihkimyksestä on kulunut
aikaa 30 vuotta. Akaan Seurakuntaviesti esitti hänelle
aiheesta 10 kysymystä.
Millaisessa kasvuympäristössä olet lapsuutesi elänyt?
Muutimme isän työn perässä parin vuoden välein
ympäri Suomea, kunnes
isä kuoli syöpään ollessani
9-vuotias. Sitten yhden isosiskon ja äidin kanssa muutimme Tampereelle Tuomiokirkon kupeeseen. Kävin
vähän aikaa Tammelaa ja
sitten Klasua.
Mikä oli lapsuutesi/nuoruutesi ammattihaave?
Viisivuotiaana olin sanonut haluavani tietomieheksi.
Teininä tietenkin tähtäsin
rock-tähdeksi, kuten koko
bändimme.
Mikä sai sinut hakeutumaan teologian opintoihin?
Lukiossa ajattelin ensin
hakeutuvani arkkitehdiksi,
mutta sitten näin, että uskonnonopettajana minulla
voisi olla mielenkiintoista
annettavaa.
Mikä on motivoinut sinua opiskelemaan ja kirjoittamaan tohtorinväitöskirjan?
Tuli sellainen tilanne työelämässä, että en kokenut
itseäni lainkaan korvaamattomaksi ja päätin toteuttaa
lapsellisen ja monivuotisen
haaveeni. Olen opiskellut
koko työurani aina jotakin,
olen aika utelias.
Onko sinulla joku ammatillinen esikuva?

Tuore pastori Ali Kulhia ja vihkijä, Tampereen piispa Paavo Kortekangas.

Lasse Vahtola teki minuun
hienon vaikutuksen uskonnonopettajana. Jokaisella
rovastikuntamme kirkkoherralla on ihailtavia taitoja
ja ominaisuuksia.
Millaisia eri töitä olet
tehnyt?
Aloitin Tampella Oy:n
keilannostajana 13-vuotiaana, olen keikkaillut basistina
15-vuotiaasta, hautausmaan
kesätyöntekijänä, postin- ja
lehdenjakajana, kehitysvammaisten kouluavustajana,
äänentoistoalan yrittäjänä,
elokuva-alan yrittäjänä, kesäteologina Petäjävedellä,
Valtionarkiston harjoittelijana, kolumnistina Sana-lehdessä, uskonnonopettajana,
korkeakoulupoliittisena

toimintasihteerinä HYY:ssa,
kuukausipalkkaisena HYY:n
hallituksen jäsenenä, nuorisopappina, kappalaisena
ja kirkkoherrana. Näihin viimeksi mainittuihin tuntuu sisältyvän kaikki muu aiempi,
paitsi keilannostotehtävät.
Mitkä työtehtävät koet
läheisimmiksi?
Niitä tulee koko ajan
ovista ja ikkunoista, osa
suoraan silmille. Kastaminen
ja vihkiminen ovat kivoja,
rippikoulu kasvattavaa, ja
hallinnolliset tehtävät älyllisesti kiehtovia.
Mikä papin työssä on
antoisinta?
Se, kun joskus voi ihan
oikeasti auttaa hengellisesti
tai muulla tavalla.

Mistä saat voimaa työhösi?
Iltarukous ja hyvät työtoverit kantavat, luen myös
päivittäin Mika KT Pajusen
kääntämiä rukouksia. Ne
ovat uusi palikka hengissä
säilymiseeni, kiitos niistä!
Miten paljon työsi
muuttui tullessasi valituksi Akaa kirkkoherraksi?
Akaassa yllätti niin sanottujen vaikeasti ratkaistavien
asioiden määrä ja laatu. Niitä tulee puun takaa, eivätkä
niitä ole välttämättä mahdollista ratkaista kaikkia
tyydyttävällä tavalla. Osa
jää tyytymättömiksi vääjäämättä. Viiala oli Strömsö tähän verrattuna, tai aika vain
kultaa muistot.
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Seurakuntapastori Mari Pakkanen:

Pappisvihkimys 30 vuotta
sitten selkeytti työtä

S

Olen suhtautunut pappisvihkimykseen suhteellisen
matalalla profiililla. Minulta
kysyttiin suostumusta, haluanko että lehtorin virka
muutetaan papin viraksi.
Se oli luonteva jatkumo ja
selkeytti työn kuvaa, Mari
toteaa.
Pappisvirka syvensi työtä
ja antoi kohtaamisia. Jo alkuun minulle tuli tärkeäksi
saattohoitotyö, pidin jo ennen pappeutta sururyhmiä.
Samoin hiljaisuuden viljely
tuli minulle tärkeäksi, Mari
jatkaa.

eurakuntapastori
Mari Pakkanen on
tuttu pappi Akaan
seurakunnassa jo
useammalle sukupolvelle. Hän on 30-pappisvuotensa aikana ehtinyt
kastaa, konfirmoida ja vihkiä
satoja ihmisiä. Monia tuttuja
seurakuntalaisia hän on myös
saattanut haudan lepoon.
Ihmisten kohtaaminen, sielunhoito- ja lähetystyö ovat
erityisesti Marin sydäntä
lähellä.
Mari Pakkanen vihittiin
papiksi 29. toukokuuta 1988
Tampereen tuomiokirkossa,
samaan vihkimykseen osallistui myös nykyinen seurakuntamme kirkkoherra Ali
Kulhia. Tämä toukokuun
pappisvihkimys oli toinen,
jossa naisia vihittiin yhteiseen pappisvirkaan. Sillä kertaa pappisvihkimyksen sai
piispa Paavo Kortekankaalta 16 naista ja kaksi miestä.
Mari työskenteli ennen
pappisvihkimystä seitsemän
vuotta Akaan seurakunnassa
Toijalassa lehtorina.

Riemullisia kohtaamisia
viidessä sukupolvessa

Juuret maaseudulla
- Synnyin Ikaalisissa maatilan lapseksi, olen koko ikäni
asunut ja elänyt maatilalla.
Maatilan töitä tehtiin siitä
lähtien kun kynnelle kykeni,
Mari Pakkanen kertoo.
- Sitä oppi tarttumaan
töihin pienestä pitäen. Työn
tekemisen mentaliteetti ja
vastuunottaminen on sävyttänyt elämääni.
Ikaalisissa Mari kävi
kansa- ja kansalaiskoulun
pitkine koulumatkoineen.
Hän muutti Tampereelle
alivuokralaisasuntoon jo
14-vuotiaana suorittaen
siellä keskikoulun ja lukion
iltaoppikoulussa. Hän astui
siis aikuisten maailmaan jo
kovin nuorena: kotona hän
pääsi käymään noin joka
toinen viikko. Iltaopiskelu
mahdollisti työskentelyn
päivisin, jolloin Mari hoiti

Mari Pakkasen elämää sävyttää syvä kiitollisuus kaikista hyvistä kohtaamisista 30-vuotisen pappisuran aikana.

tilapäisesti lapsia.
Pappisvirka ei sinänsä ollut Marin alkuperäinen haave, mutta kun mahdollisuus
siihen tuli, se selkiytti monin
tavoin työtä seurakunnassa.
Tampereen kouluvuosina
Mari kävi ahkerasti sunnuntaisin jumalanpalveluksissa
Tampereen eri kirkoissa.
- Oikeastaan ajattelin
lukea diakonissaksi, johon
koulutukseen Helsinkiin ylioppilaskirjoitusten jälkeen
pyrinkin, Mari muistelee.
Kun opiskelupaikka ei
siellä auennut, Mari meni
vuodeksi Karkun kansankorkeakouluun lukemaan mm.
kirjallisuutta ja psykologiaa.
Karkussa hän oli käynyt rippikoulunkin, jossa rippikou-

Papua Uusi-Guinean
lähettipari vieraili
Akaassa
Alan ja Ritva Brown ovat
pitkäaikaisia Akaan seurakunnan nimikkolähettejä
Papua Uusi-Guineassa. He
tekevät siellä raamatunkäännöstyötä yhdessä paikallisten
kanssa. Työ on aikaa vievää ja
haastavaa.
He olivat Suomessa huhti-toukokuussa kuukauden

lomalla ja vierailivat sinä
aikana Viialan lähetystuvalla
ja Toukolassa miestenillassa.
Helatorstaina Alan saarnasi
vaikuttavasti Akaan kirkon
sanajumalanpalveluksessa.
Ensi vuonna he tulevat neljän kuukauden kotimaan jaksolle, jolloin näemme heidät
jälleen.

Akaan seurakunnan nimikkolähettipari Alan ja Ritva Brown
tekevät raamatunkäännöstyötä Papua Uusi-Guineassa. Alan
saarnasi helatorstaina Akaan kirkossa.

”Oikeastaan ajattelin
lukea diakonissaksi.”

luopettajana toimi monille
akaalaisille tuttu, muutama
vuosi sitten edesmennyt Anja Annila. Tampereella Mari
kävi Kansanlähetyksen nuorissa ja Karkussa hän tutustui
evankeliseen liikkeeseen.

Kaupallisista
aineista teologiaan
Ihan vieläkään ei ollut

teologisten opintojen aika,
vaan Mari opiskeli Ikaalisten
kauppaoppilaitoksessa kaksi vuotta merkonomiksi. Itse
asiassa kesken opintojen Mari pyrki ja pääsi teologiseen
tiedekuntaan Helsinkiin. Hän
sai kuitenkin siirrettyä opistojen alkamista suorittaen
ensin loppuun kaupalliset
opinnot Ikaalisissa.
- Aioin uskonnon opettajaksi ja opiskelin sellaisella
linjalla. Kesät työskentelin
Tampereen seurakunnilla
kesäemäntänä, Mari mainitsee.
Huhtikuun alussa vuonna
1981 Toijalassa kuulutettiin
Akaan seurakuntaan lehtorin paikkaa, johon virkaan
Mari sitten valittiin. Sii-

tä lähtien Mari on Akaan
seurakunnan palveluksessa
työskennellyt, ensin lehtorina ja vuodesta 1988 lähtien seurakuntapastorina.
Maatalon tyttö tapasi
maatalon pojan, kun Pietilän Marin ja Pakkasen
Maurin katseet kohtasivat
Akaan seurakuntasalissa
Toijalassa 1981. Hääkellot
soivat seuraavana vuonna
ja Juho-poika syntyi 1985.
Alkuvuosina Marilla ei ollut
autoakaan, joten ensin hän
teki töitä paljon Toijalasta
käsin – usein pyörällä. Auton ostettuaan Mari pääsi
asettuman Kehron kylään
Maurin kotitilalle, jossa
hän on siitä lähtien siellä
asunut.

Pakkasen Mari ehti tehdä
töitä yhdessä Sauli Turjan
kanssa 21 vuotta ja Tapani
Annilan kanssa 26 vuotta.
Mari oli lapsi- ja nuorisotyön pappi mutta toimitukset, laitoskäynnit ja onnittelut he jakoivat keskenään.
- Seurakuntatyön esimerkin minulle ovat antaneet
Sauli ja Tapani. Annilan Anja puolestaan antoi minulle
käytännön työn esimerkin,
Mari kertoo.
- Kirkolliset toimitukset
ovat merkittäviä. On riemullista kun tuntee ihmisiä
viidessä sukupolvessa, Mari
iloitsee.
Ensiarvoisena jaksamisen voimavarana Mari on
kokenut kouluttautumisen.
Erilaiset koulutukset ovat
auttaneet jaksamaan työssä
ja sen kautta on saanut työhön monenlaisia välineitä.
Toisaalta Mari on kokenut
jaksamiselle tärkeänä, että
hänellä on toinen maailma
kotiympäristössä Urjalassa.
- Ihmisten kohtaaminen
ja sielunhoitotyö kokonaisuudessaan on antoisaa.
Olen kokenut myös lähetyksen sydämen asiana
diakonian lisäksi, Mari kiteyttää työnäkynsä.
Jaana Viitakangas
-Klemola
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Taija ja Sami Lappalaisen häitä juhlittiin huvilateltassa omassa puutarhassa.

Häät voi järjestää pienesti
ja luovasti ilman stressiä

M

muistelevat 3.9.2016 vietettyjä häitään hyvällä mielellä.
Häitä juhlittiin heidän omakotitalonsa pihapiirissä Toijalassa, ja väkeä oli paikalla
kuutisenkymmentä henkeä.
Pihalle oli pystytetty iso
huvilateltta, jossa tapahtui
sekä vihkiminen, heidän toisen tyttärensä Alisan kaste,
ruokailu että muu ohjelma.
- Sami kosi minua viisi
kuukautta ennen Alisan syntymää. Yksi jos toinenkin oli
vihjaissut hänelle, että olisiko jo aika kosia Taijaa. Sami
tuumaili, että vastahan tässä
tutustutaan. Tuolloin olimme
olleet yhdessä jo yhdeksän
vuotta, nauraa Taija.
Hääkutsut eivät olleet
perinteisemmästä päästä:
Kutsukorttien lähettämisen
sijaan pari perusti Facebookiin ryhmän häävieraille
puolitoista kuukautta ennen
h-hetkeä.

ielikuva häiden
järjestämisestä
on usein suureellinen: Ajatellaan,
että häitä pitää suunnitella
vähintään kuukausia tai jopa
vuodesta kahteen vuotta.
Ajatellaan, että hääpäivän
pitää olla kesäinen lauantai-iltapäivä ja väkeä satamäärin kirkon täydeltä. Ja
kun hääpäivä viimein koittaa, voi sekä hääparin että
heidän läheistensä stressitaso olla korkealla ja odotukset ylimitoitettuja. VÄÄRIN!
Häät voi järjestää rennosti,
luovasti ja pienesti, mutta
silti pyytää papin vihkimään
ja saada avioliitolle siunaus.
Vielä ehdit varata vihkiajan
tulevalle kesälle ja järjestää
häät.
Seurakuntaviesti esittelee
kaksi paria ja kertoo heidän
häistään. Taija ja Sami Lappalainen avioituivat pari
vuotta sitten, Suvi Badermann ja Jarmo Mäkinen
taas avioituvat kesän kynnyksellä.

Häät omassa pihassa
Taija ja Sami Lappalainen

Nopeat hankinnat
häitä varten

Vihkimisen ohella toimitettiin myös nuoremman tyttären kaste. Tytär sai nimen Alisa.

Taija ei voinut hankkia hääpukua ennen Alisan syntymää, joten hän osti puvun
vain kaksi viikkoa ennen
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häitä.
- Ostin hääpuvun, asusteet ja kengät puolessa tunnissa. Sami odotti lasten, nyt
5-vuotiaan Innan ja heinäkuussa kaksi vuotta täyttävän Alisan, kanssa autossa,
muistelee Taija.
- Minä hankin puvun samalla viikolla kuin häät olivat,
naurahtaa Sami.
Sami ja Taija eivät hankkineet kihlasormuksia, vihkisormuksetkin roikkuvat vielä
kylpyhuoneen naulassa
Lämpimät ruuat tilattiin
häihin pitopalvelusta, pääruokana oli kokonainen savustettu possu. (Toim. huom.
Herkullista, kuten muutkin
ruuat!) Osa jälkiruuista valmistettiin itse, samoin koristeet askarreltiin itse. Kukat
tilattiin paikallisesta kukkakaupasta. Kampauksen Taija
teki lähestulkoon kokonaan
itse, koska hän on aiemmalta
ammatiltaan parturi-kampaaja. Häissä soitti bändi, ja myöhemmin illalla oli karaokea ja
discomusiikkia.

Tietysti pappi
vihkimään
Taijalle ja Samille oli selvää,
että he haluavat papin vihkimään heidät. He kertovat,
että kirkollinen vihkiminen
tuntui ainoalta oikealta
ratkaisulta, avioituminen
”Jumalan kasvojen edessä
ja tämän seurakunnan läsnäollessa”, kuten vihkikaavassa sanotaan. Maistraattivihkiminen olisi tuntunut
kalsealta.
Häiden päivämäärästä sen
sijaan riitti keskustelua. Taija kertoo, että olisi toivonut
hääpäiväksi elokuun 20. päivää. Sami oli todennut kuivasti, että silloin sulhanen ja
bestman ovat sorsametsällä.

Maistraattivihkiminen olisi
tuntunut kalsealta
Sami miettii, että häät
omassa kotipihassa toimivat
hyvin. Koti on sekä Taijalle
että Samille rakas ja tärkeä
paikka. Häät kotona oli
helppo järjestää, ei tarvinnut matkustaa minnekään
eikä kuljettaa tavaroita paikasta toiseen ja miettiä, mitä
unohtui minnekin. Pienten
lastenkin kannalta koti oli
paras paikka.
Häävieraiden majoittuminenkaan ei ollut perinteisin
ratkaisu.
- Useat naapurimme sanoivat, että häävieraat voivat
yöpyä heillä, kiittelee Taija.
Häämatkalle Taija ja Sami
kertovat lähteneensä hieman
viiveellä, tämän vuoden tammikuussa. Matkakohteena
oli Meksiko.

Pienet häät kirkossa
Suvi Badermannin ja Jarmo
Mäkisen häävalmistelut ovat
loppusuoralla, sillä parin häitä
vietetään kesän kynnyksellä
Akaan kirkossa. Pari ei stressaa häitään, sillä suuri osa valmisteluista on jo tehty.
Suvi ja Jarmo kertovat
päättäneensä hääpäivän joulukuussa, joten aikaa häiden
suunnitteluun on ollut vajaa
puoli vuotta. Se on riittänyt
aivan hyvin. Väkeä häihin on
tulossa kolmisenkymmentä
henkeä, vain lähimmät perheenjäsenet ja ystävät.

- Jarmo halusi kirkkohäät
ja minä suostuin, nauraa Suvi.
Tahoillaan ovat molemmaat avioituneet maistraraatissa aikaisemmin ja
kokevat sen olleen turhan
koruton ja lyhyt tilaisuus.
Suvi muistelee, että tilaisuus oli nopeasti ohitse, nimet kirjoitettiin papereihin
ja se oli siinä. Nyt tuntuu
oikealta mennä naimisiin
kirkossa.
- Vihkimisen jälkeen vietämme hääjuhlaa Villa Hakkarissa, jolloin syödään hyvin
ja sitten tanssitaan. Olemme
koonneet oman musiikkilistan, kertoo Jarmo.
- Villa Hakkari on Jarmon
löytö. Sieltä saimme hyvän
tarjouksen ja olemme oikein
tyytyväisiä, jatkaa Suvi.

Lapset huomioitu
hääjuhlassa
Suvi ja Jarmo kertovat huomioivansa häissään myös
lapset ja nuoret. Lapsille ja
nuorisolle on oma tila, luurin
lautauspiste ja naposteltavat.
Parin lapset ovat tietysti mukana juhlimassa häitä.

Häämatka
asuntovaunulla
Pian avioituva pari lähtee
häämatkalle häiden jälkeen.
-Sain viime vuonna äidiltäni lahjaksi asuntovaunun,
jota olemme kunnostaneet. Tarkoitus on lähteä
jonnekin veden ääreen pariksi päiväksi. Sitten onkin
edessä paluu arkeen. Ulkomaille suunnataan sitten
myöhemmin, kertoo Suvi.
Mutta ennen sitä vietetään
häitä!
Riina Saastamoinen

Avioliiton esteiden
tutkinta on mahdollista
netissä
Kesä on häiden kulta-aikaa,
erityisesti kirkkohäitä pidetään tiiviiseen tahtiin. Häitä
edeltää monta hoidettava
asiaa: on varattava kirkko,
pappi ja kanttori. Ja tietysti
tehtävä muut juhlaan liittyvät
valmistelut hääpukuineen,
vieraskutsuineen ja tarjottavineen.
Ennen vihkimistä myös
avioliiton esteet on tutkittava.
Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu
ja pari voi mennä naimisiin.
Esteiden tutkinnan voi nyt

hoitaa netin kautta. Eli kirkon
sivuilta www.evl.fi pääsee
kirkon esteiden tutkintaasiointipalveluun (https://
esteidentutkinta.fi/). Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon
vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis hoitaa esteidentutkinta evankelis-luterilaisen
kirkon asiointipalvelun kautta
tai pyytää esteidentutkintaa
kirkkoherranvirastosta.
Avioliittoon aikovien on
yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Estei-

den tutkinnan voi suorittaa
se evankelis-luterilainen tai
ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu.
Myös maistraatti voi suorittaa
tutkinnan, mutta tällöin siihen
ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.
Esteiden tutkintaa täytyy
pyytää viimeistään seitsemän
arkipäivää ennen vihkipäivää.
Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely
voi kestää pidempään, jopa
viikkoja.

Kirkon avioliittosanastoa
Avioliittoon
vihkiminen
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon
vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan
vihkiä myös sellainen pari,
jossa toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon
ja toinen johonkin muuhun
kristilliseen kirkkoon tai
kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla. Tilaisuuden kesto on n.
20 min.

Avioliiton
siunaaminen

Suvi Badermann ja Jarmo Mäkinen vihitään kesän kynnyksellä.

Maistraatissa solmitulle
avioliitolle voidaan pyytää
siunausta evankelis-luterilaisen kirkon perinteen
mukaisesti. Avioliiton siunaaminen muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten
sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton
siunaamisen kaavassa ei

myöskään ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia.
Sormusten vaihtamisen
katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa missä päin
maailmaa tahansa, koska
avioliiton siunaaminen ei
ole juridinen tapahtuma.
Siunattaville voidaan antaa
todistus avioliiton siunaamisesta. Tilaisuuden kesto
on n. 20 min.

Morsiusmessu
Morsiusmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, johon
sisältyy avioliittoon vihkiminen. Messussa on kaikki
messuun kuuluvat elementit. Vihittävät saapuvat johdantomusiikin aikana kirkkoon, polvistuvat alttarille
ja siirtyvät istumaan omille
istumapaikoilleen kirkon
etuosassa. Saarnan jälkeen
ennen ehtoollisosiota toimitetaan avioliittoon vihkiminen. Ajatuksena on, että
hääpari läheisineen viettää
yhteistä ehtoollista. Morsiusmessu on kestoltaan
reilun tunnin mittainen.

Samaa
sukupuolta
olevien avioliiton
rukous
Samaa sukupuolta oleva
aviopari voi järjestää rukoustilaisuuden yhdessä papin tai
muun kirkon työntekijän ja
kutsuvieraiden kanssa. Rukous avioliiton solmineiden
puolesta ja kanssa on kristittyjen tapa pysähtyä Jumalan rakastavan katseen alle kaikissa
elämäntilanteissa. Rukouksessa kiitetään Jumalaa rakkaudesta ja elämän lahjoista sekä
pyydetään aviopuolisoille voimaa kunnioittaa toisiaan. Tilaisuus voidaan järjestää kunkin
seurakunnan käytäntöjen mukaan sopivassa paikassa.
Vihkimisen ja avioliiton siunaamisen voi toimittaa kirkossa, kotona tai muualla, miten
asianomaiset sopivat papin
kanssa. Morsiusmessun toimittamiseen muualla kuin kirkossa tarvitaan lisäksi alueen
kirkkoherran suostumus.
Lähde: Suomen evankelisluterilainen kirkko
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Helatorstain kirkkolenkillä
oli hieno sää ja 283 pyöräilijää
Jos sää on suosittu arkinen
puheenaihe, niin sitä se
on ollut koko toukokuun.
Luonto hyppäsi oikeastaan
kevään yli suoraan kesään.
Niinpä helatorstaina 10.5.
saatiin seitsemän kirkon
pyörälenkki ajella aurinkoisen lämpimässä säässä.
Akaan, Sääksmäen ja Urjalan seurakuntien yhteiseen
pyörätapahtumaan lähetystyön hyväksi osallistui 283
pyöräilijää, joista kaikilla
kirkoilla kävi 125. Akaasta
pyöräilemään lähti 104 henkilöä, joista kaikille kirkoille
pyöräili 43. Ilahduttavan paljon oli myös muualta tulleita
pyöräilijöitä, varsinkin Tampereelta.
Arvontavoittona olleen
Sportia-Valkeakoski lahjakortin voitti Jukka Katajisto
Akaasta ja pyöräilykypärän
Markus Aalto Tampereelta.
Onnittelut voittajille. Kiitokset kaikille mukana olleille ja
järjestelytalkoihin osallistuneille!

Akaalainen 79-vuotias Tapio
Virola on oikea pyöräilylenkin
veteraani, hän on osallistunut tapahtumaan 34 kertaa
36:sta.

Seitsemän kirkon pyörälenkille osallistui viitisenkymmentä henkilöä muualta. Tampereelta Kaupin Kanuunoista
tuli mm. 12-hengen pyöräilyjoukko kiertäen kaikki kirkot.
He pyöräilivät päivän aikana
kaikkiaan n. 170 kilometriä.

Kesällä isoseksi, Seurakuntasi kaipaa sinua – asetu
ehdolle seurakuntavaaleissa ja vaikuta!
tietysti!
Akaalaisilla Sara Suutarilla
ja Jessica Sakalalla kesäsuunnitelmat ovat ainakin
heinäkuun alun osalta selvät. Silloin tytöt suuntaavat
Toukola 2 -rippileirille isosiksi. Sekä Sara että Jessica
kertovat, että tulevat isosiksi jo toista kertaa.
Isosen tehtävä on monipuolinen. He pitävät leirillä ryhmätyötunteja omalle
ryhmälleen, valmistavat ja
toteuttavat iltaohjelmia ja
iltahartauksia sekä tietysti
ovat leiriläisten mukana pelaamassa, uimassa, saunassa
ja seurustelemassa. Yleensä päivät alkavat aikaisin ja
nukkumaan pääsee puolenyön korvilla. Mikä saa tytöt silti lähtemään kivaan,
mutta työteliääseen hommaan toistamiseen?

Leirillä saa uusia
kavereita
- Leirillä on huippua! Siellä
saa uusia kavereita ja voi olla
avuksi riparilaisille. Toivon,
että mahdollisimman mo-

ni riparilainenkin innostuu
lähtemään isoseksi, kertoo
Jessica.
- On kiva myös saada
esiintymiskokemusta, kun
vedetään iltaohjelmia, toteaa Sara.
Jessica ja Sara kehuvat
oman rippileirinsä isosia
pari vuotta sitten. Silloin
syntyi ajatus päästä itsekin
isoseksi. Sara kertoo tietäneensä jo riparilla, että haluaa isoseksi.

Marraskuussa 2018 äänestetään seurakuntaasi uudet
päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät
siitä, millaisia linjauksia seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Vaaleissa
valitaan luottamushenkilöt
kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon. Luottamushenkilöt valitsevat
myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään
kirkon yhteisistä asioista.

Leirille avoimin mielin

Sinustako
luottamushenkilö?

Yleensä rippileirille tulevia
leiri jännittää. Millaisia ohjeita tytöt antavat kesän riparilaisille?
- Kannattaa tulla avoimin
mielin eikä päättää etukäteen, että on tylsää, sanoo
Sara.
- Tule rennolla fiiliksellä
leirille! Siellä ei ole koskaan
tylsää. Ja kun leiri loppuu,
niin silloin toivoo, että se
jatkuisi vielä, lisää Jessica.
Riina Saastamoinen

Jessica Sakala (vas.) ja Sara Suutari odottavat jo rippileiriä.

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa
toimintaa? Asetu rohkeasti
ehdolle, huomisen kirkkoa
tehdään nyt!
Seurakuntavaaleissa
18.11.2018 valitaan seurakuntaasi uudet luottamushenkilöt. He päättävät

tiaita oli vain 6 %. (lähde:
Kirkon tutkimuskeskus)
Listojen taustalla voi olla
herätysliike, poliittinen puolue tai vaikkapa asuinalue.
Tietoa seurakuntasi ehdokaslistoista saat kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä
luottamushenkilöiltä.

Nuori – äänestä
ja vaikuta

Seurakuntavaalit 2018
Asetu ehdolle viimeistään 17.9.2018
Ennakkoäänestys 6. – 10.11.2018
Vaalipäivä 18.11.2018
mm. siitä, ketkä valitaan
seurakunnan työntekijöiksi,
minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja
mihin seurakunnan rahoja
käytetään. Nyt on mahdolli-

suus vaikuttaa!
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Viime
vaaleissa valituista luottamushenkilöistä alle 30-vuo-

Äänestäminen seurakuntavaaleissa on yksi
konkreettinen tapa vaikuttaa
oman seurakunnan asioihin.
Todennäköisyys saada seurakunnan luottamuselimiin
nuoria vaikuttajia kasvaa
paitsi hyvän ehdokasasettelun myös nuorten kasvavan
äänestysaktiivisuuden myötä.

Lisätietoja:
www.seurakuntavaalit.fi

Lions Club Viiala jatkaa hautakivien
kunnostamista Akaan hautausmailla
Lions Club Viiala on käynnistänyt Akaan seurakunnan kaikilla hautausmailla
(Kylmäkoski, Toijala, Viiala)
hautakiven hoitopalvelun,
jossa se oikoo kallistuneita
tai pesee sammaloituneita
hautakiviä omaisten pyynnöstä.
Hautausmailla on tyypillistä, että vuosien saatossa hautakivet vajoavat,
kallistuvat ja lopulta jopa
kaatuvat. Hautakivet myös
sammaloituvat ajan myötä.
Kallellaan olevat hautakivet
ovat vaara ympäristölleen.

Pahimmassa tapauksessa
kivi voi kaatuessaan vahingoittaa vakavasti hautaa
hoitavaa henkilöä.
Kaatuva kivi voi myös
vahingoittua tai vahingoittaa naapurihaudan kiveä ja

istutuksia. Kallellaan oleva
tai sammaloitunut hautakivi
ei myöskään ole hoidetun ja
arvokkaan näköinen, vaikka
istutukset olisivatkin muuten hyvin hoidettuja.
Oikaisun hinta ”normaa-

likokoiselle” suorakaiteen
muotoiselle hautakivelle
on 80 euroa ja kiven pesu
30 euroa
Palvelua voi tilata tai
kysyä lisätietoja palvelun
sisällöstä puhelinnumerosta 050 3498976/Jukka
Virtanen tai sähköpostiosoitteella: viiala@lions.fi
Lions Club Viiala käyttää
kaiken palvelusta saadun
tuoton lyhentämättömänä
hyväntekeväisyystyöhön.
Lions Club Viiala pidättää itsellään oikeuden palvelun muutoksiin.
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TERVETULOA MUKAAN
AKAAN SEURAKUNNAN LAPSITYÖN KERHOIHIN

Akaan seurakunta
toivottaa
siunattua kesää
2018!

Galleriakirkolla tapahtuu
• Ke 6.6. klo 18 Sanan ja laulun ilta,
Veli-Pekka ja Minna Joki-Erkkilä
• Ke 4.7. klo 18 Sanan ja laulun ilta,
Pirjo ja Heikki Andelin
• Ma 10.7. Kuvataidepäivä Helene Schjerfbeckin
syntymäpäivän kunniaksi. Maalausta klo 12 alkaen.
Omat välineet mukaan!
• Ke 1.8. klo 18 Sanan ja laulun ilta,
Elina ja Pauli Joona
• Ke 5.9. klo 18 Sanan ja laulun ilta, Kukka Salmiovirta

3 v, 4-5v lapsille on omia maksuttomia PÄIVÄKERHORYHMIÄ.
Uusi kerhokausi alkaa viikolla 33. Vapaita kerhopaikkoja voi kysyä
vielä 15.6. asti ja taas 6.8. alkaen alueiden lastenohjaajilta:
Viiala
Mervi 040 358 3336, Ulla 040 358 3337
Kylmäkoski
Veera 040 742 2711
Toijala
Susanna 040 765 5544, Berit 040 358 3334
Vuoden aikana meillä on monenlaista toimintaa.
Olet sydämellisesti tervetullut! Odotamme teitä!
Lisätietoa ja yhteystiedot löytyvät
http://www.akaanseurakunta.fi/ryhmat/lapsille-ja-lapsiperheille
FB: Akaan srk lapsi– ja perhetyö
Kasvatuksen työalavastaava, Hanna puh. 040 725 7415

Naistenpäivä
la 11.8.18
Toukolassa klo 13.30- 18.00

Tule viettämään
perheen yhteistä retkipäivää
kanssamme Kumpulan leirikeskukseen
juhannusviikolla 18.6. ja 19.6. klo 9-15.30
välisenä aikana oman aikataulusi mukaan.
Tarjoamme voileivät, kahvit, mehut.
Ota muut eväät mukaan kotoa (esim. grillimakkarat).
Retkipäivässä mahdollisuus saunoa ja viettää aikaa
rennosti kauniissa Kumpulan ympäristössä.

Luennoitsija Päivi Niemi, NNKY
# Menneisyyden vaikutusta tulevaan
# Kipu yli sukupolvien
# Kipusi voimavarasi
# Häpeästä vapauteen
# Itsetuntemus -avain hyvinvointiin
# Nainen armosta osallinen
Luentojen lisäksi musiikkia, rukousta, hyvää ruokaa, saunomista, makkaran paistoa nuotiolla sekä kristittyjen yhteyttä.
Osallistumismaksu 10 €.
Ilmoittautuminen 3.8.18 mennessä
Merjalle 040 764 9967 tai Seijalle 040 505 9331.
Tilaisuus on yhteiskristillinen.
Järjestää Akaan srk:n naistyö.
Olet sydämellisesti tervetullut!

ENKELI? LEHTI? VENE?
KUKKA? PISARA? PILVI? TÄHTI?

Diakoniatyön leirit
kesällä 2018
1.6. Eläkeläisten leiripäivä Toukolassa, Toijalan alue.
Johanna ja Aino
10.8. Eläkeläisten leiripäivä Kumpulassa, Viialan ja
Kylmäkosken alue. Marjo ja Riitta
14.8. Näkö- ja kuulovammaisten leiripäivä Toukolassa.
Aino ja Riitta
22.8. Eläkeläisten leiripäivä Toukolassa, Toijalan alue.
Johanna ja Aino
24.8. Kehitysvammaisten leiripäivä Toukolassa.
Riitta ja Aino
27.-29.8. Päihdetyön leiri Toukolassa 3pv.
Marjo ja Johanna
31.8. Mielenterveystyön leiripäivä Toukolassa.
Marjo ja Johanna
3.9. Invalidikerhon retkipäivä Toukolassa.
Johanna ja Aino
4.9. Omaishoitajien leiripäivä Toukolassa. Marjo ja Aino
Kaikkiin leiripäiviin on ilmoittauduttava mielellään kaksi
viikkoa ennen leirin alkua. Ilmoittautuminen tehdään aina
kyseisen leirin ohjaajalle. Leiripäivät ovat osallistujilleen
ilmaisia.
Johanna Törmälä p. 040 709 1691
Aino Kivelä p. 040 725 7418
Marjo Perkiö p. 040 839 5975
Riitta Poikselkä p. 040 849 4496
Diakoniatyö mukana Toijalan markkinoilla 8.6. klo 10 - 15
Diakoniavastaanotot:
Toijalassa tiistaina klo 9-12 ja torstaina klo 14-16
Viialassa torstaina klo 10-12 ja klo 15-17
Kylmäkoskella keskiviikkona klo 9-11, toimisto suljettu
1.6. - 15.7.

Kastepuun
suunnittelukilpailu
Suunnittele Viialan kirkkoon ”kastepuu”,
johon jokaisen kastettavan vauvan nimen voisi ripustaa.
”Puu” voi olla mikä tahansa (kasvi, vene, tähtitaivas,
niitty…) kunhan se voidaan laittaa lattialle seisomaan,
jalkatuen varaan, seinän viereen.
Vauvan ”nimikyltin” perhe saa muistoksi kasteen
sunnuntaina tammikuussa,
jolloin kaikkien vuoden aikana kastettujen vauvojen
nimet luetaan ja heille sytytetään kynttilä.
Kirjaa/piirrä ideasi ja kerro mistä materiaalista ”puun”
voisi valmistaa. Kerro myös millaisia ”nimikylttejä”
vauvojen nimiä varten voisi valmistaa.
Julkaisemme parhaimmat ehdotukset seurakunnan
nettisivuilla. Tarkoituksena olisi saada
”kastepuu” käyttöön ensi vuoden alusta.
”Puun” sijoituspaikan näet oheisesta kuvasta.
Lähetä suunnitelmasi sähköpostilla
(suunnitelmakuva mukaan)
viimeistään elokuun loppuun mennessä osoitteeseen
akaan.seurakunta@evl.fi ja otsikoi postisi ”Kastepuu”.
Vinkkejä jo olemassa olevista kastepuista voit etsiä
netistä kuvahaulla kastepuu.
Kolme parasta ehdotusta palkitaan!
Innovatiivista suunnittelun iloa jokaiselle!
Sijoitus kastekynttelikön
lähelle, seinän viereen,
ensimmäisen ja toisen
penkin väliin (jalkatuki
lattiaan) tai kuvassa näkyvän ”leikkipaikan” kohtaan
lelujen siirtyessä syksyllä
väljempään tilaan.

Retki Nivalaan 14. - 16.9.
- presidentti Kallion
kotiseudulle
Lähde tutustumaan presidentti Kallion kotikuntaan
Nivalaan 14. - 16.9.
Lähtö: pe 14.9. klo 9.30 Toijalan toriparkista
(tarvittaessa Viialan ja Kylmäkosken kautta).
Paluu: su 16.9. illalla.
Reitti: Akaa - Kuortane - Ylivieska Nivala - Ähtäri - Tuuri - Akaa.
Yöpymiset Raudaskylän kristillisellä opistolla
ja Honkiniemessä Ähtärissä.
Hinta n. 200 e: sis. bussimatkat, yöpymiset
(2 aamiaista, 2 iltapalaa ja 2 lounasta).
Alle 16v. lapset puoleen hintaan.
Kyselyt ja ilmoittautumiset allergioineen
15.8. mennessä Mari Pakkanen p. 040 7257426.
Ilmoittautuneille lähetetään matkakirje
ja retken maksuohjeet.

Aurinko paistaa, linnut laulaa
ja kärpäset surisee….
Ihana kesäloma alkaa MUTTA sitten kun loma loppuu ja
koulut taas alkavat, kutsumme sinut, eskarisi tai koulusi
aloittava reipas pakkaus perheinesi kirkkoon!
Tule hakemaan siunausta ja tsemppiä koulutiellesi
torstaina 8.8. Toijalan tai Viialan kirkkoon.
Kaikki muutkin koululaiset ovat tervetulleita.
Merkkaa päivä jo nyt kalenteriin, että muistat tulla.
Ilmoittelemme asiasta vielä lähemmin
mutta nyt toivotamme oikein mukavaa ja
aurinkoista lomaa kaikille koululaisille perheineen.
T: Akaan seurakunnan lapsityön väki
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www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
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 9–11 ja 12-14 ja pe 9–11
Puhelinpalvelu ma-pe klo 9-11 sekä 12-14

Kesän konsertit ja
musiikkitapahtumat

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
8.1.19 asti 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
Diakoniatyöntekijät
Johanna Törmälä 040 709 1691
Marjo Perkiö 040 839 5975
Aino Kivelä 040 725 7418
Seurakuntatyöntekijä
vt. 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
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
Keittiötyöntekijä
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, 37910 Akaa
Kumpula, Kumpulantie 19, 37830 Akaa

Armon, ilon ja toivon yhteisö
Akaan seurakunnan tiedotuslehti 2/2018
Päätoimittaja Ali Kulhia
Toimitussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola
Kirjoittajat Riina Saastamoinen ja Aino Kivelä
Valokuvat Heikki Hautala, Kimmo Lyytikäinen, Jaana
Viitakangas-Klemola ja Riina Saatamoinen
Taitto Akaan Seutu /Juha Kosonen
Seuraava lehti ilmestyy 28.11.2018

Kesäajan jumalanpalvelukset
ja hartaudet Akaassa
Toijala
Su 3.6. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 6.6. Sanan ja laulun ilta klo 18 Galleriakirkossa.
Su 10.6. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 13.6. Kesähartaus klo 19 vanhassa siunauskappelissa.
Su 17.6. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Su 24.6. Messu klo 10 kirkossa.
Su 1.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 4.7. Sanan ja laulun ilta klo 18 Galleriakirkossa.
Su 8.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 15.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 22.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 29.7. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ke 1.8. Sanan ja laulun ilta klo 18 Galleriakirkossa.
Su 5.8. Kansanlaulukirkko klo 10 kivisakastilla.
Ke 8.8. Kouluun menevien siunaus klo 17.30.
Su 12.8. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Su 19.8. Messu klo 10 kirkossa.
Su 26.8. Messu klo 10 kirkossa.
Viiala
Su 3.6. Messu klo 10 kirkossa.
Su 10.6. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 13.6. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 17.6. Iltakirkko klo 17 kirkossa.
Ke 20.6. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
La 23.6. Messu klo 10 kirkossa.
Su 24.6. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 27.6. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 1.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 4.7. Seurat klo 18 Kalliolla Sarkkilassa.
Su 8.7. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ke 11.7. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 15.7. Iltakirkko klo 17 kirkkopuistossa. Hartaushetki
klo 14 Mäntymäen vanhainkodilla.
Ke 18.7. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 22.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 25.7. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 29.7. Messu klo 10 kirkossa.
Ke 1.8. Kesähartaus klo 18 kirkossa.
Su 5.8. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Ke 8.8. Kouluun menevien siunaus klo 18.30.
Su 12.8. Messu klo 10 kirkossa.
Su 19.8. Kanttori Hessun 60-vuotisjuhlakonsertti klo
14 kirkossa.
Su 26.8. Messu klo 10 kirkossa.
Kylmäkoski
Su 3.6. Messu klo 10 kirkossa.
Su 10.6. Messu klo 10 kirkossa.
Su 17.6. Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa.
Su 24.6. Iltakirkko klo 17 Savikoskella.
Pe 29.6. Keskipäivän hartaus klo 12 kirkossa.
Su 1.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 8.7. Messu klo 10 kirkossa.
Pe 13.7. Keskipäivän hartaus klo 12 kirkossa.
Su 15.7. Messu klo 10 kirkossa.
Pe 20.7. Keskipäivän hartaus klo 12 kirkossa.
Su 22.7. Iltakirkko klo 17 kirkossa.
Pe 27.7. Keskipäivän hartaus klo 12 kirkossa.
Su 29.7. Messu klo 10 kirkossa.
Su 5.8. Messu klo 10 kirkossa.
Su 12.8. Messu klo 10 kirkossa.
Su 19.8. Messu klo 10 kirkossa.
Su 26.8. Iltakirkko klo 17 kirkossa.

Su 3.6. Sellon ja kanteleen matka –konsertti klo 19
Akaan kirkossa. Seeli Toivio, sello ja Hedi Viisma, kantele.
Käsiohjelma 10e.
Ke 20.6. Musiikillinen kesähartaus klo 18
Viialan kirkossa.
Ke 27.6. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa. Jenny Mustikka, sello.
Pe 29.6. Musiikillinen hartaus klo 12
Kylmäkosken kirkossa. Kylmäkosken kirkkokuoro laulaa.
Ke 4.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa. Gospelkuoro.
Ke 11.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa. Heikki Ali-Löytty ja Ruskakuoro.
Ke 11.7. Musiikillinen kesähartaus klo 18
Viialan kirkossa. Koraalikuoro laulaa.
Ke 18.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa. Riitta Poikselkä.
Ke 25.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa. Juha Salmesvuori.
Su 5.8. Musiikkia vanhasta maailmasta –konsertti klo
18 Akaan kirkossa. Hanna Jokinen, piano. Ohjelmistossa
mm. Mozartia ja Ravelia. Vapaa pääsy.
Su 12.8. Maailma on kaunis –konsertti klo 18
Kylmäkosken kirkossa. Teija Vierikko ja Suvi-Marja Holkeri-Salmesvuori laulu, Pertti Vesterholm basso ja Juha
Salmesvuori, piano.
Su 19.8. Hessu –kanttorin juhlakonsertti klo 14.00
Viialan kirkossa. Vapaa pääsy.
Su 26.8. Kamarimusiikkikonsertti klo 18
Akaan kirkossa. Ruotsalaista kamarimusiikkia jousikvartetilla. AKKA ry. Vapaa pääsy.

Lähetyksen
kesä
Ke 30.5. klo 13 Yhteinen Akaan lähetyspiiri ja Medialähetys Sanansaattajien piiri, Juha Salmesvuori laulattaa.
Piirit tauolla kesän, Akaan lähetyspiiri alkaa 5.9.
To 28.6. Lähetysväen retki Kehrolle Pakkasille (Höllintie
95). Lähetyspiiri klo 13 - 15. Kuljetus: Viialan pappilan luota
klo 12, Toijalasta 12.15 ja Kylmäkosken kirkon p-paikalta.
Ilmoittautumiset Marille p. 040 725 7426.
To 23.8. Lähetysväen virkistysilta Toukolassa (Toukolatie 98) klo 17. Ruokaillaan yhdessä, lauletaan ja saunotaan.
La 25.8. Lähetysväki hunajahulinoilla Toijalan torilla
29.8. kello 9 - 13.
Viialan Lähetystupa (Keskustie 39) auki kesä- ja elokuussa
torstaisin kello 10 - 13, heinäkuussa suljettu! Syyskuusta
lähtien auki torstaisin ja lauantaisin kello 10 – 13.
14. – 16.9. Retki Nivalaan. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
15.8. mennessä Marille p. 040 725 7426. Ilmoittautuneille
lähetetään leirikirje. Retken hinta on noin 200 euroa, lapset
puoleen hintaan.

