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Mikä on rakkain joululaulusi ja miksi?

Akaalaisten rakkain joululaulu
Yksi päivä kiertelin kaupungilla ja pysähtelin tuttujen ja tuntemattomien akaalaisten
kohdalle yllättäen heidät kysymyksellä: ’Mikä on rakas joululaulu ja miksi’?
Lapsuudenmuistot tuttua joululaulua miettiessä kuvastuivat ihmisten silmissä. Joulu
on se aika, joka herkistää. Yllättävää oli, että suoranaista suosikkia ei löytynyt, vaan
Kirsti

’Varpunen jouluaamuna’
– Siinä ne sanat jotenkin koskettavat. Se on
vaan joulutunnelmaa…
Pentti

Keijo

’Petteri punakuono’
– Kappale on paras, koska siinä on mukava
rytmi ja erityisesti siksi, koska syrjitystä Petteristä haetaan hyvä puoli, joka löytyy aina
kaikesta ja kaikista, jos sitä etsitään.

mielipiteet vaihtelivat perinteisistä virsistä amerikkalaisiin klassikoihin.
Haastattelujen päätteeksi iloitsin siitä, miten olin saanut kohdata ihania, erilaisia ihmisiä, jotka kaikki, enemmän tai vähemmän, odottavat sydämessään vuoden suurinta
juhlaa: joulua…
Raili

Markku

’En etsi valtaa loistoa’
– Sävel on hieno ja sanoma myös.

’Sylvian joululaulu’
– Kappale on jäänyt mieleen pienestä pitäen.
Tulee lapsuusmuistot mieleen.

Marika

Jarmo

Rita

’Oi Jouluyö’
– Se herkistää joulun viettoon.
Jenni

’Pohjolan joulu’ Teemu Roivasen laulamana
– Kappale on hirveän kaunis. Se kertoo
luonnosta ja siitäkin, että Pohjola on rakas
ja Suomen joulu. Kauniin maiseman pystyy
näkemään siinä laulussa.

’Varpunen jouluaamuna’
– Se on niin koskettava. Aina tulee kyynel silmään. Mulla tulee siitä mieleen lapsuusmuistoja, koska mun äiti lauloi sitä tosi paljon.
Mirva

’Rocking around the Christmas tree’ Mel Smithin ja Kim Wilden esittämänä
– Se on hyvä kappale. Se tulee yleensä aattoaamuna radiosta.
Tuula

Marko

’Konsta Jylhän Joululaulu’
– En pysty kuuntelemaan sitä itkemättä, alkaa
heti itkettämään. Viime vuosina olen kuunnellut sitä ajatuksen kanssa.

’Varpunen jouluaamuna’
– Ne sanat on aika koskettavat mun mielestä.
Tulee sellainen hiljentyvä hetki.

’Jouluyön hymni’
– Sanat ja koko kokonaisuus toimii. Se on se
laulu, mitä tykkään kuunnella.

’Oi Jouluyö’ Jussi Björlingin laulamana
– Kappale luo mukavia muistoja lapsuudesta.
Se on sellainen kaunis, ihana, pehmeä ja se
tuo juhlavuutta; juhlan tunnelmaa ja joulun
tunnelmaa.
Mia Joki

Muutokset seurakunnan tapahtumissa mahdollisia.
Seuraa ilmoittelua Akaan Seudussa, seurakunnan verkkosivulla ja Facebookissa.
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Hetki hiljentyen
Kirkkoherran kynästä
Kukka Salmiovirta
vs. kirkkoherra

Iloitsen sinusta –
iloitsen Pojasta
Mitä enemmän omaan matkamittariin kertyy kilometrejä sitä nopeammin tuntuvat päivät ja viikot vilisevän
silmien ohitse. Joskus muksuna tuntui, että kesä kesti
ikuisesti, aurinko paistoi aina ja jouluna hanget olivat
korkeat nietokset, kuten joululaulussa laulettiin. Kun
ikää ja vuosia karttuu, tuntuu elämän hektisyys vain yltyvän. Kesä on ohi yhtä nopeasti kuin alkoi, ja jouluna on jo
hyvästi pitänyt suunnitella tulevan vuoden tapahtumat.
Tässä hetkessä joulun lähestyessä kehotan kuitenkin sinua, kuten itseänikin, pysähtymään. En pyydä sinua katsomaan taakse, elettyyn koronavuoteen, enkä eteenpäin
epävarmaan tulevaisuuteen. Pyydän sinua seisahtumaan
tähän hetkeen. Olit sitten töissä, koulussa tai kotona.
Yksin tai yhdessä. Pysähdy miettimään, mistä olet juuri
nyt iloinen? Tänään, lukiessasi tätä lehteä? Itse iloitsen
siitä, että meillä Akaassa moni asia on hyvin. Iloitsen
siitä, että työyhteisömme on mennyt eteenpäin hurjin
harppauksin. Iloitsen siitä, että tapaan kaupunkilaisia
päivittäin ja saan vaihtaa ihmisten kanssa kuulumisia.
Iloitsen siitä, että olemme saaneet jakaa soppaa kaikelle
kansalle kaikilla Akaan kylillä ja tavata paljon ihmisiä.
Iloitsen siitä, että kirkko on ollut vahva rakkauden ja
yhteisöllisyyden keidas tänä vaikeanakin aikana. Iloitsen
siitä, että ihmiset välittävät toisistaan ja haluavat auttaa.
Iloitsen jokaisesta hymystä. Iloitsen myös jokaisesta kyyneleestä, jotka on uskallettu itkeä, kun suru ja murhe tai
pelko on painanut. Iloitsen yhdessä kuljetusta ja jaetusta
matkasta. Iloitsen SINUSTA!
Lähestyvä joulu tuo minulle vielä yhden suunnattoman
suuren ilon aiheen elämään. Pyhän Jumalan poika syntyy maailmaan lahjoittaakseen meille tulevaisuuden ja
toivon. Ikuisen elämän. Suurempaa rakkauden osoitusta
ei ole olemassa kuin antaa kaikkein kallisarvoisin lahja
ihmiskunnalle. Emme ehkä ole tottuneet ajattelemaan
asiaa kovin syvällisesti. Perinteinen seimi, lampaat ja
paimenet – joulun kuvakavalkadi höystettynä tontunpunaisella ja enkelinsiivillä sekä kynttilän liekeillä luo
tunnelman, joka kuuluu jouluun, mutta jota ehkä harvemmin pysähtyy miettimään.
Pyhä Jumala lahjoitti ainokaisensa maailmaan, lähetti
lapsensa tietäen lahjansa hinnan. Minut äitinä tämä vetää
hyvin hiljaiseksi. Melkein haluaisin olla ajattelematta
mitä kaikkea Kristuksen syntymä ihan konkreettisesti
tarkoittaa. Niinpä voin vain huoata: Kiitos Pyhä Jumala,
että rakastat minua näin paljon. Kiitos, että kuljet kanssamme silloinkin, kun tuntuu, ettei missään ole valoa
eikä mistään löydy oikeaa tietä. Kiitos, että tämänkin
eletyn koronavuoden olet ollut kanssamme ja niin teet
myös ensi vuonna. Kiitos, että saamme elää.
Pyhä Jumala kulkee kansamme tänään, huomenna ja
aina. Niinpä toivotan sinulle rauhallista ja seesteistä joulua ja pysähtymistä joulun sanoman ääreen Pia Perkiön
runon sanoin:
Tungoksessa, kun etsin edullista ja käytännöllistä
joululahjaa ja ostan hätäpäissäni tarpeettoman, tyhjänpäiväisen tavaran, kohtaa minut, Joulun Lapsi. Tule
minun tungokseeni ja pane asiat oikeille paikoilleen.
Anna minulle rohkeutta antaa lahjaksi jotain itsestäni.
Kiireessä, kun siivoan ja paistan ja ärtyneenä viime
tingassa valmistan joulua, kohtaa minut, Joulun Lapsi.
Tule minun kiireeseeni ja pane asiat oikeille paikoilleen.
Anna minulle viisautta valmistaa joulu myös itsessäni.
Väsymyksessä, kun en jaksa iloita joulusta, enkä levosta, enkä ihmisistä, kohtaa minut Joulun Lapsi. Tule
minun väsymykseeni ja pane asiat oikeille paikoilleen.
Anna minulle ymmärrystä ottaa vastaan Sinut heissä,
jotka olet minulle antanut.

Odotuksesta täyttymykseen
Kirkkovuoden taite vie mielen aikaan. Jos suhtaudumme
siihen kuin tiimalasista loppuun valuvaan hiekkaan, voi
ajankulku tuntua ahdistavalta. Aika on tällöin kuin tuomio, joka kuluu ja kuluttaa
ja kerran vääjäämättömästi
päättyy. Tämä ei kuitenkaan
ole ajan ainoa muoto.
Aikaan voi suhtautua
myös profeetallisesti, ei uhkana vaan mahdollisuutena.
Aika on Jumalan lahja osallistua hänen valtakuntansa
työhön tässä ja nyt. Aika on
ruokkia nälkäisiä, juottaa
janoisia, antaa koti kodittomille, vaatteet alastomille ja
käydä katsomassa sairaita ja
vangittuja. (Matt. 25:31 - 46)

Näin käytettynä aika puhuu
ensimmäisen adventin kieltä
ja osoittaa Jumalan valtakuntaan, joka tulee kerran, mutta toteutuu jo nyt nöyrissä
merkeissä tavallisen elämän
keskellä. (Luuk. 19: 28 - 40)
Toiseksi aikaan voi suhtautua lupauksena. Tämä
kuuluu erityisesti kaikille,
jotka nyt kärsivät ja joihin
Kristus itse samaistuu, mutta avautuu lopulta jokaiselle.
Lupaus kutsuu turvautumaan
Jumalaan ja jättämään kaiken
hänen haltuunsa. Ajallinen
ahdinkokin on lopulta vain
vaihtuvaa, koska ajan lopussa Kristus Kuningas hallitsee
niin, ettei hänen rakkauden
ja rauhan valtakunnastaan

ole kenelläkään mitään epäselvyyttä. Aika puhuu tällöin
toisen adventin teemoin.
(Luuk. 17: 20 - 24)
Kolmanneksi aika voi
avautua iankaikkisuutena.
Aika ei tuolloin tunnu edes
kuluvan vaan pysähtyy
eräänlaiseen täydelliseen
nyt-hetkeen. Iankaikkisuus
murtautuu esiin, aika pysähtyy ja mieli tyyntyy Jumalan
kohtaamiselle, yllättäen niin
kuin seimen lapsessa. Tässä
ajan muodoista viimeisessä
siirrymme adventin odotuksesta joulupäivän täyttymykseen ja saamme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta,
jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. (Joh. 1: 1-14)

Suhtautuipa aikaan miten hyvänsä, kirkkovuosi
muistuttaa, että kaikki aika
on Jumalan lahjaa niin kuin
iankaikkisuus. Meidän aikamme on seimen lapsen
Jeesuksen, tuomiota kohti
aasilla nöyrästi ratsastavan
Ihmisen Pojan ja aikojen lopulla palaavan Kristus Kuninkaan hyvissä käsissä.

Mika K T Pajunen
vt. kappalainen

Kylmäkosken kirkko 120 vuotta
Kylmäkosken kirkon
120-vuotisjuhlaa vietetään
ensimmäisen adventtisunnuntain juhlamessussa
29.11.2020 kello 10. Messussa saarnaa arkkipiispa
emeritus Jukka Paarma,
joka toimi kirkon viimeisimmän kunnostuksen suojelijana.
Poikkeuksellinen aika
edellyttää kuitenkin poikkeuksellisia järjestelyjä.
Kirkkoon voimme ottaa
turvallisesti ensimmäiset
sata seurakuntalaista – muita pyydämme osallistumaan
messuun striimin välityksellä seurakunnan kotisivujen tai YouTube-kanavan
kautta. Pyrimme myös järjestämään Kylmäkosken
seurakuntatalolle striimin
katselumahdollisuuden niille seurakuntalaisille, jotka
ehkä saapuvat kirkon mäelle,
mutteivät enää mahdu sisälle
kirkkoon. Tässä kohden pyydämme kaikilta ymmärrystä
ja sopeutumista.
Samoin juomme juhlakahvit tällä kertaa poikkeusjärjestelyin. Seurakunta
tarjoaa Kylmäkosken kirkon
120-vuotisjuhlakahvit kotiin
vietävän pakkauksen muodossa, josta kukin voi keittää juhlakahvit turvallisesti
oman perheväkensä kesken.

Kahdesti 120 vuotta
Harva ehkä muistaa, että
120 vuotta on Kylmäkos-

Liina Pajunen

kella erityinen virstanpylväs. Suunnilleen sen ajan
palveli nimittäin Kylmäkosken edellinen vuonna
1779 valmistunut puinen
saarnahuone-kirkko, jonka
nyt juhlittava kirkko korvasi vuonna 1900.
Uuden kirkon arkkitehdiksi valittiin ensin Lars
Sonck, mutta hänen kivikirkkosuunnitelmastaan
luovuttiin materiaalin korkean hinnan vuoksi. Rakennettavaksi päätyi siten
arkkitehti H. R. Helinin
suunnittelema tiilivalmisteinen kirkko, joka nousi
tuolloin ennätyksellisen
nopeassa ajassa yhdeksässä kuukaudessa ja oli
seurakuntalaisille monin
tavoin ilon ja ylpeyden ai-

he. Kirkon vihki juhlallisesti
käyttöön jouluaatonaattona
1900 hattulalainen kontrahtirovasti Johan Jacob
Westerlund.
Uuden kirkon mukavuuksiin kuului muun
muassa lämmitys, jota vanhassa ei ollut laisinkaan.
Tämä ei kuitenkaan osoittautunut ajan myötä aivan
ongelmattomaksi, vaan
kirkko jouduttiin sulkemaan tammikuussa 2011
sisäilmaongelmien vuoksi,
joiden aiheuttajaksi oletettiin katon ohella juuri
lämmitysjärjestelmää. Kirkon sulkemista seurasi kuitenkin seurakuntalaisten
aktivoituminen ja kirkon
korjaamiseksi järjestetty
keräys, jonka suojelijaksi

tuli arkkipiispa Paarma. Työ
kantoi hedelmää, kirkko
saatiin korjattua ja sen vihki
uudelleen käyttöön piispa
Matti Repo 25.5.2014.
Kirkossa on tästä lähtien
jälleen vietetty jumalanpalveluksia, julistettu sanaa ja jaettu sakramentteja
sekä keräännytty yhteen
kulttuurikirkkotoiminnan
puitteissa. Kokonaiskirkon
uuden Ovet auki -strategian
pohjalta pyrimme jatkossakin siihen, että kirkko voisi
olla yhä enemmän avoinna
ja toivottaa yhä uudet kylmäkoskelaiset ja seudulla
vierailevat tervetulleiksi.
Kirkon juhlamessun sijoittuminen ensimmäiseen
adventtiin antaa mahdollisuuden juhlia kirkkoa koko
vuoden ajan erilaisin tapahtumin ja tilaisuuksin. Näin
tehdessämme juhlimme
ennen kaikkea kirkon Valtiasta Kristusta, joka ensimmäisen adventtisunnuntain
evankeliumissa ratsastaa
nöyrästi aasilla mutta silti
kuninkaana meidän keskuuteemme. Hänelle olkoon kiitos ja kunnia kautta
kaikkien sukupolvien, aina
ja ikuisesti. Aamen. (vrt. Ef.
3:21)

Mika K T Pajunen
vt. kappalainen
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Viisi seurakunnan työntekijää esittelyssä
Esitimme seurakunnan uusille työntekijöille kuusi kysymystä heistä itsestään.
Kysymykset olivat:
Kerro itsestäsi?
Minkälainen ”polku” sinulla
on ollut nykyiseen ammattiisi?
Mikä sinut toi töihin Akaan
seurakuntaan?
Miten motivoidut työhösi?
Mikä tuottaa sinulle iloa elämässäsi?
Mitä terveisiä haluat lähettää
akaalaisille?

Mika K T Pajunen,
vt. kappalainen

Olen Mika K T Pajunen,
44-vuotias pappi ja teologian tohtori. Käytän nimessäni
välikirjaimia, koska meitä on
kaksi saman nimistä ja ikäistä
teologian tutkijaa.
Lähdin opiskelemaan teologiaa seurakuntanuoripohjalta, koska halusin papiksi.
Suureksi onnekseni huomasin pitäväni myös teologiasta, josta on tullut minulle
papintyön ohella toinen työ
tutkijana, kouluttajana ja
liturgisena konsulttina. Toisaalta ajattelen, että omalla
kohdallani nämä kaksi kuuluvat erottamattomasti yhteen.
Kirkko on minulle rakas
erityisesti kaikkien ajan ja
paikan ja ihmisten itse tekemien raja-aitojen ylittävänä
Kristuksen ruumiina. Koin
opiskeluaikana vetoa kirkon
ykseyttä ja kristittyjen yhteyttä ajavaan ekumeeniseen
liikkeeseen, josta tuli minulle
hyvin merkityksellinen kristittynä elämisen tapa.
Kutsun pappeuteen sain
Suomen anglikaaniselta kirkolta. Olin tietääkseni en-

simmäinen luterilainen, jonka luterilainen piispa vihki
anglikaanisen kirkon palvelukseen. Olen siten palvellut
pyhäinpäivästä 2001 lähtien
Kristuksen kirkkoa kahdessa eri perinteessä ja kahdella
eri kielellä suomeksi ja englanniksi. Tämän lisäksi olen
toiminut muun muassa maahanmuuttajien pappina, Diakonia ammattikorkeakoulussa yliopettajana, arkkipiispan
teologisena erityisavustajana
ja viimeisimmäksi Hiljaisuuden ystävien toiminnanjohtajana.
Muutin Akaaseen kolme
ja puoli vuotta sitten ja seurakunta otti minut ja puolisoni Liinan avosylin vastaan.
Olemme molemmat laulaneet kirkkokuorossa, jonka lisäksi toimin viimeiset
puolitoista vuotta kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Hankin erinomaisen
ehdokkaan Kylmäkosken
kappalaisen sijaisuuteen
kesän lopulla, mutta tämän
peruttua päätin ottaa itse
tehtävän vastaan toukokuun
2021 loppuun saakka. Tuon
mukanani edellä kuvaamani
kokemuksen ja toivon sen
toteutuvan nyt Akaan seurakunnan ja akaalaisten hyväksi. Toivon samalla saavani itse
arvokkaan kokemuksen siitä,
mitä on luterilaisen seurakunnan arki papin näkökulmasta 2020-luvun Suomessa.
Pappeus on minulle enemmän kuin työ, se on kutsumus ja elämäntapa. Koen
pappina olevani omalla paikallani. Elän voimakkaasti
kirkon rikkaassa perinteessä
ja kirkkovuodessa ja koetan
välittää sitä merkityksellisellä tavalla tässä ajassa ja
paikassa.
Sydämeni on monessa paikassa. Olen viimeiset vuodet
viettänyt joitakin kuukausia
vuodesta anglikaanipappina
Etelä-Ranskassa. Rakastan
kieliä ja kulttuureita, hyvää
ruokaa ja juomaa, elämän
jakamista erilaisten ihmisten kanssa sekä asioiden
pohdiskelua ja siitä kirjoittamista. Joie de vivre! Meillä
on puolisoni kanssa läheisiä
ihmisiä lähellä ja kaukana.
Papin tehtävänä on palvella ja mahdollistaa seurakuntalaisten lahjojen lois-

taminen. Kirkko on kaikkia
varten. Yhdessä olemme
enemmän!

Katja Pääkkönen, vs.
seurakuntapastori

Akaassa on ollut ihanaa
tehdä töitä, sillä ihmiset ovat
ottaneet minut avosydämin
vastaan. Siksi siis suuri kiitos!

Jaana Alasentie,
diakonian
työalavastaava

Ollaan yhteydessä ja pysytään terveinä! Minua saa
toki tulla jututtamaan. Uutena toimijana toivon, että
tutustumme ja kehitämme
yhdessä Akaan seurakunnan
diakoniaa kaikkia akaalaisia
hyödyttävällä tavalla. Soppatykillä tavataan!

kalta! Toivon, että ura urkenee pidemmäksikin aikaa
Akaasta ja pääsen tuomaan
omat voimavarani yhteisen
yhteisömme toimintaan! Pidetään lippu korkealla!

Aliina Hakonen, vs.
nuorisotyönohjaaja

Jani-Petteri Myllylä,
vs. nuorisotyönohjaaja

Olen Katja, 28-vuotias pappi, vaimo ja äiti. Työskentelen Akaan seurakunnassa
kasvatuksen pappina.
Aika suoraviivainen! Menin yliopistoon heti lukiosta
päästyäni, ja suoraan yliopistosta pääsin sitten aloittamaan papin työt. Töiden
ohessa olen suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin
tutkinnon, ja sen myötä olen
seurakuntatyön ohella toiminut monenlaisissa tehtävissä
myös järjestökentällä.
Muutimme Pirkanmaalle
alkusyksystä 2019 mieheni töiden perässä, ja silloin
aloitin työt Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa.
Jäin sieltä kokopäiväiseksi
opiskelijaksi tämän vuoden
tammikuussa. Ehdin uppoutua opintoihin parin viikon
ajan, kunnes Akaan kirkkoherra soitti ja pyysi minua
töihin. Sain aloittaa papin
hommissa osa-aikaisesti ja
tehdä opinnot siinä sivussa
loppuun.
Kasvatuksen pappina
suurin motivaation lähteeni
ovat lapset ja nuoret. Ajattelen, että kirkon kasvatus on
paitsi kaikenikäisten kasvun,
myös Kristuksen kirkon tulevaisuuden mahdollistamista.
Kristillisen perinteen siirtäminen sukupolvelta toiselle
on muuttunut entistä enemmän kirkon tehtäväksi, ja
koen olevani siinä tärkeällä
paikalla.
Taaperoikäinen lapseni ja
hänen kasvunsa seuraaminen
on elämäni ilahduttavin asia.
Iloa elämääni tuovat myös
omat harrastukseni - lukeminen, käsityöt ja kuntosali.

Olen aloittanut Akaan seurakunnan johtavana diakoniatyöntekijänä syyskuun
alussa.
– Tieni on johtanut Akaaseen Kirkkopalvelut ry:n
valtakunnallisen etsivän,
löytävän ja osallisuutta vahvistavan vanhustyön IkäArvokas-hankkeen (2018 2019) ja Kirkkohallituksen
yhteisöruokailumallia valtakunnallisesti levittäneen
Yhteinen keittiö -hankkeen
(2017 - 2018) projektipäällikön tehtävien kautta. Sitä
aikaisemmin olen toiminut
reilut kolmekymmentä vuotta paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijänä, pääosin
Tampereella Hervannassa.
Diakoniatyöni on pitänyt
sisällään monimuotoista perustyötä ja erilaisten uusien
toimintojen käynnistämistä. Diakonissan lisäksi olen
terveydenhoitaja, TtM ja
22.11. pappisvihkimyksen
saanut tuore pappi, jonka
seurakunta on kutsunut
palvelukseensa.
Minua motivoi ja tuottaa
iloa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamiset
turuilla ja toreilla. Yhdessä
tekeminen ja verkostoissa
toimiminen ovat toimintatapojani.
Diakonia, arjen ilojen
ja surujen jakaminen sekä
ihmisten tukeminen ovat
lähellä sydäntäni.

Olen musikaalinen ja liikunnallinen nuori mies, jonka
sydäntä lähellä on tehdä
nuorille seurakunnasta paikka, mihin on turvallista ja
mielekästä tulla milloin tahansa. Pidän myös luonnossa
liikkumisesta!
Polkuni alkoi riparista,
jonka jälkeen jäin nuorisotoimintaan mukaan. Isosena
toimimisen lisäksi ohjasin
voimistelu- ja parkourtunteja lapsille ja nuorille. Luulin
aina haluavani liikunnan ohjaajaksi, mutta intin jälkeen
pääsin harjoitteluun silloiseen kotiseurakuntaani ja tajusin, että tätä haluan tehdä.
Tutustuin koulussa Veera
Mannilaan ja tämä ehdotti,
että hakisin tämän äitiysloman sijaiseksi hänen virkaansa.
Motivoidun työssäni parhaiten olemalla nuorien kanssa. Näkee työn merkityksen
todella konkreettisena, kun
viettää aikaa “asiakasryhmän”
kanssa. Myös työtovereiden
näkeminen ja kuuleminen
motivoi. Parasta kun nuoret
on kivoja ja työkaverit myös!
Iloa elämääni tuovat uusi
omakotitalo, avopuoliso ja
tuleva koiranpentu! Myös
musiikki niin kuunneltuna
kuin soitettuna ovat suoranaisessa vaikutuksessa elämäni positiivisuuteen.
Akaa vaikuttaa kolmen
ensimmäisen kuukauden
puolelta aivan huippu pai-

Olen Aliina, 28 -vuotias ja
asun Juupajoella. Perheeseeni kuuluu avopuolisoni ja
Yoda-koira.
Valmistuin Pieksämäen
Diakonia-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi ja
kirkon nuorisotyönohjaajaksi joulukuussa 2014, jonka
jälkeen olen työskennellyt
Padasjoen seurakunnassa,
Lappeenrannan kaupungilla sekä Mänttä-Vilppulan
seurakunnassa nuorisotyönohjaajana. 2018 lähdin jatko-opiskelemaan HAMK:iin
ylempää korkeakoulututkintoa ja valmistuin sieltä tämän
vuoden helmikuussa.
Edellisessä työpaikassani loppui määräaikainen
työsuhde, joten päädyin
hakemaan töitä. Huomasin
työnhakuilmoituksen Facebookista ja päätin hakea
paikkaa. En ole aiemmin keskittynyt pelkästään varhaisnuorisotyöhön, joten halusin
haastaa itseäni uudenlaiseen
työhön.
Minua motivoi se, että
jokainen päivä on erilainen
ja työssäni saan suunnitella
paljon kaikkea uutta ja innostavaa lapsille. Paras motivaatio on kuitenkin positiivinen
palaute, mitä saa lapsilta ja
nuorilta.
Suurinta iloa elämääni tuo
perheeni ja koirani. Tykkään
asua maaseudulla, jossa luonto on lähellä. Usko on myös
voimavarani. Odotan innolla
teihin tutustumista ja toivon
kaikille rauhallista joulun
odotusta.
Jaana
Viitakangas-Klemola

Viialan lähetystupa on toiminut vapaaehtoisvoimin 20 vuotta
Vuosi 2020 on koronasta huolimatta ollut Akaan
seurakunnassa merkittävä
juhlavuosi. Viialan kirkon
70-vuotistaivalta on juhlittu
niin valokuvanäyttelyllä kuin
juhlakahvilla.
Viialan seurakunnan syntyhistoriasta ja kirkon rakentamisvaiheista on ansiokkaasti kirjoittanut tähän ja
edelliseen seurakuntaviestiin
emerituspäätoimittaja Juha
Kosonen.
Viialassa vuosi 2020 on
juhlavuosi myös lähetysväelle: Viialan lähetystupa on toiminut Keskuskatu 39:ssä vapaaehtoisvoimin 20 vuotta.
Jo Viialan itsenäinen seurakunta oli hyvin lähetysmyönteinen seurakunta ja

siellä toimi aktiivinen lähetystyön johtokunta.
Syyskuisessa johtokunnan kokouksessa v. 1999
kirjattiin lähetystyön suunnitelmaan tavoite kehittää
vuonna 2000 yhteistyötä
diakoniatyön kanssa: ”Hankitaan yhteinen basaarityyppinen pienryhmätila diakoniatyön kanssa pappilasta tai
vuokrataan se ulkopuolisesta
kiinteistöstä. Oma tila tekee
yhteistyön diakonian kanssa
mahdolliseksi…”

Oma tila
Keskuskadulta
Vuoden 1999 joulukuussa
Viialan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa

oli asialistalla pykälä 138
§: Liiketilan vuokraaminen
lähetyksen käyttöön.
Keskuskadun varrella
olevasta silloisesta Meritan
liiketalosta tarjottiin vuokralle 80 neliön suuruista
liiketilaa. Kirkkoneuvosto
päätti, että tila vuokrataan
vuodeksi kerrallaan ja menot katetaan lahjoitusvaroista.
Vi i a l a n s e u r a k u n n a n
vuoden 2000 toimintakertomuksesta voimme
lukea Viialan lähetystuvan
toiminnan alkaneen sinä
vuonna.
”Vuosi 2000 oli seurakunnan lähetystyölle suurten muutosten aikaa. Päällimmäisenä muutoksena

oli lähetystuvan saaminen
omaksi kokoontumispaikaksi…
Vuokrauskysymys tuli
uudelleen ajankohtaiseksi
keväällä 2000, kun seurakunnalle tarjottiin ”lähetystuvaksi” sopivaa liikehuoneistoa.
Lähetysväki teki mittavan yön uuden tilan kunnostamisessa ja siistimisessä.
Syksyllä toimintansa
aloittanut lähetystupa toimi
kokonaan vapaaehtoistyön
varassa. Tila oli yleisölle auki torstai- ja lauantaipäivinä
kello 10–13.
Yhtäkään aukiolokertaa
ei tarvinnut peruuttaa vapaaehtoistyöntekijän puut-

tumisen takia.

Onnistunut satsaus
Vuoden 2002 lähetystyön
toimintakertomuksesta voidaan lukea: ”Lähetystuvan
vuokra- ja muut käyttökustannukset on maksettu seurakunnan budjettivaroista.
Satsausta voidaan pitää onnistuneena ja tarkoituksenmukaisena kahdesta syystä:
1) lähetystupa on tarjonnut
monille halukkaille mahdollisuuden osallistua seurakunnan perustehtävän
toteuttamiseen, 2) lähetystuvan toiminta on tuottanut runsain koroin takaisin
siihen uhratut taloudelliset
resurssit. Mahdollistamal-

la lähetystuvan toiminnan
kyseisillä järjestelyillä Viialan seurakunta on nostanut
kiitettävällä tavalla välillistä
kannatustaan.”
Olen pian 10 vuotta työskennellyt Akaan seurakunnan lähetyssihteerinä ja voin
ilolla todeta edellä mainitun
olevan totta vielä tänäänkin.
Nyt Viialan lähetysuvan
normaali aukiolo on tauolla
koronan takia.
Toivotaan, että uuden
vuosikymmenen alkaessa
toiminta saadaan taas käyntiin ja mukaan uusia innovatiivisia vapaaehtoisia.
Jaana
Viitakangas-Klemola
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Patruunat rakensivat kirkon Viialaan
Suomalaisten maaseurakuntien historia on pitkä. Vanhan Akaan seurakunnankin
juuret ovat keskiajalla. Viialan seurakunnan tarina on
toinen. Se ei ollut maalaisten seurakunta. Viialan yhdyskunnan perustamiseen
vaikutti keskeisesti Helsinki-Tampere radan valmistuminen 1876. Suunnitelmissa
oli, että rata Turkuun lähtisi
Viialasta ja sinne alkoi nousta teollisuuslaitoksia, ensimmäisenä Akaan höyrysaha
vuonna 1873.
Risteysasema tehtiin Toijalan taajamaan, mutta Viiala sai tehtaansa. Lasitehdas
perustettiin sahan kylkeen
1890. Tämä innosti muitakin patruunoita ja 1901 perustettiin Viialan Viilatehdas
ja 1921 vielä Viialan Nahkatehdas. Keskelle ”ei mitään”
oli parissa vuosikymmenessä syntynyt merkittävä teollisuustaajama.

Viiala kasvoi
Akaasta irti
Akaan kunnan päättäjille
Viialan taajaman nousu tiesi
harmaita hiuksia, sillä taajama sijaitsi Akaan rajalla ja
kehittyi myös Lempäälän ja
Vesilahden kuntien alueelle.
Patruunoita taas ei verojen maksaminen kolmeen
kuntaan miellyttänyt. Taajamaan haluttiin oma seurakunta, jonka valtioneuvosto
päätti monivaiheisen selvitystyön lopuksi perustaa 21.
lokakuuta 1926. Seurakunta
haluttiin, jotta hengellisesti
hajallaan oleva väestö saatiin
edes johonkin koolle.
Ongelmitta ei seurakunnan perustaminen tapahtunut. Koska uuden seurakunnan jäsenet joutuivat
valtioneuvoston päätöksellä maksamaan kirkollisveroa papiston etujen turvaamiseksi myös entisiin
seurakuntiinsa vähän aikaa
vuoden 1926 jälkeenkin,
erottiin Viialassa kirkosta.
Vuosina 1927 - 1931 kirkosta erosi 94 henkeä.
Kun itsenäisyyttä oli tovi seurakuntana harjoiteltu,
perustettiin itsenäinen Viialan kuntakin Akaan, Lempäälän ja Vesilahden kunnista muodistetulle alueelle
vuoden 1932 alusta.

Koululaisia juhlajumalanpalveluksesssa vuonna 1951.

Kirkon vihki piispa E. Gulin.

Kirkkoherra A. Varhon hauta.

”Laiminlyöty”
seurakunta pyristelee
Viialalaisten sieluista olivat
eniten huolissaan Akaan
seurakunnan papit. Kirkkoherra Karl Troberg sai
tarmokkaalla toiminnallaan aikaiseksi taajamaan
rukoushuoneyhdistyksen
1905.
Aluksi seuroja pidettiin
kouluissa ja kodeissa, ja osa
viialalaisista halusikin, että
omaan rukoushuoneeseen
mahdollisesti kerättävät
rahat käytettäisiin ensisijaisesti paikkakunnan köyhien
hyväksi.
Akaan seurakunnassa oltiin kuitenkin toista
mieltä, ja viialalaiset patistettiin rukoushuone raken-

Kirkkoherra Matti Koskela, uuden kirkon rakennuttaja.
tamaan. Akaan kirkkoherra
Juho Lehto vihki Viialan
rukoushuoneen käyttöön-

sä jo 5. joulukuuta 1906.
Rakennus on edelleen pystyssä Viialan keskustassa

Kirkkokadun varrella, tosin
yksityiskäytössä.
Rukoushuone kokosi

viialalaisia yhteen, mutta
oman seurakunnan kirkoksi siitä ei sellaisenaan ollut.
Valtioneuvosto edellytti,
että rukoushuoneyhdistys
luovutti kiinteistönsä seurakunnan kirkoksi asianmukaisesti korjattuna. Niinpä
rukoushuone sai mm. kellotapulin 1934. Rakentamista
vauhditti Oulusta 1931 halvalla saatu entisen ortodoksisen kirkon kello. Tapuliin
hankittiin vielä Lokomolta
toinenkin kello. Molemmat
kellot soivat nykyisenkin
kirkon tornissa ja niitä täydentää 1990-luvun alussa
hankittu pieni kello.
Oma seurakunta oli ja sillä kirkkokin. Kuntakin toimi. Viialalaisuus ei vain ota
syntyäkseen. Kirkkoherra
Artturi Varho kertoo asian
seurakunnan toimintakertomuksessa vuosilta 1935
- 1939 varsin selkeästi.

”Suuri joukko välinpitämätöntä, ulkopuolella kaiken uskonnollisen ja seurakunnallisen elämän. Avoin
ja näkyvä kielteisyys lienee
viime vuosina vähentynyt,
mutta vieraantuminen on ilmeinen. Viialan seurakunta
on kolmen emäseurakunnan lapsi ja laiminlyöty jälkeläinen. Väestö on koostunut maan eri puolilta, se
on tulevaa ja menevää. Kirkollinen traditio puuttuu,
kiintymistä kotiseutuun ei
ole, ja näin ollen seurakuntatietouskin on myös ylen
heikkoa.”

Kirkko keskelle kylää
Viialaan toivoi uutta kirkkoa jo kirkkoherra Artturi
Varho, mutta sodan menetykset uuvuttivat hengenmiehen ja hän kuoli 13.
elokuuta 1942.

Akaan Seurakuntaviesti
– Keskiviikko
25.11.202037
Akaan Seutu – Keskiviikko
25.11.2020
5

Kirkon kattotalkoot.
Jatkosodassa oli vuoteen
1942 mennessä kaatunut jo
noin 30 viialalaista. Talvisodassa viialalaisia meni myös
noin 30, joten työtä Varholla
riitti.
Kirkkoherra Matti Koskelasta tuli uuden kirkon
rakentaja. Jo vapunaattona
1946 pappilassa pidetyssä
kirkkoherran vastaanottotilaisuudessa todettiin,
että Viialaan saadaan uusi
kirkko vain yksimielisesti
ja yhdessä toimien. Uutta
kirkkoa ajoi voimakkaasti
myös Tampereen piispa
E.G. Gulin tarkastaessaan
Viialan seurakunnan lokakuussa 1946.
Mistä rahat uuteen kirkkoon, kun vanha rukoushuoneesta tehty kirkkokin
pitäisi kunnostaa?
Seurakunta oli taipumassa vanhan kirkon korjaamiseen, mutta tilanteeseen
puuttui vuorineuvos Emil
Aaltosen tytär Saimi Mustakallio, joka sodan jälkeen
vaikutti Viialassa, miehensä Jooseppi Mustakallion
toimiessa Viialan Nahkatehtaan toimitusjohtajana.
Viialan kirkkohallintokunnan (nykyisin kirkkovaltuusto) jäsen Saimi
Mustakallio ilmoitti, että
hänen isänsä Emil Aaltonen auttaa seurakuntaa
taloudellisesti, jos vanhan
kirkon rakentamisesta luovutaan. Aaltonen lupasi viisi
miljoonaa markkaa kirkon
rakentamiseen.
Tehtailija Hugo Sandbacka oli 1924 lahjoittanut
seurakunnalle maata Viialan
keskustasta Nordin mäestä.
Alueelle oli perustettu jo
hautausmaa, ja sinne rakennettiin Viialan uusi kirkko.
Kirkon suunnittelijaksi valittiin Emil Aaltosen
”hoviarkkitehti” Jaakko
Tähtinen, jonka laatimat
piirustukset kirkkovaltuusto hyväksyi 27. huhtikuuta
1947.

Sementti
Yhdysvalloista
Rakennustarvikkeiden puute viivästytti rakennusluvan
saamista elokuuhun 1948.
Kirkkoherra Koskela sai
kirkkohallitukselta tiedon,
että Turun satamassa odottaa 2000 säkkiä sementtiä
Pohjois-Suomen tuhottujen
kirkkojen rakentamiseen,
mutta niitä ei sinne ehditä
käyttää, joten ne joutavat
Viialaan.
Kuultuaan sementistä
Viiala Oy:n toimitusjohtaja
Arvi Kilpinen valpastui ja

halusi sen laajenevan vaneri- ja talotehtaan tarpeisiin.
Kauppaneuvos Kilpinen
lupasi auttaa seurakuntaa
uuden sementtierän saamisessa. Näin tapahtuikin.
Lisäksi Viiala Oy:n lahjoittamalla puutavaralla ja
vanerilla oli aikanaan käyttöä kirkon sisätiloja somistettaessa.
Kirkon rakennustyöt alkoivat lokakuussa 1948 ja
piispa Gulin seurueineen
vihki kirkon käyttöönsä 19.
maaliskuuta 1950.

Laulujuhlat 1950-luvun alussa.
Tarja Antola

Työläisten kirkko
Vuorineuvos Eemil Aaltosen lahjoitus takasi sen,
että uuden kirkon rakentamisessa päästiin tuumasta
toimeen. Lahjoitus sai myös
muut patruunat liikkeelle.
Arvi Kilpisen puutavaralahjoitus oli kahden miljoonan
markan arvoinen.
Hämeen Perunan perustajan Hannes Seppälän
puoliso Helmi Seppälä
lahjoitti kirkkoon alttaritaulun. Taulun maalasi tunnettu taidemaalari Lennart
Segerstråle. Vaikuttava
teos kuvaa Kristusta Viialan
kadulla. Kirkkoherra Matti
Koskelan kuvaus alttaritaulusta seurakunnan historiikissa on vaikuttava.
”Etualalla vasemmalla
näemme erään työläiskodin. Tämä koti on juuri
niin arkinen kuin koti vain
saattaa olla, näemme sen
miehestä ja hänen vaimostaan, jotka seisovat kotinsa
portailla. Mies työvaatteissaan, valmiina kodin huolistaan palaamaan tehtaan
aherrukseen. Nainen, sairas
lapsi käsivarsillaan. Sellaista on elämä monin kahlein
sidottua.”
Viialan Viilatehtaan toimitusjohtaja Erik Estlander lahjoitti kirkkoon
kattokruunut ja valaisimet
ja viilatehdas Nirha Oy:ltä
kirkkoon ja seurakuntasaliin saatiin matot.
Lahjoituksin kirkkoa
huomioivat myös paikkakunnan pankit ja lukuisat
y h d i s t y k s e t . Yk s i s t ä ä n
Viialan ja Heinäsuon seurakuntapiirit lahjoittivat
kirkon sisustamiseen 250
000 markkaa.
Viialan kirkko on ensimmäinen Suomessa sodan
jälkeen rakennettu kirkko
ja se on nykyisin suojelukohde.

Juha Kosonen

Viialan kirkko viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan.
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Seurakuntaa tarvitaan ja kaivataan Akaassa
Akaan seurakunnassa teetätettiin koronakeväästä
huolimatta kysely, jonka
toteutti valtakunnallinen
toimija Taloustutkimus Oy.
Tutkimukseen osallistui
useampia seurakuntia ympäri
Suomea ja jokaisella paikkakunnalla tehtiin kysely, jossa
osa kysymyksistä oli paikallisen seurakunnan toiveiden
mukaisia ja osa yhteisiä valtakunnallisia kysymyksiä.
Tutkimushaastattelu tehtiin
sadalle akaalaiselle huhtikuussa 2020.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää seurakunnan alueella asuvien 15
- 79-vuotiaiden mielipiteitä
seurakunnan toiminnasta,
uskosta ja omasta elämäntilanteestaan. Tutkimus tehtiin
Taloustutkimuksen puhelinhaastattelukeskuksessa.
Tiedon keruuseen osallistui
Taloustutkimuksen omat
haastattelijat.
Tutkimuksen näyte muodostettiin satunnaispoiminnalla Akaassa asuvien henkilöiden puhelinnumeroista.
Tutkimuksen pohjalta
seurakunta sai käyttöönsä
arvokasta tietoa akaalaisten ajatuksista ja toiveista.
Ohessa olevan Keskeiset
tulokset–yhteenvedon perusteella ja tarkemmalla
tutustumisella tutkimuksen
kaikkiin tuloksiin, seurakunnan luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden on mahdollista kehittää seurakuntaa kohti
tulevaisuutta.

Taloustutkimuksen tutkimus antoi seurakunnalle arvokasta tietoa akaalaisten ajatuksista ja toiveista.
Seurakunta on ja haluaa
olla läsnä Akaassa ja akaalaisten arjessa. Jos jostain olen
kirkkoherrana ja akaalaisena
hyvin iloinen niin siitä, että
tutkimuksesta on tulkittavissa se, ettei Akaasta ole
välttämättä tarvetta muuttaa
muualle vaan yli 70 % ei näe
asiaa ajankohtaisena, osa ei
sitä ole edes ajatellut. Kirkos-

ta ei myöskään koeta tarpeelliseksi erota, sillä yli 70 % ei
koe sitä ajankohtaiseksi ja
osa ei tekisi sitä missään tilanteessa. Samoin akaalaiset
näyttävät olevan varsin tyytyväisiä omaan elämäänsä ja
seurakuntaansa.
Seurakuntaa haastetaan
kuitenkin myös astumaan
tähän päivään ja aikaan, sillä

tutkimus tuotti tietoa, että
vapaaehtoistoimintaan laajalla skaalalla olisi halukkuutta.
Halukkuus on usein projektiluonteista eikä vuosikausia
kestävää sitoutumista. Tätä
emme ole ehkä osanneet
tarpeeksi huomioida.
Seurakunnan toivotaan
näkyvän ja kuuluvan arjessa: tapahtumissa, toreilla ja

turuilla, työpaikoilla ja kahviloissa, julkisilla paikoilla
laidasta laitaan. Olemaan
mukana elämässä, iloissa ja
suruissa – niin minä sen tulkitsen.
Nämä ovat tärkeitä toiveita huomata ja huomioida
tulevien vuosien strategiaa
suunniteltaessa. Kokonaiskirkon uusi strategia ”Ovet

auki” kutsuu myös meitä
täällä Akaassa toimimaan.
Tavoitteemme siis joka
osa-alueella olkoon kirkon
läsnäolo avoimine ovineen
ihan jokaisen tulla ja olla –
hyväksyttynä ja rakastettuna.

Kukka Salmiovirta

Akaan seurakunta liittyy
Tampereen aluekeskusrekisteriin
vuoden 2021 alusta
Akaan seurakunta liittyy
Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021
alusta lukien. Tampereella
sijaitsevassa aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen
pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun
muassa virkatodistusten ja
sukuselvitysten laatiminen,
avioliiton esteiden tutkinta
sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja
kirkkoon liittymisten rekisteröiminen.
Vuonna 2019 toimintansa aloittaneeseen aluerekisteriin kuuluvat tällä hetkellä Tampereen seurakunnat
sekä 15 muuta seurakuntaa.
Vuoden 2021 alusta mukaan liittyy 8 seurakuntaa:
Akaan, Kangasalan, Kihniön, Lempäälän, Nokian,
Riihimäen, Sääksmäen ja
Vesilahden seurakunnat.
Aluekeskusrekisteriin
vuonna 2021 kuuluvissa
seurakunnissa on yhteensä
noin 386 000 jäsentä.
Aluekeskusrekisterin
palveluita tarvitaan mm.
silloin, kun tilataan sukuselvitys vainajan perunkirjoitusta varten.
Sukuselvityksen voi tilata Tampereelta puhelimitse tai sähköisesti. Yhteen

sukuselvitykseen voidaan
merkitä vainajan muutot
kaikkien niiden seurakuntien osalta, jotka kuuluvat
aluekeskusrekisteriin. Tämä säästää omaisten aikaa
ja kustannuksia, kun sukuselvitystä ei tarvitse pyytää
jokaisesta seurakunnasta
erikseen.
Vi i m e i s t ä ä n v u o d e n
2022 alusta lukien yhdelle
sukuselvitykselle saadaan
vainajan muuttohistoria
koko Suomen alueelta.
Asiointi kirkonkirjojenpidon asioissa ei ole enää
sidottu paikallisen kirkkoherranviraston aukioloaikoihin.
Aluekeskusrekisterissä suositellaan sähköistä
asiointia. Lisäksi aluekeskusrekisterin puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä
9 – 15.
Akaassa palvellaan edelleen seurakuntalaisia hau-

tajaisten sekä perhejuhlien tilojen ja toimitukseen
osallistuvien henkilöiden
varausasioissa.
Yh t e y d e s s ä vo i o l l a
1.1.2021 alkaen puhelimitse tai sähköpostilla. Kirkkoherranvirasto on jatkossa
seurakuntatoimisto, jossa
asiakkaita palvelee jatkossakin seurakuntalaisille tuttu Marjut Siltanen.
Aluerekisterin perustamisen taustalla on Kirkkohallituksen linjaus vuodelta
2015, minkä mukaan kirkonkirjojen pito on mielekästä toteuttaa alueellisissa
keskusrekistereissä.
Kirkkohallituksen linjauksen mukaan kaikkien
seurakuntien on kuuluttava
johonkin aluekeskusrekisteriin viimeistään vuonna
2022.

Lisätietoja:
Kirkkoherra Kukka Salmiovirta p. 050 505 3133,
kukka-maaria.salmiovirta@
evl.fi.
Aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen p. 040 804
8701, kari.salonen@evl.fi.
www.tampereenseurakunnat.fi/aluekeskusrekisteri.

Viialan lähetystupa on jo 20 vuoden ajan toiminut täysin vapaaehtoisvoimin lähetyksen
kahvio-myymälänä.

Seurakunta ottaa käyttöön
Vapaaehtoistyö.fi–palvelun!

Koronavuosi on korostanut
auttamistarvetta ja samalla myös auttamisen halua.
Kirkkopalveluista todetaan
että: ” Koronaepidemian
aikana syntyi suuri auttamisen halu sekä uusia auttamisen muotoja, vaikkakin
epidemian aikana monet
vakiintuneet vapaaehtoistyön tehtävät olivat tauolla.
Poikkeusoloissa vapaaehtoistoimintaan innoittivat muun
muassa halu auttaa, huoli
riskiryhmistä, velvollisuudentunto sekä tehtävien tar-

joama mielekäs tekeminen.”
Lue koko uutinen täältä: https://www.kirkkopalvelut.
fi/koronaepidemia-herkisti-toisten-hadalle-sadat-uudet-vapaaehtoiset-aloittivat-tyonsa-uusi-vapaaehtoistyo-fi-avataan-tanaan/
Akaan seurakunta haluaa
omalta osaltaan koota yhteen
vapaaehtoistoimijoita erilaisine taitoineen, tietoineen ja
mahdollisuuksineen auttaa ja
osallistua. Kätevimmin tämä
tulee onnistumaan Vapaaehtoistyö.fi työkalulla, jonka

otamme aktiivisesti käyttöön
heti ensi vuoden alusta. Halutessasi voit jo ennakkoon
käydä vilkuilemassa millaisesta asiasta on kyse ja miten
voit tarjota omaa osaamistasi
tai aikaasi mukaan. Kaikki on
hyödyksi, oli se sitten mitä
tahansa, auttamista, runoilua, laulamista, soittamista,
siivoamista kahvinkeittoa,
päivystämistä, IT-taitoja, vain
taivas on rajana. Ole rohkea
ja lähde mukaan toimimaan!
Kukka Salmiovirta
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Joulun ihme kurjuuden keskellä
5-vuotias Denisa-tyttö
asuu Romanian slummialueella kaatopaikan vieressä. Alue on täynnä pieniä hataria savimökkejä,
jotka on kasattu kaatopaikalta kerätyistä puunpaloista.
Mökeissä on maalattia,
joka on erityisen kylmä
talvella. Lisäksi ikkunoista
ja ovesta pakkanen puskee
talviöinä sisään. Kylässä
kaikki pelkäävätkin talvea,
sillä silloin kuolee moni
lapsi kylmyyteen – tämän
päivän EU:ssa.

Pieni tyttö,
joka paleli
Denisa istuu hiljaa pienessä pimeässä mökissä ja tärisee. Muut lapset leikkivät
ulkona, nauru kuuluu sisälle saakka, mutta tytön silmistä näkee vain surullisen
katseen.
Hän on kylmissään ja
kaipaa äitiä, joka kuoli tytön ollessa vasta kolmen
kuukauden ikäinen vauva.
Isä yrittää pitää Denisasta
ja kahdesta muusta sisaruksesta huolta, mutta se
on nyt lähes mahdotonta
ruokkia heitä, koska kylminä kuukausina keikkatöitä
pelloilla ei ole tarjolla.
”Olisipa lapsilla edes
kengät pienissä jaloissaan”,
toivoo isä.
Monet romanivanhemmat jättävät lapsensa selviytymään keskenään tai

vaikeaa, koska omat vanhemmat eivät osaa auttaa
lapsia lukutaidottomuutensa takia.
Moni lapsi ja nuori on
kiusaamisen kohteena vain
siksi, että on romani.

Denisan joulu

Pikku-Samuel rakastaa esikoulua.

isovanhempien luokse, kun
matkaavat edes jonkinlaisen toimeentulon toiveista
naapurimaihin kerjäämään
tai myymään lehtiä.
Kerjääminen on monessa perheessä ainut mahdollisuus saada mitään, koska
heiltä puuttuu syntymätodistus, siksi mitään toivoa
valtion tuesta ei ole.
Romaniassa romaanit
ovat hyljeksittyä kansaa,
eikä heillä ole ihmisarvoa.
Denisan ja kymmenien
tuhansien romanilasten
perheissä lapsilta puuttuvat riittävät vaatteet,
ja perushygienia on olematonta. Niissä kodeissa,
missä päihteidenkäyttö on
riistäytynyt käsistä, äidit ja
lapset joutuvat väkivallan
uhreiksi.
Koulua käydään kuka
mitenkin. Oppiminen on

Niin kauan, kun löytyy rakkautta, löytyy toivoa, niitä
ihmisiä, jotka näkevät toisen ihmisen hädän.
Ihmisiä, jotka tuntevat
rakkautta, kun katsovat
pienten lasten anoviin ja
surullisiin silmiin, silloin
syntyy halu auttaa, jakaa
omastaan, tuottaa iloa!
Suomesta lähtee rekkalastillisia paketteja tänäkin
jouluna Romanian lapsille.
Pieniä paketteja, mutta niin
suuria niiden saajille!
Mukaan pakataan jokin
lelu tai yllätys ja lämmintä
vaatetta.

Odotettuja vieraita
Kun kristillisten järjestöjen
avustustyöntekijät saapuvat romanikylään tuomaan
paketteja lapsille ja ruokaa
perheille, kaikki lapset
juoksevat oitis paikalle.
Mutta Denisa on liian
kylmissään, eikä liikahda
mökistä ulos. Kuluu jokunen hetki, kun ystävällinen
nainen saapuu hämärään
mökkiin ja kyykistyy Denisan eteen.
Hän silittää tytön hiuksia

hiljaa ja ojentaa paketin.
Tytön ilme kirkastuu.
Onko tämä hänelle? Oikea
joululahja!
Hän ei ole koskaan saanut sellaista.
Denisa avaa paketin, josta löytyy pieni nalle, lämpimät villasukat, kengät,
soma pieni villatakki, juuri
hänen kokoisensa.
Avustustyöntekijä ottaa
tytön syliinsä ja pukee hänet. Tätä on rakkaus.

Samuelin suuri suru
ja ja suuri ilo
Suloinen pikku-Samuel
kolmen sisarensa kanssa
joutui äitinsä hylkäämäksi
vasta muutaman vuoden
ikäisenä.
Nyt vajaa kuukausi sitten hänen isänsä kuoli
maksatulehdukseen. Lapsista tuli orpoja. Isoäiti
yritti ottaa ohjat käsiinsä
ja huolehtia lapsista, mutta hän kokee sen hyvin
vaikeana pienessä mökissä
ilman ruokaa, vaatteita ja
lämpöä.
Joulun ihme tapahtui
kuitenkin tämän perheen
kohdalla, kun rakastavat
kristityt löysivät heidät ja
järjestivät lapsille paikan
kristillisessä koulussa.
Koulussa saa lämpimän
ruuan, siellä on juoksevaa
vettä ja lämmin olla.
Samuel käy innostuneena esikoulua ja rakastaa
sitä.

Lasten ja perheiden
seurakunta
Lämmin tervehdys kaikkiin
koteihin!
Tällä hetkellä elämme joulunalusaikaa. Lapset odottavat malttamattomasti joulun
kohokohtaa ja aikuisillakin
on omat kiireensä ja huolensa.
Poikkeusoloista huolimatta Akaan seurakunnan
lapsi- ja perhetoiminta on
jatkunut lähes normaalisti.
Lapsia on päiväkerhoissa
ja muskareissa.
Perhekerhoissa on perheitä ihan mukavasti.
Kuitenkin vielä on tilaa,
ja kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita.
Päiväkerhot kokoontuvat
Kylmäkoskella tiistaina ja
torstaina kello 9-11, Toijalassa maanantaina, tiistaina
ja keskiviikkona kello 1315.30.
Perhekerhot kokoontuvat kaikilla kirkoilla: Viialassa tiistaina kello 9-11,
Kylmäkoskella maanantaina
9-11 ja Toijalassa keskiviikkona 9-11.30 ja perjantaina
9-12.
Perhekerhoihin on helppo tulla, koska jokainen voi
tulla silloin kun itselle sopii
ja lähteä kun on mielestään
kerhoillut tarpeeksi.
Kirkkomuskarit kokoontuvat kerran viikossa Viialassa torstaisin.

Minna ja Vili (oik.): On hienoa käydä Perhekerhossa ihan
itsensä takia ja huokaista hetki, kun Vilillä on seuraa toisista
lapsista. Koen tämän matalan kynnyksen paikaksi ja tänne
on helppo tulla! Jenni ja Matilda (vas.): Olen lapsesta asti
itse ollut seurakunnan toiminnassa, ensin päiväkerhossa ja
isompana sitten vedin erilaisia kerhoja. Tämä on luonnollinen ja helppo valinta tulla seurakunnan kerhoon. Matildallekin tekee hyvää käydä tutustumassa toisiin lapsiin.

Vauvaryhmä kello 9.3010 ja taaperot kello 10.3011.

Joulunajan juhlat
juhlitaan ulkona
Tänä vuonna juhlimme yhteiset lapsi- ja perhetyön
joulujuhlamme ulkona,
kirkon ja seurakuntatalon
ympäristössä 16.12. kello
18 alkaen (Sontulantie 1,
Toijala).
Tule kokemaan jännittä-

viä hetkiä kanssamme!
Tähän juhlaan ovat kaikki seurakuntalaiset tervetulleita!
Kaikkia vauvoja kutsutaan kirkkomuskarin joulukirkkoon 17.12 klo 9.30
Viialan kirkkoon, luvassa
jouluiset kahvit.
Jouluiloa jokaiseen kotiin!
Berit Joki
lastenohjaaja

Myös hänen sisarensa
pääsivät kouluun.

Valo loistaa
”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan
ja kaikki enkelit hänen
kanssaan, silloin hän istuu
kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän
erottaa toiset toisista, niin
kuin paimen erottaa lampaat vuohista.
Ja hän asettaa lampaat
oikealle puolelleen, mutta
vuohet vasemmalle. Silloin
Kuningas sanoo oikealla
puolellaan oleville: Tulkaa, minun Isäni siunatut,
ja omistakaa se valtakunta,
joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli
nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja
te annoitte minulle juoda;
minä olin outo, ja te otitte
minut huoneeseenne; minä
olin alaston, ja te vaatetitte
minut; minä sairastin, ja te
kävitte minua katsomassa;
minä olin vankeudessa, ja
te tulitte minun tyköni.”
Silloin vanhurskaat
vastaavat hänelle sanoen:
'Herra, milloin me näimme
sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja
annoimme sinulle juoda?
Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut
huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?

Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan
vankeudessa ja tulimme
sinun tykösi?”
Niin Kuningas vastaa ja
sanoo heille: ”Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä
olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle”. Matt. 25:31 - 40
Tämä Kuningas, Jeesus
Kristus, syntyi maailmaan,
köyhään ja vaatimattomaan
eläinten suojaan, jotta jokainen kansallisuuteen tai
säätyyn katsomatta, voisi
tulla Hänen luokseen.
Hän syntyi maailmaan,
jotta löytäisimme pelastuksen ja sellaisen rakkauden,
mikä opettaisi meitä näkemään toisen ihmisen yhtä
arvokkaana, kuin itsekin
olemme.
Hän syntyi maailmaan
myös siksi, että voisimme viedä toivon pikku
Deniselle ja Samuelille ja
kymmenille tuhansille hänen kaltaisilleen - tänäkin
jouluna.
Mia Joki

Lähetyksen joulunaika
La 28.11. Lähetysmyyäiset klo 12 – 14 Kylmäkosken srk-talossa. Jos et pääse paikalle varsinaisena
myyjäispäivänä, niin Marjalta p. 040 836 4648 voit
varata ajan omia ostoksia varten. Myyntituotteet
ovat esillä jouluun asti.
La 5.12. Viialan lähetystuvan pop up myymälä
(Keskuskatu 39) auki klo 10 – 12 kortti- ja käsityöostoksille.
Ke 9.12. Akaan lähetyspiiri klo 13 Akaan srk-salissa. Joululaulujen sanoman äärellä Juha Salmesvuori.
Ke 16.12. Lähetyspiiri klo 13 Viialan srk-salissa.
Mukana Hessu-kanttori.

www.akaanseurakunta.fi

Itsenäisyyspäivän
ruokajako
Tänä vuonna ruokailu korvataan
ateriapaketilla, joka jaetaan 200 ensimmäiselle.
Turvavälien takaamiseksi jakelu
toimitetaan ulkotiloissa.
Ruoka on pakattu valmiiksi.
Noutopisteet: Viiala, Torikadun Millerina, Torikatu 4.
Toijala, Akaan seurakuntatalo, Sontulantie 1.
Lisätietoja 040 199 7542.
Järjestäjinä Akaan seurakunta
sekä Akaassa toimivat Helluntaiseurakunnat
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Kauneimmat joululaulut Akaassa
pidetään poikkeusjärjestelyin.

www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunta on Facebookissa
Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakuntatoimisto (Sontulantie 1, Toijala)
Yhteydenotot puhelimitse: 040 358 3342 ja
sähköpostitse: akaan.seurakunta@evl.fi
Puhelinpalvelu ma - to klo 9 -11 040 358 3342
Papit
kirkkoherra Ali Kulhia (virkavapaalla) 040 739 8390
vs. kirkkoherra Kukka Salmiovirta 050 505 3133
seurakuntapastori Rauli Helenius 040 553 8485
kappalainen Tero Kuparinen 0400 51 1677
vs. seurakuntapastori Katja Pääkkönen 050 527 8449
seurakuntapastori Sirpa Piirto (virkavapaalla) 040 709 3430
vt. kappalainen Mika K. T. Pajunen 050 574 4116
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
Viialan kirkko, Viiala
Harri Poutanen 040 839 5856
Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoski
Pasi Nieminen 040 594 8556
Diakoniatyöntekijät
Jaana Alasentie (ma. diakonian työalavastaava) 040 725 7427
Marjo Perkiö 040 839 5975
Satu-Tuulia Halkosaari 040 725 7418
Eeria Suontausta 040 709 1691
Erityisnuorisotyönohjaaja
Tarmo Repo 040 715 4788
Nuorisotyönohjaajat
Hele Ali-Löytty 040 543 5906
Jani Myllylä, vs. 040 742 2711
Aliina Hakonen, vs. 040 484 1626
Henni-Säde, (virkavapaa)
Veera Lahti, (virkavapaa)
Lähetys- ja tiedotussihteeri
Jaana Viitakangas-Klemola 040 182 5226
Kasvatuksen työalavastaava
Hanna Jussila 040 725 7415
Lastenohjaajat
Berit Joki, Toijala 040 358 3334
Susanna Antosalo, Toijala 040 765 5544

Toijala: su 13.12. klo 18 lauletaan ulkona kirkonmäellä ja torilla. Myös lapsille sopivia kauneimpia. Samassa
yhteydessä voit nauttia kuumaa glögiä turvavälit muistaen.
Viiala: pe 4.12. klo 16 - 16.30 lapsikuoro Laulutähdet laulavat joululauluja. Tule kuuntelemaan!
su 13.12. klo 18-18.30 kirkkokuoro laulaa joululauluja. Tilaisuus striimataan, joten voit laulaa kotona mukana
tai tulla kirkkoon kuuntelemaan. To 17.12. klo 14 -14.30 Ruskakuoro laulaa joululauluja ja klo 17 -17.30 Koraalikuoro laulaa joululauluja Tule kuuntelemaan! Su 20.12. klo 11 messussa lauletaan muutamia kauneimpia
virsien sijaan.
Kylmäkoski: Kylmäkoskelle voit tulla kirkkoon laulamaan asuinalueesi mukaiseen tilaisuuteen. Su 13.12.
klo 16 laulavat Järviössä, Vuolteessa, Tipurissa ja Riuttamäessä asuvat. Klo 18 laulavat Savikoskella ja Taipaleella asuvat ja klo 20 laulavat Asemalla, Alpilassa ja Haavistossa asuvat. Su 20.12. klo 18 laulavat Kirkonkylässä asuvat. Laulamassa voi olla korkeintaan 50 henkilöä kerralla.
Seuraa tiedotusta Akaan Seudussa ja seurakunnan kotisivuilla, sillä koronatilanteen muuttuessa myös yllä
olevat suunnitelmat mahdollisesti muuttuvat!

Diakonian joulunaika
Kaiken kansan puurojuhla
16.12. Akaassa

Puurotykki ja jouluinen tervehdys Toijalassa, Viialassa
ja Kylmäkoskella.
Akaan seurakunta tarjoaa jouluista puuroa syötäväksi
paikan päällä, turvallisesti ulkona Viialan torilla klo
11-13, Kylmäkoskella Tokmannin parkkipaikalla klo
13.30-15.30 ja Toijalan torilla klo 16-18. Muutaman
joululaulunkin laulamme. Jotta puuroa riittää kaikille
halukkaille, syömme sen paikan päällä. Mukana seurakunnan työntekijöitä.

Akaan alueen jouluavustukset ja lasten
joulupuulahjat

haettavissa sähköisesti tai paperisella hakulomakkeella 30.11.20 mennessä.
Hakemuksen voi palauttaa sähköpostilla diakonia.
akaa@evl.fi.
Paperilomakkeen voi saada ja palauttaa Akaan seurakunnan
Toijalan diakoniatoimistossa to 26.11. klo 9 – 12 ja
Viialassa klo 11 - 12.
Sähköinen lomake täytettävissä seurakunnan verkkosivustolla www.akaanseurakunta.fi.
Tiedustelut: diakonia.akaa@evl.fi

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)
talouspäällikkö Arja Tarela 0400 396 694
taloussihteeri Hanna Lamminen 040 358 3341			
Leirikeskukset
Toukola, Toukolantie 98, 37910 Akaa
Kumpula, Kumpulantie 19, 37830 Akaa

Armon, ilon ja toivon yhteisö
Akaan seurakunnan tiedotuslehti 3/2020
Päätoimittaja Kukka Salmiovirta
Toimitussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola
Kirjoittajat Mia Joki, Juha Kosonen, Mika K T Pajunen
Valokuvat Nicu Gal, Mia Joki, Olivia Joki, Kimmo Lyytikäinen,
Liisa Pajunen, Jaana Viitakangas-Klemola, Viiala Seuran
kokoamia kuvia Viialan kirkon 70-vuotisjuhlanäyttelyyn
Taitto Akaan Seutu /Jarno Keskinen
Seuraava lehti ilmestyy 24.3.2021

Joulunajan
konsertit
La 28.11. klo 18 Amadeus Lundbergin Meidän
joulu-konsertti Akaan kirkossa. Liput 25€
Su 29.11. klo 14 ”Tuikkikaa, oi joulun tähtöset”
– virittäytymistä jouluaikaan, konsertti Viialan
kirkossa. Muusikko Sanette Sevón sekä Akaan Nuorisokuoro Heikki Ali-Löytyn johdolla. Vapaa pääsy.
Ke 9.12. klo 19 Sommelo-kuoron konsertti Viialan kirkossa
Pe 11.12. klo 18 ”Tuikkikaa, oi joulun tähtöset”
– virittäytymistä jouluaikaan, konsertti Akaan kirkossa. Muusikko Sanette Sevón sekä Akaan Nuorisokuoro Heikki Ali-Löytyn johdolla. Vapaa pääsy.
Ma 14.12. klo 18.30 Valkeakosken Musiikkiopiston oppilaskonsertti Viialan seurakuntasalissa
La 19.12. klo 17 ja klo 19.30 Petri Laaksosen ja
Sommelo-kuoron joulukonsertit Akaan kirkossa.
Su 20.12. klo 16 ”Me käymme joulun viettohon” –konsertti Kylmäkosken kirkossa. Riitta Toivonen-Jäppinen, sopraano ja Marja Karhu, säestys.
Vapaa pääsy.

Joulunajan
jumalanpalvelukset ja
hartaudet Akaassa
Huomioitahan koronaturvallisuuden.
Tilaisuuksiin on mahdollista vielä tulla muutoksia.
Toijala
(Kirkkoon voi tulla kerralla max. 200 hlöä.)
Su 29.11. Messu klo 10 kirkossa, Akaan kirkkokuoro
Itsenäisyyspäivä 6.12. Messu klo 10 kirkossa.
Su 13.12. Messu klo 10 kirkossa.
Su 20.12. Messu klo 10 kirkossa.
Jouluaatto 24.12. Jouluhartaus lapsiperheille klo
14 kirkossa, voi seurata myös suoratoistona. Joulukirkko klo 16 kirkossa.
Joulupäivä 25.12. Messu klo 8 kirkossa. Akaan
kirkkokuoro.
Su 27.12. Messu klo 10 kirkossa.
Viiala
(Kirkkoon voi tulla kerralla max. 90 hlöä.)
Su 29.11. Messu klo 18 kirkossa. Viialan kirkkokuoro
Itsenäisyyspäivä 6.12. Sanajumalanpalvelus klo
11 kirkossa. Ruskakuoro
To 17.12. Kirkkomuskareiden joulukirkko klo
9.30 kirkossa
Su 20.12. Messu klo 11 kirkossa. Koraalikuoro.
Jouluaatto 24.12. Joulukirkko lapsiperheille klo
13 kirkossa. Viialan lapsikuoro Laulutähdet. Joulukirkko nuorille ja nuorille aikuisille klo 14.30
kirkossa. Akaan Nuorisokuoro. Jouluhartaus klo 16
kirkossa. Viialan kirkkokuoro.
Joulupäivä 25.12. Messu klo 7 kirkossa. Jouluaamun kuoro
Ma 28.12. Enkelikirkko klo 18 kirkossa.
Kylmäkoski
(Kirkkoon voi tulla kerralla max. 90 hlöä.)
Su 29.11. Messu klo 10 kirkossa ja striiminä www.
akaanseurakunta.fi. Kylmäkosken kirkko 120 vuotta.
Kirkko- ja lapsikuoro. Saarna arkkipiispa emeritus
Jukka Paarma
Itsenäisyyspäivä 6.12. Messu klo 10 kirkossa. Kirkkokuoro.
Su 13.12. Messu klo 10 kirkossa.
Jouluaatto 24.12. Joulukirkko klo 14 kirkossa
Kirkonkylällä asuville. Lapsikuoro. Joulukirkko klo
15.30 Savikoskella, Taipaleella ja Asemalla asuville.
Jouluyön messusta tiedotamme myöhemmin.
Tapaninpäivä 26.12. Messu klo 10 kirkossa.
Muuta
To 10.12. Sotaveteraanien Jouluntulet-hartaus
vanhalla kivisakastilla klo 18, mukana Pasi Hakkarainen, Tero Kuparinen. Kahvitus Punaisen Ristin toimistolla hartauden jälkeen.

