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Hyvää joulua ja siunattua vuotta 2019!

Kokemus ja uutuus vaaligallupissa
1. Olen Heikki Knuutila syntyperäinen toijalalainen. Asumme vaimon ja kahden koiran
kanssa Ilomäen alueella lähellä
Valkeakosken rajaa. Olen työssä
Akaan kaupungilla. Maanmittausinsinöörin virassa teen erilaisia
kiinteistötehtäviä ja sopimuksia
maanomistajien kanssa. Voin
sanoa että nykyisen Akaan kaupungin nurkat on koluttu. Työni
on vaihtelevaa ja saan kohdata
paljon ihmisiä eri tilanteissa.
Harrastuksiimme kuuluu kuntoliikunta ja ulkoilu eri muodoissa.
Juhannuksena hiihdimme Kilpisjärvellä, tosin matka oli peräti 80
metriä. Hauskaa oli. Asuinpaikkamme läheinen luonto vilisee
eläimiä. Peuroja näkee lähes joka
päivä. Pojan kolmevuotias tytär
katsoi ikkunasta ulos ja sanoi
”kato poro”, siltähän se peura
näyttää. Elämän sisältö on muuttunut kun lastenlapsia on tullut

iloksemme.
2. Jonkun on tehtävä päätöksiä.
Olen ollut kirkkoneuvostossa
missä asioista keskustellaan laajasti ja tunnelma on rakentava.
Minusta on myös mukava tietää
”missä mennään”.
3. Vaalitulos on aina arvoitus.
4. Mottoni valtuutettuna on että
edetään auttavalla asenteella. Minusta tilanteessa kuin tilanteessa
pitää pyrkiä auttamaan toista on
asia sitten mikä hyvänsä.
5. En maalaisi synkkiä pilviä.
Akaan seurakunnan taloudellinen tilanne on vähintään kohtuullinen. Henkilöstö on osaavaa
saralla kuin saralla. Tästä on hyvä
jatkaa.
1) Mika Pajasmaa, pankkilakimies, VT, Akaan Seudun OP
toimipaikka
- ikää kertynyt 55 v, naimisissa
ja kolme lasta
- muksut jo maailmalla, vanhin

Akaan kirkkovaltuustoon
12 uutta jäsentä
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Viisi kysymystä valituille
1. Kerro itsestäsi
2. Miksi lähdit ehdolle seurakuntavaaleihin?
3. Yllätyitkö valinnastasi?
4. Mikä on sinun mottosi valtuutettuna?
5. Millaisena näet tulevaisuuden Akaan seurakunnassa?
(Juuso) opiskelee Jyväskylän
yliopistossa. Kaksosista vanhempi (Milla) opiskelee Porissa
sairaanhoitajaksi ja nuorempi
(Viivi) opiskelee Vaasan yliopistossa hallintotieteitä.
- Asun Akaan Toijalassa Savolan
alueella.
- Luottamustoimia on kertynyt
ihan riittävästi. Kaupunginvaltuutettu, elinvoimalautakunnan
jäsen ja Valkeakosken ympäristölautakunnan jäsen.
- Kotoisin olen Turun seudulta,
lapsuuteni vietin Kaarinan Piispanristin maisemissa. Koulut ja
yliopiston kävin Turussa. Harrastuksia on mm. tietokirjallisuus,

kuntonyrkkeily, pienoismallit,
reservinupseerien toiminta ja
numismatiikka.
2) Tämä seurakunnan luottamustehtävä on meikäläisen tapa
tehdä taksvärkkiä, hommaa yhteiseksi hyväksi.
3) Naama on niin tuttu paikkakunnalla, joten en yllättynyt.
Äänimäärä kuitenkin yllätti.
4) Mennään eteenpäin hitaasti
kiiruhtaen, pidetään talous ja rakennukset kunnossa, niin muu
toiminta voi myös hyvin.
5) Seurakunnan tulevaisuus on
kytköksissä Akaan kaupungin
kehitykseen. Muuttotappion
kääntäminen muuttovoitoksi

Energisiä naisia Akaassa,
Suomessa ja Englannissa
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vaatii työtä, jota kaupungin viimeaikaiset päätökset eivät tue.
Seurakunnan omistamat rakennukset ovat kunnossa ja hyvin
hoidettuja, joten ulkoiset puitteet ovat kunnossa. Nyt saimme
uutta verta ja uusia ideoita valtuustoon ja uskon, että kyllä me
pärjäämme tulevaisuudessakin.

1. Olen Enni Piirainen18-vuotias Tampereella
opiskeleva abiturientti. Asun
Kylmäkoskella ja koulun lisäksi aikaa uppoaa Akaan
nuorisovaltuustoon sekä
seurakunnan isostoimintaan.
2. Lähdin ehdolle seurakuntavaaleihin kiinnostuksesta,
mahdollisuudesta ja halusta
vaikuttaa. Erityisesti haluan
olla edustamassa nuorten
ääntä päätöksenteossa.
3. Yllätyin! Etenkin äänien
suuri määrä hämmästytti
positiivisesti ja olen todella
kiitollinen niistä jokaisesta.

4. Kirkon tulee olla tasa-arvoinen.
5. Tahdon nähdä Akaan
seurakunnan tulevaisuuden
valoisana, edistyksellisenä
ja seurakuntalaistensa näköisenä!
1. Olen Mika Rupponen
38-vuotias perheenisä
Akaan Kylmäkoskelta. Perheeseen kuuluu vaimo sekä
8- ja 6-vuotiaat lapset. Ammatiltani olen palomies ja
innokas urheilun harrastaja.
Harrastuksia onkin monia
jääkiekosta sotahistoriaan.
2. Ehdolle lähdin ensisijaisesti sen takia, että haluan
vaikuttaa seurakunnan tarjoamiin palveluihin.
3. Todellakin yllätyin valinnasta.
4. Etiäpäin.
5.Yhdessä tekemistä hyvässä
hengessä.

Matkaterveisiä
Israelista
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Hetki hiljentyen
Kirkkoherran kynästä
Ali Kulhia
Akaan kirkkoherra

Tuulta purjeisiin!
Pyhä Henki kuvataan toisinaan tuulenhenkäyksenä tai jopa kunnon puhalluksena. Se
on hyvä mielikuva, kun ajatellaan kristillistä
seurakuntaa. Ihmisvoimin kaikki jää askarteluksi ja hengettömäksi ponnisteluksi. Kädet
ristiin ensin ja vasta sitten kädet heilumaan.
Nyt on valittu kirkkovaltuusto vuosille
2019 - 2022. Noiden vuosien mittaan eletään hurjia aikoja. Saadaanko seurakunnat
uuteen nousuun vai lähteekö kaikki hallitsemattomaan alamäkeen? Akaassa on saatu
kirkossakäynti loivaan nousuun, nyt ei kannata himmata! Täällä muut eivät järjestä luterilaisia kirkonmenoja, se on vain meidän
varassamme.
Täällä on myös rakastuneita pariskuntia,
heitä on syytä palvella ja tukea. Rakkaus on
ihmeellinen voima, sanotaan Jumalan lahjaksi.
Moni on odottanut muutoksen tuulia. Nyt
voisi olla hyvä hetki avata ovet ja ikkunat,
antaa happea ja valoa kaikkiin nurkkiimme.
Voimme lähteä kutsumaan ihmisiä kuin apostolit aikoinaan. Uusien ihmisten tukena ovat
toki kokeneet kristityt ja seurakuntaosaajat,
heitä tarvitaan edelleen.

Työmuodoille tulee antaa tilaa ja aikaa uudistua. Tulevaisuuden seurakunnan toiminta
edellyttää jatkuvaa vapaaehtoisten hankkimista ja järjestäytymistä. Heillä on omat näkynsä ja niitä tulee kuulla. On helpompi tulla
mukaan johonkin sovitun mittaiseen hankkeeseen kuin lupautua loppuiäkseen johonkin tehtävään.

Vuodenkiertoon kuuluu kaikenlaisia kirkon
juhla-aikoja. Ne ovat myös asioita, joissa juuri
meidän tulee olla vahvasti esillä. Ei anneta
joulua vain rihkamakauppiaiden riemuksi,
vaan järjestäkäämme koskettavia ja kannattelevia tilaisuuksia! Tällä tietoa on monta
tapaa kokea joulukirkko Akaassa, viimeisin
on Viattomien lasten päivänä Viialassa enkelikirkko. Uusia ideoita otetaan vastaan! Otapa joskus hyvä hetki sohvalla, sulje silmäsi ja
haaveile seurakunnasta.

Joulun odotusta
Lapset kouluissa ja päiväkerhoissa harjoittelevat parhaillaan
ohjelmanumeroita joulujuhliinsa. Lauluja, soitinesityksiä, runoja, näytelmiä, kuvaelmia. Intoa riittää ja joulun odotuksen
kihelmöivää jännitystä. Muistan omalta alakouluajalta koko
joulukuun olleen yhtä juhlaa. Pappilan koulussa yhteiseen
tilaisuuteen kokoonnuttiin ensin adventin sitten itsenäisyyspäivän edellä, joulujuhla tietysti sokerina pohjalla.
Ekaluokkalaisen mieleen on jäänyt Hoosiannan laulamisen ilo sekä vieno ylpeys siitä, että ”oma ope” toimi säestäjänä. Joulujuhlassa Tiernapojat-kuvaelma oli neljännen
luokan poikien kunniatehtävä. Tytöt tietysti katsomossa
jännittivät, miten soolo-osuudet menisivät. Opettaja, pätevä
ja monipuolinen musiikkimies, harjoitutti esityksen aina
huippuunsa, joten korkeat säveletkin kajahtivat vain lievin
otsan kohotuksin.
Pieni mielenrauhan kirja suosittelee hyräilemään joululauluja ympäri vuoden. Ne toimivat kuin kehtolaulut ikään,
rauhoittavat, koska ovat tuttuja ja turvallisia. Maa on niin
kaunis, vanha pyhiinvaeltajien hymni, solahtaa tuohon ympärivuotiseen tehtävään vallan mainiosti, mutta muuten jouluisten sävelmien hyräily saattaisi herättää kanssakulkijoissa
ihmetystä.
Niin tai näin, pian saadaan laulaa joululauluja sydämen
kyllyydestä. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin kokoontuu tänäkin vuonna arviolta miljoona laulajaa ja Jouluradio
soittaa tauotonta joulumusiikkia useilla taajuuksilla ympäri
Suomen. Eiköhän näillä jakseta pitkälle ensi vuoteen.
Olen aina pitänyt joululauluista, joissa pääsiäinen on läsnä. Ilman pääsiäistä ei olisi kristillistä kirkkoakaan. Tästä
huolimatta joulu tuntuu kiilanneen suosiossaan pääsiäisen
edelle. Ehkä täällä pimeässä Pohjolassa kaamoksen katkaiseva valon juhla puhuttelee enemmän tai ehkä pääsiäisen ilo

on niin lähellä luonnon heräämisen iloa, että sen merkitys
jää huomaamatta.
Heinillä härkien kaukalon lienee tunnetuin joululaulu,
jossa pääsiäiseen viitataan. Myös Ahti Sonnisen Jouluhymni, jota kuuntelen mielelläni sekakuorosovituksena, kulkee
seimeltä tyhjälle haudalle.
”Rauhaa, vain rauhaa kellot ne soi,
lapselle rauhaa, ne rauhaa soi.
Enkelin laulu rauhaa, rauhaa toistaa.
Seimen yllä joulun tähti valkeuttaan
kirkkaana silmiin lapsosen nyt loistaa.
Maariainen tuutii seimen pienoistaan.
Kaukainen risti varjonsa luo.
Sieluhun äidin kivun se tuo.
Pääsiäisaamu tuskan kerran poistaa,
riemu täyttää ylösnousemuksen maan.
Rauhainen mieli rukousta toistaa.
Maariainen tuutii seimen pienoistaan.”
Jeesus syntyi pakolaisena, kaukana kotoa, epävarman
tulevaisuuden keskelle. Äidille lausuttu ennustuskin lupasi
tuskaa. Miekka lävistää tänäänkin sydämiä. On yksinäisyyttä, surua, sairautta, masennusta, työttömyyttä, taloudellista
ahdinkoa, näköalattomuutta... ”Joulu on joskus helmikuussa, joskus syyspimeässä syyskuussa” kirjoittaa Lassi Nummi.
”Joulu on, kun joku nostaa katseensa, ojentaa kätensä.” Runon toiveikas kerronta päättyy Jeesuksen sanoihin ”- Minä
tuon rauhan ihmisten keskelle, minä tulen.” Tule, Herra
Jeesus.

Terveisiä Thaimaan
lähetystyöstä!
Täällä Bangkokin alueella
monsuunisateet piiskaavat
vielä aika ajoin. Jos ei sada niin lämpötila kipuaa
helposti 34:een asteeseen.
Kumpi nyt sitten on parempi, en tiedä... Aamuvuorossa herään klo 5.45 siivoamaan yleisiä tiloja, koska
silloin on hieman viileämpi. Silti puolentoista tunnin
siivoilun jälkeen on ihan
PAKKO mennä suihkuun ja
vaihtaa vaatteet. Tämä käy
siis aamujumpasta!

Rukousta ja
ruoanlaittoa
Armonkodilla on äitejä tällä
hetkellä kahdeksan ja neljä
vauvaa. Päivisin auttelen
vauvojen hoidossa, opetan
ja ohjaan tuoreita äitejä.
Pidämme yhteisiä rukoushetkiä aamupäivisin,
opiskelemme yksinkertaista englantia, länsimaista leivontaa kuten porkkanakakkua, muffinsseja
ja lettuja. Yritän lisäksi innostaa äitejä askartelemaan, venyttelemään ja
kävelyretkille. Pidän myös
ensiapukoulutuksia täällä
”ympäri kyliä”. Erityisesti
palovammat ovat valitettavan yleisiä, koska käytössä
on kaasuliedet.
Vaikka päivät ovat täynnä työtä, helteitä tai sateita, sisiliskoja ja sammakoita niin olen viihtynyt
hyvin täällä ”pikkuisten
v a u vo j e n m a a i l m a s s a ” .
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Riitta Poikselkä

Armonkoti
auttaa
naisia
Armonkoti (Home of Grace)
perustettiin vuonna 1987
auttamaan naisia, jotka ovat
joutuneet vaikeuksiin raskauden takia. Thaimaassa
moni nainen kokee hylkäämistä perheensä puolelta
tullessaan raskaaksi ja ovat
uudessa tilanteessa aivan
yksin.
Raskaaksi tuleminen
avioliiton ulkopuolella on
häpeällistä ja itsemurhariski
on korkea. Abortti on laiton
ja siksi monet yrittävät sitä
puoskareilla, jolloin myös
äidin henki on vaarassa.
Armonkodin tavoitteena on
tarjota turvallinen paikka ja
antaa toivoa tulevaisuudelle. Toivo on jotain sellaista,
mitä meistä jokainen tarvitsee etenkin tilanteissa, jotka
tuntuvat vaikeilta.
Armonkodissa on tilaa
enintään viidelletoista naiselle. Naiset saavat asua kodissa
raskausajan sekä suunnilleen
neljä kuukautta lapsen syntymän jälkeen. Tänä aikana
heitä valmennetaan lastenhoitoon ja autetaan uuden
työpaikan hankkimisessa.
Merja Pietikäinen
Akaan seurakuntalainen,
Suomen Lähetysseuran
FELM-volunteer loka-joulukuussa 2018 Armonkodilla
(FELM= Finnish Evangelical
Lutheran Mission)
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Salla Bister

Juha Heinonen

Sanna-Mari Inomaa

Kati Järvinen

Saila Kallioinen

Erkki Karema

Elisa Kauranen

Pasi Kylmälä

Heikki Knuutila

Aila Laaksonen

Virpi Lintunen

Pirkko Nord

Irja Numminen

Pasi Paija

Mika Pajasmaa

Mika Pajunen

Hillevi Peltola

Erja Pentti

Enni Piirainen

Mervi Pulkkinen

Mika Rupponen

Janne Salmi

Sari Savikko

Mika Setälä

Akaan uuteen kirkkovaltuustoon
12 uutta jäsentä

Kirsi Turunen

Elina Vaittinen

Nina Weltzien

Syksyn suuri ponnistus
seurakunnille – seurakuntavaalit päättyi varsinaiseen
vaalipäivään 18.11.
Akaan seurakunta voi iloita siitä, että sen saavuttama
äänestysprosentti 14,5 % oli
valtakunnallista tasoa. Koko
Suomessa liki puolet luottamushenkilöistä on uusia,
Akaan seurakunta saa 12
uutta valtuutettua 27-jäse-

niseen kirkkovaltuustoon
kaudelle 2019 - 2022.
Akaan seurakunnassa oli
äänioikeutettuja kaikkiaan
9733, joista äänestämässä
kävi 1413 henkilöä.
Ennakkoäänestysprosentti oli 7,3 % ja varsinaisen vaalipäivän 7,2 %, jolloin pääsi
äänestämään vain omalla
äänestysalueella joko Toijalassa, Viialassa tai Kylmä-

koskella.
Tuleva kirkkovaltuusto
on naisenemmistöinen ja
keski-ikä on tasan 50 vuotta. Alle 29-vuotiaita on vain
kaksi, samoin 30 - 39–vuotiaita. Valtuutetuista 62,9 %
on 40 - 59–vuotiaita. Seurakuntavaaleissa saivat äänestää myös 16 – 17-vuotiaat
joiden äänestysprosentti jäi
6,1 %:iin.

Varalla olevat luottamushenkilöt
Keijo Anttonen, Anttijussi
Vikman, Heli Inkinen, Joni
Hietala, Petri Aarnio, Hannele Halmela-Taberman,
Heli Piirainen, Marketta

Lindqvist, Wanda Lindgren, Merja Lindroos, Timo
Kontio, Jaana Heino, Matti
Hänninen, Lillimari Lehmijoki, Ville Sandström, Sari
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Tuomivaara, Virpi Rantala,
Sari Nurmio-Varjonen, Arto
Lehtinen, Juhani Jara, Sakari
Nieminen, Marika Suomies ja
Jari Laihia.
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Joulunodotusta

Jenni Kaukonen valmistuu vuoden lopussa perhepäivähoitajaksi.

- Myös some (sosiaalinen
media) on tärkeä myynnin
kannalta, toteaa Eija. Täytyy
näkyä somessa sopivasti,
mutta ei liikaa.

Vertaistukea ja
rohkaisua naiselta
naiselle
Eija iloitsee kutsuilla käymisestä: Hänen mielestään on hienoa, kun naiset kokoontuvat
yhteen. Vaaterekkien ja kahvipöydän äärellä jutellaan kuulumiset, ollaan vertaistukena ja
rohkaistaan toisia. Minäkuvaan
ja itsetuntoon vaikuttaa se, että
voi olla tyytyväinen ulkoiseen
olemukseensa ja vaatteisiinsa.
- Fb-sivullani ryhmässäni
naiset jakavat kuvia ostamistaan vaatteista ja rohkaisevat

toisia juuri sellaisina kuin ovat.
Sivullani on hyvä fiilis, kertoo
Eija iloisena.
Eijan perheeseen kuuluvat
1- ja 4-vuotiaat lapset sekä
puoliso. Miten hän ehtii olla
yrittäjä ruuhkavuosien keskellä?
- Kun mies tulee töistä
kotiin, minä lähden kutsuille
illaksi, nauraa Eija, joka on
hoitovapaalla vakituisesta
työstään. NOSH-edustajan
tehtävä ei ole minuutin päälle -hommaa, vaan vastailen
viesteihin ja teen tilauksia,
kun tulee sopiva hetki. Silloin, kun esikoinen on seurakunnan päiväkerhossa tai
lapsiparkissa ja kuopus päiväunilla, ehdin hoitaa monia
asioita.

Eija odottaa jo joulua ja tunnustaa olevansa ”jouluihminen”. Viime joulun jälkeen
perheen esikoinen harmitteli
koko tammikuun, kun joulu
oli jo ohi. Jouluun on valmistauduttu ostamalla hyvissä
ajoin lapsille joulukalenterit,
jouluvaloja ja kynttilöitä on
sytytelty pimenevinä iltoina jo
lokakuussa. Eija muistelee, miten lapsuudessa joulukuusessa annettiin olla valot ympäri
vuorokauden, ja haluaa, että
omille lapsille jää sama muisto.
- Meille on jouluna tärkeää
perheen kiireetön yhdessäolo. Olemme useana jouluna
osallistuneet aattohartauteen
Kylmäkosken kirkossa ja sinne
on tarkoitus suunnata tänäkin
jouluna.
Jouluun kuuluvat olennaisena osana myös jouluruuat,
joista Eija mainitsee oman
äitinsä valmistamat laatikot
ja erilaiset kalat. Joululauluja
kuunnellaan jo hyvissä ajoin
ja osallistutaan Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuteen.

sä Anglia Ruskin Universityssä graafista suunnittelua
ja typografiaa.
- Valmistuttuani voisin
ajatella työskenteleväni
mainostoimistossa tai kustantamossa, miettii Paula.
Aiemmalta ammatiltaan
Paula on sosionomi (AMK),
joka tuli tutuksi lapsille ja
nuorille työskennellessään
Akaan seurakunnassa. Vakituinen työ löytyi Turusta,
mutta nyt Paula on virkavapaalla.
Paula kertoo, että Englantiin kotiutuminen on
sujunut hyvin.
- Aluksi jännitti, miten
osaan hoitaa kaikki asiani
vieraalla kielellä. Hyvin
pian huomasin, että mahtavaa, osasin hoitaa tämänkin
vaikean asian englanniksi.
Kaikkeen tottuu.
Sopeutumista uuteen
maahan helpottaa tietysti

maassa työskentelevä puoliso, jonka kautta Paula on
tutustunut uusiin ihmisiin.

Arki on arkea
ulkomaillakin
Kun kysyn, mitä eroja Suomella ja Englannilla on, Paula
muuttuu mietteliääksi.
- Tortillat myydään uudelleen suljettavissa pakkauksissa, se on hyvä juttu,
hän nauraa. Ruoka maksaa
vähemmän kuin Suomessa.
Kulttuuria on helpompi ja
edullisempaa suosia Englannissa, koska moniin museoihin on ilmainen sisäänpääsy.
Eikä Paulaa haittaa yhtään sekään, että Englannista pääsee matkustamaan nopeammin muualle
Eurooppaan. Hän kertoo
piipahtaneensa Pariisissa
junalla hiljattain.

Lapset päiväkerhossa
Jenni kiittelee seurakunnan
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lapsityötä ja lastenohjaajia.
Molemmat lapset käyvät pari
kertaa viikossa päiväkerhossa,
ja yhdessä käydään perhekerhoissa. Jennin mielestä on
hienoa, että – seurakunnan
kerhossa kun ollaan – siellä
kerrotaan lapsille raamatunkertomuksia ja rukoillaan.
- Uskonasioista on nykyään
vähän kynnys ehkä puhua,
toteaa Jenni. Koulussahan ei
saa puhua Jumalasta tai laulaa
hengellisiä lauluja. Meille kristilliset arvot ovat tärkeitä, ja
siksi valitsimme päiväkerhon
lapsille. Siellä lapset voivat
kysellä ja ihmetellä uskonasioita yhdessä pätevien ja
luotettavien ohjaajien kanssa.
Joulua perhe viettää perinteisesti jouluherkkuja nauttien
ja sukuloiden. Jouluevankeliumi luetaan, ja lapsille kerrotaan joulun merkitys Jeesuksen syntymäjuhlana.
Seurakuntaviesti toivottaa
sekä Jennille että Eijalle iloista
joulua!
Riina Saastamoinen

Jenni opiskelee
perhepäivähoitajaksi
Jenni Kaukonen aloitti perhepäivähoitajan opinnot
tammikuussa. Ammattiin valmistuminen häämöttää pian,
sillä opinnot päättyvät tämän
vuoden lopussa.
- Meillä on 3- ja 5-vuotiaat
lapset, joten aika tuntui olevan
nyt sopiva opinnoille, Jenni
kertoo. Lasten ollessa pienempiä en olisi jaksanut keskittyä
opiskeluun.
Jenni toteaa, että hänelle
on tärkeää, että lapset saavat
olla kotona. Lapsuusaika on
lopultakin niin lyhyt, että hän
tahtoo viettää sen yhdessä lastensa kanssa. Silloin ei tarvitse
myöhemmin harmitella, että
”kunpa olisin valinnut toisin”.

Joulu tulee Englantiinkin
Suomalaiset ruuanlaittoperinteet korostuvat jouluna,
toteaa Paula Adekanye, kun
kysyn, miten suomalainen
viettää joulua Englannissa.
- Viime jouluna valmistin
suomalaisia joululaatikoita
ja metsästin sillejä ympäri
kaupunkia, nauraa Paula.
Sitten hän vakavoituu hieman ja toteaa, että suomalaiset ruuat saattoivat korostaa myöskin koti-ikävän
tunnetta.
Kylmäkoskelta lähtöisin oleva Paula Adekanye
on asunut reilun vuoden
Huntingdonissa, joka sijaitsee kolmenkymmenen
kilometrin päässä yliopistokaupunki Cambridgestä.
Ensin Englantiin muutti
Paulan puoliso, ja Paula
lähti myöhemmin perässä
löydettyään itseään kiinnostavan opiskelupaikan.
Hän opiskelee Cambridges-

- Nykyaikana tuntuu tosin
siltä, että kotiäitiä ei arvosteta.
Kuulen välillä ihmettelyä, että ”oletko sinä vain kotona?”,
miettii Jenni.
Opintoihin kuuluu paljon
itseopiskelua ja tehtävien tekemistä, yksin puurtamista.
Joinain iltoina ja viikonloppuina on lähiopetusta. Jenni toteaakin, että opetuspäivät ovat
hänelle lastenhoidon lomassa
mukavaa omaa aikaa. Hänestä
opiskelu ei tunnu raskaalta eikä tarvetta esimerkiksi lasten
päivähoidolle ole. Jenni jopa
uumoilee jatkavansa opintoja,
jotka pätevöittäisivät hänet
vielä työskentelemään päiväkodissa. Silloin mahdollisuuksia työllistyä eri paikkoihin olisi enemmän. Mielessä siintää
mahdollisuus olla mukana ehkä päiväkodin perustamisessa
joskus tulevaisuudessa. Siellä
painotus olisi kristillisessä elämänkatsomuksessa.
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Brexit huolettaa
Britannia eroaa EU:sta ainakin
tällä tietoa ensi maaliskuussa.
Paula kertoo huomanneensa,
että ihmiset ovat huolestuneita asiasta. Selvää on, että
Britannia tarvitsee ulkomaista
osaamista ja työvoimaa jatkossakin. Miten käy, jos monet
yritykset siirtyvät toisiin maihin, entä saavatko ulkomaalaiset työskennellä enää helposti
Englannissa, miettii Paula.
Paulan opinnot kestävät
vielä vajaan vuoden. Sen jälkeen suunnitelmat ovat avoinna. Selvää on se, että Paula ja
hänen puolisonsa toivovat
jatkossakin voivansa asua samassa maassa. Missä maassa,
se selviää myöhemmin, eikä
siitä tarvitse vielä huolehtia.
Riina Saastamoinen
Kuva: Nuria Gámez
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piskelua tai töitä
hoitovapaalla? ”Ei
kiitos, ei ehdi”,
vastaisi moni kysymykseen. Vaipparallin,
lasten harrastusten ja kodinhoidon lisäksi ei päiviin tunnu mahtuvan muuta. Mutta
sitten on heitä, joilla riittää
energiaa aloittaa opiskelut
tai perustaa yritys.
Seurakuntaviesti esittelee
kaksi energistä naista.
Iloinen puheensorina täyttää tilan. Naisia parveilee sovitusrekin äärellä hakemassa
vaatteita sovitettaviksi, osa
kahvittelee ja nauttii sen seitsemästä sortista herkkuja. Ollaan vaatekutsuilla. Sovitusrekin ääressä vaalea viehättävä
nainen etsii sopivia kokoja
ja malleja vieraille. Hän on
kylmäkoskelainen Eija Mäkinen, joka on suomalaisen
NOSH-vaatemerkin edustaja.
Kaikki alkoi siitä, kun Eija
pisti taannoin merkille Kylmäkosken perhekahvilassa
erään naisen kauniit vaatteet.
Hetken jutustelun jälkeen ilmeni, että naisella oli päällään
NOSHia. Ei aikaakaan, kun Eija päätti järjestää vaatekutsut.
Häntä alkoi kiinnostaa vaate-edustajaksi ryhtyminen ja
viime keväänä hän päätti ryhtyä tuumasta toimeen.
- Hain ja pääsin edustajaksi,
kertoo Eija. Arvostan NOSHin
vaatteissa ekologisuutta ja
suomalaista designia.
Ja niin arvostaa moni
muukin, sillä kesällä edustajana aloittaneella Eijalla
on kutsuja toistakymmentä
kuukausittain. Eija toteaa
tehneensä työtäkin sen eteen:
Jo kesällä hän kävi toreilla ja
eri tilaisuuksissa houkuttelevan vaaterekkinsä kanssa.
Yhteistyötä on myös toisten
akaalaisten yritysten kanssa.
Eija piipahtaa toisilla paikkakunnilla vaaterekkeineen, jos
kutsu käy.
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Vaaterekkinsä kanssa kutsuilla kiertävä Eija Mäkinen esittelee
tällä hetkellä talvisesongin vaatteita.
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Pyhiinvaeltajia veneissä Gennesaretin järvellä.

Pääsimme vesille vanhan
mallin mukaisesti rakennetulla kalastajaveneellä
ja päivä oli hieman utuinen, joten järven rantoja
ei juuri erottanut
Autuuksien vuoren
lisäksi. Järvellä näkyi
yhdessä vaiheessa vain
noita vanhoja kalastusaluksia, eikä kenenkään
puhelin soinut. Saattoi
hyvin kuvitella itsensä
kalastajaksi.
velytti meidät Puutarhahaudalle, joka on toinen mahdollinen Jeesuksen hauta.
Kuulimme elävästi kerrotun
tarinan kohteen löytymisestä
ja melko vastaansanomattomat perustelut, miksi tämä
olisi se oikea hautapaikka.
Puutarha hautaluolan läheisyydessä lumosi vehreydellään ja varsinainen hautaluola hiljensi rukoukseen.
Vietimme kohteessa pienen
hartaushetken ja ehtoollisen.
Seuraavaksi suuntasimme
Kuolleellemerelle, jossa rohkeimmat kellumisen lisäksi
kuorruttivat itsensä ja toisensa mutaan. Taisipa useimmilla olla pois lähtiessä erikokoisia pussukoita kainalossaan
kosmetiikkamyymälästä. Illaksi siirryimme toiseen majoituskohteeseemme, hotelli
Astorian keski-Tiberiassa.
Tiistaina suuntasimme
pohjois-Galileaan Autuuksienvuorelle kirkkoon ja
puutarhaan. Pääsimme myös
Jordanin alkulähteille kävelemään samoja polkuja kuin
opetuslapset aikanaan. Uskomattoman kirkasta oli vesi tuolla alkulähteillä, aivan
kuin kotoisasti Lapin tunturipuroissa. Mutta erikoisin
kokemus taisi olla veneretki
Gennesaretin järvellä. Pää-

Öljynpuristin kuin Jeesuksen aikaan.

Puutarhahaudalla käy paljon turisteja.

Magdalan kylän raunioita.

Näkymä Öljymäeltä Jerusalemiin.

simme vesille vanhan mallin mukaisesti rakennetulla
kalastajaveneellä ja päivä
oli hieman utuinen, joten
järven rantoja ei juuri erottanut Autuuksien vuoren lisäksi. Järvellä näkyi yhdessä
vaiheessa vain noita vanhoja
kalastusaluksia, eikä kenenkään puhelin soinut. Saattoi
hyvin kuvitella itsensä kalastajaksi.
Saimme myös näytöksen, miten heittoverkolla
kalastettiin, saalista ei kummaltakaan puolelta venettä
kuitenkaan tullut. Kun palailimme laituriin ja näköpiiriin
tuli uusi huvijahti, se tuntui
kuin väärästä kuvasta liitetyltä. Tutustuimme vanhojen
veneiden löytämisen hetkiin
museossa. Uskomatonta, miten arkeologit osaavat löytää
tutkia ja konstruktoida vähäisistä paloista alkuperäistä

mukailevan kopion.
Viikko oli tähän mennessä kulunut huimaa vauhtia ja
keskiviikkona alkoi jo lähes
harmittaa, että alkamassa oli
toiseksi viimeinen kokonainen päivä Israelissa. Onneksi päivän sisältö sai jälleen
tosiasiat unohtumaan ja perehdyimme Magdalan kylän
raunioihin. Vierailimme mm.
Kapernaumissa ja iltapäivällä
olikin vuorossa rentouttavaa
oleilua Sachnen kansallispuiston altaissa. Mielipiteitä
taisi jakaa se, olivatko jalkoja
näykkivät kalat mukavia vai
iljettäviä. Minä olisin voinut varpaita syöttää kaloille
vaikka kauemminkin, vaikka uimaan en lähtenytkään.
Päivän päätteeksi shoppailimme, mukaan tarttui monenlaisia mausteita ja muita
herkkuja.
Torstaina pääsimme jäl-

leen aikamatkalle, sillä ohjelmassa oli Nazareth Village.
Kylä oli hyvällä maulla rakennettu kertomaan kahden
tuhannen vuoden takaisista
elinkeinoista ja viljelytavoista. Kylässä näimme eläimiä
ja työtapoja, joilla Jeesuksen
aikalaiset saivat hankittua
elantonsa ja valmistettua
vaatteensa.
Nautimme kylässä myös
lounaan, pelkistetty mutta
niin maukas. Päivään mahtuivat vielä käynnit Kaanassa
ja Alassyöksemisen vuorella,
loistavan oppaamme ansiosta
tutut kertomukset ja vertaukset Raamatussa saivat aivan
uusia merkityksiä ja ehkä
vaikeiltakin tuntuneet käsitteet avautuivat uudella tavalla. Harmillisesti jouduimme
jättämään Arielille jäähyväiset tämän päivän päätteeksi,
siinä on kyllä hieno mies ja
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varmasti oikeassa ammatissa.
Viimeinen matkapäivämme alkoi aamun velvollisuuksilla eli hotellin uima-altaalta
oli pakko raahautua pakkaamaan laukut ja luovuttamaan
huoneet. Kuljettajamme saapui vain puoli tuntia myöhässä ja lähdimme haikein mielin
kohti viimeisiä seikkailuja.
Matka Tel Aviviin kulki
Välimeren rantatietä pitkin
Natanian kautta Jaffan satamakaupunkiin. Illan jo hämärryttyä vierailimme vielä
Kylväjän Immanuel-kirkossa
ja sitten saavuimmekin jo
lentokentälle, jossa piti olla
kolme tuntia ennen lennon
lähtöä. Koti Suomeen laskeuduimme lauantaiaamuna
kuuden aikoihin ja kovin
tutunnäköinen Hunajabussi
meitä jo odotteli.
Virpi Lintunen
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arikymmentä seurakuntalaista teki
syyslomalla matkan
Israelin.
Lensimme Helsingistä Tel
Aviviin, jonne saavuimme
puolen yön jälkeen. Siirryimme toisen ryhmän kanssa yhteisellä bussilla ensimmäisiin
hotelleihin. Saattelimme toisen ryhmän Jerusalemiin, jo
yön pimeydessä oli vaikuttavaa seurata autonkuljettajan
taitoa sovitella suuri linja-auto kapeilla kaduilla paikasta
toiseen. Akaan ryhmä majoittui Betlehemin puolella,
joten ajoimme Jerusalemin
lävitse ja ylitimme rajan. Oli
hienoa huomata, että suomalaisia arvostettiin ja pääsimme kaikista tarkastuspisteistä aina helposti ohi.
Ensimmäinen retkipäivämme alkoi mukavasti vasta
päivällä, saimme siis heräillä
rauhassa ja sitten kuljettajamme tuli noutamaan meidät Betlehemissä sijaitseviin
kohteisiin eli syntymäkirkolle ja paimenten kedolle.
Harmillista oli havaita, että paimenten kedosta ei ollut
jäljellä sitä ketoa, eikä vartioitavia lammaslaumoja, vaan
alue oli jo muussa käytössä
suurimmalta osalta. Myönnettävä toki on, että merkittävät kohteet on kuitenkin
säilytetty ja pyhitetty muistopaikoiksi, eikä rakennettu
täyteen moderneja taloja ja
ostoskeskuksia.
Sunnuntain ohjelmassa oli
käynti Öljymäellä, jossa upea
näköala vei mukanaan. Getsemanen vanhat oliivipuut
saivat tuntemaan, kuinka
opetuslapset olivat samoja
puita kenties kierrelleet ja
Itkumuurin tunnelma oli
hartaudessaan sanoinkuvaamattoman koskettava.
Suurin ihmispaljous taisi
olla Via Dolorosalla, jossa
kuitenkin ahtaudesta huolimatta tuntui turvalliselta
vaeltaa. Välillä ryhmä hajaantui toisten ryhmien lomaan,
mutta eteenpäin jatkaessa tutut hahmot jälleen erottuivat
väkijoukosta. Rakennusten
lomasta tuli yhtäkkiä esiin
Pyhän Haudan kirkko, se
toinen mahdollinen paikka,
jonne Jeesus olisi haudattu
aikanaan.
Samana päivänä ehdimme
vielä Yad Vashemiin, vainojen museoon. Alue ja rakennukset olivat vaikuttavia ja
kuvaavat juutalaisvainojen
mielettömyyttä koruttomasti. Eipä tainnut kukaan
ryhmästämme välttyä liikutukselta ja hämmennykseltä, kuinka mitään sellaista
voivat sivistyneinä itseään
pitävät ihmiset tehdä.
Maanantaina matkamme
jatkui vain oman ryhmän
kanssa, kun Suomen Lähetysseuran vieraaksi. Saimme
lämpimän vastaanoton ja itse
ainakin sain paljon uutta tietoa, miten moninaisesti voi
toimia vapaaehtoisena. Shalhevetjah-keskus on erittäin
tärkeä työn koordinointiasema, sinne kantamamme kolehti menee takuulla hyvään
tarkoitukseen. Keskukselta
oppaamme Ariel Sella kä-
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iialan kirkolla on
syksyn mittaan
perjantaiaamupäivisin toiminut sukupolvien kohtaamispaikka Olkkari, jota
ovat järjestäneet Akaan
seurakunta yhdessä MLL:n Viialan yhdistyksen
kanssa. Olkkarilaiset ovat
kokoontuneet pääasiassa
seurakuntasalissa, mutta
välillä myös päiväkerhotilassa, jos salia on tarvittu
muuta käyttöä varten. Tapaamiskertoja ovat vuorotelleet seurakunta ja MLL.

Avoinna perjaisin
Kohtaamispaikka on
avoinna perjantaisin kello
9-11.30 kaikille akaalaisille
ikään katsomatta: paikalla on käynyt niin isiä kuin
äitejä lapsineen ja isovanhempia lapsenlapsineen.
Veera Pakkanen on MLL:n
hallituksessa ja on ottanut
olkkarin kahvilavastaavan
tehtävän hoitaakseen.
- Kuulun MLL:n hallitukseen ja otin vapaaehtoisena
kahvilavastaavan tehtävän
hoitaakseni. Minulla on
neljä omaa lasta, joiden
kanssa käyn täällä, Veera
kertoo.
-Toiminta alkoi syystoiminnan käynnistyttyä
ja olemme kokoontuneet
koulun lomia lukuun ottamatta.
Viialan Olkkarissa on
käynyt ihan mukavasti
ihmisiä: aikuisia on ollut
kymmenkunta ja lapset
päälle. Akaan seurakunnan
kasvatuksen työalavastaava
Hanna Yogaswaran kertoo
Olkkarin toiminnan alkamisesta tarkemmin.
Jaana Viitakangas
-Klemola

MLL:n Viialan yhdistyksen aktiivit Veera Pakkanen (vas.) ja Susanna Haverinen Olkkarissa lastensa kanssa. Veeran sylissä Väinö-poika ja selin kaksostytöt Fanni
(vas.) ja Viivi. Susannan sylissä Jalmar-poika ja etualalla Vilja-tyttö.

Avoimet perhekerhot
Akaan seurakunnan varhaiskasvatuksella on avoimia perhekerhoja ja kohtaamispaikkoja tulla ilman ilmoittautumista, matalalla kynnyksellä tiistaisin
ja perjantaisin (paitsi kk ensimmäinen pe) Toijalassa alasalissa klo 9-11.30, Kylmäkoskella seurakuntatalolla tiistaisin klo 9.30-11.30 ja Viialassa
ti 9-11.30 päiväkerhotilassa seurakuntatalolla. Kaikille avoin kohtaamispaikka, yli sukupolvien, järjestetään yhdessä Viialan MLL:n kanssa perjantaisin
Viialassa klo 9-11.30 päiväkerhotilassa. Olet tervetullut sydämellisesti! Lasten omissa päiväkerhoissa on tilaa aloittaa kerho vaikka tammikuussa! Kysy
lisää alueen lastenohjaajilta!

Uutuuskirjoja lahjapakettiin
lapsille ja aikuisille
Jouluna on aikaa lukea. Seurakuntaviesti esittelee muutaman kirjan lapsille ja aikuisille.
Tänä vuonna on ilmestynyt muutama lasten tietokirja
sekä suomalaisista että ulkomaalaisista naisista, jotka ovat
tehneet elämässään jotain
suurta, sankarillista. Paljon
onkin tehtävää, sillä kuinka
moni tyttö tai nainen onkaan
kuullut, ettei voi osata jotakin
sukupuolensa vuoksi? Kuinka
moni nainen kokee vähättelyä
sukupuolensa vuoksi yhä ja
joutuu kohdelluksi eri tavalla
kuin vastaavassa asemassa oleva mies? Nykyäänkin nainen
joutuu todistelemaan pätevyyttään toisin kuin mies.

Suomalaisia naisia
Jouluna on monta rauhallista pyhäpäivää, jolloin voi lukea hyvää kirjaa.

Ensimmäinen kirja tästä la-

jityypistä oli Elena Favillin
ja Francesca Cavallon teos
Iltasatuja kapinallisille tytöille – 100 tarinaa ihmeellisistä
naisista, johon on ilmestynyt
kakkososakin. Suosittelen
pakettiin kääräistäväksi kahta kirjaa suomalaista naisista:
Useiden tekijöiden Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille
muille), kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista
Almaan sekä Iida Salmisen
ja Riikka Salmisen Tarinoita
suomalaisista tytöistä, jotka
muuttivat maailmaa. Näistä kahdesta ensimmäisessä
on lyhyempiä tarinoita ja
jälkimmäisessä pidempiä,
joten jälkimmäisessä teoksessa raapaistaan muutakin
kuin pintaa näiden naisten
elämästä.
”Miltä maailmamme näyt-

om

to

.c

Viialan Olkkari – sukupolvien
kohtaamispaikka

re

C

om

O
W
N
Y
U
B
to
k

k e r- s o ft w a

.

.

ac

w

w

C

lic

634Akaan
Seurakuntaviesti
28.11.2018
Keskiviikko
28.11.2018
– Akaan Seutu

ww

ww

tr

!

PD

!

PD

täisi, jos suomalaiset naiset
eivät olisi olleet sitä muuttamassa? Meillä ei olisi kirjastoja, lastensairaaloita eikä
yleistä äänioikeutta. Emme
tietäisi yhtä paljon avaruudesta, meristä ja aurinkoenergiasta.
Ilman maailmaa muuttaneita naisia emme voisi pitää
itsestäänselvyytenä sitä, että
tämän päivän lapset voivat
muuttaa maailmaa juuri siten
kuin haluavat. Paljon on silti
vielä tehtävää, ennen kuin
maailmamme on yhdenvertainen.
1800-luvun ihanteet ja
käytännöt eivät loppujen
lopuksi ole kovin monen
sukupolven päässä. menneisyyden perintö heijastuu
edelleen asenteissa ja ajattelutavoissa, odotuksissa ja
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oletuksissa siitä, mikä on
mahdollista ja suotavaa”,
sanotaan Salmisten teoksen
esipuheessa. Kirja sopii myös
pojille ja isille, jotta he osaisivat kannustaa sisariaan ja tyttäriään kurottamaan korkealle ja ajattelemaan laveammin.

Kotimaista
kaunokirjallisuutta
Taina Latvala (s. 1982) on
tullut tunnetuksi tarkkanäköisten novellien kirjoittajana. Olikin ilo saada käsiini
tällä kertaa romaani Venetsialaiset, joka vie lukijansa
kolmen sisarusten välisiin
suhteisiin ja perhesalaisuuksiin. Sisarukset saapuvat
perheen mökille venetsialaisviikonloppua viettämään,
suunnittelemaan yhden sisaruksen häitä sekä järjestelemään mökin myyntiä. Kerronta etenee nykyhetkessä
lomittuen sisarusten muistoihin menneisyydestä. Latvala maalaa kuvia menneistä
vuosikymmenistä etevästi ja
sujuvasti.
Historiallisten romaanien
ystäville suosittelen Minna
Rytisalon (s.1974) romaania
Minna C. Romaani kertoo
Minna Canthista, kirjailijasta
ja naisasianaisesta kepeästi
ja mukaansatempaavasti.
Arvosteluissa on arvioitu
kirjailijan ottaneen taiteellisia vapauksia kirjoittaessaan
Minnan ja hänen puolisonsa
suhteesta, josta kirjallisuudentutkijat ovat erimielisiä.
Kirja alkaa Minna Johnsonin, kauppiaan tyttären,
opiskelusta seminaarissa ja
toiveesta tulla opettajaksi, ei
aviovaimoksi. Lukija sukeltaa
Rytisalon kauniisti kirjoitetussa romaanissa taitavasti
menneeseen aikaan. Kirja
suorastaan kutsuu tietämään
lisää Minna Canthin elämästä, joten suosittelen lisäksi
Minna Maijalan elämäkertaa
Herkkä, hellä, hehkuvainen
Minna Canth.
Hiljattain ilmestyi Michelle Obaman odotettu elämäkerta, jota uskallan suositella,
vaikka olen lukenut siitä vasta joitain kymmeniä sivuja.
Obaman raikas kerronta elämästään alkaa hänen lapsuusvuosistaan ja etenee vuosiin
Valkoisessa talossa.
Riina Saastamoinen

Tästä kirjasta puhutaan vielä
pitkään.

Kinnarintie 13 C, Sotkia

Galleriakirkon sanan ja laulun illat
keskiviikkoisin

5.12. klo 18 Mia Joki Akaa
”Jumalan ihmeet sodan keskellä”
31.12.2018 klo 23 Yökirkko
2019
2.1. klo 18
6.2. klo 18
6.3. klo 18
3.4. klo 18

Jorma Rämö Hämeenlinnasta
Liisa Pura Forssasta
Eira Pispa Hämeenlinnasta
Marjo-Riitta Perkiö Akaan srk.

Akaan
seurakunnassa

Su 9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Kylmäkosken kirkossa.
Mukana lapsikuoro, gospelkuoro ja kirkkokuoro Marja Karhun johdolla.
Vapaa pääsy!
Su 16.12. klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut Akaan kirkossa.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut Toijalan Mieskuoron siivittäminä Akaan
kirkossa. Kuoroa johtaa Kaisa Tienvieri. Vapaa pääsy!
Su 16.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Viialan kirkossa.
Mukana Laulutähdet, Akaan Nuorisokuoro, Ruskakuoro, Koraalikuoro
ja Kirkkokuoro Heikki Ali-Löytyn johdolla. Vapaa pääsy!
Su 6.1.2019 klo 14 Kauneimmat joululaulut vielä kerran Viialan seurakuntasalissa Marja Karhun johdolla.
Kauneimmat Joululaulut tukee kehitysmaiden heikoimmassa asemassa
olevia lapsia. Laulutilaisuuksissa kerätään vapaaehtoinen kolehti Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Joulun konsertit ja
musiikkitapahtumat

Pe 30.11. klo 18 Ukrainalaisen trio Orianan joulukonsertti Akaan kirkossa, joululauluja neljällä kielellä,
vapaa pääsy.
Su 2.12. klo 14 Akaan Nuorisokuoro ja nuoret muusikot konsertoivat Viialan kirkossa. Vapaa pääsy!
Ma 3.12. klo 18 Valkeakoski-opiston syysmatinea
Viialan seurakuntasalissa. Vapaa pääsy!
La 8.12. klo 17 konsertti Kylmäkosken kirkossa, sopraano Emilia Vesalainen-Pellas ja pianisti-urkuri Esa Ylönen. Vapaa pääsy!
Su 9.12. klo 18 ”Joululauluja ja sello” –joulunodotuksen konsertti Viialan kirkossa. Seeli Toivio, sello ja
Heikki Ali-Löytty, urut. Vapaa pääsy!
Su 9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Kylmäkosken kirkossa. Mukana lapsikuoro, gospelkuoro ja kirkkokuoro Marja Karhun johdolla. Vapaa pääsy!
Ma 10.12. klo 19 Sommelon joulukonsertti Viialan
kirkossa.
Ti 11.12. klo 19 Valkeakosken Musiikkiopiston oppilaskonsertti Viialan kirkossa. Vapaa pääsy!
Ti 11.12. klo 18 Joulu soi –musiikki-ilta Akaan
kirkossa. Keijo Blommendahl, trumpetti sekä Jubilados-lauluyhtye.
Ke 12.12. klo 19 Sommelon joulukonsertti Akaan
kirkossa.
Su 16.12. klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut
Akaan kirkossa.
Su 16.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Toijalan
Mieskuoron siivittäminä Akaan kirkossa. Kuoroa johtaa
Kaisa Tienvieri. Vapaa pääsy!
Su 16.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Viialan kirkossa. Mukana Laulutähdet, Akaan Nuorisokuoro, Ruskakuoro, Koraalikuoro ja Kirkkokuoro Heikki Ali-Löytyn johdolla. Vapaa pääsy!
To 20.12. klo 11 Lähetystuvalla Viialassa lauletaan
joululauluja Heikki Ali-Löytyn johdolla.
To 20.12. klo 18 Pentti Hietasen perheen joulukonsertti Akaan kirkossa, konsertin tuotto Kirkonkylän
koulun kannatusyhdistykselle.
Su 6.1.2019 klo 14 Kauneimmat joululaulut vielä
kerran Viialan seurakuntasalissa Marja Karhun johdolla.

Jouluiset terveiset diakoniatyöstä!
Olemme täällä diakoniatyössä kiitollisia ihmisten hyvästä tahdosta ja hienosta yhteistyöstä
monien eri yhdistysten, järjestöjen, yritysten ja yksityistenkin ihmisten kanssa. Avuntarvitsijoita on tänäkin jouluna paljon ja on arvokasta, että yhdessä voimme tehdä hyvää! Olemme myös valmistelleet joulujuhlia, joihin olette lämpimästi tervetulleita! Kohta pääsemme
joulupuurolle, saamme nauttia yhdessäolosta, joululauluista ja joulun sanomasta: Meille on
syntynyt Vapahtaja!
Tänä vuonna diakoniatyö ei lähetä erikseen joulukirjettä. Mikäli sinulla on jouluavustuksen tarvetta, tule käymään diakonian vastaanotolla tai soita diakoniatyöntekijälle ja sovi
tapaaminen!
Joulukuun vastaanotot:
Diakoniatyö jakaa myös tänä vuonna
ti 4.12.
klo 9 - 12
Toijala
Akaan Nuorkauppakamarin järjestäma 10.12. klo 9 - 12
män Joulupuu-keräyksen joululahjat
ti 11.12. klo 9 - 12
perheille. Diakoniatyöntekijät ovat
to 13.12. klo 9 - 12 sekä 14 - 16 asiasta kyseisiin perheisiin yhteydessä, jotta perhe saa tietoonsa koodinuViiala
ke 5.12. klo 10 - 12
meron, jolla joululahjat voi noutaa.
ke 12.12. klo 9-12
Toijalassa Joulupuu-lahjat jaetaan tiisto 13.12. klo 9-12 sekä 15 - 17
taina 11.12. klo 16 – 18 alasalissa,
Sontulantie 1.
Kylmäkoski ke 5.12. klo 9-11
Viialassa Joulupuu-lahjat jaetaan keske 12.12. klo 9-12 sekä 14 - 17
kiviikkona 12.12. klo 16 - 18 Viiake 19.12. klo 9-11
lan diakoniatoimistosta, Nordintie 3.

Yksikin lyhty murtaa voi pimeän.
Yksikin liekki tuo valon lämpimän.
Yksikin käsi, kosketus ystävän,
yksikin sana on lanka elämän.
(A-M Kaskinen)

Siunattua joulun aikaa!
Toivoo diakoniatyön väki
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www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunta on Facebookissa
Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto (Sontulantie 1, Toijala)
Avoinna ma-to klo 9 - 11 ja 12 - 14 ja pe 9 - 11
040 358 3342 | fax (03) 541 3245
puhelinpalvelu ma-pe klo 9 - 11 sekä 12 - 14
Virkatodistustilaukset sähköpostilla
akaan.seurakunta@evl.fi
Papit
kirkkoherra Ali Kulhia 040 739 8390
kappalainen Riina Saastamoinen 040 518 1853
seurakuntapastori Mari Pakkanen 6.1.2019 asti 040 725 7426
seurakuntapastori Rauli Helenius 040 553 8485
kappalainen Tero Kuparinen 0400 511 677
vs. seurakuntapastori Kukka Salmiovirta 040 709 3430
vs. seurakuntapastori Kaisa Karema 9.1.2019 alk. 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

Diakoniatyön
joulunajan tilaisuudet

Ma 3.12. Invalidien joulujuhla klo 15 Akaan srk-salissa.
Ti 4.12. Kehitysvammaisten ja heidän läheistensä
joulujuhla klo 18 Akaan alasalissa.
Ke 12.12. Seurakunnan yhteinen joulujuhla klo 12
Toijalassa Akaan srk-salissa.
To 13.12. Eläkeikäisten joulujuhla klo 12 Kylmäkosken srk-talossa.
Toijalan Seudun Kristillisen Työväenyhdistyksen
puurojuhla klo 14 Akaan alasalissa.
Ma 17.12 Päihdetyön joulujuhla klo 11 Akaan srksalissa.
Ke 19.12 Olopäivän joulujuhla klo 12 Viialan srksalissa.

Viialan kirkko, Viiala
Minna Malmi 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
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
Kasvatuksen työalavastaava
Hanna Yogaswaran 040 725 7415
Lastenohjaajat
Berit Joki, Toijala 040 3583 334
Susanna Antosalo, Toijala 040 765 5544
Veera Lahti, Kylmäkoski 040 742 2711
Mervi Viitanen, Viiala 040 358 3336
Ulla Rekola, Viiala 040 358 3337
Hautausmaatyöntekijät
seurakuntapuutarhuri Paula Pastell 040 587 3729
erityisammattimies Kalle Lampinen 040 765 5533
Keittiö
emäntä Tuija Leppimäki 040 743 3477
Kiinteistötyöntekijät
huoltomestari Kimmo Lyytikäinen 040 556 0664
erityisammattimies Markku Heikkilä 040 358 3330
Taloustoimisto (srk-talon 2. krs, Toijala)
avoinna ma–pe 9–15
talouspäällikkö Arja Tarela 0400 396 694
taloussihteeri Hanne Eiranto 040 358 3341
Leirikeskukset
Toukola, Toukolantie 98, 37910 Akaa
Kumpula, Kumpulantie 19, 37830 Akaa

Armon, ilon ja toivon yhteisö
Akaan seurakunnan tiedotuslehti 3/2018
Päätoimittaja Ali Kulhia
Toimitussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola
Kirjoittajat Riina Saastamoinen, Virpi Lintunen, Riitta
Poikselkä ja Merja Pietikäinen
Valokuvat Hele Ali-Löytty, Kimmo Lyytikäinen, Jaana Viitakangas-Klemola, Riina Saastamoinen, Merja Pietikäinen
ja Virpi Lintunen
Taitto Akaan Seutu /Juha Kosonen
Seuraava lehti ilmestyy 17.3.2019

Joulunaika lähetyksessä

Keskiviikon kohtaamispaikalla klo 9-12 villasukkamyyntiä Akaan alasalissa lähetyksen hyväksi 12.12.
asti.
Ke 28.11. Ei Akaan lähetyspiiriä. Olopäivän jouluruokailu Akaan srk-salissa klo 12.
Pe 30.11. Viialan Joulunavaus klo 16 - 19. Viialan lähetystuvan kahvio ja myymälä auki: myytävänä leivonnaisia, kaalikääryleitä, karjalanpiirakoita sekä joululaatikoita. Tervetuloa ostoksille!
Su 2.12. Nippon-piirin joulupuuro ensimmäisenä
adventtina lähetystyön hyväksi Akaan srk-salissa klo
11.15. Tervetuloa heti jumalanpalveluksen jälkeen!
Adventtimyyjäiset klo 11-13 Kylmäkosken srk-talossa. Perhekirkon jälkeen n. klo 11. Riisipuuroa, torttukahvit, käsitöitä, leivonnaisia, kirjakirppis, arpoja. Tuotto lähetystyölle.
Ke 5.12. Akaan lähetyspiirissä klo 13 Juha Salmesvuori laulattaa joululauluja.
La 8.12. Joulumyyjäiset klo 9-12 Akaan alasalissa.
Myynnissä puuroa, leivonnaisia, kahvia ja käsitöitä lähetyksen hyväksi.
Ke 12.12. Ei Akaan lähetyspiiriä. Seurakunnan yleinen joulujuhla Akaan srk-salissa klo 12.
To 20.12. Musiikillinen hartaushetki klo 11 Viialan
lähetystuvalla, Heikki Ali-Löytty laulattaa joululauluja.
Su 30.12. Kirkkokahvit Akaan srk-salissa lähetyksen
hyväksi messun jälkeen.
Su 6.1.19 Kauneimmat joululaulut vielä kerran Viialan srk-salissa klo 14. Mukana Mari Pakkanen, Marja
Karhu ja Gospelkuoro. Kahvitarjoilu.
Ke 9.1. Akaan lähetyspiiri alkaa Akaan alasalissa klo
13, mukana Aila Laaksonen.
Viialan lähetystupa (Keskuskatu 39) auki ennen joulutaukoa 20.12. asti torstaisin ja lauantaisin klo 1013. Kannattaa poiketa joulukortti- ja käsityöostoksilla
tai kahvilla! Lähetystupa avautuu joulutauon jälkeen
10.1.2019.
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Jouluajan jumalanpalvelukset
ja hartaudet

Toijala
Su 2.12. Ensimmäisen adventin messu klo 10 kirkossa, Pakkanen, Akaan kirkkokuoro, Salmesvuori
To 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo
10 kirkossa, Kulhia, Toijalan Mieskuoro, Salmesvuori
Su 9.12. Toisen adventin messu klo 10 kirkossa, Pakkanen, Poikselkä
Su 16.12. Kolmannen adventin messu klo 10 kirkossa, Salmiovirta, Salmesvuori
Su 16.12. Lasten kauneimmat joululaulut ja lasten
siunaus klo 14 kirkossa, Salmiovirta, Antosalo, Joki,
Yogaswaran, Salmesvuori
Su 23.12. Neljännen adventin messu klo 10 kirkossa,
Pakkanen, Salmesvuori
Ma 24.12. Jouluaaton hartaus klo 14 Akaan kappelissa, Pakkanen, Linnea Liimatta, huilu, Salmesvuori
Ma 24.12. Jouluaaton hartaus klo 16 kirkossa, Pakkanen, Linnea Liimatta, huilu, Salmesvuori
Ti 25.12. Jouluaamun messu klo 8 kirkossa, Helenius,
Salmesvuori, Akaan kirkkokuoro
Ke 26.12. Tapaninpäivän messu klo 10 kirkossa,
Saastamoinen, Salmesvuori
Su 30.12. Messu klo 10 kirkossa, Helenius, Karhu,
Gospelkuoro
Su 6.1.2019 Loppiaisen messu klo 10 kirkossa, Helenius, Pakkanen, Peltokoski
Viiala
Su 2.12. Ensimmäisen adventin messu klo 11 kirkossa, Salmiovirta, Kuparinen, Ali-Löytty, Viialan kirkkokuoro
Ti 4.12. Arkikirkko klo 10 kirkossa, Salmiovirta,
Ali-Löytty. Lounas srk-salissa.
To 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo
11 kirkossa, partiolaisten lupauksenanto, Salmiovirta,
Ali-Löytty, Akaan Nuorisokuoro
Su 9.12. Toisen adventin messu klo 11 kirkossa, Kuparinen, Ali-Löytty, Ruskakuoro
Su 23.12. Neljännen adventin messu klo 11 kirkossa,
Helenius, Ali-Löytty
Ma 24.12. Jouluhartaus klo 12 Mäntymäen vanhainkodilla, Helenius, Poikselkä
Ma 24.12. Perheiden joulukirkko klo 14 kirkossa,
Helenius, Poikselkä, Laulutähdet
Ma 24.12. Jouluaaton hartaus klo 16 kirkossa, Kuparinen, Poikselkä, Akaan Nuorisokuoro ja Viialan kirkkokuoro
Ti 25.12. Jouluaamun messu klo 7 kirkossa, Kulhia,
Poikselkä, Jouluaamun kuoro
Pe 28.12. Enkelikirkko klo 18 kirkossa, Kulhia, Karhu
Ti 1.1.2019 Uuden vuoden messu klo 11 kirkossa,
Helenius, Karhu
Kylmäkoski
Su 2.12. Ensimmäisen adventin perhekirkko klo 10
kirkossa, Saastamoinen, Karhu, lapsikuoro ja kirkkokuoro
Su 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo
10 kirkossa, Saastamoinen, Karhu, kirkkokuoro. Saarnaajana rovasti Kauko Keränen. Seppeleenlasku sankarihaudoilla jumalanpalveluksen jälkeen.
Su 16.12. Kolmannen adventin messu klo 10 kirkossa, Pakkanen, Ali-Löytty, Koraalikuoro
Ma 24.12. Jouluaaton hartaus klo 12.30 Tarpiakodissa, Saastamoinen, Karhu
Ma 24.12. Jouluaaton hartaus klo 14 kirkossa, Saastamoinen, Karhu, lapsikuoro
Ma 24.12. Jouluyön messu klo 22 kirkossa, Saastamoinen, Karhu, kirkkokuoro
Su 6.1.2019 Loppiaisen messu klo 10 kirkossa, Kuparinen, Karhu, kirkkokuoro
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