Reformaation
merkkivuosi
Sääksmäen
seurakunnassa

Vuonna 2017 vietämme reformaation
500-vuotisjuhlaa ja Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuotta.

M

artti Luther julkaisi 95 teesiään 31.10.1517. Vuonna 2017 siitä tulee kuluneeksi 500 vuotta. Reformaation merkkivuotena muistetaan Lutherin
käynnistämää reformaatiota ja kirkkojen historiaa sekä reformaation merkitystä
Suomessa ja maailmalla. Samalla suuntaudutaan tähän päivään ja tulevaan. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin reformaatio – ytimestä nouseva uudistuminen, joka on ollut kirkossa jatkuvaa jo ennen Lutheria.
Merkkivuotta vietetään nimen Armoa 2017!
alla. Nimi viittaa armoon käsitteenä, mutta myös
pyyntönä ja kehotuksena. Merkkivuosi ohjaa
pohtimaan, mitä omassa seurakunnassa nyt olisi uudistettava – eikä vain seurakunnassa. Merkkivuosi on mainio mahdollisuus lähteä yhdessä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on hyvä elämä tänään ja tulevaisuudessa. Mistä löydämme armon?
Merkkivuosi on ekumeeninen. Se valmistellaan
ja vietetään yhdessä muiden kristillisten kirkkojen kanssa. Merkkivuosi on globaali. Sitä vietetään maailmanlaajuisesti. Merkkivuosi on merkityksellinen koko yhteiskunnalle. Suomessa
merkkivuoteen liittyy maan itsenäisyyden satavuotisjuhlinta.
Sääksmäen seurakunnassa merkkivuosi aloitettiin omenapuiden istuttamisella Valkeakosken hautausmaalle, Pappilanniemeen ja Sääksmäen kirkkopihalle
30.10.2016. Nämä tuovat iloa silmälle myös tulevina vuosina ja muistuttavat
merkkivuoden Armon sanoman jatkuvuudesta.

Tervetuloa mukaan merkkivuoden tapahtumiin!
Su 12.2.2017 klo 18 Sääksmäen kirkossa ”Vesper reformaation 100-vuotisjuhlasta
vuodelta 1617.”
Vanhan musiikin yhtye Musica Donum Dei sekä Pormestarin sinkit ja pasuunat esittävät
Heinrich Schützin ja Michael Praetoriuksen juhlajumalanpalvelusten musiikkia. Teos vie
kuulijan luterilaisen musiikkiperinteen rikkaille juurille. Magnificat, psalmit ja Lutherin virret on sovitettu monikuoroisesti laulu- ja vaskisoitinryhmille. Teemoina kiitos ja Jumalan
armo. Vapaa pääsy, ohjelmavihko 10 €.
Ke 29.3.2017 klo 18 ”500 vuotta luterilaisuuden vaikutusta suomalaisessa yhteiskunnassa”. Luento Valkeakoski-opiston luentosali, Kauppilankatu 2, Juha Valkama.
Luterilaisen kirkon vaikutus on historiassa ulottunut hengellisen elämänalueen lisäksi myös
kansanopetukseen ja yhteiskuntaelämään. Mikä oli aikanaan valtiokirkollisen järjestelmän
taustalla ja miten yhtenäiskulttuurista on irtauduttu; vai onko?

Toukokuussa vietetään
19.−28.5.2017.

reformaation

merkkivuoden

tapahtumaviikkoa

19.−21.5 Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Turussa ja Kirkkolaulujuhlat Helsingissä.
Ma 22.5. klo 17–20 lasten tapahtuma kirkoilla.
”Mun kirkko” -kirkkoseikkailu koko perheelle vapaasti valittavalla kirkolla. Mukana Metsäkansan kirkko, Valkeakosken kirkko ja Sääksmäen kirkko. Osallistujat saavat ”Kirkkopassit”, joihin kerätään merkintöjä. Osallistuneiden kesken arvotaan Luther-kirja.
Ti 23.5. klo 18 ilta aikuisille seurakuntataloilla.
Ole armollinen itsellesi. Miten huolehdin itsestäni? Alustajana perheneuvoja Päivi StelinValkama. Iltakahvi.
Ke 24.5. klo 11–14 eläkeläisten kevätjuhla Pappilanniemessä. Messu ja juhla.
To 25.5. klo 10 helatorstain messu Valkeakosken kirkossa.
To 25.5. klo 8–16 seitsemän kirkon pyörälenkki.
Perinteinen naapuriseurakuntien yhteinen pyöräilytapahtuma Valkeakosken, Sääksmäen,
Metsäkansan, Akaan, Viialan, Kylmäkosken ja Urjalan kirkoilla. Osallistuja käy vähintään
kahdella kirkolla, osallistuu arvontaan ja saa liikunnan iloa. Osallistumismaksu menee lähetystyön hyväksi. 		
To 25.5. klo 18 Suomalainen messu Tietotien lukion salissa.
Lasse Heikkilän ”Suomalainen messu” johdattaa suomalaisuuden perusjuurille. Yhtye, ReForYou-kuoro, tanssijat, solistit ja valokuvat johdattavat luonnonkauneuteen, suomalaisen
musiikin tyyleihin ja Suomen historian kokemuksiin.

Pe 26.5. klo 18 nuorten tapahtuma seurakuntatalolla.
Su 28.5. klo 18 Suvilinnun laulut Valkeakosken kirkossa.
”Jo joutui armas aika.” Kirkon Ulkomaanavun lauluvihkoilla virittäydytään alkukesän tunnelmaan.
Su 4.6. helluntaina klo 10 juhlamessu Sääksmäen kirkossa.
Helluntai on Sääksmäen perinteinen nimikkopyhä. Tänä vuonna
helluntai osuu Puolustusvoimien lippujuhlapäivälle. Messussa yhdistyvät reformaatiomerkkivuoden helluntai ja itsenäisyyden juhlavuoden kansallinen juhlapäivä. YLEn televisiointi
suorana lähetyksenä. Televisioinnin tähden ole paikalla hyvissä ajoin.
To 6.7. Runon ja Suven päivän juhla valkeakoskelaisille vanhuksille. Järjestäjinä Sääksmäen seurakunta, Valkeakosken kaupungin vanhuspalvelut ja SPR.
Pe 1.9. klo 18 kirkkokonsertti Sääksmäen kirkossa. Mukana Kaartin soittokunta.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 € Panssariprikaatin varusmiesten hyväksi. Munkkikahvit sotilaskotiautosta klo 17 alkaen.
La 3.9. Sääksmäen seurakunta on mukana Voipaalan syysmarkkinoilla.
Su 1.10. mikkelinpäivänä klo 10 radiojumalanpalvelus Sääksmäen kirkosta.
Su 29.10. merkkivuoden juhlamessu.
Su 29.10. klo 18 sellokonsertti Sääksmäen kirkossa.
Markku Luolajan-Mikkola soittaa reformaatiovuoden musiikkia.
Su 5.11. Reformaatio 500, valtakunnallinen pääjuhla Turussa.
Ke 6.12. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivä.
Valkeakosken eri kuorojen yhteinen itsenäisyyspäivän konsertti.

”Luterilaisuuden sydänääniä.” Reformaation merkkivuoden illat syksyllä 2017
Su 17.9. klo 18 Kappelikirkossa ”Yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden”:
syntinen kelpaa Jumalalle.
Su 15.10. klo 18 Kappelikirkossa teologian tohtori Miikka Anttila: ”Luther ja musiikki”.
Su 5.11. klo 18 Kappelikirkossa Piispa emeritus Juha Pihkala: ”Sakramentit luterilaisuuden sydänääninä”.

