ONKO SINULLA KYSYMYKSIÄ? Älä epäröi kysyä!
EELK Sakun Tuomaan seurakunnan pappi:
Magne Mölster, magne.molster@eelk.ee, tel. +372 5919 7802
Sakun kirkon rakentamisen säätiön johtaja ja lääninrovasti:
Jüri Vallsalu, juri.vallsalu@eelk.ee, tel. +372 5645 3660
Säätiön johtokunnan puheenjohtaja:
Juhan Talpsepp, juhan.talpsepp@gmail.com, tel. +372 50 312 98
Nettisivut: Saku.eelk.ee/kirik

PANKKIYHTEYDET:
Saaja: Saku Kiriku Ehitus SA
IBAN: EE95 2200221056504915
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Pankin osoite: Swedbank AS, Liivalaia 8, 15040 Tallinn.
EELK arkkipiispa Urmas Viilma on Sakun kirkonrakennusprojektin suojelija.

KIRKOSSA TAVATAAN!

Rakennetaan kirkko Sakuun!
Saku on Tallinnan naapurikunta. Kun saavut taajamaan, näet tämän
liikennemerkin. Mutta Sakusta et löydä kirkkorakennusta, vaikka
kunnassa on miltei 10 000 asukasta. Nuori ja pieni, mutta myös kasvava
Sakun luterilainen seurakunta tuntee vahvasti kirkon olemassaolon
tarpeen. Kutsumme yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä Sakun kirkon
tukijoiden joukkoon!

Saku on ollut jo vuosikymmeniä kasvava kunta, jossa asuu paljon nuoria perheitä.
Täällä on tehty kristillistä (luterilaista) seurakuntatyötä alkaen vuodesta 1994,
mutta seurakunta perustettiin vasta vuonna 2013.
Sakun Tuomaan seurakunta kuuluu Viron evankelisluterilaiseen kirkkoon (EELK),
joka on perinteisesti (ajalta ennen neuvostoaikaa) Viron kansalliskirkko. Tällä
hetkellä seurakunta vuokraa vanhaa veljesseurakunnan (herrnhutilaisen
herätysliikkeen) rukoushuonetta toimintaansa.

Rukoushuone on kodikas,
mutta valitettavasti se on
niin pieni että
istumapaikkoja on vaivoin
45 ihmiselle. Tiettyihin
tarkoituksiin rukoushuone
ei sovellu juuri ollenkaan
(esim. hautajaisiin, häihin,
liikuntavammaisten ja
pienten lasten
toimintaan).

Sakun veljesseurakunnan rukoushuone
Jo yli vuosikymmenen ajan on innokkaasti pohdittu kirkon rakentamista Sakuun.
Kunnassahan ei ole ainoatakaan sakraalihuonetta. Lopultakin kaikki
yksityiskohdat on saatu hiottua kohdalleen ja sekä piirustukset että rakennuslupa
ovat olemassa. Mutta me todellakin tarvitsemme paljon esirukousta ja tukea,
koska tämä on valtava askel pienelle seurakunnalle.

MODERNI MUTTA PYHÄ KIRKKO
Tässä suunnitteluprojektissa seurakuntaamme on siunattu hyvällä yhteistyöllä
Juhan Põldin kanssa, joka on arkkitehti ja emäseurakuntamme Hagerin jäsen. Hän
on nähnyt paljon vaivaa suunnitellakseen kirkon, joka on samaan aikaan
sakraalihuone ja käytännöllinen rakennus seurakunnalle, jolla on paljon erilaisia
tarpeita.

FAKTOJA SAKUN KIRKOSTA
* Pinta-ala: Noin 643 m2. Päärakennuksessa on myös kellaritilat ja osassa kirkkoa
toinen kerros. Sivurakennuksen pinta-ala on 143 m2.
* Istumapaikkoja: Noin 100 suuressa kirkkosalissa. Jos liukuovet toiseen tilaan
avataan, istumaan mahtuu noin 200 ihmistä. Lisäksi eteisessä on muutamia
istumapaikkoja.
* Kustannusarvio: Ensimmäinen vaihe (kirkkorakennus, toimisto, polut ja tiet,
istutukset) maksaa noin 800 000 euroa. Toinen vaihe (sivurakennus asuntoineen
ja autotalleineen) maksaa noin 200 000 euroa. Arvioidut kokonaiskustannukset
ovat siis 1 000 000 euroa.
* Arkkitehdit: Juhan Põld ja Kristiina Renter
* Kirkon käyttötarkoitukset: Jumalanpalvelukset, kasteet, häät, hautajaiset, lapsija nuorisotyö, kokoukset, kansliatyöt, konsertit, diakoniatoiminta jne.
Kokoontumis- ja lastentiloja voidaan vuokrata mm. lasten syntymäpäiviä varten.
Kirkkotila tarjoaa muusikoille Sakun parhaan akustiikan.

KETKÄ TUKEVAT SAKUN SEURAKUNNAN RAKENTAMISTA?
Lohjan ja Liperin ystävyysseurakunnat sekä Liikemiesten lähetysliitto Suomesta,
Martin Luther -Bund, Kirchenkreis Rendsburg Eckernförde, Gustaf Adolf Werk ja
Siesebyn ystävyysseurakunta Saksasta, Norjan lähetysseura, EELK kirkkohallitus ja
monet muut.

