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Mitä kaipaat?
M

illoin viimeksi koit kaipausta? Sitä syvää, riipaisevaa, kaunista ja pyhää tunnetta, jossa
on kaihoa ja sielun pakottavuutta mukana.
Virren 415 viimeisen säkeistön lopussa lauletaan:
kaipauksesta lähdemme liikkeelle, kaipauksesta.
Voisiko kaipaus olla voimanlähde? Ajattelen, että
kyllä voi. Kaipaus saa ihmisen liikkeelle.
Me kaipaamme elämään jotakin parempaa, syvempää, pysyvämpää, kestävämpää, turvallisempaa. Tuo yksi sana, ”kaipaus”, kulkee syvälle sydämiimme. Sydän on herkkä. Se on yksityinen paikka,
kaikkein sisin ja omin, mitä meissä on.
Usko Kristukseen omana Vapahtajanaan on myös
sydämen asia. Ehkä me pelkäämme uskoa, sillä
usko toisi sydämeen Jumalan näkymättömän maailman ja siten jonkin vieraan voiman. Loppuisiko
silloin meidän oma hallintamme? Voisiko sydämessä olla tilaa sekä meille että Jumalalle, sekä uskolle
että kaipaukselle?
Kaipaus voi herättää meissä rukousta. Saamme
tuoda kaipauksemme Jeesuksen eteen. Silti se on
niin usein vaikeaa. Rohkenemmeko edes Jeesukselle kertoa, mitä sydämemme kaipaa, suorastaan
janoaa?
Muutamia vuosia itse kaipasin elämässäni jotakin,
mitä en osannut oikein kuvaillakaan. Aloin rukoilla
tuon kaipauksen löytymistä. Löysin itseni Helsingin
yliopiston teologisesta tiedekunnasta ja nyt saan
palvella uudessa tehtävässä seurakuntaani - pappina. Jumala vastasi rukoukseeni, vaikkakaan ei siinä
aikataulussa kuin sillä hetkellä toivoin. Sain rukoilla
monta vuotta, että tietäisin, mitä sydämeni kaipaa.
Nyt olen saanut rauhan tähän kaipaukseen.
Rukousta on monenlaista. Musiikki on monta
kertaa syvää rukousta. Musiikki on hyvä tunteiden
tulkki monessa tilanteessa, kun sanat tai ymmärrys
ei riitä kuvaamaan tunteita. Negrospirituaalit auttoivat puuvillapelloilla raatavia kestämään kovia
olosuhteita ja raskasta työtä. Heille ne olivat rukousta, rukousta paremmasta. Virret ovat lohduttaneet omaa kansaamme niin nälän kuin sodan vuosina ja monien vastoinkäymisten keskellä. Meille ne
ovat olleet rukousta, rukousta paremmasta
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lä Jumalan rajattomat mahdollisuudet.

Monika Viitala
seurakuntapastori

”Pappeus on minulle kutsumus”
Viitalaa kiehtoo erityisesti teorian ja käytännön
yhteensovittaminen.

Hänelle on merkityksellistä tarkastella teologiaa
ihmisten arkipäivän ja juhlankin keskellä.
–Jumalan sanasta voi ammentaa joka päivä jotain
uutta ja ihmeellistä. Odotan erityisesti toimituksia.
Niitä en ole päässyt diakonina tekemään ja niissä
ollaan elämän ääripäissä ihmisten rinnalla, Viitala
kertoo.
Sisimmässään Viitala on tuntenut kaipausta papiksi jo useamman vuoden ajan. Rukouksen avulla
hän on etsinyt paikkaansa kuunnellen Jumalan
kutsua.
– Minulle pappeus on kutsumus, johon koen, että
Jumala itse on minut valinnut. Saan palvella häntä
ja seurakuntaa oman työni kautta, toteaa Viitala.
Monika Viitala toimii Kangasalan seurakunnan
seurakuntapastorina puolen vuoden ajan.

6.7. Kiia Heroja, sello, Kati Tuominen-Heroja,
viulu, Fanni Heroja, piano, Jukka Heroja, sello

27.7. Steven Wilkinson, kitara

Viikkohartaus Sahalahden srk-talolla kesäja heinäkuussa tiistaisin klo 18. Hartaus- ja rukoushetki, yhdessäoloa ja iltatee. Mukana Lea
Pyyhtiä. Alkaen ti 7.6.

ama merkitys on ollut psalmeilla, joita Israelin
kansa ja sitten kristityt ovat laulaneet ja lukeneet halki vuosisatojen. Vaikka niissä tuodaan
esiin raskas tilanne, niihin kuitenkin sisältyy usein
toivo. Pimeänkin keskellä toivo elää! Sillä kuolema
on jo voitettu, Jeesus on jo ylösnoussut, hauta on
tyhjä. Siksi toivottomaankin tilanteeseen loistaa
valonsäde. Tuon valonsäteen tuo Jeesus, puolustajamme. Rukous näkee inhimillisen kaaoksen keskel-

29.6. Laura Marttila, käyrätorvi, Riikka Marttila, viulu, Jouko Laivuori, piano

Messu Sahalahden kirkossa sunnuntaina 12.6.,
26.6., 24.7 ja 21.8. klo 12.

Rantakirkko Sahalahden Holmansaaressa su
7.8. klo 12.

R

22.6. Olli Varonen, sello, Anni Varonen, oboe

13.7. Sami Majamäki, harmonikka

Sanajumalanpalvelus Laipanmaan erämaakirkossa Rajalan kämpällä su 10.7. klo 12. Osoite Teivaantie 571.

ukous vie meidät Luojan yhteyteen jo tässä
ajassa. Kun ajan rajat kerran katoavat meidän
tai läheistemme elämästä, kaipauksemme
täyttyy. Pääsemme kotiin taivaaseen Jeesuksen
Kristuksen pelastustyön tähden. Hän voi täyttää
kaipauksemme ja vahvistaa toivoa siitä, että kerran
kaipauksemme täyttyy lopullisesti. Rukous on meidän kommunikointivälineemme Jumalan kanssa.
Kaipauksesta lähdemme liikkeelle, kaipauksesta.
Sydämemme huokauksesta Jeesuksen Vapahtajamme puoleen. Anna kaipauksen tulla.

15.6. Sannamaria Salli, laulu, Jussi Tamminen,
piano

Messu Kuhmalahden kirkossa sunnuntaina
5.6., 19.6., 3.7., 17.7. ja 14.8. klo 10.

Messu Vehkajärven kirkossa lauantaina 25.6.
klo 12, sunnuntaina 31.7. ja 28.8. klo 10.

Kangasalan kirkossa (Ainontie 1) keskiviikkoisin klo 12. Vapaa pääsy.
1.6. Kangasalan kirkkokuoro, Jukka Heroja
8.6. Janne Kyrönlahti, urut

20.7. Elias Nummenmaa, marimba

10.8. Jukka Perksalo, sello, Kalle Perksalo, piano
17.8. Eveliina Ylikoski, laulu, Aaron Ahola, piano
24.8. Matti Huomo, urut
31.8. Kanttorit Sannamaria Salli, Janne Kyrönlahti, Jussi Tamminen ja Jukka Heroja.

Pappisvihkimyksen saatuaan Monika Viitala toimii pappina Kangasalan seurakunnassa.

PERHEILLE
Perheiden päivät la 18.6., 16.7. ja 13.8. klo 12–
18. Perheiden omatoiminen leiripäivä Pyysalon
leiri- ja tapahtumakeskuksen piha-alueella.
Pelivälineet ja pelipisteet käytettävissä. Omat
eväät mukaan, grillausmahdollisuus nuotiolla.
Uintia ja saunomista. Maksuton tapahtuma, ei
tarvitse ilmoittautua.

Pyysalon
juhannus

Juhannusaattona
Juhannusaattona 24.6.
24.6.
klo
15-20
klo 15-20

LÄHETYSTAPAHTUMAT
Suven valossa -konsertti ko 30.6. klo 19
Sahalahden kirkossa. Niilo Rantala ja Heidi
Pyykkönen esittävät runoja ja lauluja toivosta
ja luomakunnasta. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
seurakunnan lähetystyölle.
Lähetysilta ke 27.7. klo 18 Jussin Kodalla (Pohjantie 507, Kuhmalahti). Liisa ja Mikko Puhalainen kertovat lähdöstään lähetyskentälle. Matkaan siunaaminen ja kahvit. Mukana Markku
Viitala.
Lähetyksen elotulet ke 17.8. klo 18 Ukinrannassa (Ruutanantie 10). Janetta Vettenranta ker-

Seurakuntavaalien
ehdokasasettelu käynnissä

SEURAKUNTATOIMISTO

too työstään Suomen Lähetysseurassa. Kahvit, rukoushetki. Sään salliessa olemme ulkona.

3.8. Lauluyhtye Valkea

Syksyn seurakuntavaaleihin etsitään nyt ehdokkaita. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt uudelle nelivuotiskaudelle. Kangasalan
seurakunnan seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon.
Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Lue lisää ja asetu
ehdolle: kangasalanseurakunta.fi/vaalit. Ennakkoon voi äänestää 8.-12.11. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11.2022.

Diakonista papiksi
Yllä olevan tekstin kirjoittaja on monelle seurakuntalaiselle tuttu. Hän on seurakuntamme diakoniatyössä pitkään palvellut Monika Viitala.
Viitala vihittiin papiksi sunnuntaina 22.5. Tampereen tuomiokirkossa. Vihkimyksen suoritti Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.
Viitala on työskennellyt erityisesti Kuhmalahden
alueen diakoniatyöntekijänä. Kuhmalahden seurakuntaan hän tuli syksyllä 1999 ja Kangasalan seurakuntaan seurakuntaliitoksen myötä vuonna 2005.
Nyt papiksi vihitty Viitala aloitti teologian opinnon
syyskuussa 2019.

Messu Kangasalan kirkossa la 25.6. sekä joka
sunnuntai klo 10. Suurin osa messuista suoratoistetaan verkossa seurakunnan Kotikirkkokanavalla osoitteessa kangasalanseurakunta.
fi/kotikirkkokanava. Konfirmaatiomessuja ei
lähetetä suoratoistona.

Viikkomessu Kangasalan kirkossa keskiviikkoisin klo 18. Kirkko auki klo 17–19 hiljentymistä
varten. Pappi tavattavissa keskustelua varten.

Yllättävän moni tutuistakin virsistä ovat syntyneet
hyvin raskaiden elämänvaiheiden keskellä, ajatellaanpa vaikka nyt paljon esillä ollutta Bonhoefferin
virttä 600. Keskitysleirillä hän kirjoitti tai varmaankin rukoili vielä hyvyyden voimasta. Mitä se oli, jos
ei kaipausta paremmasta.
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Kuohunharjuntie 22, 36200 Kangasala, p. 040 309 8000.
Avoinna ma ja ti 10-15, to 10-17, pe 10-13, ke suljettu.
Avoinna kesällä 1.6.–31.8. ma ja ti 10–15, to 10–17. Ke ja pe suljettu.

Juhannusaattona pe 24.6. klo 15–20 Leiri- ja
tapahtumakeskus Pyysalossa (Pyysalontie
23) juhlitaan yhdessä. Seurakunnan yhteisessä
koko perheen juhannusjuhlassa pääsee pomppimaan pomppulinnassa, uimaan, pelailemaan
pelipisteillä, saunomaan ja paistamaan makkaraa. Illan päätteeksi on yhteinen kansanlaulukirkko ja juhannuskokko. Pyysalon ulkoalue on
vapaasti vieraiden käytettävissä. Seurakunta
järjestää yhteiskuljetuksen Kangasalta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kuljetukseen www.
kangasalanseurakunta.fi/ilmoittaudu.

Tiekirkko 6.6. – 7.8.
Kangasalan kirkko (Ainontie 1)
toimii tiekirkkona ajalla 6.6.–7.8.
ma–pe klo 10-17.
Opas paikalla.
Keskiviikkoisin
musiikkia klo 12,
pappi tavattavissa klo 17-19 ja iltamessu klo 18.

Kangasalanseurakunta.fi
Facebook: Kangasalan seurakunta
Instagaram: @kangasalanseurakunta

