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Pieni kylä – suuri sydän

LIEDENPOHJA

Kirkon juhla on koko kylän juhla
Liedenpohjan
kirkon
60-vuotisjuhlaa on valmisteltu hartaasti ja pitkään,
pidempään kuin alun perin oli suunnitelmissakaan.
Kirkon vihkimisestä tuli kuluneeksi 60 vuotta jo
viime vuoden lokakuussa,
mutta merkkipäivän juhlallisuudet päätettiin koronan
vuoksi siirtää. Sunnuntaina
24. heinäkuuta on varsinainen juhla, mutta jo lauantai-iltana järjestetään kaikille avoin rukoushetki järjestelytalkoiden yhteydessä.

”

Messu striimataan suorana
Virtain seurakunnan YouTubekanavalla”

– Juhla on koko kylän
yhteinen ponnistus. Jär-

autoja voi jättää parkkiin
Maamiesseuran kuivaajan
pihaan, Mönkäre ohjeistaa.
Messussa saarnaa Turun
hiippakunnan emerituspiispa Kaarlo Kalliala, jolla
on sukujuuria Liedenpohjassa. Liturgina toimii vs.
kirkkoherra Jukka Taskinen. Jumalanpalveluksessa avustaa joukko kyläläisiä, musiikissa vahvistuksena on sellisti Anu Keski-Saari.

jestelyissä on Liedenpohjan kirkon kannatusyhdistyksen, kyläyhdistyksen ja
Maamiesseuran lisäksi Virtain seurakunta, kertoo juhlatoimikunnan puheenjohtaja Annikki Mönkäre.
Sunnuntaiaamuna ennen
juhlamessun alkua lasketaan kukat hautausmaan
tontin lahjoittaneiden Matti ja Elina Tomperin sekä kirkon rakentamiseen
voimakkaasti vaikuttaneen
Voipa Nuorukainen Sulkavan haudoille.

Kuljetus
keskustasta

Liedenpohjan kirkon
uniikit
ehtoollisvälineet ja kastemaljan on
tehnyt keraamikko Risto Juhani. – Kuulin itsekin vasta hiljattain, että sarjaan kuuluu myös
kastemalja, ja se löytyi
kirkon kätköistä, iloitsee Annikki Mönkäre.

Liedenpohjan kirkon messu on samalla Virtain seurakunnan pääjumalanpalvelus, eikä Virtain kirkossa
järjestetä tapahtumaa samana päivänä. Virtain kirkolta järjestetään kuljetus
Liedenpohjaan.
– Kirkon pihan lisäksi

Messun jälkeen juhlaväelle on tarjolla ruokailu.
Juhlaohjelmassa Päivi
Savinen kertoo omia muistojaan kirkon 60-vuotisesta
historiasta ja Pentti Uotilan rakentamaa viulua soittaa Annamari Ylä-Soini.
Juhlassa on luvassa myös
kaksi lahjoitusta Liedenpohjan kirkolle, ja juhlan
päätteeksi tarjotaan kakkukahvit.
Messu striimataan suorana Virtain seurakunnan
YouTube-kanavalla, pääjuhla myöhemmin tallenteena.
– Toivomme erityisesti,
että Alavuden Sapsalammin ja Sulkavankylän väki virtolaisten, kyläläisten
ja loma-asukkaiden ohella osallistuisi juhlaan, sillä onhan naapurikylillä ollut merkittävä vaikutus kirkon olemassaoloon, Mönkäre sanoo.

Liedenpohjan kansainvälinen
paikallisradioasema

Anja Jaatinen on harrastanut kudontaa viitisen
vuotta.

Onnenpolkua
kangaspuilla
Liedenpohjan kudontapiiri on toiminut yli 40 vuotta. Wanhalla koululla on
kymmenet kangaspuut, jotka kolkkaavat tasaiseen tahtiin kansalaisopiston toimintakaudella ja usein sen ulkopuolellakin.
– Tulijoita kudontapiiriin
olisi enemmänkin, mutta nyt
on ollut kymmenen osallistujan rajoitus koronan vuoksi. Toivottavasti se nyt poistuu lopullisesti, toteaa viitisen vuotta piirissä mukana
ollut Anja Jaatinen.
Kangaspuissa valmistuu
tällä kertaa räsymattoa, mutta Jaatinen on kutonut myös
shaaleja, poppanaa, pellavapyyhkeitä sekä liinoja ja pannunalusia paperinarusta.
– On kiva, että on erilaisia
vaihtoehtoja, mitä voi tehdä.
Porukalla aina suunnitellaan,
millainen loimi laitetaan.

Onnenpolku-matto on ollut suosittu, hieman erilainen
kudos. Matonkuteita on leikattu välillä talkoillakin.
Välillä kutomiseen tulee
taukoa, kun polkimen naru
katkeaa.
– Silloin mietitään, kuka olisi ketterin vääntäytymään kangaspuiden alle
korjaamaan tilanteen, Jaatinen nauraa.
Myös jotkin mallit vaativat
tarkkaavaisuutta, ettei loimen
järjestys mene sekaisin. Hyvin suunniteltu värimallikin
saattaa muuttua työn edetessä useaan kertaan.
Parasta kudontapiiriläisten mielestä on yhdessäolo,
ja se kun yksineläjäkin saa
juttuseuraa.
– Porukkahenki on hyvä.
Tietysti myös valmiin työn
saaminen pois puista on palkitsevaa.

– Liedenpohjassa 22 vuoden ajan toiminut radioasema Scandinavian Weekend Radio SWR on saanut viime aikoina normaalia enemmän kansainvälistä huomiota. Alan Pennington kirjoitti siitä artikkelin kansainväliseen
hakuteokseen World Radio Television Handbook
vuoden 2021 painokseen,
iloitsee toiminnassa mukana oleva Tatu Pääkkönen.
SWR on ollut uutisaiheena muun muassa belgialaisessa Viva Plus -nettiradiossa sekä englantilaisessa Radio User-lehdessä.
Asema tunnetaan lyhytaaltoharrastajien keskuudessa
ympäri maailman.
SWR lähettää ohjelmaa
loppuvuoden aikana 6. elokuuta, 8. lokakuuta, 5. marraskuuta ja 3. joulukuuta.
Lähetys alkaa lauantaina
heti vuorokauden vaihduttua Nazarethin kappaleella ”Turn on your receiver”
ja päättyy ennen vuorokauden vaihtumista Sibeliuksen Finlandiaan.
Lähetys kuuluu paikallisesti taajuudella 94,9
MHz, minkä lisäksi sitä voi
kuunnella myös ulkomailla
lyhyt- ja keskiaalloilla se-

SWR:n studiossa DJ Tricky Trev ja Radiojaska. Kuva: Esa Saunamäki
kä nettistriiminä osoitteessa radioverkko.fi.
– Ohjelmiston runkona
on rock-musiikki, minkä
lisäksi kuullaan muun muassa housea, viihdemusiikkia, soulia ja kotimaista iskelmää.
Pitkäaikaisista ohjelmista mukana ovat edelleen
DJ Häkän ”Huomenta Virrat”, DJ Esan ”Progressi-

ve rock and other strange
things” ja DJ Tricky Trevin
”Classic rock”.
Tällä hetkellä on meneillään myös 16-osainen
”The Cruisin series”, jossa
esitellään 50- ja 60-lukujen
pop-musiikkia yhdysvaltalaisilta radioasemilta. Ohjelmatiedot löytyvät osoitteesta www.swradio.net/
schedule.htm.

– Kotitalouksia on neuvottu varaamaan kotiin
patteriradio. SWR:n ansiosta sieltä tulee ohjelmaa
hankalissakin olosuhteissa. Tämä perinteiseen radiotekniikkaan luottava
asema pystyy tekemään
radiolähetyksiä silloinkin,
kun internet ei ole toiminnassa, Pääkkönen korostaa.

