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Hyvää kesää!
s.

Enni lähtee Taizéhen
Enni Piirainen on aktiivinen
19-vuotias akaalainen tuore
kirkkovaltuutettu ja kuluneen
kauden Akaan nuorisovaltuutettu. Hän on juuri saanut
valkolakin päähänsä kirjoitettuaan ylioppilaaksi Tampereen yhteiskoulun lukiosta.
Enni on muutenkin aktiivinen
seurakuntalainen: hän on ollut
riparin jälkeen isosena ja kerhonohjaajana. Kuluneena keväänä hän on tehnyt sijaisuuksia
Akaan seurakunnan avoimessa
perhekerhossa ja pitänyt maanantaisin kokkikerhoa.
Piiraisen Ennin perheeseen
kuuluu Heli-äidin ja Petteri-isän
lisäksi pikkusisko Lotta ja pikkuveli Ossi sekä Paavo-koira.
Enni sanoo olevansa eläinrakas
ja koira heidän perheessään on
ollut aina.
- Tykkään lukemisesta, mutta lukioaikana on tullut luettua
enemmän kouluun liittyvää.
Olen myös innostunut kirjoit-

tamisesta, Enni kertoo harrastuksistaan.

Luovaa kirjoittamista
TYK on ilmaisutaidon lukiona luovien ihmisten yhteisö,
joten luova kirjoittaminen on
luontevasti tullut Ennin harrastukseksi.
- On ollut tosi kivaa, kun
omia tekstejä on käytetty
teatteriesityksissä. Olen saanut myös kirjoittaa runoja
musikaaliin, Enni iloitsee. Hän
oli jo peruskoulussa ysiluokalla mukana Viialan ilmaisuteatterissa.
Piiraisen perhe asuu Kylmäkoskella ja kotoa käsin Enni kulki bussilla Tampereelle
lukioon. Päivät olivat matkoineen pitkiä, mutta loppujen
lopuksi siihen tottui hyvin.
Yo-kirjoitusurakka on takanapäin ja hetken aikaa Enni
hengähtää Suomessa. Kesä-

Seurakunta vie
toivoa Pitkäniemen
sairaalaan

s.
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kuun viimeisellä viikolla hän
lentää Ranskaan: Enni aikoo
viettää loppuvuoden jouluun
saakka Taizé-yhteisössä Etelä-Burgundissa. Taizé on ekumeeninen ja kansainvälinen
yhteisö, josta on kasvanut
nuorten suosima pyhiinvaelluskohde. Päivittäiset rukoushetket, Taizé-laulut ja hiljentyminen ovat osa yhteisön
toimintaa.
- Olin Akaan seurakunnan
Taizé-matkalla kaksi vuotta
sitten, ja siitä jäi halu mennä
sinne takaisin. Nyt lukion jälkeen on hyvä väli lähteä, Enni
tuumaa. Taizéssä on alkuun
neljän viikon koeaika, jolloin
katsotaan puolin ja toisin miltä yhteisöelämä tuntuu.
Eiköhän Enni hyvin sopeudu Ranskaan, hänellä
on takanaan muutama vuosi
ranskan kielen opintojakin,
joten kieltä on mukava päästä
käyttämään käytännössä.
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Teologiaa vai
viittomakieltä?
Ensi keväänä Enni sitten hakee opiskelupaikkaa: onko
edessä teologian vai viittomakielen tulkin opinnot?
Taizéssä tulevaisuutta on
hyvä pohtia. Ennin mummu
ja pappa ovat syntymäkuuroja, joten hän on päässyt
heidän kauttaan seuraamaan
viittomakielen tulkin työtä
läheltä. Siitä vähän harvinaisempi ammatinvalintamahdollisuus tuli mieleen.
Kuulemme Ennistä myöhemmin lisää, hän lupautui
viimeistään joulun seurakuntaviestissä kertomaan
kokemuksestaan Taizéssä.
Lämpimät onnittelut Ennille ja muille ylioppilaille
sekä ammattiin valmistuneille!
Jaana Viitakangas-Klemola

Asta-lähetiltä
terveisiä
Japanista

s.
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Linnakundin
uusi elämä
uskossa

s.
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Kirkkoherran kynästä
Ensio Partanen
Akaan vs. kirkkoherra

Uusiin tuuliin
Kevät on seurakunnassa pääsiäisen sävyttämää valon
ja kesän odotusta. Moni vanha päättyy tai on päättynyt
ja uusi alkaa tai sitä odotetaan. Veteraanien ja kaatuneiden muistopäivät syventävät inhimillisesti pääsiäisen sanomaa. Muistopäivät ovat vuosittain lämpimän
kiitollisuutemme kohteina.
On myös eri järjestöjen vuosijuhlia, tarkastellaan
tilinpäätöksiä ja päästötodistuksia. Miljoonia ruusuja
jaetaan suomalaisissa kodeissa ja on tuntua, että nyt
on takana yksi loistava tulevaisuus, jota seuraavat
uudet unelmat.
Raamatussa kehotetaan (Room 12:1) ” … antakaa
koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä
tavalla”. Nyt kun Akaassa on kuutisenkymmentä
isosta siunattu tehtäviinsä ensi kesän rippikouluihin,
pyydetään että he omalla esimerkillään voisivat tehdä
nuorille leiriajasta kodin. Niin kuin jääkiekossa on
nähty, tähdet eivät tee joukkuetta vaan turvallisesta
kotijoukkueesta tavikset lähtevät tekemään urotekoja.
Nuorissa on tulevaisuutta ja keskinäinen luottamus
sekä yhteishenki tekevät suomalaisista maailman
onnellisimman kansan.
Päättynyt yhteisvastuukeräys osoitti, että oikeastaan seurakunta elää yksipuoluejärjestelmässä. Jokainen, joka tekee hyvän teon toiselle, kuuluu samaan
puolueeseen Euroopan yhteisössäkin. Vapahtajan
puolueeseen. Hyvä Jumala siunatkoon kaikenlaisen
antamisen ja vastaanottamisen käytännössä.
Aika Akaassa kuluu villin nopeasti. Ihmisten sanat
täällä ovat olleet suoria ja vastuullisia. Ne jäävät iholle
ja kannatellevat työssä. Erityisen iloista on ollut nähdä
se kehitys mitä seurakunnassa on viidessä vuodessa
tapahtunut. Vanhan loiston aikaiset kirkot ovat kunnossa, peruskorjattu siunauskappeli on Pirkanmaan
komein ja toiminta rakennuksissa on seurakuntalaisten mieleen. Luottamushenkilöt ovat erittäin aktiivisia tehtävissään ja tukevat osaamisellaan, eivät vain
tarkasta toimintaa. Seurakunnan suhteet kaupunkiin
ovat eri tasoilla toimivia.
Savolaiselle onkin ollut vaikea ymmärtää tätä Pirkanmaan ihmisten vaatimattomuutta. Väinö Linnan
kansa puhuu aina, ”priimaa pukkaa mutta ei tehdä
siitä numeroo.” Kyllähän sitä voisi joskus iloita oikein
tuelta. Täällä on taituruutta auton korjaamisesta maailman ehkä parhaisiin tiskiharjoihin. Nupit kaakkoon
ja antaa kuulua. Iloa on vaikea mitata mutta sen ympärille voi rakentaa tulevaisuuden suunnitelmia. Tämän
päivin unelmat ovat huomisen päivän todellisuutta.
Tuleehan niitä virheitä mutta virheitä on turha
murehtia. Mikä toisen mielestä on virhe, on toisen
mielestä paras tapa toimia ja siksi kannattaa iloita
yhteisistä onnistumisista. Jos kilpa-ampuja jäisi harmittelemaan luiskahtamista seiskaan, niin kukaan ei
ampuisi maailman ennätyksiä.
Tervetuloa takaisin seurakunnan kirkkoherra.
Onnea ja menestystä Akaan seurakunnan rakenne- ja
kehityshankkeille. Menestystä myös kaupungin koulutoimiprojekteihin, hyvinvointikeskuksen rakentumiseen ja yleensä elämään kehittyvän pääradan varrella.
Kiitos kun sain hetkeksi tulla. Kiitos kaikille kaikesta. Sanotaan nyt YK-ihmisten tapaan, ”ehkä jotain
jossain joskus taas yhdessä”.

Hetki hiljentyen
Jumala ruokkii
Seuraavat Matteuksen kuudennen luvun jakeet puhuttelevat erityisesti näin kesän
kynnyksellä:
”Sen tähden minä sanon
teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai
joisitte, älkää ruumiistanne,
siitä millä sen vaatettaisitte.
Eikö henki ole enemmän
kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa
taivaan lintuja: eivät ne kylvä,
eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne.
Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut!”

Näissä raamatunteksteissä
ainakin minua puhuttelee se,
kuinka linnut ilman suurempaa vaivaa löytävät sopivaa
ravintoa luonnosta. Niiden
ei tarvitse ensin huhkia löytääkseen ruokaa vaan Jumala
aivan kuin johdattaa heidän
eteensä sopivaa syötävää, ja
linnut voivat jatkaa elämäänsä taas eteenpäin. Onhan se
meidänkin kohdalla samalla
tavalla. Jumala nimittäin näkee meidän elämämme ja
johdattaa asiat niin, että me
saamme juuri sellaisen elannon, joka riittää elämiseen.
Mikäli koemme elävämme

ravinnon puutteessa, saamme rukoilla Jumalaa, ja Hän
kuulee rukoukset. ”Sillä Hän
kuulee köyhän avunhuudot ja
rientää turvattoman auttajaksi.” (Ps. 72:12) Monet henkilöt ovat myös kertoneet kuinka Jumala on auttanut heitä
ihmeellisesti ruuan loputtua.
Isä meidän-rukouksen
neljäs pyyntö on ”anna meille meidän jokapäiväinen
leipämme”. Tämä pyyntö
kattaa muutakin kuin
leivän jota syömme. Luther
selittää tämän pyynnön piiriin kuuluvan mm. perheen,
hyvät ystävät, elatuksen ja

Kirkon uusi
työntekijä

esivallan. Toisaalta Jeesus
itse on myös elävä leipä,
joka tulee alas taivaasta.
Näin helluntain lähettyvillä muistelemme, kuinka
saimme Pyhän Hengen yhteydeksemme Jumalaan.
Pyhän Hengen johdatuksessa opimme tuntemaan
Jumalaa, ja Hän ohjaa meitä
niin että emme eksy väärälle tielle. Psalmin 139 loppu
sopiikin hyvin kaikille meille. ”Katso, olenko vieraalla,
väärällä tiellä, ja ohjaa minut
ikiaikojen tielle.”
Lassi Nahkuri
vt. diakoniatyöntekijä

Tervetuloa töihin, Hanna ja Lassi!
Hanna Lamminen kertoo
aloittaneensa työt pankkimaailmassa jo markka-aikaan. Työnkuva pankissa oli laaja lainoista
päivittäisiin pankkipalveluihin.
- Hain jotain uutta pitkän pankkiuran jälkeen.
Olen kiinnostunut taloushallinnosta, joten päätin
hakea seurakuntaan töihin,
toteaa Hanna.
Haku tuotti tulosta, ja
Hanna aloitti talous- ja
hallintosihteerin työt maaliskuussa.

- Työt ovat alkaneet tosi
hyvin! Työtehtäväni vaikuttavat mielenkiintoisilta ja
monipuolisilta, ja minut on
otettu lämpimästi vastaan.
Hanna kertoo asuvansa
Akaassa ja iloitsee lyhyestä
työmatkasta. Vapaa-aikaansa Hanna viettää perheensä
kanssa, hänet myös tapaa
kuntosalilta tai lenkkeilemästä koiriensa kanssa.

Diakoniatyö
on monipuolista
Diakoniatyöntekijä Lassi
Nahkuri on työskennellyt

Akaan seurakunnassa huhtikuun puolivälistä alkaen.
Lassi kertoo toimineensa
diakoniatyöntekijänä jo
viisitoista vuotta. Työhistoriaa on kertynyt Vesilahden
ja Lempäälän seurakuntien
lisäksi Pohjanmaalta.
Lassi kertoo, että diakoniatyössä hän pitää työn
monipuolisuudesta.
- Vastaanottokäynnit ja
kerhot ovat osa perustyötäni. Tapaan laajalti ihmisiä eri elämänalueilta. Se
on parasta työssäni, toteaa
Lassi.

Syksyn alussa Lassin
työnkuva laajenee entisestään, kun hän alkaa vastata
kuulo- ja näkökerhosta sekä äänilehdestä.
Lassi tunnustautuu innokkaaksi penkkiurheilijaksi ja jääkiekkojoukkue
Ilveksen kannattajaksi.
Hän kertoo, että jääkiekon
seuraaminen on hyvää vastapainoa työlle.
Kangasalla asuvan Lassin
työsuhde kestää tällä tietoa
lokakuuhun asti.
Riina Saastamoinen
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Jyväskylän kirkkopäivät
vetivät huimat 10 000 kävijää

K

irkkopäivät on kahden vuoden välein
järjestettävä valtakunnallinen, kirkon ammattilaisille sekä
alueen asukkaille suunnattu tapahtuma. Vaikka olenkin ollut luterilainen koko
ikäni, kävin kirkkopäivillä
ensi kertaa. Niin kyllä kävi
moni muukin, sillä 10 000
kävijän rima ylitettiin reilusti. Striimattua ohjelmaa
YouTubesta seurasi lisäksi
tuhannet katsojat.
Mikä väkeä sitten kiinnosti? Yleisömagneetteina toimivat emerituspiispa Eero Huovisen ja Björn
Wahlroosin keskustelu
taloudesta, Suomesta ja
Jumalasta sekä etukäteen
laajaa kohua herättänyt
piispa Teemu Laajasalon,
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja
koomikko Joonas Nordmanin keskustelu sananvapaudesta.

Piispan ja
elinkautisvangin
keskustelu
Tarjonnan kirjo oli siis
laaja, mutta uskon, että
valitsin kaikista antoisimmat kohteet lauantaisella
vierailullani aurinkoisessa
Jyväskylässä. Kiirehdin
ensiksi korkeaan tiilirakennukseen, missä oli tarjolla
erittäin mielenkiintoinen tilanne, jossa elinkautisvanki
Lauri ”Late” Johansson oli
Kuopion piispa, Jari Jolkkosen, haastattelussa aiheena, ”Natural Born Killers
vai Natural Born Sinners?”
Suuri auditorio tuli täyteen
kuulijoita. Late vieraili juuri
Akaassa järjestämillämme
TOIVOA ON… vankilapäivillä.
Rikolliskierteen, alkoholin ja huumeet taakseen

Kantola Sdon Theatrum Olgasta sanoitti.

Piipahdus NNS:n
keikalla
Piipahdin myös nuorten ohjelmistoa katsastamassa, kun
gospelbändi NNS veti keikan
Veturitallilla. Kyllä Jesse,
Pekka, Onni ja Tuomas, osasivat hommansa. Musiikki
oli melodista, tarttuvaa ja
hyvin toteutettua. Parasta
kuitenkin oli se, ettei bändi
laulanut vain taivaanrannan
enkeleistä ja jostakin korkeammasta voimasta, vaan
selkeästä Raamatun sanomasta. Uskosta, rististä, pelastuksesta. Ja nuoret olivat
innoissaan. Niin olin kyllä
minäkin! Keikan päätteeksi
menin jututtamaan bändiä
ja innostin heitä, kohta 30
vuotta gospelmusiikkia tehneenä, jatkamaan samaan
malliin.
NNS:n esittämän lempikappaleeni sanat kertovat
siitä, mitä nuoriso kaipaa ja
miksi bändi on Suomigospelin kärkinimiä.
”Mä en tuomitse, mut onhan muodis elettävä nuorena. Luonteena eletään vaan
kerran, siks eletään huolella.
Mut niin me tehäänki ikuisesti vuodesta vuoteen. Ja
Voittajan puolella, ei tarvii
pelkää kuolinvuoteella.”
Kirkkopäivät Jyväskylässä tarjosivat kaikkea maan
ja taivaan väliltä, oikeilla valinnoilla, niin kuin elämässä
muutenkin, löysin sen mitä
hain.

Vuorisaarna kerrottiin hiekka-animaation avulla.

jättynyt Late kitetty haastattelun hienosti lauseeseen,
joka sai kuulijat taputtamaan
vimmatusti. ”Oikeasti kova
jätkä on se, joka pitää huolen perheestään ja maksaa
veronsa Suomeen.” Keskustelu päätettiin Johanssonin
ja Jolkkosen Psalmin 32
vuorolukuun.
Kävin seuraamassa myös
Suomen Diakoniaopiston
tervehdystä Kirkkopäiville,
nimittäin hiekka-animaatiota. Espanjalainen lavastaja ja
kuvataiteilija, Amadeu Vives, loi sand animation-tekniikalla hiekkaa, valoa sekä
projisointia käyttäen Vuorisaarnan tapahtumat eteemme.
Valkokankaalle piirtyi
liikkuva kuva, jota Lasse

Mia Joki

NNS-bändin pojat eivät peittele teksteissään evankeliumia.

Pitkäniemessä pappi on toivontuoja
Iloinen puheensorina täyttää
pikkubussin, kun kiidämme
moottoritietä keväisen päivän
illansuussa kohti Nokiaa. Matkaa taittavat kanssani kanttori
Juha Salmesvuori ja Akaan
kirkkokuorolaiset. Määränpäämme on Pitkäniemen psykiatrinen sairaala.
Vajaan tunnin matkan jälkeen edessämme kohoaa
mahtipontinen päärakennus,
joka julkisivussa olevan kyltin
mukaan on rakennettu vuosina 1896 - 99. Pääovi on lukittu,
mutta pian ovikelloa soitettuamme vahtimestari saapuu
avaamaan oven ja toivottaa
tervetulleeksi.
Meidät ohjataan sairaalapapin työhuoneeseen, jossa
tuoksuu tuore kahvi. Toisella
puolella rappukäytävää sijaitsee kirkko, jonka ikkunoista
avautuu henkeäsalpaavan
kaunis puutarha rantamaisemineen.

Akaan
kirkkokuoro,
johtajanaan Juha
Salmesvuori, lauloi
Pitkäniemen
kirkossa.

Sairaalapappi Satu Helo
alkaa kertoa meille työstään
Pitkäniemessä.
- Keskustelut potilaiden
kanssa ovat perustyötäni, mutta olen täällä myös potilaiden
omaisia ja Pitkäniemen henki-

lökuntaa varten, selvittää Satu.
Keskustelunaiheet potilaiden kanssa ovat monenlaisia:
Tärkeintä on, että potilas tulee
kuulluksi.
- Emme määrittele etukäteen keskusteluaihetta, vaan

juttelemme siitä, mitä milloinkin on mielen päällä.
- Pyhän todellisuus, Jumalan läsnäolo sekä toivon
tuominen vaikeaan elämäntilanteeseen ovat sairaalapapin tehtäviä, kertoo Satu

työstään.

Kaunis miljöö
Pitkäniemen sairaalan alue on
laaja, sillä alueella on peräti
seitsemäntoista rakennusta,
joista osa ei ole enää käytössä.
Muutaman vuoden päästä on
suunnitelmissa, että Pitkäniemi suljetaan, ja kaikki osastot
siirtyvät Tampereelle. Kaikki
Suomen vanhat psykiatriset
sairaalat on rakennettu kauniin luonnon keskelle kuten
Pitkäniemi.
Satu kehuu miljöötä ja kertoo, että joskus hän käy keskusteluja potilaiden kanssa myös
yhteisillä kävelyillä. Tällöin
potilaalla pitää olla ns. vapaakulkulupa käytössään. Suljetuilla osastoilla keskustelut
sairaalapapin kanssa käydään
sisätiloissa.
Kahvittelun jälkeen vierailumme psykiatrisessa sai-

raalassa kirkkokuoron kanssa
jatkuu pääasialla eli messun
toimittamisella. Väkeä kokoontuu yhteiseen kirkkohetkeen
runsaasti. Kirkkokuoro laulaa
kauniimmin kuin koskaan ja
on konsanaan toivontuoja, valonpilkahdus raskaissa elämäntilanteissa oleville potilaille.

Vierailut tärkeitä
Sairaalapappi muistuttaa, että
seurakuntien työntekijöiden
toimittamat messut ja hartaushetket merkitsevät paljon potilaille: On tärkeää, että omasta
kotiseurakunnasta tullaan paikalle.
Messu on vietetty, potilaat
lähteneet huoneisiinsa. Sairaalapapin työpäivä on päätöksessään. Pitkäniemi jää taaksemme,
kun hyppäämme pikkubussin
kyytiin kohti Akaata.
Riina Saastamoinen
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Nimikkolähettimme Asta Vuorinen on kielikoulussa

Japani eli Nipponkoku
- Auringonnousun maa
A
kaan seurakunnan
Nipponpiiri alkoi
tukea lähetystyötä
Japanissa v. 1986
samalla, kun se alkoi kokoontua kodeissa. Vuosien saatossa syntyi ajatus,
että olisi mahtavaa vierailla lähetystyön hedelmänä
syntyneissä seurakunnissa
Osakan alueella. Matkalle
lähti Joen ja Laaksosen
pariskunnat. Matkamme
Japaniin suuntautui juuri
tuolle alueelle, missä aikaisemmat lähetit olivat
aloittaneet pioneerityön.
Nykyinen nimikkolähettimme Asta Vuorinen on
jatkumoa niille useille aikaisemmille läheteille, joiden työtä Nipponpiiri n. 33
vuotta sitten alkoi tukea.
Asta aloitti kielikoulun
2017 syksyllä ja nyt hänellä
on loppusuora opinnoissa.
Asta asuu HAT-Kobessa,
missä tapahtui paha maanjäristys v. 1995. Silloinen
nimikkolähettimme Pepi
Sihvonen joutui kokemaan
tuon maanjäristyksen.
Kohteenamme oli kaksi seurakuntaa: toinen oli
Nishinomiyan luterilainen kirkko ja toinen oli
HAT-Koben kulttuurikeskus (seurakunta). Asta Vuorisella on määrä aloittaa
syksyllä työt HAT-Koben
seurakunnassa – Kulttuurikeskuksessa. Seurakunnat sijaitsevat Koben 1,5
milj. asukkaan kaupungin
lähialueella ja hän on jo
ollut avustamassa työtä
molemmissa seurakunnissa
viikonloppuisin.

japanilaisen bentoo-päivällisen.
Ruoka on tärkeä osa myös japanilaisten kohtaamisessa. Seurakunnassa voi opetella ruokapiirissä suomalaisten ruokien
valmistamista ja kukas muu
toimii ohjaajana kuin kentällä
oleva nimikkolähetti.

Vainajat poltetaan

Akaan seurakunnan nimikkolähetti Japanissa on Asta Vuorinen. Hän vierailee Akaassa syyskuussa.

sia sekä musiikkia ja toimivat
aktiivisesti monissa muissa
tehtävissä. Heinäkuussa alkaa
uusi työmuoto: nuorisotyön
koordinaattori aloittaa työn.
Pastori pyysi rukoilemaan lisää pappeja seurakuntatyöhön.
Heitä on liian vähän, myös talousasiat huolestuttivat. Kirkon
mediakeskus lähettää kristillisiä ohjelmia radion kautta, ja
saavat palautteena satoja kirjeitä kuuntelijoilta.

Uskontoja ja
materialismia
Suomen Ev. lut. Kansanlähetys
aloitti Japanin lähetystyön v.
1967 - 68, jolloin ensimmäinen
lähetti matkasi kentälle. Japanissa on kaksi pääuskontoa
uddhalaisuus ja shintolaisuus
(jumalten tie): 84% väestöstä
kuuluu näihin kahteen.
Käytännössä kuitenkin
monet japanilaiset eivät usko
mihinkään ja ottavat mielellään
seremonioita eri uskonnoista ja
pääuskonto buddhalaisuuskin
on ateistinen filosofia. Siinä ei
tunnusteta jumalaa lainkaan,
vaan päämääränä on Nirvana
– tyhjiin raukeaminen.
Materialismilla on myös
usein uskonnon asema. Tällaisen kansan keskelle Nishinomiyan kirkko perustettiin 27
vuotta sitten. Siellä työskentelevät tällä hetkellä Lauri ja
Asako Palmu perheineen.
Vietimme siellä iloisen iltapäivän seurakuntalaisten kanssa
ja Suomen kielen opintopiiriläisten joukosta löytyi useita
kirjeenvaihtokavereita matkalaisille.

Japanilaisia
ruokaherkkuja

Japanilaisella hautausmaalla kristittyjen leposijat ovat kaik-

kien muiden hautapaikkojen seassa, erottuen ristillä.
Tutustuimme myös Länsi
Japanin luterilaiseen Raamattukouluun, teologiseen
seminaariin ja mediakeskukseen sekä niiden yhteydessä
sijaitsevaan vasta n. 10 vuotta
vanhaan Aotanin kirkkoon.
Se on suunniteltu moderniksi
kirkkotilaksi usealle sadalle
seurakuntalaiselle. Pastori Rei

Nagata – Länsi japanin ev. lut.
kirkon presidentti esitteli meille tiloja ja kertoi toiminnasta.
Maallikkous korostuu seurakuntatyössä kaikissa seurakunnissa. Seurakuntalaiset
saarnaavat jumalanpalveluksissa, opettavat rippikoulussa,
pitävät kotikokouksia ja raamattupiirejä, johtavat kokouk-

Japanilaiset suosivat ruokakulttuurissaan vihanneksia, kalaa,
levää ja muita meren eläviä.
Sushi-ruoka on levinnyt jo
laajalle täällä Suomessakin.
Sushi-aterialla voi olla tarjolla
raakaa kalaa, kevyesti friteerattua simpukkaa ja katkarapua
merilevän tai tofunyytin sisällä.
Tarjolla voi olla myös raakaa
pallokalaa – muuten kuolettavan myrkyllinen kala, mutta
oikein perattuna ihan hyvän
makuinen. Lisäksi ankeriasta
tai liekitettyä lohta wasabimausteen kera.
Japanilainen ruokakulttuuri
on saanut vaikutteita Kiinasta
ja Koreasta, mutta on muotoutunut omaksi taiteeksi.
Lusikoita, veitsiä ja haarukoita
ei aina ole tarjolla ja silloin on
yritettävä syödä puikoilla. Viimeisenä iltana saimme kokea

Aotanin kirkossa tutustuimme
kolumbaarioon (tuhkien säilytystila), mutta myöhemmin
vierailimme Kiotossa hautausmaalla, jossa on myös Nishinomiyan ja HAT-Koben ostetut
hautapaikat. Japanissa kaikki
vainajat poltetaan, joten hautapaikan ei tarvitse olla kovin iso.
Hautapaadet voivat olla isoja,
jotta niihin mahtuisi mahdollisimman monta nimeä. Kristittyjen leposijat ovat kaikkien
muiden hautapaikkojen seassa. Ne erottuvat massasta, sillä
niissä on poikkeuksetta risti
ja raamatunlause: ”Herra on
minun paimeneni”...,” Jeesus
on ylösnoussut ja tulee pian”.
Hautausmaallakin kristittyjen
haudat julistavat!
HAT-Koben kristillinen
kulttuurikeskus sijaitsee melko lähellä hotellia ja pääsimme
sinne sunnuntaina tärkeään
jumalanpalvelukseen, missä
seurakunnan evankelista
Eriko Kitasako asetettiin ja
siunattiin tehtäväänsä. Jumalanpalveluksen hoitivat pääsääntöisesti maallikkojäsenet.
Lähetystyöntekijä Daniel
Nummela toimitti Erikon
asettamisen tehtäväänsä sekä
ehtoollisen jakamisen. Erikosta
tulee nimikkolähettimme Astan työpari syksyllä.

Asta syyskuussa
Akaaseen
Viestintä on myös tärkeä asia
Japanissa ja Asta on tehnyt
HAT-Koben seurakunnalle
viikoittaisia päivityksiä kirkon
facebook-sivuille. Astan tehtävät kentällä myös laajenivat,
kun hän aloitti uudessa vastuullisessa tehtävässä kentän
taloudenhoitajana. Kesällä hän
tulee välikaudelle Suomeen ja
vierailee Akaassa 18.9.
Osallistumamme jumalanpalveluksen kohokohta oli,
kun siinä laulettiin ensin japaniksi ja sitten suomeksi ”On
yksi nimi ylitse muiden, on
yksi nimi muuttumaton”. Jumalan perhe on valtavan suuri
ja monikielinen, mutta kolmiyhteinen Jumala on sama
ja Jeesus on koko maailman
Vapahtaja ja pelastaja. Häneen
saamme turvata niin täällä Suomessa kuin kaukaisessa Japanissa. Jäämme siunaamaan
nimikkolähettiämme ja hänen
tulevaa työtään HAT Koben
seurakunnassa.
Aila Laaksonen

Risto Niilimäki on ollut mehiläistar

Kesän hunajas

”Mehiläis
on hunaja
Se on ilon päivä akaalaisille
koululaisille, kun mehiläismies Risto Niilimäki – vuoden
akaalainen 2013 – saapuu luokkaan kertomaan mehiläisistä,
pölytyksestä ja hunajasadosta.
Niilimäki kiertää keväisin ja
syksyisin vuorotellen Toijalassa, Viialassa ja Kylmäkoskella
kertomassa kolmelle ensimmäiselle vuosiluokalle mehiläis- ja hunajatietoutta. Hän käy
myös pyydettäessä vierailulla
päiväkodeissa sekä eri yhdistysten pitämissä tilaisuuksissa.

Akaa – Suomen
Hunajapääkaupunki
Mistä tässä hunajainnostuksessa on kyse? Palataan
ajassa vähän taaksepäin.
Akaassa on vuodesta 2009
toteutettu suunni-telmallisesti kaupunkimehiläistarhausta. Idean isä on juuri
mehiläistarhaaja Risto
Niilimäki. Akaata tituleerataankin Suomen Hunajapääkaupungiksi.
Yritän vastata koululaisten tekemiin kysymyksiin,
joita he tekevätkin hyvin,
Risto Niilimäki iloitsee
kouluvierailuillaan.
Hunajasta tehty urheilujuoma on paras energiajuoma, se antaa samalla tavalla voimaa kuin kaupassa
myytävät energiajuo-mat,
Niilimäki kertoo hunajan
hyvistä ominaisuuksista.
Samoin jos pistiäinen pistää, hunajalla voitelemalla
pistokohtaa kipu ja turvotus häviää ja se paranee
nopeammin.
Niilimäki oli ammatiltaan kirvesmies, kunnes
alkoi nelikymppisenä miettiä mitä tekee eläkeläisenä.
Hänellä oli kaksi vaih-toehtoa: Erikoisten taimien kasvatus tai mehiläiset. Kuten
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Kesä ja kirja
– voittamaton yhdistelmä

rhaajana 16 vuotta.

sato siunataan messussa syyskuussa

smies” Risto Niilimäki
atietouden lähettiläs
luonnon kannalta.

Urheilujuoma
Hunajainen urheilujuoma antaa nopeasti energiaa ja on
miellytävä juoda.
2 ruokalusikallista hunajaa
0,3 dl sitruunamehua (puristettu tai tiiviste)
¼ tl suolaa
9 dl vettä
Sekoita kaikki ainekset. Juoma säilyy jääkaapissa kolme
päivää.

Akaan alueella on yli 40 mehiläistarhaa yksityisomistuksessa.
Risto Niilimäen yksi tarha sijaitsee ihan seurakunnan hautausmaan vieressä Toijalassa.

nyt tiedämme, mehiläiset
vetivät pidemmän korren,
jo 16 vuotta on vierähtänyt
mehiläistarhaajana.
A i k a na an P i r k k a- H ä meen mehiläiskerho piti
kaksi talvikautta kestävän kurssin, jonne menin.
Kurssin puolessa välissä
aloi-tin tarhauksen, Risto
muistelee.
Mehiläiset ovat mielenkiintoisia ja monimutkaisia. Hoitamani pesämäärä
pyörii omillaan, ei siihen
eläkerahoja mene, Risto
naurahtaa.
Oman mehiläistarhauksen lisäksi Niilimäki kiertää tulevana kesänä tarkistamassa mahdollisesti
vapautuvia tarhanpaikkoja
Akaan kaupunkitarhoilla. Ne ovat yksityisten
tarhaajien omistuksessa:
Kaupunki on osoittanut
tarhoille sopivat paikat ja
sopinut niiden sijoittelusta maanomistajien kanssa.
Mehiläiset ovat italialaisia,
lauhkeaksi jalostettuja rotuja. Pölytys on tärke-ää

Lähteet ja lisätietoja: www.
akaa.fi ja www.mehilaishoitajat.fi
Jaana Viitakangas
-Klemola

paitsi koko ekosysteemin
myös asukkaiden viihtyvyyden kannalta.

Hunajalla pieni
hiilijalanjälki
Kotimainen hunaja on ilmastoystävällistä lähiruokaa
ja mehiläiset tekevät merkittävää pölytystyötä. Ilman
pölyttäjähyön-teisiä koko
ekosysteemimme järkkyisi.
Risto Niilimäkikin uskoo, että mehiläisillä on suuri merkitys ruoho- ja puuvartisille
kasveille.
Pölytyksessä kasvien sato
kasvaa ja siementen laatu paranee – mitä parempi laatu sen
parempi hiilen sitovuus, Risto
tote-aa.
Hunajan tuotanto ei rasita ympäristöä. Suomalaisen
kukkaishunajan hiilijalanjälki
on 125 g sadassa grammassa
tuotetta 450 gramman purkissa ja 130 g sadassa grammassa
tuotetta 200 gramman purkissa
(lähde: www.hunaja.fi). Hunaja
on erittäin vähäpäästöinen tuote, mikä on yhä tärkeämpi asia

Mesimessu
Kylmäkosken
kirkossa

Kylmäkoskella asuvalla
12-vuotiaalla Jessika Jentalalla on harvinainen harrastus, lukeminen. Koululaisilla
kirjallisuuden lukeminen on
tutkimusten mukaan vähäistä, sama tilanne on aikuisilla.
Jessika on kirjallisuuden
suurkuluttaja: Tällä hetkellä
hän valitsee luettavaksi fantasiakirjallisuutta, sillä se on
”erilaista ja jännää”.
Jessikan äiti Minna Jentala myhäilee vieressä. Tässä
perheessä luetaan paljon.
- Äitini oli libristi, ja
jouluna sekä syntymäpäivinä
sain aina kovia paketteja,
nauraa Minna. Siitä lukuharrastus sitten lähti. Totuin
myös käymään kirjastossa,
kertoo Minna.
Sekä Minna että Jessika
harmittelevat Kylmäkosken
kirjaston lakkauttamista.
Koulumatkalla olisi helppo
poiketa oman kylän kirjastoon, mutta nyt kirjastoreissu vaatii auton. Kirjastossa
äiti ja tytär käyvät Toijalassa,
Viialassa ja Urjalassa.
- Nettivarauksia voi tehdä onneksi kotoa, vinkkaa
Jessika.
Jessikan lukuharrastus alkoi heti eskarin jälkeen, kun
hän oppi lukemaan. Ensin
hän lainasi kirjoja koulun kirjastosta. Kun Jessika oli alle
kouluikäinen, Minna luki hänelle paljon satuja. Päiväunille mennessäkin kuunneltiin
vielä äänikirjoja.

Lapsuuden suosikki voi
olla tämän päivänkin
suosikki
Meidän aikuisten lapsuuden
suosikkejamme ei yleensä kannata omille lapsilleen tyrkyttää,
sanotaan. Mutta jotkut kirjat
säilyvät vuosikymmenestä toiseen suosikkeina vanhemmalta
lapselle.
- Neiti Etsivät olivat meidän molempien suosikkeja!
Teimme kerran Tampereelle
Metson kirjastoon retken,
kun etsimme niitä. Tätä Carolyn Keenen suosikkisarjaa on
suomennettu 105 kappaletta.
Ystävällinen kirjastovirkailija
haki varastosta jo parhaimmat
päivänsä nähneet Neiti Etsivät,
jotka Jessikalla oli lukematta,
kertoo Minna.
Toinen yhteinen lapsuuden suosikki on ollut Susan
Cooperin Pimeä nousee -sarja.
Siinä on ajattelun aihetta, hyvän ja pahan ikuista taistelua,
Jessika lisää ja alkaa kertoa
innostuneena juonta.
Jessika suosittelee kesälukemiseksi Soturikissoja. Se on
osa fantasiakirjasarjaa, jossa on
monta osaa eli luettavaa riittää.

su 22.9. klo 17

Minnan vinkki: Lue
kaupunkisarjoja kesällä

siunataan
hunajasato
tulkkaus
viittomakielellä

Minna kertoo lukevansa
tällä hetkellä kotimaista
kirjallisuutta. Kirjat, jotka
sijoittuvat Suomessa eri
kaupunkeihin, viehättävät,
ja tällaisia kaupunkisarjoja
Minna vinkkaa kesä-Suomessa matkaileville: Seppo
Jokisen Komisario Koskinen -kirjat sijoittuvat Tam-

Jessika (vas.) ja Minna Jentalan yhteinen lukuhetki Kylmäkosken
kirkon edustalla.

pereelle, Tapani Baggen
veijaritarinat Hämeenlinnaan, Markku Kopposen
Kuhalat Jyväskylään ja Outi
Pakkasen Anna Laine-dekkarit Helsinkiin.
- Ei aina tarvitse lähteä kuvitteellisiin maisemiin ulkomaille, kun romaaneissa tutuissakin maisemissa tapahtuu
kaikenlaista, Minna kertoo.
On hauskaa lukea kaduista ja
tapahtumapaikoista, joissa on
itse käynyt. Ulkomaillahan järjestetään turistikierroksiakin
liittyen kirjojen tapahtumiin
ja tapahtumapaikkoihin.
Reijo Mäen Turkuun sijoittuvia Vareksia Minna ei ole lukenut – vielä.
En yhtään epäile, etteikö
kesän jälkeen Minnalla olisi
jo Vareksetkin luettuna!

Vanhemman esimerkki
innosti Noraakin
Viialalainen Nora Aalto kertoo, että hänen äitinsä luki
hänelle paljon. Nora toteaakin äitinsä vaikuttaneen lukuinnostukseensa. Yksi lap-

suuden suosikkikirjoista oli
Pikku prinsessa, vaikka juoni
orvoksi jääneestä tytöstä jäi
mieleen pelottavana. Myös
Astrid Lindgrenin reippaat
kirjat ja Hiekkalan lapset -sarja veivät mennessään, samoin
Anni Polvan Tiinat ja Lucy M.
Montgomeryn Annat.
Nora kertoo lukevansa paljon. Tämän hetken suosikki on
Elena Ferranten Napoli-sarja. Ferrante on kirjailija, joka
tahtoo pitää identiteettinsä
salassa eli kukaan ei tiedä,
kuka tuon salanimen taakse
kätkeytyy. Myös Leena Lehtolaisen, Anna Janssonin ja
Lars Keplerin dekkarit ovat
varmoja valintoja.
Kun kysyn kirjavinkkejä
kesään, Nora suosittelee sekä kotimaisen kirjallisuuden
tutkijan Paula Havasteen että
Enni Mustosen historiallisia
romaaneja. Niistä oppii historiaa eikä yhtään haittaa, että
juonikin on vetävä.
Seurakuntaviesti toivottaa
kaikille lukijoille hyvää kesää!
Riina Saastamoinen

Galleriakirkolla tapahtuu
Kinnarintie 13 C, 37960 Akaa

5.6. Sanan ja Laulun ilta klo 18,
		
Kaisa Karema
21.6. Juhannusaaton lipunnosto ja kahvit
		
klo 18
30.6. Pyhäkoulu lapsille klo 13
3.7. Sanan ja Laulun ilta, 			
		
Jaana Pöllänen klo 18
28.7. Pyhäkoulu lapsille klo 13
7.8. Sanan ja Laulun ilta, Liisa Pura klo 18
25.8. Pyhäkoulu lapsille klo 13
4.9. Sanan ja Laulun ilta,
		 Esa Heinonen klo 18
22.9. Surun siivin-konsertti klo 15
29.9. Pyhäkoulu lapsille klo 13
2.10. Sanan ja laulun ilta klo 18,
		
Heikki ja Pirjo Andelin
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Poika, joka juoksi isäänsä pakoon

Vangin elämää –
pohjalta uuteen alkuun
P

auli Joona nukkui
lapsena aina päällysvaatteet päällään.
Hänen väkivaltainen alkoholisti-isänsä kävi usein
nukkuvan pojan kimppuun.
Paulin piti olla aina valmis lähtemään pakoon, talvipakkasillakin. Usein hän
vietti yönsä ulkosaunassa.
Kun Pauli joutui koulukotiin 13-vuotiaana, se oli
hänelle helpotus. Hänestä oli ihmeellistä nukkua
sängyssä koko yö ja vielä
ilman päällysvaatteita.
Hyvin varhain Paulin
elämään tulivat mukaan
päihteet, väkivalta ja rikollisuus. Ensimmäisen
kerran hän käytti alkoholia
5-vuotiaana, kun hän löysi
isänsä pullokätkön. Koulukotia seurasi laitostuminen
ja vankilakierre, joka jatkui
yli 20 vuotta.

Mia ja Harri Joella on
vankilatyöstä kertova
ohjelmasarja ’Vain yksi tie’
TV7:llä. Pauli Joona vieraili
jaksossa numero 14 ’Jumala
antoi kodin, työn ja vaimon’.
Ohjelma löytyy netistä TV7
arkistosta.

Uskoontulo vankilassa
Vankila oli ollut Paulin koti,
sillä omaa kotia hänellä ei ollut koskaan ollut. Lyhyin aika,
mitä hän oli poissa vankilasta
’siviilissä’, oli vain 22 tuntia.
Yhteensä vankilakäyntejä oli
jopa 17 eri kertaa.
Inhimillisesti Pauli oli toivoton
tapaus, mutta hänen elämänsä kautta näkee, mitä Jumala
voi tehdä mahdottomassakin
tilanteessa. Pauli tuli uskoon
runsaat 10 vuotta sitten Saramäen vankilassa.
Aikoinaan Kylmäkosken
vankilaan tuli sääntö, että
vankilalähetit eivät saaneet
tuoda mukanaan leivonnaisia
vankilan tilaisuuksiin. Sen jälkeen vangit leipoivatkin itse
kahvipullat, Pauli oli yksi näis-

Paulin elämä muuttui täysin uskoontulon jälkeen.

tä vangeista, joka teki hyviä
leipomuksia keskustelupiiriin.
Myöhemmin Vilppulan
avovankilassa Pauli valmistuikin kokiksi. Vankilassa Pauli
rukoili itselleen puolisoa kahdeksan vuotta. Yllättäen, pian
vapauduttuaan, hän tapasi

Elinan. Saimme olla kuvaamassa Paulin ja Elinan häitä Tampereella joulukuussa 2017.

Toivottomuudesta
toivoon
Pauli kertoi usein Kylmäkos-

kella, kuinka uskoontullut
vanki, vaikka onkin kaltereiden sisällä, on sisäisesti
vapaa, kun Jeesus vapauttaa
hänet. Paulin elämä oli yli 20
vuotta toivottomuutta.
Uskoontulon myötä elämä on muuttunut täysin:

päihteettömyys, koti, ammatti, työpaikka, vaimo jne.
Toukokuussa 2019 saimme
olla mukana Pauli Joonan
taidenäyttelyn avajaisissa
Seurakuntien talolla Tampereella. Hämmästyttävää, mitä
uusi elämä Jeesuksessa saa

aikaan täysin toivottoman
ja syrjäytyneen ihmisen elämässä. Jeesus antaa uuden
toivon ja elämän kaiken toivottomuuden keskelle.
Harri MJ Joki

Vankilatyötä Akaassa: Aarne Ylppö, Antero Kallio, Vesa ja Eija Mäkelä, Hanna Lehtonen, Aila Laaksonen, Vesa Kivinen, Seija Kinnari, Ulla Mikkola, Osmo Räisänen ja Harri MJ Joki

Aarne Ylppö oli kristillisen vankilatyön uranuurtaja
Vankilatyöllä Akaassa on
jo pitkät perinteet. Yksi
Suomen kaikkien aikojen
kristillisen vankilatyön
uranuurtaja, Arvo Ylpön
pikkuveli, Aarne Ylppö,
syntyi Toijalassa. Hän teki
elämäntyönsä Konnunsuon
vankilan opettajana. Sieltä
käsin Aarne kierteli ympäri
Suomea, opetti ja saarnasi.
Tulokset on nähtävissä yhä
tänäkin päivänä.
Viialalainen maanviljelijä, Antero Kallio, kävi
vankiloissa yli 50 vuotta.
Vangit tekivät Anterolle
ansiomerkin, kiitollisina

hänen työstään vankilalähettinä.

Aila innosti Joet
vankilatyöhön
Akaan seurakunnan eläkkeellä oleva diakoni, Aila
Laaksonen, on tehnyt vankilatyötä Suomen lisäksi
myös ulkomailla. Aila oli
lähetystyössä Thaimaassa,
jossa kävi vankilassa Bankokissa mm. tapaamassa
siihen aikaan tunnettua
’huume-Eevaa’. Aila Laaksonen myös innosti meidät
vankilatyöhön. Olemme

käyneetkin nyt 15 vuotta
Kylmäkosken vankilassa,
sekä myös Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Vilppulassa
ja Mikkelissä.
Suomen tunnetuimpia
vankilapastoreita on rovasti Vesa Mäkelä. Hän
vaikuttaa Kylmäkosken
vankilassa. Vesa on erittäin
arvostettu vankien keskuudessa. Hän oli aikoinaan
perustamassa Suomen ensimmäistä kristillistä osastoa Vaasan vankilaan. Myös
Vesan vaimo, Eija, on yksi
Akaan seurakunnan innokkaista vankilaläheteistä.

linenkin osuus. Vangit ovat
nimenneet Seija ja Ullan
’Taidetädeiksi’. Myös Seijan
aviomies, Vesa Kivinen, tekee vankilatyötä.
Suomen tunnetuimpia
vankilapastoreita on
rovasti Vesa Mäkelä

Hänen lisäkseen Seija Kinnari ja Ulla Mikkola pitävät taidepiiriä vangeille
Kylmäkosken vankilassa.
Taidepiiriin kuuluu hengel-

Vankilalähettejä yli
seurakuntarajojen
Akaan kirkossa järjestettiin
viime huhtikuussa toista kertaa suuri vankilapäivä ’Toivoa
on…’. Tapahtumaan saapui väkeä ympäri Suomea yhteensä
yli 400 vankilatyöstä kiinnostunutta henkilöä. Akaasta
mukana olivat tapahtumaa
rakentamassa suuri joukko

paikallisia vankilalähettejä yli
seurakuntarajojen: Vesa ja Eija
Mäkelä, Aila Laaksonen, Seija Kinnari, Vesa Kivinen, Ulla
Mikkola, Osmo Räisänen, Tepa Hautala, allekirjoittaneet,
sekä Hanna Lehtonen, joka
järjesti maittavan ruokailun
yli sadalle vankilapäivän vieraalle.
Akaan seurakunnan vankilalähettien suuri rakkaus vankilatyöhön elää ja voi hyvin,
sillä, kun yksikin vanki tulee
uskoon ja jättää taakseen rikollisen elämänsä - työ kannattaa!
Mia ja Harri MJ Joki
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Tee kuten Kevin!
Kun jääkiekkojoukkueen
maalivahti Kevin Lankinen
kertoi lukevansa Hanya
Yanagiharan kirjaa Pieni elämä, tuli parin päivän päästä
tieto, että kirja loppui kaupoista ja kirjastoissa oli varausjono. Sinänsä pienellä
asialla oli vaikutusta: monelle
tuli mieleen, että luenpa kirjan. Kiitos Kevin.
Minulla on vielä Pieni
elämä lukematta, mutta
täytyypä ottaa lukulistalle.
Nykyään luen enimmäkseen
kotimaista nykykirjallisuutta
sekä dekkareita, joita arvostellaan syyttä suotta: Usein

dekkareissa käsitellään teemoja, joita muuten ei kaunokirjallisuudessa juuri käsitellä
(ihmiskauppa, järjestäytynyt
rikollisuus jne), mutta joita
on tärkeä tuoda esiin yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Viime vuonna minua pyydettiin lukupiirin vetäjäksi.
Piiri kokoontui kerran kuukaudessa ja jatkaa jälleen
syksyllä. Kun paikalla on
innostuneita lukijoita, myös
lukumieltymykset ovat erilaisia. Jokainen joutui – tai
pääsi – lukemaan kirjoja, joita
ei olisi ”vapaaehtoisesti” valinnut. Piirin lopussa moni

totesi, että parasta piirissä
olivat keskustelut, tutustuminen eri kirjallisuudenlajeihin
ja lukeminen. Arjen kiireessä
olisi lukeminen muuten saattanut jäädä muun tekemisen
jalkoihin, mutta piiri pakotti
lukemaan.
Kesällä on aikaa keskittyä
lukemiseen. Syystäkin paljon
parjattu älypuhelin vie aikaa
ja tekee meistä lyhytjännitteisiä ruutuun tuijottajia, jotka
unohtuvat tunneiksi selaamaan puhelintaan. Jätä kesällä kännykkä vähemmälle, sillä
lukemisesta on tutkitusti etua:
Romaaniin uppoutuminen

parantaa keskittymiskykyäsi ja vie uusiin maailmoihin.
Lukeminen myös parantaa
kykyäsi kertoa ajatuksistasi,
auttaa ymmärtämään elämää
ja muita ihmisiä. Saattaapa
joku muukin innostua tarttumaan kirjaan, kun näkee, että
sinä luet. Anna kirja käteen
myös lapsille, ehkä siitä alkaa
elinikäinen innostus kirjoihin!
Nappaa parhaat lukuvinkit oheisesta jutustamme. Ja
muista, että huonoa kirjallisuutta ei ole olemassakaan,
sillä ”lukeminen kannattaa
aina”.
Riina Saastamoinen

tävä. Ratinen kertoo lestadiolaistytön tarinan lapsesta
aikuiseksi. Se kuvaa päähenkilön elämää kahden maailman
välissä, jossa kummassakaan ei
enää aikuisena ole kotonaan.
Bonuksena ihana 1970- ja
80-lukujen nostalgia!

Anna-Maria Eilittä: Kun
olen poissa. Kummitustarina
vai ei? Ota itse selvää. Päähenkilö Ilona herää ruumishuoneelta. Silti hän havannoi
ja hän lähtee liikkeelle. Hiljalleen alkaa selvitä asioita, joita
hän ei eläessään tiennyt.

Riinan lukuvinkit:
Soili Pohjalainen: Valuvika.
Pohjalainen kuvaa huumorintajuisesti ja hyväntuulisesti
sukupolvien välisiä suhteita. Tämän kirjan äärellä saa
nauraa!
Ina Westman: Henkien
saari. Romaani sijoittuu

saareen ja kesään. Se on arvoituksellinen ja saa lukijan
miettimään, mitä päähenkilölle on tapahtunut. Kerronta on kaunista ja kepeää,
vaikka teemat eivät kepeitä
olekaan.
Suvi Ratinen: Matkays-

Kesän diakoniavastaanotot
Diakoniavastaanotto on 1.6.- 31.8.2019
ainoastaan Akaan Toijalassa, Sontulantie 1.
Tiistaisin klo 9-12 ja torstaisin klo 14-16.
Viialan ja Kylmäkosken vastaanotot ovat kiinni
kesäajan.
Diakoniatyöntekijät:
Heidi Heikkinen 040 725 7418, Lassi Nahkuri
040 709 1691, Marjo Perkiö 040 839 5975.

Huomionosoituksia
Akaan seurakunta on huomioinut ansioituneita seurakuntalaisia. Heikki Parikka
sai hopeiset Ystävänristi-kalvosinnapit, Kirsi Turunen ja

Pirkko Nord saivat seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin ja Elina Vaittinen
seurakuntatyön hopeisen
ansiomerkin.

Seurakunnalle uusi
pienkaivinkone

Haluaisitko seurakunnan toimintaan
pienempään porukaan, jossa olisi
helpompi tutustua muihun?
Tule mukaan Akaan seurakunnan pienryhmätoimintaan! Tarkoituksena on, että
seurakuntalaiset voivat yhdessä ideoida ja järjestää monenlaista toimintaa matalalla
kynnyksellä. Pienryhmässä
voi olla samassa elämän tilanteessa olevia ihmisiä tai sitten aivan erilaisia kuin sinä.
Toiminta on pääosin vapaaehtoisvetoista. Seurakunta
toimii taustatukena tarjoten
toiminnalle näkyvyyden nettisivuilla ja tarvittaessa tilat
kokoontumisille. Tällä hetkellä ryhminä ovat raamis ja
jalkapallo. Lisätietoa Akaan
seurakunnan nettisivuilla:
Tule mukaan - Pienryhmätoiminta
Pienryhmätoiminta on
seurakuntalaisten itse järjestämää ja ideoimaa toimintaa. Juuri sellaista, mistä
kukin itse tykkää. Voit tulla
mukaan nykyisiin ryhmiin
tai voit perustaa itse ryhmän jonkin tietyn aiheen
ympärille. Voit esimerkiksi
kehittää toimintaa perheille,
perustaa musiikki- tai lenkkiporukan. Seurakunta ollaan
me kaikki ihmiset ja toiminta
voikin siksi olla monenlaista.
Jos haluat tulla mukaan
nykyisiin ryhmiin (ryhmät

Hautausmaille tuli käyttöön
uusi pienkaivinkone hautojen kaivuutyöhön ja muihin
puistoalueiden viherrakennustöihin.

Koneen avaimet luovutettiin hautausmaan erityisammattimies Kalle Lampiselle.
Käyttökoulutuksen antoi Konesillan Ville Nieminen.

Elina Linkopuu (vas.) perehdytti Reino Salmesniemen ja Pirkko Kanniston Kylmäkosken hautausmaiden oppaiksi. Seurakunnasta löytyy monenlaisia tehtäviä vapaaehtoisille.

alla) tai sinulla on idea uudesta ryhmästä, ota yhteyttä
Matti Laine, 0415068355,
pienryhmatoiminta@outlook.com. Taustatukena on
tarvittaessa mukana Kaisa
Karema 040 725 7427, kaisa.karema@evl.fi

Nykyiset ryhmät:
Raamis
Raamiksessa tutkitaan yhdessä Raamattua ja keskustellaan aiheesta sekä

aiheen vierestä. Raamis on
yleensä noin 3 -10 ihmisen
ryhmä, joka kokoontuu
kodeissa tai seurakunnan
tiloissa.
Raamiksia on monenlaisia ja raamis voi esimerkiksi koota yhteen samassa
elämäntilanteessa olevat
ihmiset (lapsiperheet, opiskelijat, nuoret aikuiset jne.)
Jos sinulla on jo toimiva raamis mihin kaivattaisiin lisää
osallistujia tai jos haluat liittyä mukaan raamikseen niin

ilmoita siitä Matille.
Potkupalloporukka
Tämän ryhmän ideana
on käydä pelailemassa jalkapalloa (tai muita lajeja/
pelejä) perheiden kesken
vaikkapa tyylillä ”lapset
vastaan aikuiset”. Tarkoitus
on olla rennosti yhdessä eli
pelailua ei tässä ryhmässä
oteta liian vakavasti. Toiminnan sujuvuuden kannalta pelailun ajankohdat
ja paikka sovitaan ryhmän
kesken.

Ahkera työntekijäjoukko huolehtii
seurakunnan hautausmaismaista
ja piha-alueista
Akaan seurakunnan vakituiset työntekijät ja kausityöntekijät huolehtivat seurakunnan hautausmaista ja piha- ja
puistoalueista.
Kausityöntekijöiden työsuhde kestää toukokuusta

lokakuuhun ja useimmat
heistä ovat olleet seurakunnan palveluksessa useampana kesäkautena.
Lisäksi Akaan seurakunta
on palkannut kesäksi nuoria
hautausmaiden hoitoon.
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Akaan Seurakuntaviesti

www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunta on Facebookissa
Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto (Sontulantie 1, Toijala)
Avoinna ma-to klo 9 - 11 ja 12 - 14 ja pe 9 - 11.....040 358 3342
puhelinpalvelu ma-pe klo 9 - 11 sekä 12 - 14
fax..................................................................................(03) 5413245
Virkatodistustilaukset sähköpostilla
akaan.seurakunta@evl.fi
Papit
kirkkoherra
Ali Kulhia virkavapaa 11.3. - 9.6.2019..................040 739 8390
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

Syntymäpäiväjuhlat 2019
Seurakunta järjestää kolme kertaa vuodessa
yhteiset syntymäpäiväjuhlat kaikille 70, 75,
80 ja 85 vuotta täyttäville seurakuntalaisille.
Kutsumme juhlijat kirjeellä yhteen kolmesta
juhlasta. Jos ajankohta ei käy, olet tervetullut
myös johonkin toiseen juhlaan. Vuoden 2019
ensimmäinen juhla pidettiin keväällä Viialassa.
Vuoden seuraavat juhlat ovat sunnuntaina 25.8.
Toijalassa ja sunnuntaina 17.11. Kylmäkoskella. Käymme onnittelemassa kotona kaikkia 90
vuotta ja enemmän täyttäviä seurakuntalaisia.

Viialan kirkko, Viiala
Minna Malmi.............................................................040 839 5856
Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoski
Pasi Nieminen..........................................................040 594 8556

Musiikkitilaisuudet
Ke 26.6. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa, Juha Salmesvuori.
Ke 3.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa, Marja Karhu ja
Gospelkuoro.
Ke 10.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa, Tuija Peltokoski.
Ke 17.7. Keskipäivän musiikkihetki klo 12
Kylmäkosken kirkossa, Marja Karhu ja
Jenny Mustikka.
Su 11.8. Konsertti klo 18 Kylmäkosken
kirkossa, Seeli Toivio, sello.
Ke 25.9. Viestiveljien konsertti klo 18
Akaan kirkossa.
Pe 27.9. Konsertti klo 18 Akaan kirkossa,
Lauluyhtye Marvinok Ukrainasta.

Diakoniatyöntekijät
Marjo Perkiö.............................................................040 839 5975
Heidi Heikkinen.......................................................040 725 7418
vt. Lassi Nahkuri.....................................................040 709 1691
Tarmo Repo.............................................................. 040 715 4788
Nuorisotyönohjaajat
Hele Ali-Löytty.........................................................040 543 5906
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
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 Hanna Lamminen.........................040 358 3341
Leirikeskukset
Toukola
Toukolantie 98, 37910 Akaa
Kumpula
Kumpulantie 19, 37830 Akaa

Kesän jumalanpalvelukset
Akaan seurakunnassa
Kesä-, heinä- ja elokuussa jumalanpalveluksia on
tarjolla sunnuntaisin sekä aamujumalanpalveluksina että iltajumalanpalveluksina. Jumalanpalveluksia vietetään eri kellonaikoihin taajamissa
seuraavasti:
Jumalanpalvelukset Toijalassa AINA klo 10.
Jumalanpalvelukset Viialassa klo 11 parillisilla
viikoilla ja klo 18 parittomilla viikoilla. Huom!
Juhannusviikolla Viialan jumalanpalvelus on lauantaina 22.6. klo 11.
Kylmäkoskella klo 10 parittomilla viikoilla ja klo
17 parillisilla viikoilla. Huom! Juhannusviikolla
Kylmäkosken jumalanpalvelus on Savikoskella
sunnuntaina 23.6. klo 17.

Tule tutustumaan
kirkkoon!

Armon, ilon ja toivon yhteisö
Akaan seurakunnan tiedotuslehti 2/2019
Vs. päätoimittaja Ensio Partanen
Toimitussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola
Kirjoittajat Riina Saastamoinen, Mia ja Harr MJ Joki, Aila
Laaksonen, Kaisa Karema ja Lassi Nahkuri.
Valokuvat Hele Ali-Löytty, Riina Saastamoinen, Jaana Viitakangas-Klemola, Aila Laaksonen ja Harri MJ Joki ja Kimmo
Lyytikäinen.
Taitto Akaan Seutu /Juha Kosonen
Seuraava lehti ilmestyy 27.11.2019

Akaan kirkko on auki kesällä alkaen viikolta 23
aina viikolle 30 saakka tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11-14. Tämän lisäksi kirkko on auki myös markkinaviikonloppuna 7.8.6. Kirkossa toimi kirkko-oppaina nuoria, jotka
mielellään esittelevät kirkkoa tarpeesi mukaan.
Halutessasi voit tulla vain hiljentymään kesäiseen kirkkoon. Astu kirkon rauhaan!
Esikouluun ja ensimmäiselle luokalle lähtevien siunaaminen on keskiviikkona 7.8. Akaan
kirkossa kello 17.30 ja Viialan kirkossa 18.30.

Lähetystyön tapahtumia
Viialan lähetystupa avoinna kesä- ja elokuussa
torstaisin klo 10-13, heinäkuussa suljettu. Syyskuusta lähtien auki torstaisin ja lauantaisin kello
10-13.
Perjantaina 7.6. Lähetys mukana Toijalan markkinoilla. Kahvio- ja käsityömyyntiä kello 10-12
Akaan alasalissa ja ulkona sään salliessa (Sontulantie 1)
Keskiviikkoisin 14.8. alkaen klo 9-12 avoin
kohtaamispaikka eri sukupolville Akaan alasalissa (Sontulantie 1).
Keskiviikkona 21.8. lähetysväen virkistysilta
Toukolassa klo 17 alkaen.
Keskiviikkona 18.9. klo 13 Akaan lähetyspiirissä alasalissa (Sontulantie 1) vieraana Japanin
lähetti Asta Vuorinen. Illalla seurakuntailta klo
18 Viialan srk-salissa, jossa Asta Vuorinen myös
mukana.
Sunnuntaina 29.9. messun jälkeen lähetyksen
sadonkorjuulounas.

