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Palvelukeskukseen
K

irkon Palvelukeskus, Kipa, on
aloittanut toimintansa Oulussa vuonna 2012. Jo aiemmin
oli tehty päätös kaikkien Suomen
evankelisluterilaisten seurakuntien
taloushallinnon keskittämisestä
palvelukeskuksiin. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan keskuksia piti perustaa muutamia ympäri Suomen. Tuolloin Seinäjoen
seurakuntakin ilmoitti halukkuudestaan lähteä ”isännöimään” yhtä palvelukeskusta.
Taloushallinnon ulkoistamishanke ei seurakunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä viehättänyt, mutta pakon edessä toivottiin, että palvelukeskus saataisiin
Seinäjoelle ja osa oman seurakunnan taloushallinnon henkilökunnasta voisi sijoittua uusiin tehtäviin perustettavaan yksikköön. Seinäjoelle palvelukeskusta ei kuitenkaan saatu.
Hanketta perusteltiin alkuvaiheessa seurakuntien tarpeilla tehostaa toimintaa. Tavoitteena oli
myös se, että seurakunnissa voitaisiin keskittyä entistä paremmin
ydintehtävän toteuttamiseen.
Seurakunnat ovat siirtyneet
Kipan asiakkaaksi portaittain.
Seinäjoen seurakunnassa siirtotyöt ovat juuri kesken, ja kaiken
pitäisi olla valmista vuodenvaihteessa. Seinäjoella on seurattu tarkasti jo siirtyneiden seurakuntien
kokemuksia. Valitettavasti varsinkin suurissa seurakunnissa, jollaiseksi myös Seinäjoen seurakunta
voidaan lukea, taloudelliset säästöt ovat jääneet varsin pieniksi tai
taloudellista tehokkuutta ei ole
saavutettu lainkaan. Hyviäkin esimerkkejä onneksi on. Mm. Ilmajoen seurakunnassa Kipa-projekti
on saatu vietyä läpi mallikkaasti,

Kuvat: Seinäjoen seurakunnan arkisto
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Kipaan siirtyminen on
seurakunnassamme iso
muutos, ja se vaatii
henkilöstöltä paljon.
ja siitä näyttäisi olevan myös taloudellista hyötyä.
Kipaan siirtyminen on seurakunnassamme iso muutos, ja se
vaatii henkilöstöltä paljon. Luonnollisesti muutos on suurin taloustoimistossa: taloustoimiston henkilökunta vähenee määräaikaisten
työ-/virkasuhteiden päättymisen
myötä, vakinaisten työntekijöiden
tehtävät muuttuvat ja taloushallinnon ohjelmat ja prosessit ovat jatkossa erilaisia. Toisaalta taloushallinto näkyy jollakin tavoin koko
henkilöstön työssä, joten kaikilla
on opeteltavaa. Oletettavasti muutos ei tule näkymään vahvasti seurakuntalaisille päin.
Muutokset ovat harvoin helppoja tai miellyttäviä, mutta niihin on sopeuduttava. Toivomme
tällekin hankkeelle seurakunnassamme myötätuulta ja Taivaan
Isän johdatusta.
Titta Luoma-Kohtala
hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
”Esimerkiksi diakoniatyössä ei ole yhtään
ainutta työtehtävää, joka ei tavalla tai
toisella liittyisi hyvän tekemiseen.
Diakonit tapaavat ihmisiä, joita ei
kukaan muu tapaa, he näkevät ihmisiä,
joita kukaan muu ei halua nähdä,
he hoitavat niiden ihmisten asioita,
joita kukaan muu ei hoida. Äänestäjiä
tarvitaan mukaan tätä työtä tukemaan.”

Lakeuden Risti

Seurakuntavaalikasvo Teemu Laajasalo

Seinäjoen hautausmaa oli 1920-luvulla aika tavalla eri näköinen kuin nykyään. Kuva on Törnävän kirkon suunnasta otettu, taustalla näkyy vapaussodan sankarimuistomerkki.

Törnävän hautausmaakin
150-vuotias

T

örnävän kirkon 150-vuotisjuhlaa on tänä vuonna monissa eri tilaisuuksissa, mutta samalla olisi voitu juhlia myös saman
ikäistä kirkon vieressä olevaa hautausmaata.
Hautausmaa kuului alusta
saakka kirkon yhteyteen. Se kuului kirkon tonttialueeseen, ja hautausmaan perustaminen ja rakentaminen tapahtuivat samanaikaisesti kirkon muutostyön kanssa.
Seurakunta sai alueen lahjoituksena G.A. Wasastjernalta, mutta hautausmaan kuntoon saattamiseen tarvittiin myös seurakuntalaisten omia ponnistuksia. Lopputilitys 28.8.1864 osoittaa, että
hautausmaan tekoon oli tarvittu
aineita ja työvälineitä 35 ruplan 77
kopeekan arvosta. Päivätyötä oli
tehty 1 630 päivää. Kirkonkokouksen vahvistaman taksan mukaan
arvioituna se merkitsi yli 400 ruplan suuruista kustannusta. Kirkon
ja hautausmaan rakennustyössä
tehdystä 75 hevostyöpäivästä arvioidaan vähintään puolet tehdyksi
hautausmaalla.
Seurakunnan arkistosta ei löydy tietoja hautausmaan valmistumisesta. Olettaa voidaan, että
hautausmaan on vihitty käyttöön
kirkon vihkimisen yhteydessä eli
käyttöönottovuotena voi pitää
vuotta 1864. Siltä vuodelta on
myös hautausmaan ensimmäinen
tiedossa oleva hauta.
Vajaan kymmenen vuoden
kuluttua hautausmaan tarvitsi
korjauksia. Aikalaiset kutsuivat

Törnävän hautausmaan vanhin tiedossa oleva hauta on
4-vuotiaana kuolleen Jaakko
Kustaanpoika Katilan.

hautausmaata halveksivasti ”Satamoon rämäköksi” sen märkyyden vuoksi. Vuonna 1873 päätettiin hautausmaa ojittaa. Ympärillä oleva piiri- ja laskuoja oli
avattava ja hautausmaan poikkikäytävän alle kaivettava kolmen
kyynärän (kyynärä = noin 60

senttiä) syvyyteen salaojia, jotka
molemmista päistään päättyisivät
piiriojaan. Päätös tehtiin marraskuun viimeisenä päivänä, ja työhön ryhdyttiin välittömästi, koska maa oli vielä sulana. Samalla
päätettiin ajaa hautausmaalle lisää maata ja jatkaa urakkaa seuraavina vuosina, kunnes maata
olisi riittävästi. Maata ajettaisiin
kolme kuormaa jokaista ripillä
käyvää seurakuntalaista kohti.
1800-luvun viimeisinä vuosina hautausmaalle ajettiin lisää täytemaata, mutta samalla
käynnistyivät hautausmaan laajennushankkeet. Kirkonkokous
päätti kesäkuussa 1895 aloittaa
neuvottelut Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa hautausmaan lisäalueen saamiseksi yhtiölle kuuluvalta alueelta. Tarkoituksena oli laajentaa aluetta lounaan suuntaan.
Päätös uuden alueen töiden
aloittamisesta tehtiin lokakuussa
1897. Työt eivät edistyneet odotetusti, sillä vielä kesällä 1900
jouduttiin tekemään päätöksiä
uuden hautausmaan kunnostamisesta.
Hautausmaata on laajennettu
moneen kertaan. Pariin otteeseen
keskusteltiin hautausmaa-alueen
hankkimisesta uudesta paikasta,
mutta päädyttiin kuitenkin olemassa olevan alueen laajentamiseen.
Lähde:
Jussi Salo: Törnävän kirkko,
Seinäjoki 1984
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 24.10.2014

Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen,
Voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa: hän on
painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme
vakuudeksi Hengen. 			
2. Kor. 1: 21–22

Pyhä kuva

Käytä ääntäsi!
S

Virren viemää
539:1
Ah herää, sydämeni,
uskomaan, toivomaan,
kun uusi päivä jälleen
valaisee valollaan.
Herraasi armollista,
ystävää taivaallista
ylistä laulaen.

Yhteys toimii

Jukka Tuppurainen
Ylistaron kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Virren kirjoittaja Lars Nyberg Ruotsin 1700-luvun herrnhutilaisia. Hän valmistui papiksi 22-vuotiaana ja lähti
Amerikkaan ruotsalaisten siirtolaisten paimeneksi, vaikutti
sitten Englannissa pappina yli 20 vuotta. Kotimaahan
palattuaan hänet otettiin taas Ruotsin kirkon papiksi.
Useat herrnhutilaisten Siionin virsiin kirjoittamistaan noin
40 virrestä Nyberg sepitti jo ennen lähtöään Amerikkaan,
osan matkalla sinne – joka tapauksessa kaikki nuorena
miehenä. Virsikirjassamme hänen virsiään on kuusi. Virren
rukousta kehystää ylistys, kuten pitääkin. Neuvoohan
Paavali saattamaan sen, mitä tarvitsemme, ”rukoillen,
anoen ja kiittäen Jumalan tietoon”.

Kännyköitten ja liittymien kehittyessä yhä harvinaisemmaksi käy täällä Seinäjoella tilanne, ettei ole
kenttää. Pykäliä riittää. Toista se oli ennen, kun kotona piti mennä ulos navetan kulmalle puhumaan, että yhteys toimi. Rakkaisiin ystäviin ja läheisiin saa onneksi yhteyden nykyisin missä vain.
Kaikkiin en saa enää kännykällä yhteyttä. Siksi minulle on käynyt vuosien myötä yhä tärkeämmäksi uskontunnustuksen kohta ”minä uskon pyhäin yhteyden”. Me kristityt olemme niitä pyhiä. Uskomme, että meillä on yhteys toisiimme missä vain. Myös heihin meillä on näkymätön yhteys, joita emme näe, jotka ovat kaukana tai jotka ovat jo kuolleet.
Joissain paikoissa pyhäin yhteyden pykäliä on
enemmän kuin toisissa. Tällaisia paikkoja on ehtoollispöytä tai kirkot ja hautausmaat. Erityisen lähelle
yhteys tulee mielestäni pyhäinpäivän hartaudessa ja
sen jälkeen kirkkomaalla kävellessä. Opiskeluaikoina jo meillä oli tapana kavereitten kanssa mennä pyhäinpäivänä hautausmaalle katsomaan kynttilämerta

SANA
ja muistelemaan edesmenneitä läheisiä. Rakkaus tuli
näkyväksi kynttilöiden liekeissä.
Pyhäin yhteys lohduttaa ja antaa turvaa. Saan olla yhteydessä kaikkiin läheisiini, vaikka minun olisikin heitä ikävä. Pyhäin yhteys myös kantaa minua.
En lausu uskontunnustusta yksin, vaan yhdessä koko
kristikunnan kanssa. Olen samalla yhteydessä miljooniin tuntemattomiinkin. He eivät ole enää tuntemattomia, vaan sisaria ja veljiä Jeesuksessa Kristuksessa.
En ole yksin pimeässä, en oman vähäisen rakkauteni
ja kaipuuni varassa. Meitä kaikkia yhdistää Rakkaus,
joka on kaikkea muuta suurempi.
Uskon seurakunnan, pyhäin yhteyden,
ruumiin ylösnousemuksen, uuden luomisen.
Herra Jumalamme, voitat pimeyden,
elämän annat iankaikkisen.
Virsi 171:5

Henna Salo
seurakuntapastori
Nurmon kappeliseurakunta

kotlannissa äänestettiin syyskuussa itsenäistymisestä. Ennen vaaleja uutisoitiin näyttävästi, kuinka äänioikeutettuja ovat myös kaikki 16 vuotta täyttäneet rekisteröityneet äänestäjät. Tulevissa seurakuntavaaleissa ei ole enää uutinen se, että 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet saavat äänestää. Näin oli jo neljä vuotta sitten, ja ilahduttavan moni nuori käytti oikeuttaan. Asia on ollut esillä rippikouluissa, äänestämistä on saatettu jopa harjoitella käytännössä.
Kirkko luottaa nuoriin niin paljon, että on uskaltanut antaa alaikäisille äänioikeuden, ovathan rippikoulu ja konfirmaatio antaneet jo
kaikki muut seurakuntalaisen täydet oikeudet. Kirkko on ollut äänioikeuden laajentamisessa rohkeampi kuin maallinen esivalta.
Ennen kuin tähän on päästy, on kuljettu pitkä matka seurakunnallisen demokratian tiellä. Kirkkohistoriasta voi lukea, kuinka kirkollisissa
vaaleissa äänioikeuteen ovat aikanaan vaikuttaneet varallisuus ja siviilisääty, lisäksi ehdokaslistojen taustaryhmiä oli arvailtava, poliittiset tai
muut tunnukset eivät olleet selvästi näkyvissä.
Vaikka erilaisia esteitä seurakuntavaaleissa on poistettu, äänestysprosentti jää monessa seurakunnassa kovin alhaiseksi. Seinäjoella
voimme olla ylpeitä siitä, että seurakuntavaalit saavat yhä ihmisiä liikkeelle, ja jollakin alueella äänestysprosentti voi olla jopa lähes 40 %.
Korkea äänestysprosentti kertoo seurakuntaan sitoutumisesta. Kaikessa seurakunnan toiminnassa tosin vain kuolleisuusprosentti on 100 %.
Seurakuntavaaleissa on tyydyttävä vähempään. Vaaleissa, joissa äänestysprosentti on 99,8%, ehdokkaitakin on yleensä vain yksi.
Tulevissa seurakuntavaaleissa äänestäminen on tehty entistä helpommaksi. Ennakkoäänestyspisteitä on kauppakeskuksissa, kouluissa
ja sivukylien kylätaloilla. Seurakunnan työntekijät jalkautuvat ennakkoäänestyksessä viikoksi ympäri kaupunkia. On mahdollisuus antaa
suoraa palautetta ja kysyä, jos jokin asia askarruttaa.
Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka on oman alueen seurakuntatalolla tai kirkossa, ja kolmella alueella äänestää voi isäinpäivälounaan yhteydessä.
Valituiksi tulleet luottamushenkilöt joutuvat päättämään suurista ja
vaikeista kysymyksistä. Kuinka seurakunnan talous ja toiminta sopeutetaan taloudellisessa muutoksessa, hallinnolliset rakenteet odottavat
päätöstä ja tulevat valtuutetut valitsevat myös seuraavan kirkolliskokouksen edustajat. He puolestaan ovat paljon vartioina, päättäähän kirkon
parlamentti kirkkomme uskoon ja oppiin liittyvistä kysymyksistä.

KIRKONMÄELTÄ

Valintojen ja muutosten syksy
Tämä syksy on valintojen aikaa. Me saamme isänpäivän iltana tietää, ketkä toimivat seuraavat neljä vuotta luottamushenkilöinä seurakunnassamme. Valitut saavat seurakuntalaisilta valtuutuksen tehtäväänsä toimia seurakunnan hallinnossa. He tekevät ratkaisuja ja päätöksiä, joiden
myötä hoidamme seurakuntamme perustehtävää monin eri tavoin.
Tulevat neljä vuotta sisältävät varmasti monia muutoksia ja haasteita ja myös arvopohdintoja.
Merkittävä tehtävä luottamushenkilöllä kaiken tämän ohella on yhdessä työntekijöiden kanssa rakentaa yhteistä seurakuntaa ja huolehtia siitä, että seurakunta alueellisen itsenäisyyden ohella on entistä
enemmän kaikille yhteinen läsnäolon ja kohtaamisen seurakunta.
Seurakuntamme tarvitsee monipuolista kappeleiden ja alueseurakunnan seurakuntatyötä, mutta myös vahvaa yhtenäisyyttä kaiken tulevan kohtaamisessa. Me muodostamme seurakunnan, jossa jokainen
tarvitsee toistaan. Me muodostamme seurakunnan, jossa yhteinen
työnäky, yhteiset päätökset ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen on
voimavara ja vahvuus.
Tänä syksynä valitaan myös Nurmon kappeliseurakuntaan uusi johtava kappalainen jatkamaan Ikolan Joukon työtä. Tämä on muutos, joka koskettaa nurmolaisia, mutta myös koko Seinäjoen seurakuntaa.
Uusi kappeliseurakunnan johtava kappalainen on osaltaan työn jatkaja, mutta varmasti myös jotakin uutta ja erilaista tulee hänen työtavassaan ja persoonassaan. Toivomme kappelineuvoston syksyn tärkeälle
päätökselle viisautta ja Jumalan johdatusta.
Kolmas muutos on jo osaltaan toteutunut. Seurakuntamme nettisivut ovat uudistuneet. Niitä kannattaa käyttää ja niihin kannattaa tutustua. Ne ovat käyttöön tarkoitettu, mutta samalla ne ovat myös jatkuvan kehittämisen kohteena. Niistä saa antaa palautetta.
Tällaisin ajatuksin kuljemme tätä kuluvaa syksyä:
”Sun työhös, Jeesus, kutsun sain,
suo, että sen mä muistan vain, suo voimaa työhös mulle.
Suo kunniaas mun etsiä, maailma turha hyljätä
ja elää yksin sulle.” Vk 254:1		
Jukka Salo kirkkoherra
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vietät sunnuntaita?
Vapaalla Miten
S

Kudin tai haulikko

K

udin kulkee mukana. Junaja automatkoilla on mukava
kutoa, ja koulutuksissa keskityn
paremmin, kun käsillä on jotakin
tekemistä.
- Milloinkaan en ole haulikkoa
ulkoiluttaessani tullut kotiin ilman saalista.
Siinä opiskelijapastori Aila Orsilan vapaa-ajan harrastusten kaksi puolta: lapasten, sukkien, kaulahuivien tai Barbien vaatteiden
kutominen ja metsästys.
- Meitä on kolme sisarusta, ja
minä en tehnyt koskaan isoja töitä, villapaitoja tms. Nypläsin pitsiä, mutta nypläystyynyä on hankala kuljettaa mukana, ja niinpä
aloin kutoa. Olen helppojen kutomisten ihminen. Kutomisessa on myös oppimisnäkökulma:
Kun kädet tekevät, se auttaa näkemään ja kuulemaan. Olen siirtynyt bambupuikkoihin, jotka
eivät kilise. Tiedän puikkojen kilinän ärsyttävän joitakin.
Aila Orsila myös virkkaa isoäidin neliöitä, joista voi tehdä vaikkapa peittoja nukeille.
Käsitöitä on työn alla useita
samaan aikaa, sillä milloinkaan ei
voi tietää, millä tuulella on.

- Jämälangoista voi tehdä isoäidin neliöitä tai kuviosukkia ja
–lapasia, Muutama vuosi sitten
hurahdin kuviolapasiin, ja löysin
maakuntalapasten ohjeita. Mikkelin lapasissa on hieno kuvio!
Kuviolapasia kutoessa ei kuitenkaan voi opiskella, koska kuvioon
on keskityttävä.

Sukkapiiri
Parin vuoden ajan Aila on yhdessä vapaaehtoisten kanssa vetänyt
”sukkapiiriä” eli maanantai-iltojen
kokoontumisia Café Kismuksessa.
- Kolmas vuosi pyörähti nyt
käyntiin sukkapiirissä, jossa käy
ulkomaisia ja suomalaisia opiskelijoita ja maahanmuuttajia. Vapaaehtoiset opastavat, ja joskus
keskustellaan jostakin teemasta tai
sitten vain höpötellään. Mukaan
tulee aina uusia ihmisiä, mutta osa
on ollut piirissä alusta saakka. Osa
juttelee, opettelee kieltä, osa kutoo.
Sukkapiiri on matalan kynnyksen
paikka. Tervetuloa mukaan, jos
haluaa tutustua maahanmuuttajiin
tai opiskella englantia, kutsuu Aila.
Sukkapiiriin voi myös lahjoittaa sukkapuikkoja tai lankoja.
Puikkojen tulisi olla kokoa 4 tai
suurempia, ja lankoja voi tuoda
isompia tai pienempiä keriä.

Isän tyttö

Tilanne on lavastettu – Aila
Orsila ei kudo työhuoneessaan työaikana. Koulutustilanteissa kutominen auttaa
keskittymään. Tässä on tekeillä kaulahuivi.

Aila Orsilan uusi vapaa-ajan harrastus on ”haulikon ulkoiluttaminen” eli metsästys.
- Jonkun meistä sisaruksista piti ottaa pojan rooli, ja minä
kuljin isän kanssa paljon metsällä
pikkutyttönä. Muutama vuosi sitten mietin, että haluaisin metsästää. Kun saimme karkeakarvaisen
mäyräkoira Kallen, metsästys tuli
aina vain enemmän mieleen. Kävi
naisten metsästyskurssin ja suoritin kortin, kertoo Aila.
Metsästys on nyt aviopuolisoiden yhteinen, mukava harrastus,
ja usein mukana on myös puolison isä. Aila kuvailee, että metsässä
kulkeminen on hyvin vapauttavaa.
- Joka kerta olen tullut saaliin
kanssa kotiin, kun olen haulikkoa ulkoiluttanut. Olen tuonut
marjoja, sieniä, nähnyt kauniita
maisemia, saanut raitista ilmaa.
Kerran olen nähnyt jäniksen –
kaukaa. Metsäkanalintujakin olen
nähnyt, mutta rauhoitusaikana,
kertoo Aila.
Teksti ja kuva:
Leena Hautala

unnuntai takaisin on Seinäjoen seurakunnan painopiste vuonna 2014. Painopisteellä halutaan muistuttaa jumalanpalveluksesta, mutta myös korostaa viikoittaisen lepopäivän merkitystä.
Tämän vuoden aikana on seurakuntalaisilta kysytty Lakeuden
Risti-lehdessä, miten he viettävät
sunnuntaita ja mitä se heille merkitsee.
Tällä kerralla tähän kysymykseen vastaavat Liisa Hakkinen ja
Minna Peltonen.

Liisa Hakkinen:
- Pyrin viettämään sunnuntaita
eri tavalla kuin viikon muita päiviä, nukun vähän pitempään ja
laitan perheelle parempaa ruokaa.
Välillä tapaamme mieheni kanssa
ystäväpariskuntia ja käymme kirkossa. Pyhäpäivä merkitsee minulle Jeesuksen antamaa käskyä:
Muista pyhittää lepopäivä. Maailmakin luotiin kuudessa päivässä ja seitsemäntenä Jumala lepäsi. Ellemme lepää, poltamme itsemme loppuun. Myös sielu tarvitsee ravintoa ja mielestäni pyhäpäivä on hyvä sen hoitoon, sitten
on mistä ammentaa taas viikon
mittaan.

Liisa Hakkinen

Minna Peltonen:
- Pekka Ruuskan laulu kiteyttää
ajatukseni pyhäpäivän vietosta ja
sen merkityksestä hyvin: ’Kun koittaa pyhä hiljaisuus, ajatukset hengähtää. Saan jäädä paikallein. Hullunmylly hellittää. Äänettömyys outo
uus. Tuokioksi juoksu jää. Kun vettä
huulillein. Ammentaa saan lähteestään. Minä kuuntelen vain. Seison
vartiossain, sillä sydämen hiljaisuudessa Jumala puhuu…”
Minulle elämä on pyhää ja
toivon, että uskoni näkyisi arjessa luonnollisesti. Sapatin lepo,

Minna Peltonen
pysähtyminen,
hiljentyminen,
hetket yhdessä toisten uskovien
kanssa, ehtoollinen ja luonnossa liikkuminen ovat tärkeitä pyhäpäiväni vietossa, oli se sitten
mikä viikonpäivä tahansa. Jumala tiesi ihmistä luodessaan, miten tarpeellista lepo hänelle on.
Myös Jumalan kanssa kahdestaan
vietetty aika on tärkeää. Välillä

vietän pyhäpäivää tanssien ylistystä Jumalalle ja iloiten, lukien
Raamattua ja rukoillen, joskus
aterioin ystävien kanssa - mitä
milloinkin. Sydämen asenne on
minusta tärkeämpi kuin ulkoiset
puitteet.
Minna Ylimäki-Hemminki
Liisa Hakkinen
Minna Peltonen

Kunnaksen anoppi, PAPPI PAKISEE
kiusaus ja muuta juurevaa
P

apiston päivillä julkistettiin
Vuoden pappi -arvonimen
saaja. Valinta osui tamperelaiseen työpaikkapappiin. En päässyt paikalle, mutta viestit Ismo
Kunnaksen valinnasta tavoittivat
pian valinnan jälkeen. Ismo oli
pitänyt juhlassa vakavamielisen
ja omia ansioitaan kaukaa kiertävän kiitospuheen. Suunnilleen
näin se meni.
- Tota öö. Mää odotan, että te
kaikki, yhtä kuin minäkin, tässä
jalossa kristillisessä kilvoituksessa, olette joskus kokeneet kiusauksia. Ja eilen mä en kerta kaikkiaan kyennyt hillitsemään itseäni enää. Mun oli pakko kokeilla.
Näin anopin ja sitten ilmaisin hänelle, että huomenna mä olen
Jyväskylässä, tässä (tilanteessa)
missä mä nyt olen. Anopin välitön reaktio oli sellainen, että mä
mietin sen jälkeen, että tommonen juureva kansanihminen, joka kuuluu kyllä kirkkoon, mutta
ei mun muistini mukaan, ainakaan kymmeneen vuoteen ole
kuullut ainakaan yhtään mun
saarnaani esimerkiksi. Mitähän

siitäkin vois päätellä?
- Hänen välitön reaktio, kun
mää sain sanottua, että olen
täällä tänä aamuna (valittuna
vuoden papiksi). Hän välittömästi sanoi kolmeen kertaan:
”Herra Jumala!” ja viimeisen kerran todella painokkaasti. Sitten
mä ajattelin vielä jälkeenpäin,
että kuinka hän kykeni välittömästi näin syvään temppuun,
että hän teki tällaisen käden liikkeen. (Tässä kohtaa Ismo heilutti kättä edessään pystysuoraan,
ylös ja alas) Eli näin pystysuoraan alaspäin. Eli hän ei tehnyt
tätä (vaakaliikettä) (Taas Ismo
näytti loput ristinmerkistä) ei siis
Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Vaan
tän! (huitaisee vielä kerran käden alas) Ja hän pystyi siihen aivan ilman teologista koulutusta!
Pappien puheiden analyysityöryhmä kiittää Ismoa juurevasta kiitospuheesta. Jos palkitaan ansioista työpaikkapappina Valiolla ja Tampereen poliisissa, on syytä olla juurevasti kiinni ihmisen arjessa. Erityisen mukavaa olisi kuulla jatkossa, millä

mielellä Ismon anoppi katselee
tallenteelta vävypojan kiitospuhetta. Arvatenkin siinä käy niin,
että kirkko ja Ismon saarnat siinä eivät ensin tule mieleen, mutta saattaa käsi huitaista loputkin
ristinmerkistä (vasemmalta oikealle) ja sitten kuuluu vielä pari
Luojan ylistystä. Onhan Hän luonut vävypojankin maailmaan.
Ilo ja kiitollisuus välittyivät kuitenkin sekä Ismosta, että anopista. Ei se ihan pieni asia
ole, kun arjen ahertaja Luojan
vainioilla palkitaan. Eikä se, että
vuoden papilla on kaiken arjen
keskellä välitön, lämmin ja luonteva suhde anoppiin!

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi

P.S. Pauli Hanhiniemi laulaa siitä miten äiti pojasta pappia toivoi. Nyt pitäisi tehdä laulu papista, joka toivoo anopista sparraajaa uskon keskusteluihin. Yksi on
jo löytänyt.
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Kirkon perheneuvonta 70 vuotta perheiden parissa

Naurua ja itkua vuodesta 1944

ampereella sotien jälkeen
vuonna 1944 alkunsa saanut
kirkon perheneuvontatyö on levinnyt koko maan kattavaksi verkostoksi. Perheneuvonnasta saatu
tuki perheille ja parisuhteille on
erittäin kysyttyä, viime vuonna
16 500 ihmistä käytti näitä palveluja. Suurin osa elää perhevaihetta, jossa pienten lasten vanhemmuus ja työelämä haastavat jaksamista ja tahtomista.
Kirkon perheneuvontaa juhlitaan kaikissa perheasiain neuvottelukeskuksissa kautta maan viikolla
47. eli 17.11.–23.11.2014. Useissa
neuvottelukeskuksissa on avoimet
ovet ke 19.11., näin myös Seinäjoella. Juhlavuoden taloudellinen satsaus ohjataan nettipohjaisen Suhdeklinikan kehittämiseen. Juhlaviikko sisältää monenlaista tapahtumaa myös Etelä-Pohjanmaalla.
Valokuvanäyttely ”Vuodet kestää” on esillä 6.11.–30.11.2014
Seinäjoen seurakuntakeskuksessa,
Koulukatu 24. Valokuvaprojekti on löytöretki pitkään kestäneisiin parisuhteisiin. Projektissa on
kuvattu ja haastateltu pariskuntia
pääosin Etelä-Pohjanmaalta ja valokuviin ja kirjoitettuun historiaan liittyy myös fiktiivinen proosateksti. Valokuvat on ottanut
Jaakko Valtteri Salo, elämäntarinat on kirjoittanut Sanna Joensuu
ja proosatekstit Helena Kallio.
Maakuntakirjasto Apilassa ja
useissa alueen kirjastoissa on kyseisellä viikolla esillä parisuhdet-

ta, avioliittoa, perhettä ja elämänkriiseissä kasvamista koskettavaa
kirjallisuutta. Kirjavinkkaus-kulmia kirjastot toteuttavat eri tavoin. Perheasiain neuvottelukeskusta ylläpitävät kaikki maakunnan alueen seurakunnat ympärysalueineen.
Keskiviikkona 19.11. Kalevankatu 12 sijaitsevassa toimitilassa on aamupäivänä verkostokohtaamisia, keskipäivällä klo
11–13 perheneuvojat jalkautuvat
lounaalle pop up -tyyliin katutason Cafe Kismukseen, missä lounasmusiikkia tarjoaa Trio Ylinen.
Iltapäivällä klo 13–16 neuvottelukeskuksen ovet ovat avoinna ja
tarjolla on kohtaamisia ja kahvia.
Tuuriaan voi kokeilla myös Onnenpyörän kanssa.
Illansuussa klo 18–19 Kirkon
perheneuvonta esittäytyy Apilan
lukuportaissa, Alvar Aallon katu
14.
Tuokio alkaa Eikun draamaryhmän esittämällä parisuhdeepisodilla ja jatkuu yhdessä pohtien ja keskustellen. Mukana on
koko neuvottelukeskuksen tiimi.
Kyseisellä viikolla neuvottelukeskuksen ja Cafe Kismuksen
monitoreissa pyörii Tampereen
seurakuntayhtymän tuottama videokooste Kymmenen käskyä
rakkaudesta.

Perinteiset adventtimyyjäiset järjestetään 1. adventtisunnuntain
aattona, lauantaina 29.11. klo 10
alkaen Seinäjoen seurakuntakeskuksessa.
Myyjäiset järjestää Seinäjoen
alueseurakunnan lähetystyö, ja
pöytävarauksia voivat tehdä yhdistykset, järjestöt, koululuokat.
Myyntipöydän tuoton on mentävä hyväntekeväisyyteen.
Myyntituotteiden tulee olla
sellaisia, jotka eivät tarvitse katkeamatonta kylmäketjua. Myyntipaikka maksaa 10 € / myyntipaikka 1 pöytä. Pöytävarauksen
voit tehdä 21.11 saakka sähköposti pia.ketola@evl.fi

Vuodet kestää
–näyttely
srk-keskuksessa

V

Eija Harmanen
E-P:n perheasiain
neuvottelukeskuksen johtaja

Päävoittona iPad

Vaalien äänestäjille arvonta

K

annattaa käydä äänestämässä
seurakuntavaaleissa ja osallistua samalla arvontaan.
Ennakkoäänestyspaikoilla voi
täyttää arvontalapun, varsinaisena vaalipäivänä kannattaa ottaa
ilmoituskortti mukaan ja jättää
se arvontalaatikkoon. Vaalipaikoilla on kuitenkin myös täytettäviä lomakkeita, jos ilmoituskorttia ei ole mukana.
Arvonnassa on palkintoja
tekniikkaa ja taidetta. Pääpal-

kintona on iPad-tablettitietokone, taidepalkintoina mm. taitelija Panu Hemminkin lahjoittama
taulu, Seppo Karin piirroksia
seurakunnan rakennuksista ja
muutakin taidetta sekä seurakunnan historiakirjoja. Kaikkiaan palkintoja arvotaan toistakymmentä.

le tulevat lapset saavat seurakunnalta lahjana kirjan. Kirjoja on
varattu eri-ikäisille.

Lapsille kirja

> Tämä Panu Hemmingin
taulu on yksi seurakuntavaaliarvonnan palkinnoista.

Varsinaisena vaalipäivänä vanhempiensa mukana vaalipaikal-

Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

T

Adventtimyyjäisten
pöytävaraukset
21.11. mennessä

alokuvaprojekti ”Vuodet kestää” on löytöretki pitkään kestäneisiin parisuhteisiin. Valokuvissa löydetään vuosikymmenten läpi
säilynyt yhteys, joka näkyy yhdessä tekemisenä tässä ja nyt.
Projektissa on kuvattu ja haastateltu pariskuntia pääosin EteläPohjanmaalta (Lapua, Seinäjoki,
Vimpeli, Lappajärvi, Reisjärvi/
Rovaniemi). Vanhimmat kuvattavat henkilöt ovat yli 90-vuotiaita, joiden avioliitto on kestänyt
yli 60 vuotta.
Projektissa valokuviin ja kirjoitettuun historiaan liittyy myös fiktiivinen proosateksti, joka syventää
näkökulmaa pitkiin parisuhteisiin.
Valokuvat on ottanut Jaakko Valtteri Salo, elämäntarinat on kirjoittanut Sanna Joensuu ja proosatekstit Helena Kallio. Projekti on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan
kulttuurirahastolta ja yhteistyökumppanina toimivat Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus sekä Seinäjoen seurakunta.
Valokuvanäyttely on esillä Seinäjoen seurakuntakeskuksen aulassa 6.11.- 30.11.2014, osoite Koulukatu 24. Näyttely on auki seurakuntakeskuksen tilaisuuksien yhteydessä sekä sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen klo 13 saakka.

Käsityöpajassa koreja ja patalappuja
M
arraskuussa käsityöpaja on
avoinna 14.11. klo 12 - 15
Café Kismuksessa, Kalevankatu
12.
Pajassa voi jatkaa vanhoja töitä, mutta uutena työnä annetaan
ohjeita matonkuteesta, ontelokuteesta-tai paksusta langasta sisustuskorin virkkaamiseen. Mukaan

pitäisi ottaa tarpeeksi iso virkkauskoukku sekä lankaa tai kudetta. Korin voi myös valmistaa
jämälangoista, esimerkiksi lanka
kolminkertaisena, niin että korista saa tarpeeksi tukevan.
Joulukuussa
kokoonnutaan
3.12. Ohjeita saa pienen kivan
tekemiseen, vaikkapa jouluisiin

pannulappuihin tai hauskoihin
lasten sukkiin.
Mukaan Käsityöpajaan kannattaa ottaa jouluisia lankavärejä
ja jämälankoja, lankoihin sopiva
virkkauskoukku tai puikot. Malleja ohjaajilta, myös itse voi ottaa
mukaan mallin. Yhdessä onnistuu!

Käsityöpajassa voi tehdä jouluisen korin, patalapun tai hauskat sukat. Kuvat: Pia Ketola

Seinäjoen Soroptimistit luovutti 1 500 euroa käytettäväksi
alueseurakunnan diakoniatyön kautta tyttöjen harrastustoiminnan tukemiseen. Soroptimistit on kansainvälinen naisjärjestö, joka tekee hyväntekeväisyystyötä tyttöjen, naisten ja
perheiden parhaaksi. Lahjoitusta luovuttamassa yhdistyksen
puheenjohtaja Sirpa Ojala (vas.) ja sihteeri Leena Jokipii, vastaanottamassa diakoniatyöntekijät Kirsti Esala ja Seija Saari.
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Pyhäinpäivänä sytytetään toivon kynttilöitä
V

uoden pimeimpään aikaan
vietetään pyhäinpäivää, jolloin sytytetään läheisten ihmisten
haudoille kynttilöitä. Liisa Sunden sytyttää kynttilöitä kotonaan
rakkaitaan muistellen, jos ei ole
mahdollista mennä hautausmaalle. Hyviä muistoja on paljon.
- Ajatukset palaavat Lappajärven hautausmaalle, jonne isä, äiti
ja veli on haudattu jo vuosikymmeniä sitten. Ajattelen heitä edelleen usein, lähes päivittäin. Minulla oli hyvät vanhemmat, hän
toteaa ja kertoo miten isä ja äiti
tapasivat toisensa sota-aikana. Äiti oli vepsäläinen ja kotoisin Suomen ja Venäjän rajalta.
Liisan äiti kuoli 65-vuotiaana. Viimeisinä kuukausina ennen
kuolemaansa hän alkoi puhua läheisille lähdöstään ja kertoi, miten väsynyt hän on ja että elämäntyö oli saatu päätökseen.
- Äidin kuolema oli minulle
vaikea, koska hän oli niin läheinen, kertoo Liisa ja muistelee,
miten äiti oli nähnyt unta lähdön
hetkestään.
Kuolemaan Sunden suhtautuu
luontevasti. Se on osa elämää. Ei
pelottava asia.
- Sen olen huomannut, että ylhäältä ohjataan meitä. Mitään ei
tapahdu sattumalta, hän kertoo ja
puhuu jälleennäkemisen toivosta
ja sytyttää toivon kynttilöitä kuten virressä 600 sanotaan: Suo,
Herra, toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi, lämpimäksi liekki
luo. Valaiset pimeän, voit pelot
poistaa. Jää keskellemme, Kristus,
rauha tuo!
Minna Ylimäki-Hemminki

Pyhäinpäivän
tilaisuudet
S

einäjoen seurakunnan kirkoissa järjestetään pyhäinpäivänä muistohetket viime
pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden muistolle. Kirkoissa luetaan kunkin alueen hautausmaalle haudattujen evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenten nimet ja muista evankelisluterilaisista seurakunnista olevien, hautausmaille haudattujen nimet.

Nurmo

Jos ei pääse pyhäinpäivänä hautausmaalle, voi kynttilöitä sytyttää kotona ja muistella rakkaitaan, kertoo Liisa Sunden.

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!

Nurmon kirkossa pyhäinpäivän muistohetki on lauantaina
1.11. kello 15. Aamulla kello
10 messussa vietetään diakonian kirkkopyhää ja kirkkoon
kutsutaan erityisesti diakoniatyön parissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekeviä. Kolehti kannetaan
kappeliseurakunnan
diakoniatyölle. Messun jälkeen
on tarjolla kirkkokahvi Nurmon seurakuntakodilla.

Peräseinäjoki

Seinäjoki
Törnävän kirkossa pyhäinpäivän kirkkoilta on lauantaina 1.11. kello 18. Lakeuden
Ristissä on aamulla kello 10
sanajumalanpalvelus.

Ylistaro
Pyhäinpäivänä 1.11. kello 15
on Kitinojan kyläkirkossa messu, luetaan Kitinojan hautausmaahan haudattujen nimet.
Kello 18 pyhäinpäivän iltana Ylistaron kirkossa luetaan kaikkien vuoden aikana
Ylistaroon (myös Kitinojalle)
haudattujen seurakuntalaisten
nimet ja sytytetään kynttilät.
1.11. aamulla ei ole Ylistarossa
jumalanpalvelusta.

Peräseinäjoen kirkossa pyhäinpäivän kirkkoilta on lauantai-

Levossa ja hiljaisuudessa

Hiljaisuuden toimintaa

Elämän puu surevan yllä

”Syksy riisuu itseään huokaillen,
pudottaa haavalta punaisen hameen,
koivulta keltaisin,
elämän kirjavat liekit syttyvät ja sammuvat
kuin synnyttäjän ja kuolevan huoneet.
Niissä viimeisen sanan sanoo Jumala.
Ollaan taivaan armoilla karusti ja todellisesti…”

na 1.11 klo 19. Tilaisuudessa
luetaan kaikkien vuoden aikana Peräseinäjoelle haudattujen
seurakuntalaisten nimet ja sytytetään muistokynttilät. Peräseinäjoen kirkossa ei aamulla
vietetä jumalanpalvelusta.

Näin kuvailee runoilija Katri Taanila lapsenpäästäjä ja ruumiinpesijä Walpurin elämää. Äitinsä perintönä uuden elämän ja kuoleman äärellä työskentelee Walpuri. On riemullisia elämän ääniä, iloa ja ihmettelyä, on lähtöä ja luopumista,
kuoleman tumma varjo. Elämä on Walpurille yksinkertainen
järjestys: Syntymässä kuolema – Kuolemassa syntyminen.
Toinen taiteilija piirtää äitinsä kuoleman surun kuvaksi, jossa tunnistan Walpurin mietteitä. Melkein sikiöasentoon kumartuneessa mustapukuisessa hahmossa on jotakin koskettavan lähelle tulevaa, tuttua. Suru on painanut
sykkyrään, aivan kuin kumartunut etsisi lohtua oman ruumiinsa hiljaisuudesta. Kaartuva ruumis ,kasvot ja poskelle
ojentunut käsi muodostavat ympyrän, kohdun, sen elämän
salaisuuden, joka lepäsi kerran turvassa rakkaan äidin suojassa. Haikeita muistoja, ikävää, yksinäisyyden hiljaisuutta,
kenties suolaisia kyyneleitä. Tuttuja asioita monille, jotka
tänäkin pyhäinpäivänä askeltavat haavat yhä avoimena läheistensä haudalle.
Surevan yllä on puu, jonka oksat kaartuvat siunaamaan
hiljentyjää. Minulle punertuva väri hiuksilla ja kuvan taustavärinä kertoo toisesta todellisuudesta, joka tulvii lohduttavaa valoa. Lakeuden marraskuu pukeutuu mustaan ja pimeään, hämärä voi ryömiä sielunkin sopukoihin. Walpurikin katsoo, kun elämän huone tyhjenee kuin kylmilleen jätetty kamari ja huone täyttyy hiljaisuudella, kosketus kirpoaa ja ajalliset muuttuvat ajallisiksi ja arvottomat arvottomiksi . Pimeys
näyttää sanovan viimeisen sanan.
Mutta.
”Silloin valo tulvahtaa, kuuluu Jumalan luomishuuto: Tulkoon valkeus! Ja valkeus tulee, laskeutuu kaikkeen ja kaiken
ylle armona ja anteeksiantona, syyllisyyttä pois pyyhkivänä.”

Jouko Ikola

Hiljaisuuden lähteellä
Lakeuden Ristin toimituskappelissa joka toinen keskiviikko klo 17-18. Syksyn aiheena on Raamattu hengellisen elämän lähteenä.
Ke 29.10. rukoushetki Marjatta Nuutinen-Koittola, virikepuhe Kalle Hiltunen: Raamatun hengellinen
lukeminen.
Ke 12.11. rukoushetki: Jouko Ikola, virikepuhe
Marjatta Nuutinen-Koittola: Äidit Raamatussa.
Ke 26.11. rukoushetki ja virikepuhe: Matti Kristola. Virikepuheen aihe: Jumala ole minulle syntiselle
armollinen. Publikaanin huokaus kristityn perusrukouksena.
Vanhan musiikin viikonloppu
”Hengellisen musiikkimme juuret”
La 25.10. klo 15 Seinäjoen seurakuntasali: Ilmajoen 1600-luvun messukokoelmat, Jorma Hannikainen, luento ja Populus Sion - lauluyhtye.
La 25.10. klo 18 Lakeuden Risti: Gregoriaaninen
vesper, Populus Sion – lauluyhtye ja Jorma Hannikainen, virikepuhe Helena Turja
Hiljaisuuden retriitti
31.10.–2.11. pyhäinpäivän retriitti Haapaniemen
hiippakuntakartanossa Kuortaneella. Aiheena on:
Marc Chagall, Jumalan sanan kuvaaja. Retriitin ohjaa
Helena Turja. Retriitin hinta on 178 €. Seinäjoen seurakuntalainen 130 €. Ilmoittautuminen: Lapuan tuomiokapituli / Leena Hirvelä p. 020-7630 923 tai lapua.tuomiokapituli@evl.fi.
14.–16.11.2014 hiljaisuuden retriitti Honkiniemessä: Kirkkovuoden loppu ja uuden alku. Retriitin
hinta 60 €. Ohjaajina Jouko Ikola ja Marjatta Nuutinen-Koittola. Ilm. puh 06 418 4230.
http://www.seinajoenseurakunta.fi/hiljaisuuden_
toiminta.html
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Monta päivää aikaa äänestää

S

eurakuntavaaleissa on mahdollisuus äänestää eri puolilla
Seinäjokea monena päivänä. Varsinainen vaalipäivä on 9.11., ennakko- ja kotiäänestyspäiviä ovat
27.- 31.10.
Kaikkina viitenä päivänä ei jokaisessa äänestyspaikassa äänestetä – kirkkoherranvirasto Ala-Kuljunkadulla ja seurakuntatoimistot
Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa tarjoavat parhaat mahdollisuudet – niissä äänestysaikaa on
ennakkoäänestysviikon jokaisena
päivänä kello 9 – 18.
Henkilöllisyys on todistettava,
valitsee äänestämisen ennakkoon
tai varsinaisena vaalipäivänä.
Isänpäivänä 9.11. Seinäjoen
seurakuntakeskuksessa, Nurmon
kirkossa sekä Peräseinäjoen seurakuntatalolla ja Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalolla kello
11 - 20.
Äänet lasketaan sunnuntaina,
ja uusien valtuutettujen nimet
tiedetään myöhään sunnuntaiiltana.

Vaalikirje kertoo
äänestyspaikan

Tällä viikolla pitäisi jokaisen yli
40 000 seurakunnan äänioikeutetun saada kirje, jossa ilmoitetaan
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka. Seinäjoen seurakunta on
jaettuna neljään äänestysaluee-

Neljän vuoden takaisissa seurakuntavaaleissa jonotettiin Lakeuden Ristin käytävän täydeltä.
Nyt äänestyspaikkana on seurakuntasali, ja tilaa on vähemmän. Vaalilautakunta pyytää äänestäjiltä kärsivällisyyttä, että he rauhassa odottaisivat vuoroaan.
seen noudattaen vanhoja seurakuntarajoja. Vaaliluetteloita on
neljä, ja 9.11. äänestyspaikassa on
vain kyseisen alueen vaaliluettelo.
Ennakkoon sen sijaan voi äänestää missä tahansa.
Äänestystoimitus varsinaisena
vaalipäivänä on yksinkertainen:
Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle. Näkyvillä ovat sukuni-

mien aakkosjärjestyksen mukaiset alkukirjaimet, joiden mukaan
äänioikeutettujen luettelo on jaoteltu kansioihin. Henkilöllisyys
on todistettava. Kun äänioikeus
on luettelosta todettu, annetaan
äänestyslippu. Äänestäjä menee
vaalisuojukseen, kirjoittaa äänestämänsä ehdokkaan numeron ja
palaa leimauttamaan äänestysli-

pun. Leimauksen jälkeen äänestäjä pudottaa lipun vaaliuurnaan.

Ennakkoäänestäjä
täyttää lähetteen

Ennakkoon äänestävällä seurakuntalaisella onkin hieman enemmän
hommia kuin varsinaisena vaalipäivänä äänestävällä. Vaalikirjeessä
on ilmoitus äänioikeudesta seura-

kuntavaaleissa, ja toisella puolella
on lähetekirje. Henkilötiedot vaalilautakunta saa äänioikeutta tarkastaessaan ilmoituskortista, mutta lähetekirje allekirjoitetaan vaalipaikalla. Vaikka ilmoituskortti onkin mukana, henkilöllisyys tulee
kuitenkin todistaa.
Ennakkoäänestyksessä äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijalle,
esittää henkilöllisyystodistuksen
tai muun selvityksen henkilöllisyydestään ja saa äänestyslipun,
vaalikuoren,
lähetekirjelomakkeen, jos sitä ei ole mukana, ja
lähetekuoren. Äänestysmerkintä
vaalilippuun tehdään salaisesti
vaalisuojuksessa. Äänestäjä taittaa
vaalilipun ja sulkee sen vaalikuoreen toimitsijan nähden, minkä
jälkeen kuori leimataan.
Lähetekirjeessä henkilötietojen
lisäksi äänestäjä vakuuttaa, että
hän on vaalisalaisuuden säilyttäen itse täyttänyt äänestyslipun
ja sulkenut sen taitettuna vaalikuoreen. Vaalitoimitsija tekee lähetekirjelomakkeeseen omat todistusmerkintänsä, jonka jälkeen
vaalikuori ja lähetekirje suljetaan
lähetekuoreen.
Ennakkoon voi äänestää missä seurakunnassa tahansa. Mikäli
äänestäminen tapahtuu muualla
kuin omassa seurakunnassa, on
selvitettävä oman ehdokkaan numero.

Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat Seinäjoella

S

einäjoen seurakunnan äänioikeutettu voi äänestää missä
tahansa seurakunnassa ennakkoäänestysaikana 27.–31.10. Jos äänestää oman seurakunnan alueella
olevissa ennakkoäänestyspaikoissa,
on esillä Seinäjoen seurakunnan
ehdokaslistojen yhdistelmä.
Jos seinäjokelainen äänestää
muualla kuin oman seurakunnan
alueella, on oltava oman ehdokkaan numero tiedossa. Jos taas
muualta kuin aivan lähiseurakunnista oleva äänestää Seinäjoella
ennakkoon, on myös ehdokkaan
oltava tiedossa.
Äänestämään tullessa on todistettava henkilöllisyys.

Ennakkoäänestyspaikat
ja -ajat:

27.–31.10.: klo 9–18 kirkkoherranvirasto, Ala-Kuljun katu 1A, Nurmon seurakuntatoimisto, Nurmontie 3, Peräseinäjoen seurakuntatoimisto, Kirkkotie 2 ja Ylistaron seurakuntatoimisto, Markinsalontie 2 B,
klo 12–18 Anttilan liikekeskus,
Puskantie 13, Citymarket Jouppi, Suupohjantie 45 ja Prisma,
Hyllykalliontie 2.
27.10.: klo 9–12 Ylistaron
koulukeskus, Kaukolanraitti 50,
klo 11–12 Simunanrannan palvelukeskus, Lähdekoti, Huhtalantie 76, klo 12–12.30 Simunanrannan palvelukeskus,
pienkoti Kannukka, Huhtalan-

tie 76, klo 12.30–13 Simunanrannan palvelukeskus, pienkoti Hopeapaju, Huhtalantie 76,
klo 14–18 Ylijoki, Ylistupa, Ylijoentie 565, klo 15–19 Kihniänkylän koulu, Virtaintie 924, Alaviitalan koulu, Seinäjoentie 791,
klo 16–18 Kitinojan kyläkirkko,
Kitinojantie 691.
27.–28.10.: klo 10–14 Frami,
Tiedekatu 2, klo 10–16 Toimintojen talo, Kasperinviita 13,
28.10.: klo 9.30–9.50 ja klo
10.30–10.45 Seinäjoen lukio,
Etelä-Seinäjoen toimipiste, Ville Ritolan tie 2 C, klo 10–12 Untamalan yhteistalo, Kosolantie
45, klo 13–14 Kuusenlahden
palvelukeskus, Tepontie 6, klo
15–16 Onnelan ryhmäkoti, Tepontie 8, klo 17–19 Halkosaa-

ren koulu, Kitinojantie 49.
29.10.: klo 9–10.30 Hyllykallion palvelutalo, Senioritie 3,
klo 9–11 Västinkartano, Västilänkuja 10, klo 11–14 Hyllykallion seurakuntakoti, Opintie 1,
klo 12–13 Vanhustentalon kerhohuone/ Pienkoti Koivupirtti,
Keikulinkuja 12, klo 12–13.30
Palvelukeskus Koivukaari, Keikulinkuja 10, klo 12–14 Tonavanranta, Västilänkuja 8, klo 17–19
Aseman kylätalo, Könnintie 125.
29.–30.10: klo 9–13 Nurmon lukio, Toukotie 3.
29.–31.10.: klo 12–18 Epstori, Kauppakatu 5, Citymarket
Päivölä, Väinämöinen 2.
30.10.: klo 9–11.30 Sedu,
Törnäväntie 24, klo 10–12 Ylistupa, Västilänkuja 8, klo 11–13 Ki-

vipuron kuntoutuskoti Ruukintie 65, klo 12.30–15 Sedu, Koulukatu 41, klo 12–18 Kouran koulu, Kourantie 684, klo 13–17 Ylipään nuorisoseura, Kylänpääntie
214, klo 14–16 Kivipuron palvelukeskus, Tammikuja 11.
30.–31.10.: klo 10–14 Seinäjoen lukio, Kirkkokatu 16, klo
12 –18 K-market Kärki, Toritaival 2, S-market, Keskustie 43 ja
K- market Viljami.
31.10. klo 9–18 S-market,
Kaukolanraitti 2, klo 9–11.30
Sedu, Upankatu 3 ja Sedu, Koskenalantie 17, klo 10–12 Kivipuron toimintakeskus, Ala-Kuljunkatu 9, klo 13–14 Myllyrannan palvelukeskus, Myllymäenrinne 2, klo 12.30–15 Sedu,
Kirkkokatu 10.

Vaalisalaisuus säilyy
Vaalikeräys lapsille ja nuorille
nnakkoon äänestäneet ovat kuoret suljetaan sinetöityyn paketeurakuntavaalien 2014 vaaKolumbiassa, Nepalissa, PalestiiE
S
joskus epäilleet, säilyykö vaa- tiin ja säilytetään arkistoholvissa.
likeräyksen järjestävät yhnassa, Senegalissa, Tansaniassa,
Varsinaisena vaalipäivänä 9.11. teistyössä Kirkon Ulkomaanapu,
lisalaisuus, kun samaan kuoreen
Venezuelassa ja Venäjällä. Kum-

laitetaan äänestäjän henkilötiedot
sisältävä lähetelomake ja äänestyslippu. Kyllä säilyy!
Vaalilautakunta on päättänyt,
että koska odotettavissa on runsaasti ennakkoääniä – neljä vuotta sitten yli 7 000 – ennakkoäänten käsittely alkaa jo tiistaina 28.10. vaalilautakunnan sihteerin johdolla.
Kun lähetekuori avataan, lähetekirjelomake ja äänestyslipun
sisältävä, suljettu vaalikuori niitataan yhteen. Äänioikeutettujen
luettelosta tarkastetaan äänestäjän
äänioikeus, siitä tehdään merkintä vaalikuoreen, minkä jälkeen
äänestyslippu edelleen suljetussa
kuoressa sekä lähetelomake lähtevät eri teille. Lähetelomakkeet
aakkostetaan ja mapitetaan, vaali-

ennakkoäänten käsittely alkaa kello 14. Vaalilautakunnan 3 jäsentä
ja varajäsentä, vaalilautakunnan
sihteeri ja joukko teknisiä apulaisia aloittaa ennakkoäänten laskennan. Vaaliohjeissa sanotaan, että
laskennan aikana eivät laskijat saa
olla missään yhteydessä ulkomaailmaan eli kännykät eivät ole käytössä.
Ensin avataan vaalikuoret, leimataan äänestysliput ja sen jälkeen kunkin ehdokkaan äänimäärä lasketaan. Kello 20 jälkeen
ryhdytään laskemaan varsinaisen
vaalipäivän ääniä, ja kun kaikki
on laskettu, ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhteen.
Leena Hautala
vaalilautakunnan sihteeri

Suomen Lähetysseura, Kirkkopalvelut ja Suomen Pipliaseura.
Vaalikeräyksen nettotuotto jaetaan tasasuuruisesti neljän järjestäjän kesken, ja varat käytetään
lasten ja nuorten koulutukseen ja
syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa.
Kirkon Ulkomaanapu käyttää
varat lasten ja nuorten koulutukseen kehitysmaissa. Säätiö toimii
erityisesti nuorten koulutuksen
parissa kaikista haavoittuvimmilla alueilla ja tukee syrjäytymistä
koulutuksen avulla esimerkiksi
Jordaniassa, Liberiassa, Haitissa
sekä Etelä-Sudanissa.
Suomen Lähetysseura kerää
varoja kohteelle Lasten pankki, jonka varoja käytetään lasten

Varat käytetään lasten
ja nuorten koulutukseen
ja syrjäytymisen
ehkäisemiseen Suomessa
ja kehitysmaissa.

ja nuorten koulutusta tukeviin
hankkeisiin, jotka auttavat myös
lähiympäristöä. Lasten pankin
lahjoitukset käytetään vuonna
2015 lasten koulunkäynnin tukemiseen ja heidän hyvinvointinsa
edistämiseen kummiohjelmissa
Angolassa, Botswanassa, Etiopiassa, Kiinassa, Kambodžassa,

miohjelmissa tuetaan varattomien perheiden ja vanhempansa
menettäneiden lasten ja nuorten
koulunkäyntiä ja opiskelua.
Kirkkopalvelut käyttää kertyvät varat lasten ja nuorten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa. Varat ohjataan erilaisiin
diakonian hankkeisiin Diakonian
kehittämisen ja Suurella sydämellä -toiminnan kautta.
Suomen Pipliaseura käyttää varat kehitysmaiden lasten
ja nuorten koulutukseen. Seura rahoittaa keräysvaroilla lukutaitohankkeita. Tuettavia kohteita on erityisesti Egyptissä,
Kambodžassa sekä Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen parissa.

EHDOKASLISTOJEN
Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten

I ELÄVÄT KIVET

2 Heiska Jari
isännöitsija AIT

4 Itäsalmi Jyrki
opiskelija

3 Löytty Iikka
psykoterapeutti

5 Karvala Olli
merkonomi

Ii kokoomus ja sitoutumattomat

18 Aila Mikko
traktorinkuljettaja

23 Kankaanpää Arja
luokanopettaja, KM

19 Raitila Jarmo
sair.hoit.

24 Kari Paula
päiväkodin johtaja

20 Hihnala Juhani
terveydenhuollon
maisteri, MBA

21 Jaskari Jari
tuotantojohtaja

25 Katajamäki Leena
lehtori

26 Katila Anne
myyjä

Iii perusseurakuntalaiset

22 Kalliovalkama Elina
osastonhoitaja
67 Koivula Eino
66 Ahlgren Jukka
tietotekniikan insinööri eläkeläinen, maanvilj.

27 Katila Seppo
toimitusjohtaja
70 Salmela Satu-Marjatta 71 Toivanen Maarit
eläkel./terveydenhoitaja
geronomi amk

6 Ketonen Jyri
sovellusarkkitehti

7 Rissanen Jarmo
it-erityisasiantuntija

8 Kössi Juho
eläkeläinen

9 Latvala Annukka
peruskoulun
luokanopettaja, HuK

10 Muurimäki Markku
julistustyöntekijä

12 Tiittanen Jaakko
laitosmies

11 Niemi Timo
metsätoimihenkilö

13 Mäkinen Satu
filosofian tohtori

14 Keskikiikonen Jorma 15 Loukola Maria
arkkitehti
projektipäällikkö

28 Keen Tarja
talouspäällikkö

29 Kempas Mari
YTM, ekonomisti

30 Keski-Jyrä Johanna
opettaja

31 Kuvaja Matti
merkonomi, yrittäjä

32 Lammi Sinikka
emäntä

33 Lozovaya Mila
yrittäjä

34 Luhtala Jesse
opiskelija

35 Luokkamäki Esa-Pekka
HTM tilimies
LKV LVV

36 Luoma Ari
sovelluskehittäjä

37 Manni Keijo
eläkeläinen

38 Marttila Riitta
suuhygienisti

43 Niemi Jukka
myyntimies evp

48 Perttu Esa
talouspäällikkö

53 Rintamäki Markku
yrittäjä
16 Siikaniemi Anni
lähihoitaja

17 Laitila Seppo
yrittäjä

58 Uusi-Pohjola Matti
linja-autonkuljettaja

63 Yliaho Jarmo
yrittäjä

39 Maunula Antero
eversti

44 Nieminen Hanna
työfysioterapeutti

49 Pihlaja Liisa
mumma

54 Röyskö Raili
erik.sair.hoit.,
eläkeläinen

59 Valo Emma
fysioterapeutti

64 Ylä-Autio Ilmari
varatuomari

40 Moinio Terttu
41 Mäki-Annala Paula
osastonhoitaja/eläkel.
kouluttaja

45 Ojala Ville
opiskelija, hallintotieteiden ylioppilas

50 Pitkäranta Kalevi
postinjakaja evp

55 Savolainen Asko
eläkeläinen (yrittäjä)

60 Vehkaoja Susanna
kehityspäällikkö,
agronomi

46 Panula Liisa
ylihoitaja, eläkeläinen

51 Pohjola Mimosa
opiskelija

56 Soivio Mika
autoteknikko,
linja-autonkuljettaja

61 Viinikka Mikko
hum. kand.

Iv
sosialidemokraatit
ja sitoutumattomat

74 Haanpää Janne
tuotepäällikkö

75 Hietamäki Mauno
postinjakaja

78 Kivimäki Jari
ammattimies LM

79 Kontturi Hannu
opiskelija ja yrittäjä

82 Korpi Kari
merkonomi/
toimistotyöntekijä

83 Lehtola Markku
tarkastusinsinööri

86 Mäkynen Elisa
perhepäivähoitaja

87 Oravasaari Jari
veturinkuljettaja

90 Saarela Hanna-Leena
koulusihteeri

91 Saarinen Leena
eläkeläinen (yrittäjä)

94 Talvitie Hilkka
tilitoimistoyrittäjä

95 Talvitie Kaarle
metallimies/isännöitsijä

98 Vuorinen Matti
psykiatrian erikoislääkäri

99 Viitamäki Jorma
pääluottamusmies,
eläkeläinen

42 Niemelä Reijo
eläkeläinen

47 Perttilä Jenni
HTM, käräjäsihteeri

52 Rantamäki Marko
kilta-isäntä,
kokemusasiantuntija

57 Uusimaa-Salonen
Päivi
osastonhoitaja (kätilö)

62 Välimäki Voitto
kauppateknikko

65 Alapiha Tuija
yleislääketieteen
erikoislääkäri

YHDISTELMÄ
vaalissa marraskuussa 2014 (9.11.2014)

v keskusta ja sitoutumattomat

68 Nurmela Esa
kiinteistönhoitaja

100 Aittoniemi Pirjo
terveyskeskuslääkäri

101 Anttila Jarmo
rehtori, fil. toht.

102 Aro Jorma
eläkeläinen

108 Hiltunen Kalle
pastori,
H-Y:n aluesihteeri

109 Hokkanen Kari
professori

110 Hyyppä Jenni
varamarketpäällikkö

116 Karhu Annika
sairaanhoitaja

117 Karhu Ville
renki

118 Katila Tarja
suurtalouskokki

69 Ojala Mika
polttoleikkaaja

103 Flinkkilä Anne
104 Hautala Milla
palvelupäällikkö/
tuotantosuunnittelija
terveydenhoitaja amk

111 Hänninen Satu
ekonomi, kotiäiti

112 Isomaa Merja
yhteiskuntatieteiden maisteri

105 Herttua Antti
eläkeläinen,
luokanopettaja

113 Juurakko Jussi
konduktööri

106 Hietala Matti 107 Hietarinta Anu
maatalouslomittaja opiskelijahyvinvoinnin
kehittämispäällikkö, KM

114 Kallio Karri
opiskelija

115 Kantola Tuulia
hall.tiet. maisteri/
eläkeläinen

72 Tulisalo Tellervo 73 Rintamäki Petri
kirkon nuorisoajoneuvotyönohjaaja
nosturinkuljettaja

124 Koski Jaana
yo-merkonomi

119 Kattelus Piia 120 Keltikangas Karoliina 121 Kitinoja Helli 122 Kohtanen Susanna 123 Kolkka Tapio
vanhempi rikosopiskelija, myyjä kv. asioiden päällikkö,
proviisori
yrittäjä
sairaanhoidon opettaja
konstaapeli, HTM

128 Lanamäki Heli 129 Lehtimäki Suvi
125 Kujala Heikki 126 Kurhela Marja-Leena 127 Kärki Sarita
eläkeläinen/
lähihoitaja
luokanopettaja, hum.kand. lapsi- ja varhaismetsuri, taksirenki
terveydenhoitaja
nuorisotyöntekijä

130 Loukola Suvi 131 Luotola Mikael
kehitysvammaisten
marketpäällikkö
ohjaaja

76 Kangasluoma Pekka
77 Kattelus Airi
DI
eläkeläinen/perushoitaja

132 Lähdesmäki Kalle
kauppaneuvos

80 Korkeamäki Arja
kätilö

84 Mäkelä Erkki
eläkel., huoltomestari

88 Perkiö Seppo
taksiautoilija

133 Malila Henna
koulunjohtaja,
luokanopettaja

134 Manninen Pekka
rehtori, TM

135 Marttila Matti 136 Mikkonen Juha 137 Mäkelä Kimmo 138 Mäki-Paavola Anna139 Mäkynen Hanna
lääkäri
emäntä
terveydenhoitaja
HuK, nuorisokodin ohjaaja opiskelija, fil.yo

81 Korpela Aki
maanrakennus

140 Männikkö Kati
luokanopettaja

141 Mäntynen Heli
143 Nyyssölä Kyösti 144 Pasanen Jukka 145 Potka-Soininen Tuulia 146 Prusti Hanne
142 Niemi Pekka
FM, historian ja yhteiskunKM, luokanopettaja maanvilj., eläkeläinen
rehtori
KTM, lehtori
luokanopettaja
taopin opettaja

148 Pölönen Kimmo
yrittäjä/maanviljelijä

150 Rajala Elisa
149 Rajakorpi Harri
lab. hoit., eläkeläinen
lastenkirurgi

85 Mäkinen Alpo
eläkeläinen,
henkilöstöpäällikkö

151 Rantala Harri
elokuvaohjaaja

152 Raunio Irene
FM, osastonhoitaja

93 Syrjälä Sirpa
osastonhoitaja

164 Vettenranta Minna 165 Vihriälä Jukka 166 Virrankoski Reino
agronomi,
erityisluokanopettaja
FM
valtiopäiväneuvos

96 Tenkula Jarkko
toiminnanjohtaja

153 Ristimäki Asko 154 Rytkönen Juhani 155 Saari Markku
päivähoidon johtaja, pankinjohtaja evp.
yrittäjä
eläkeläinen

89 Rantamäki Johannes
eläkeläinen

157 Saarinen Lea
158 Sihto Paula 159 Suomalainen Mika 160 Taipalus Pentti
156 Saarimäki Jukka
kansanedustajan avustaja diakoni, eläkeläinen erikoissairaanhoitaja,
yrittäjä
maanviljelijä
osastonhoitaja

92 Saranpää Marjo
sairaanhoitaja

147 Punkari Antti
mv

97 Tenkula Tarja
TtM, hoitotyön
kliininen asiantuntija

168 Yli-Soini Petri
167 Ylinen Jouko
seurakuntaneuvos eläinlääkäri, maanviljelijä

vi meidän kirkko

169 Ojajärvi Tuomas 170 Granlund Anna 171 Suvisalmi Merja 172 Grönlund Immanuel 173 Haapala Lotta
opiskelija
videotuottaja
medianomi amk
merkonomi
kotiäiti, muotoilija

161 Turenius Turja 162 Uusi-Pohjola Mervi 163 Valli Leena
toimittaja, eläkel. ryhmäperhepäivähoitaja sosionomi (amk)

Lakeuden Risti
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Maata näkyvissä -festarit 30 vuotta
M

aata näkyvissä -festarit kokoaa vuosittain Turkuun
noin 10 000 nuorta yhteen evankeliumin äärelle. Mikä tapahtuma tämä on, ja mistä se on saanut alkunsa?
Syksyllä 1984 seitsemäntoistavuotias Timo Vainio lähti tavalliseen tapaansa aamulla kouluun.
Kesken koulupäivän hän alkoi
tuntea kipua rinnassaan. Timolla
oli synnynnäinen sydänvika, joka
ei ollut koskaan pahemmin oireillut. Tuona päivänä Timo kuitenkin sai sydänkohtauksen ja kuoli.
Muistokukkien sijasta pyydettiin,
että ihmiset muistaisivat lahjoituksella Turun kertsiä – nuortenporukkaa, jossa Timo oli ollut aktiivijäsen. Lahjoituksia kertyi neljä tuhatta markkaa, ja tuon summan käyttötarkoitusta mietittiin
tarkasti. Ideoita keksittiin monia,
mutta yksikään ei saanut kaikkien
kannatusta.

Lopulta monien hylättyjen ehdotusten jälkeen keksittiin järjestää
Timolle muistojuhla. Tuossa muistojuhlassa, ensimmäisillä Maata
näkyvissä -festareilla vuonna 1985,
oli paikalla noin 120 nuorta.
Tuolloin tuskin kukaan olisi
osannut arvata, että hyvin nopeasti tuosta tapahtumasta kasvaisi
Pohjoismaiden suurin kristillinen
nuorisofestivaali tai että jo kuuden vuoden kuluttua tapahtumaa
vietettäisiin Turku-hallissa.
Tänä vuonna Maata Näkyvissä
-festarit järjestetään jo 30. kerran.
Tapahtuma kerää yhä edelleen joka vuosi noin 10 000 nuorta eri
puolilta Suomea HK Areenalle ja
Messukeskukseen. Tapahtuman
järjestävät Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja
Mikaelin seurakunta, Maarian
seurakunta, Katariinan seurakunta, Henrikin seurakunta ja Paattisten seurakunta. Käytännön töi-

hin osallistuu 1 300 vapaaehtoistyöntekijää.
Festareiden esiintyjät ovat suomalaisia ja ulkomaalaisia kristittyjä. Mukana on sekä huippumuusikoita että artisteja esittävän
taiteen eri aloilta. Konserteissa
yleisölle tarjoillaan evankeliumia,
ilosanomaa Jeesuksesta, myös puheiden välityksellä. Viikonlopun
aikana jokaisella festarivieraalla
on mahdollisuus osallistua erilaisiin pienryhmäluentoihin ja -keskusteluihin sekä henkilökohtaiseen sielunhoitoon.
Maata Näkyvissä festareilla ei
sanoman sisällöstä tingitä – alusta
asti evankeliumi on ollut tapahtumaa eteenpäin vievä voima.

Retki Seinäjoelta
Seinäjoen seurakunta järjestää retken Maata Näkyvissä -festareille 14.- 16.11. Matkaan lähdetään
Ylistarosta perjantaina 14.11. klo

L

ähde mukaan poikailemaan
ja aloittamaan adventin aika
Honkiniemessä 28.–30.11.
Marraskuun viimeisenä viikonloppuna järjstetään poikaleiri
Honkiniemessä 4.–6.-luokkalaisille. Leirillä seikkaillaan maastoissa,
touhutaan pihalla ja värkkäillään
sisällä saunomista, syömistä sekä
hiljentymistä unohtamatta.
Leirin hinta on 34 € ja ilmoittautuminen onnistuu seurakunnan nettisivujen kautta. Lisätietoja
antaa Matti Pihlaja 0405083802 /
matti.pihlaja@evl.fi

Kuva: Matti Pihlaja

Poikaleiri ottaa adventin
haltuun Honkiniemessä

Marraskuun pimeät illat ovat sopivia poikaleiriseikkailuihin.

R

ippikoulutyöntekijät haluavat olla rohkaisemassa nuoria jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle rippikouluajan jälkeen.
Kuitenkin on huomattu, että jumalanpalvelus voi tuntua vieraalta ja ehtoolliselle ei aina uskalleta tulla. Tätä vierautta ja ujostelua
haluamme nyt poistaa kutsumalla
nuoria ehtoolliselle jo rippikouluaikana.
Ehtoolliselle pääsyä pidetään
usein merkkipaaluna. Perinteisesti on ajateltu, että ehtoollisella käydään vasta konfirmaation
jälkeen. Kuitenkin kastetut lapset ovat saaneet jo vuodesta 1979
osallistua aikuisen kanssa ehtoolliselle. Ainoa edellytys on, että
ehtoollisen merkitystä on lapselle
opetettu.

Kastetut lapset ovat
saaneet jo vuodesta
1979 osallistua aikuisen
kanssa ehtoolliselle.

Kuva: Seinäjoen seurakunnan arkisto

Nuoret ehtoolliselle
jo rippikoulun aikana

Ehtoollisleipä jaetaan ehtoollisella ensin.
Tulevissa rippikoulutyön tapahtumissa (26.10. aloitusmessu,
25.1. tammisunnuntai) nuoret
voivatkin yhdessä vanhempiensa
kanssa tulla ehtoolliselle. Lisäksi
oman ryhmän kanssa oman papin ohjauksella voidaan talven ja
kevään aikana käydä messuissa
ja myös ehtoollisella. Ehtoollisen

merkitys opetetaan jo rippikoulun alussa.
Toivomme, että jos messu ja
ehtoollinen tulee tutuksi ja turvalliseksi rippikouluaikana, se
kantaisi nuoria koko elämän ajan.
Teksti:
Tuire Wuorijärvi

9 kirkon pihasta. Bussi poimii matkalle lähtijöitä kyytiin reitillä
Nurmo-Seinäjoki-Peräseinäjoki. Takaisin
tullaan sunnuntaina
16.11. illalla.
Matkan hinta on
hotellimajoituksella 110 € (sis. matkat,
hotellimajoitus, festaripaketti), muille kuin
Seinäjoen seurakunnan jäsenille 130 €.
Matkan hinta koulumajoituksella on 61
€ (sis. matkat, koulumajoitus, festaripaketti), muille kuin
Seinäjoen seurakunnan jäsenille hinta on 81 €.
Ilmoittautuminen lokakuun
loppuun mennessä osoitteessa
www.seinajoenseurakunta.fi/leirit-ja-retket1

Lisätietoa retkestä voi kysellä Jarmo Happoselta, puh. 0447769105.
Lähde:
www.maatanakyvissa.fi
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Hengellisen musiikkimme juurilla
einäjoen ja Ilmajoen seura- liturgisista musiikkilähteistä. Näyt- musiikkia Ilmajoella 1700-luvulla".
S
kunnissa vietetään 25.–26.10 teitä niissä esiintyvistä lauluista an- Tapahtumiin on vapaa pääsy.
tapahtumaa, jossa tutustutaan taa gregoriaaniseen kirkkolauluun
alueemme hengellisen musiikin
juuriin. 1400–1600-luvuilta Ilmajoen kappeliseurakunnan ajoilta on säilynyt joukko jumalanpalveluksissa ja rukoushetkissä käytettyjä musiikkikäsikirjoituksia.
1700-luvulla taas eteläisen Pohjanmaan kirkkomusiikkielämässä
vaikutti huomattava joukko osaavia musiikin ammattilaisia ja musiikista kiinnostuneita harrastajia.
Seinäjoella lauantaina kiehtovalle aikamatkalle alueemme katolisen
ja reformaation ajan musiikkiin
johdattaa musiikin tohtori ja Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin
ainejohtaja Jorma Hannikainen,
joka esitelmöi edellä mainituista

erikoistunut Populus Sion -lauluyhtye. Klo 18 vietetään Lakeuden
Ristissä gregoriaaninen vesper, jossa ilmoille kantautuvat uudestaan
noin 500 vuotta sitten tällä alueella
soineet sävelet.
Tapahtuma jatkuu sunnuntaina
Ilmajoella. Kirkossa vietetään kello
10 Wanhain Aicain Kirckonmenot.
Vanhaan tyyliin toteutetun musiikin lisäksi jumalanpalveluksessa on
mahdollista kuulla myös 1700-luvulta Ilmajoelta säilynyt saarna.
Messun jälkeen on seurakuntakeskuksessa lounas, jonka jälkeen
musiikin tohtori ja musiikin tutkimuksen lehtori Päivi-Liisa Hannikainen esitelmöi aiheesta "Kirkko-

Perheuutisia
Hautaan siunattu

Vihitty

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Olavi Helmer Järvinen 79 v, Pirkko Marja Helena Paulasaari 77 v,
Sampsa Tapani Hemiö 71 v, Heikki Aulis Viro 65 v, Seija Pirketta Järvenpää 54 v, Aino Annikki Niemi
85 v, Salme Mirja Kujala 81 v, Erkki Ensio Häsänen 79 v, Eero Jaakko
Antila 67 v, Marja-Liisa Kortesmäki 67 v, Leena Marjatta Nikula 57
v, Jarmo Juhani Ojanen 56 v, Maria
Raakel Kalliomaa 85 v, Lempi Sofia Siniluoto 81 v, Irma Liisa Hankanen 80 v, Jorma Ilmari Nurmela 74
v, Aalle Kalervo Koivisto 70 v, Erkki Juhani Huossa 65 v, Antti Jaakko Rajaniemi 64 v, Tony Rainer Hietala 42 v, Jussi-Petteri Juhani Tieva
30 v, Olli Aleksanteri Murto-Koivisto 21 v, Sirkka Koivusalo 89 v, Anna Kyllikki Katajamäki 88 v, Osmo
Kauko Kankaanpää 77 v, Maija-Liisa Mäkelä 66 v, Sirkka Anneli Helve 62 v, Jari Pekka Uusi-Viitala 51 v,
Seidi Sofia Kuusisto 104 v, Martta
Männistö 103 v, Sylvi Maria Mäkelä 101 v, Valma Johanna Jalonen 79
v, Pirkko-Liisa Korpi 79 v, Aili Inkeri Niemistö 87 v, Vaili Marketta Perä 72 v, Leena Hannele Saarakkala
53 v, Timo Antero Hämäläinen 46
v, Martta Annikki Kuokkanen 85 v,
Tero Mikael Liukkonen 76 v, Erkki
Allan Rintala 62 v, Minttu Josefiina
Kujala 10 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Esko Armas Juhani Harju 72 v, Katri
Elisa Eskeli 88 v, Valma Martta Kaarina Laukkonen 72 v, Kauno Olavi
Yli-Kortesniemi 69 v, Kaarina Justiina Saarimäki 85 v, Matti Juhani Kari
59 v, Raili Sanni Seliina Ilomäki 83 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Heino Henrik Pahkala 78
v, Esko Edvard Rajala 75 v, Tuulikki Sofia Sarlin 85 v, Enni Maria Luoma 90 v, Väinö Stefanus Ilomäki 81
v, Erkki Jaakko Julmala 76 v, Paavo Johannes Rajala 81v, Aulis Salomon Iisakki Toppari 81v, Lempi
Matilda Vähämaa 101v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Väinö Matias Salmeskari 92 v, Eira Sisko Strehlow o.s. Kangas 69 v,
Jaakko Esaias Pukkinen 78 v, Sisko
Maire Marjatta Niemi o.s. Haapala
77 v, Veera Maria Tiensivu o.s. Rajamäki 92 v, Heikki Jussi Haapamäki 80 v, Juha-Matti Jaakko Välimäki 34 v, Paavo Lauri Yli-Kiikka 86 v,
Helli Maria Saarinen o.s. Sillanpää
97 v. Joonas Niko Kristian Kallio 26
v, Anna Maria Luoma o.s. Nyrhinen
88 v , Soile Kaisu Emilia Mäkynen s
Saranpää 77 v.

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Riku Kalevi Välimaa ja Henni Karoliina Hanhisalo, Kalle Tapio Lassila ja
Johanna Piia Maria Riihivuori, Joona Henrik Hanhiniemi ja Maria Vilhelmiina Nuottajärvi, Antti Kalevi
Peltotupa ja Laura Maria Isotalo, Juhana Samuel Pitkälä ja Anni-Maria
Ritola, Juha Matti Knuuttila ja SuviMarianne Sillanpää, Olli-Pekka Juhani Tuomaala ja Jenna Maria Päivikki Viitala, Jouni Mikko Sivunen ja
Katri Päivikki Hauta, Sami Johannes
Ketola ja Annemari Helena Ruohonen, Jukka Tapani Jaakkola ja Maria Sini Tuulia Kulmala, Mika Sakari Kuutti ja Mari Johanna Mäenpää,
Karri Jaakko Kulmala ja Mervi Helena Lehto, Jukka Matti Petteri Aho
ja Minna Maria Kuhmonen, Asko Ilmari Ristimäki ja Satu Maarit Lähde,
Eero Matti Rinta-Porkkunen ja Katja
Elina Lehtola, Henri Kristian Vieri ja
Terhi Tuuliki Rintala, Tuomas Sakari Nikupeteri ja Niina-Liisa Marjatta
Virolainen, Juha-Matti Hautamäki ja
Laura Emilia Riikonen,
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Raine Juhani Pyssysalo ja Anna-Helena Ulriikka Alvari, Eero Kalevi Vahala ja Pauliina Marianne Nyrhilä,
Esa Tuomas Peippola ja Tiina Helena
Tuulikki Roponen, Ville Matti Jänisoja ja Riina Emilia Tikkala, Jan Magnus Peter Klockars ja Heidi Susanna
Käpylä, Tero Juhani Lähdesmäki ja
Anniina Sofia Pitkänen, Juha-Pekka
Kristian Kuivinen ja Emmi Eveliina
Tikkanen, Paavo Juhani Istolahti ja
Heidi Eveliina Tupala, Erno Ilari Paananen ja Heli Päivikki Myllykangas.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Lasse Pauli Antero Nikkola ja Sari
Anneli Kallio.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Enni Maria ja Lauri Jaakko Aalto,
Fanni Eliisi Vanilla Heinikoski, Emmi Inka Alina Heinonen, Veera Katariina Heinämäki, Peetu Eemil Nikolai Järvelä, Elliot Elo Junior Kaiser, Oskari Juho Elias Kuusisto, Senni Seela Jessiina Laine, Leevi Eevert
Lakso, Joose Eemil Pihlaja-aho, Joel Olavi Iisakki Sivunen, Eevi Sointu Matilda Välimaa, Noel Toivo Mikael Kaukola, Sulo Elias Kuivalainen,
Viivi Maria Aurora Lähdekorpi, Saaga Selina Ihanelma Länsikallio, Vili Mikael Mäkelä, Anja Sisko Hannele Peltomaa, Minttu Anniina Pohjus,
Peetu Aaron Pukkila, Meimi Minea
Ristiluoma, Celina Anna Maija Ala-

Ohjelma

Seinäjoella la 25.10. klo 15 "Ilmajokiset liturgiset nuottikäsikirjoitukset 1400–1600-luvuilta" –
esitelmä, Seinäjoen seurakuntasali, MuT Jorma Hannikainen, Populus Sion -lauluyhtye. Esitelmän
jälkeen teehetki alasalissa.
Klo 18 gregoriaaninen vesper,
Lakeuden Risti, Populus Sion –
lauluyhtye, Helena Turja, puhe.
Ilmajoella su 26.10. klo 10
Wanhain Aicain Kirckonmenot.
Ilmajoen kirkko. Lounas seurakuntakeskuksessa. Noin klo 12 lounaan jälkeen "Kirkkomusiikkia Ilmajoella 1700-luvulla" –esitelmä,
MuT Päivi-Liisa Hannikainen.
Louko, Topi Jaakko Juhani Hietanen, Rene Konstantin Ilomäki, Joakim Lionel Kalinko, Rasmus Vili Juhani Korhonen, Emily Aino Peppiina Palo, Viljami Samuli Pellinen, Jasper Elias Vuorenmaa, Leevi Jaakko
Iisakki Ala-Louvesniemi, Ninni Lotta
Wilhelmina Alavesa, Ida Marja Mattea Cabrera Sandoval, Jonne Juhani
Kangas, Roope Mikael Kuutti, Leevi Juhani Lehtovaara, Aleksi Oliver
Paavola, Noel Elias Mikael Savola,
Lukas Samuel Haaramo, Saku Aaro
Juhani Korvola, Mauno Lauri Juhani Leppänen, Samuel Kauko Matias
Mattila, Toivo Aleksi Männikkö, Lyydia Helena Panula, Saimi Maria Pensas, Maikki Sylvi Pauliina Pihlajamäki, Alma Marjatta Ristimäki, Olivia
Venja Vilhelmiina Vuorinen, Melina
Lyydia Yli-Soini, Edith Luna Louisa
Lamminmäki, Eerik Ilmari Niemelä,
Benjamin Casimir Gabriel Pajulahti,
Eemi Olavi Rintala, Stella Katariina
Ruotsala, Paulus Jari Juhani Siikala,
Jimi Iisakki Anttila, Elli Amalia Etholen, Ella Helmi Emilia Ohramaa, Aini Maria Ojala ja Elli Maija Ojala, Ella Matilda Riippi, Jenina Kristiina Johanna Siloaho.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Konsta Veikko Antero Uusitalo,
Mette Ritva Tuulikki Peippola, Tatu Leo Cristian Välimäki, Alma Elisabet Alatalo, Venni Veikko Johannes
Tuomikoski, Sofia Aleksandra Kallionsivu, Veikko Matias Huhtamäki, Lempi Lilja Onneli Jokela, Helmi
Marjo Vilhelmiina Sikkilä, Veera Elma Maija Pihlaja, Hilma Sofia Lähdesmäki, Peetu Johannes Myllyperkiö, Roosa Henna Maria Liinamaa,
Aada Vilja Aurora Räsänen, Rasmus
Vili Juhani Korhonen, Kastehelmi
Rauha Takala, Roni Oskari Ojanperä, Lari Artturi Ojanperä, Eetu Jaakko Juhani Kuivinen, Venla Amanda Hanka, Niila Aulis Oliver Vapola, Vilma Amanda Keisala, Sara Ellen
Aleksandra Avanne, Isla Iira Elviira
Mäkiranta, Siiri Helmi Annikki Uusi-Pohjola, Luukas Viljami Hautala,
Leo Jaakko Hermanni Ylimäki, Melina Lyydia Yli-Soini, Eemeli Alex Johannes Korpi, Miska Johannes Mäki, Jarno Matti Övermark, Linus Alve Otava Tuominen, Saara Kristiina Kilpeläinen, Milja Aada Kristiina
Harju, Santeri Onni Sakari Antola.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Nooa Eevert Tervakangas,
Maisa Marianne Koskimäki, Aada
Vilja Aurora Räsänen, Topias Aarni Mikael Javanainen, Eemeli Alex
Johannes Korpi, Aatos Olavi Matias Anttila, Jenina Kristiina Johanna
Siloaho.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Armi Inkeri Helander, Kalle Ilmari Välikangas, Hilda Sofia Niemelä, Karri
Urho Johannes Korkiavuori, Santeri
Mikael Kärki, Manu Eino Ilmari Salonen, Otto Tapio Juhani Hovila.
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Kirkolliskokouksen
valmistelua
Suloisen ja lämpimän, ajoittain jopa liiankin lämpimän, kesän jälkeen saapui syys tänne Nevan rantamille. Heinäkuun
lopussa palasin minäkin Pietarin-kotiini ja hikoilemaan työpaikalla. Onneksi kansliarakennus on kuitenkin suhteellisen
viileä kesäisin.
Valmistelemme omaa kirkolliskokoustamme, joka kokoontuu lokakuun loppupuolella. Haalimme raportteja eri seurakunnista, lähetämme kutsuja ja mietimme, minne koko kirkolliskokousporukka majoitetaan ja miten paljon ruokaa on
tilattava.
Kokous on tärkeä kohtaamispaikka eri puolilla laajaa Venäjää asuville seurakuntiemme edustajille. Monet näkevät toisten seurakuntien työntekijöitä vain tässä kokouksessa. Matkat ovat pitkiä ja kalliita, joten ihan turhanpäiten ei matkalippuja osteta.
Karjalan kunnailla
Elokuussa tein muutaman päivän ”maaston tutkintamatkan”
Petroskoihin, Karjalaan, kahden Suomen kirkon Itä-Euroopan
työryhmän edustajan kanssa. Tarkoituksemme oli katsastaa
paikkoja ja teitä Karjalassa, koska vuonna 2016 pidetään suomalais-ugrilainenteologikokous ensi kertaa Venäjällä. Pitopaikaksi on valikoitunut Karjalan pääkaupunki, Petroskoi. Sangen sutjakasti sujunut matkamme eteni myös Kontupohjaan
ja Kivatsun putouksille: onhan teologikokoukselle myös keksittävä oheisohjelmaa.
Kontupohjassa sijaitsee upea Unescon suojelukohde: ikivanha puukirkko. Kirkko vetää vertojaan ainutlaatuisuudessaan jopa Kizin saaren kirkoille.
Kirkon eteisessä oli myös koskettava näyttely tämän ortodoksisen seurakunnan vaiheista ja sen papistosta, joista käytännössä kaikki olivat kärsineet marttyyrikuoleman vallankumouksen jälkeen.
Teologikokouksen pitäminen Venäjällä on todella merkittävä asia. Se antaa Inkerin kirkolle ja erityisesti Karjalan rovastikunnallemme mainion mahdollisuuden esitellä toimintaansa ja luoda suhteita eri suuntiin.
Rakas suomen kieli
Kuljen joka päivä Suomi-talon ohitse. Mietin usein suomen
kielen ja suomalaisen kulttuurin tulevaisuutta tässä kaupungissa ja kirkossa.
Suomea taitavien osuus vähenee kirkossa. Monilla on halu
laulaa virsiä suomeksi, vaikka saarna olisikin venäjäksi. Useimmat suosituimmat virret toki löytyvät venäjäksi käännettyinä.
Nuoret eivät suomea osaa. Heille luterilaisuus ei enää tule suvun perintönä, eikä heidän suvussaan ole välttämättä ketään
inkeriläistä, karjalaista tai muuta Suomen suvun edustajaa.
Toki tuttavia saattaa löytyä.
Kirkko ei kuitenkaan saa jäädä perinnekyläksi. Evankeliumi
on niin dynaaminen voima, että se aika usein murtautuu läpi
vanhojen muurien ja luo uutta.
Tärkeintä on, että ihmiset ymmärtävät kirkon sanoman,
käytettiinpä sitten mitä kieltä tahansa. Tähän saakka Inkerin
kirkko on toiminut viisaasti kielikysymyksessä: tilaa on annettu kaikille. Kirkko on myös ennakkoluulottomasti ollut valmis
uusien toimintamallien käyttöön saadakseen sanomansa julki: erilaisia konsertteja, leirejä, kirjastoja, kerhoja on tullut perinteisten messujen oheen.
Toisaalta taas on kasvava joukko ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita itse suomalaisesta kulttuurista ja kielestä. Mutta
voiko suomalaisuutta ymmärtää ilman tuntumaa luterilaiseen
kirkkoon? Jo juhlakalenterimme ja tapakulttuurimme on vielä suhteellisen vahvasti sidoksissa luterilaiseen uskoomme.
Entä miten voisimme parhaiten tavoittaa Pietarissa työnsä
tai opiskelujensa vuoksi asuvat suomalaiset? Kuinka osaisimme oikealla tavalla pitää kirkon asiaa esillä myös heidän keskuudessaan?
Työ jatkuu täällä Inkerin kirkossa ja Suomen kirkossa. Kiitos
kaikille, jotka jaksatte meitä täällä Venäjällä työskenteleviä ja
tätä pientä Inkerin kirkkoa muistaa ja tukea. Olemme kaikki Hyvän Vapahtajamme armokäden alla kaikissa elämämme vaiheissa.
Lempeitä syystuulia!
Merja Kramsu
c/o Inkerin kirkko
PL 189
53101 LAPPEENRANTA
merja.kramsu@mission.fi
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Päivällisorganisaatio toimii
K

un muualla seurakunnassa
järjestetään isänpäivänä tai
äitienpäivänä lounaita, Ylistarossa puhutaan perinteisesti päivällisistä.
Isänpäivänä Ylistarossa katettavasta päivällisestä vastuussa on
lähetystoimikunta,
Herättäjän
osastot valmistelevat äitienpäivälounaan, ja SLEY järjestää omat
päivällisensä.
- Isänpäivän päivällisestä tuotto menee kappeliseurakunnan nimikkolähettien tukemiseen ja jaetaan kaikille tasapuolisesti, sanoo
toimikunnan puheenjohtaja Hilkka Koivisto.

Kylätoimikunnat
lahjoittavat

Ylistarossa toimivat lähetyksen kylätoimikunnat. Kun päivälliskokouksen päivä on päätetty, lähetystoimikunta kutsuu kylien vastaavat kokoukseen. Myös seurakunnan keittiöesimies Päivi Hakala on
mukana.
- Joskus ruokalajeista käydään
pitkä keskustelu, naurahtaa Hilkka Koivisto.
Ruokalajeihin pyritään samaan
vuosittain vaihtelua. Kokouksen
jäsenet ehdottavat, Päivi Hakala
antaa omat kommenttinsa, ja niin
ruokalista valmistuu keskustellen.
Samassa kokouksessa kysytään
kylätoimikuntien edustajilta, kuka tuo lounaalle mitäkin: sokerit, vehnäjauhot ja muut kaupan
pakkauksessa olevat tarvikkeet
tuodaan lahjoituksina. Kylätoimikunnat antavat myös rahaa

”Kenraali” Päivi Hakala (vas.) ohjeistaa vapaaehtoisten joukkoa. Kuvassa Jonna Kaartinen,
Hilkka Koivisto, Eero Saari, Sisko Louko, Terttu Karjalainen, Terttu Viirimäki, Vuokko Rajala ja
Pirkko Kangas. Kuva lavastettiin pipopiirin kokoontumisessa, joten kuvassa olevien lisäksi lounasvalmisteluissa ja -tarjoilussa vapaaehtoisia on iso joukko – myös miehiä.
tarvikeostoihin. Lahjoituksia saadaan myös yrityksiltä.
- Lounaalle ostetaan vain liha,
maito ja leipä, kertoo Päivi Hakala.

700 henkeä odotetaan
Tänä syksynä isänpäivänä 9.11. on
myös seurakuntavaalipäivä. Ylistaron lähetyslounaalle odotetaan yli
700 henkeä, koska monet lounaalle tulevat käyvät samalla äänestämässä. Äänestyspaikkana on virastotalo seurakuntatalon vieressä.
- Lounaspäivänä pyrimme jär-

Isänpäivän
lähetyslounaat
L

ähetyslounas katetaan isänpäivänä Hyllykallion seurakuntakodille, Seinäjoen seurakuntakeskukseen ja Ylistaron seurakuntatalolle.
Seinäjoella ja Ylistarossa voi
samalla käydä sujuvasti äänestämässä seurakuntakeskuksessa ja
Ylistaron virastotalolla. Nurmossa
äänestyspaikkana on kirkko.
Kaikilla äänestyspaikoilla tarjotaan vaalikahvit.

Ruokalistoja
Hyllykallion seurakuntakodilla,
Opintie 1, on lounas tarjolla kello 11–14. Hinta on aikuisilta 12,
lapsilta 5 euroa ja alle kouluikäiset syövät maksutta.
Ruokalistalla on mm. possunfile ja kermakastike, perunat,
uunijuurekset, lapsille lihapullat,
erilaisia salaatteja, silli. Jälkiruokana tarjotaan leivos ja kahvi.
Kaikki ruuat ovat laktoosittomia
ja gluteenittomia.
Seinäjoella lounas katetaan seurakuntakeskuksen alasaliin ja kerhohuoneisiin 3 ja 5 kello 11-14.
Lippumyynti on alasalin aulassa. Pääruokana tarjotaan porsaan
kassleria paistin- ja sienikastikkeella ja perunoita, lisäkkeinä mm.
raasteita, salaatteja, katajanmarjasilakkaa, hunajapaahdettuna uunijuureksia, punajuurihummusta
ja jälkiruokana vispipuuroa. Ruuat ovat laktoosittomia, maidotto-

mia ja gluuteenittomia, tai ainakin
on gluteeniton vaihtoehto.
Hinta on aikuisilta 15 €, kouluikäisiltä 7 € ja alle kouluikäiset
syövät maksutta.
Ylistarossa pääruokana on täytetty kassler kastikkeella ja perunat, lisäkkeinä salla, silli, salaatteja ja laatikoita. Jälkiruokana on
marjarahkaa. Ruokaa on tarjolla
kello 11–14. Hinta on aikuisilta 12 €, kouluikäisiltä 5 € ja alle
kouluikäiset syövät maksutta.

jestämään kirkossa sanajumalanpalveluksen, niin että tarjoilu voidaan aloittaa ja ruokavirsi veisata
kello 11, sanoo johtava kappalainen Jukka Tuppurainen.
Seurakuntatalon sali käy ahtaaksi, vaikka tuolit salista on
raivattu pois, ja koko seurakuntatalo on yhtä suurta ruokailutilaa. Myös viereiset kerhohuoneet
ovat ruokailijoita täynnä. On valtava työ monta kertaa vuodessa
raivata ruokasali suureksi ja sitä
huomatta on tungosta. Ylistaros-

sa lounaalla käyvät tietävät, että
väkeä on paljon. Niinpä ateriansa
syönyt luovuttaa paikkansa seuraavalle ja menee syömään jälkiruuan salin seinustoilla olevilla
tuoleilla istuen. Ylistaron lounailla eivät käy vain oman kappeliseurakunnan ihmiset, vaan ruokailijoita on ympäri maakuntaa.
Hyvä maku tiedetään!

Jukka Tuppurainen kuvailee: Päivi on kuin kenraali, joka ohjaa
vapaaehtoiset töihin.
Vapaaehtoiset taas kiittävät: Ruoka on aina hyvää, ja sitä on
ollut aina tarpeeksi. Vaikka keittiö on pieni ja talkooväkeä paljon,
Päivi ei milloinkaan sano pahaa
sanaa. Meillä on aina hyvä henki.
Vapaaehtoisia tarvitaan lounaan valmisteluihin lauantaina
toistakymmentä ja sunnuntain
lounaspäivään noin 20 vapaaehtoista. Logistiikka pienessä keittiössä on järjestettävä sujuvaksi.
Päivi Hakala kiittää aktiivisia
vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita
tulemaan talkoisiin. Usein jo päivälliskokouksessa tehdään talkoovuoroista nimilistaa.
Arpajaiset pidetään joka lounaalla, ja arpajaispalkinnotkin tulevat lahjoituksena.
- Papin näkökulmasta lounaalla on mukana olla. Se on myös
sosiaalinen tapahtuma, siellä kohtaamme seurakuntalaisia ja seurakuntalaiset kohtaavat toisiaan.
On tärkeää, että työntekijät ovat
mukana juttelemassa seurakuntalaisten kanssa, sanoo Jukka Tuppurainen.
Lähetyslounaan tuotto oli viime vuonna 5 478 euroa. Jukka
Tuppurainen toteaa, että tuottoon tarvittiin monta vapaaehtoista jalka- ja käsiparia.

”Kenraali” Päivi
Teksti ja kuva:
Leena Hautala

Toimikunnan jäsenet kiittävät
keittiöesimies Päivi Hakalaa.

Mukana pyhäkoulussa
S

oivat iloisesti kirkonkellot,
pim-pam-pom, pyhä on. Soivat iloisesti kirkonkellot, kun pyhäkoulu on.”
Katajalaakson seurakuntakodin alttarin eteen on jälleen kokoontunut 13 lasta ja 3 aikuista
aloittamaan pyhäkouluhetkeä eli
pyhistä. Uudet vihreät Lasten virsikirjat ovat jo sylissä ja pyhäkoulupussit on laitettu tuolien alle.
Pyhäkoulunopettaja Liisa sytyttää
kynttilät ja lapset soittavat samalla iloisesti kirkonkelloja.
Tänään pyhäkoulussa käydään
läpi 10 käskyä. Salaperäisestä punaisesta sydänrasiasta löytyy esineitä, jotka liittyvät käskyihin.
Lapset saavat koskea ja osallistua.
He saavat kertoa omia ajatuksiaan, miten tulisi toimia, että kaikilla olisi hyvä ja turvallista elää.
Lapset lausuvat Liisan perässä lopuksi kaikuna rukouksen:
”Kiitos rakas Jumala, rakkauden
lahjasta. Halauksista ja sylistä,
suukoista ja silityksistä. Kiitos
rakas Jumala 10 käskystä. Tienviitoista ja ohjeista, säännöistä ja
neuvoista. Auta meitä tekemään
toisillemme, niin kuin me toivoisimme toisten ihmisten tekevän
meille. Aamen”
Seuraavaksi koittaa hetki, jota
monet odottavat pyhäkoulussa
eniten. Katajalaakson pyhäkoulu
on askartelupyhis, jossa pyhäkouluaiheita työstetään askarteluin.
Lähes joka sunnuntai seurakuntakodille kokoontuu pyhikseen
5-12 lasta ja muutama aikuinen.
- Askartelu on minusta kivoin

Katajalaaksossa kokoontuu sunnuntaisin kello 11 askartelupyhis.

Lisätietoja pyhäkouluista saa seurakunnan
internet-sivuilta www.seinajoenseurakunta.fi
juttu, vaikka kaikki virretkin ovat
kivoja, kertoo pyhäkoululainen
Inka.
- Minusta on myös askarteleminen kivaa ja Pienet rakentajat
me on mukavin laulu. Minusta
on myös hauska tiputtaa joinakin
kertoina rukouskivi veteen, kertoo pyhäkoululainen Vivian.
Tänään askarrellaan syksyinen
taulu erilaisista materiaaleista aiheesta ”Luojan kunniaa soi syksy

kirjava.” Valmiit askartelut laitetaan värikkäisiin pyhäkoulukasseihin ja samalla saadaan pyhäkoulutauluun tarraksi kukka tai
lintu. On aika puhaltaa kynttilät
sammuksiin ja toivottaa siunattua
tulevaa viikkoa kaikille.
Lisätietoja eri puolilla seurakuntaa kokoontuvista pyhäkouluista saa mm. seurakunnan internet-sivuilta www.seinajoenseurakunta.fi
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Sisällä oli suru ja ikävä
O

li tarve puhua, sisällä oli suru ja ikävä, sanoo peräseinäjokelainen Piia Katila, joka osallistui Peräseinäjoen kappeliseurakunnan sururyhmään vuosi sitten. Hänen 50-vuotias äitinsä
kuoli kesäkuussa 2012.
- En tiennyt seurakunnassa
olevan sururyhmää, ennen kuin
asia tuli ajankohtaiseksi. Seurakunnasta tuli kutsu mukaan ryhmään, kertoo Piia Katila.

Jakamista
Ryhmässä oli mukana kuusi naista, ja Piia on tyytyväinen, että
lähti mukaan.
- Sai jutella muiden läheisensä
menettäneiden kanssa, sai jakaa
tuntojaan samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Oli erilaista
puhua ryhmässä kuin kertoa samaa asiaa miljoonatta kertaa puolisolle tai kaverille.
Piia Katila kertoo, että ryhmässä saa itkeä, kun itkettää. Jokainen kertoo omasta tarinastaan
niin paljon kuin haluaa, saa kertoa pikkuasiatkin, joita ei kerro
kenelle tahansa.
- Usein huomasi toistenkin
ajattelevan asioita samalla tavalla. Kokoontumisissa oli erilaisia teemoja, puhuttiin alkuajasta
läheisen menettämisen jälkeen,
hautajaisista ja elämästä hautajaisten jälkeen. Keväällä kokoonnuimme vielä kerran kertomaan
tuntemuksista ryhmän jälkeen.
Oli mukava nähdä ryhmäläisiä
ja kuulla heidän kuulumisiaan,
miten kukin on jaksanut kulkea eteenpäin ikävän kanssa. Itse
huomasin, että surun kanssa oppii elämään. Suru helpottaa, mutta ikävä ei häviä.
- Toiset kertoivat itkevänsä si-

Piia Katila suosittelee omaisensa menettäneille lähtemistä
mukaan seurakunnan sururyhmään, jossa on mukana samassa elämäntilanteessa olevia. Kuvassa myös Viivi-tytär.

kun sai itkeä. Olo oli kokoontumisten jälkeen vapautunut ja hän
jaksoi paljon paremmin. Ryhmässä ei kenenkään ole pakko puhua.
Jokainen saa puhua omista tuntemuksistaan niin paljon tai vähän
kuin haluaa.
- Joku saattaa pelätä käydä läpi prosessia kuolinhetkestä hautajaisiin, tunteiden näyttämistä,
ikävää, ehkä uskonnon ”tuputtamista”. Ei sururyhmässä saarnattu. Siellä veisatut virret olivat
ihania, niistä löytyi toivon näköala. Vetäjät Irja Hietala ja Tarja
Niemi lukivat aiheeseen liittyviä
kertomuksia. Sururyhmässä korostetaan myös sen luottamuksellisuutta. Siellä puhutut asiat jäävät sinne.
Piia Katila kertoo, että hänellä on ollut vahva kuolemanpelko.
Suoranaista vastausta kuolemanjälkeisiin tapahtumiin ei sururyhmästäkään löytynyt, mutta hän
sai helpottuneen olon: Niitä asioita ei tarvitse miettiä enää.
Piia Katila sanoo nyt pystyvänsä käsittelemään menetystään.
- Ikävä on edelleen, ja kausittain itken tosi paljon. Parasta oli,
että sain puhua ryhmässä. Äiti oli
50-vuotias kuollessaan. Kun isoäitini kuoli viime helmikuussa,
hänen kuolemansa oli helpompi
käsitellä sururyhmän kokemusten
kautta.

Sururyhmiä
sälle, toisilla kyyneleet tulevat
vuolaasti. Toiset käyvät haudalla
usein, toiset harvemmin. Ei ole
yhtä tapaa surra.
- Suurin kysymys minulla oli,
mitä rakkaat ihmiset ajattelevat
ollessaan kuolinvuoteellaan. Sain
rauhallisen mielen, heillä on hyvä

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

Kalevankatu 25, Seinäjoki, puh. (06) 423 1100
Avoinna ma - to 8 - 20, pe 8 - 16

* FYSIKAALISET HOIDOT * LYMFATERAPIA * HIERONNAT *

Piia Katila kannustaa omaisensa
menettäneitä lähtemään mukaan
seurakunnan järjestämiin sururyhmiin. Häntä ainakin helpotti,

Sururyhmiä tai -piirejä järjestetään seurakunnan eri alueilla
yleensä syksyisin. Alueseurakunnassa ryhmiin on jatkuva ilmoittautuminen, muiden ryhmien alkamisesta kerrotaan kirkollisissa
ilmoituksissa.
Leena Hautala

LAKEUDEN HAMMAS

Ilmoita Lakeuden Ristissä!

olla. Uskon, että he näkevät meidät, sanoo Piia Katila.

Helpotusta

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO

www.lakeudenristilehti.fi
tai puh. 0400 954 747

Ajatuksia
uskosta ja
epäuskosta
Uskon ja epäuskon -teemojen äärellä ollaan sunnuntaina 26.10
klo 15 Cafe Kismuksessa (Kalevankatu 12). Tuolloin Seinäjoen seurakunnan nuorten aikuisten Lepopäivän vietto on Ajatuksia uskosta ja epäuskosta -paneelikeskustelu.
Sunnuntai 26.10. on kirkkovuodessa otsikoitu uskon ja epäuskon sunnuntaiksi. Paneelissa keskustelemassa on eri-ikäisiä ja eri
aloilla toimivia ihmisiä. Teeman
äärellä ollaan elämänmakuisesti.
Tule rohkeasti kuuntelemaan ja
saamaan ajatuksia omaankin arkeen. Tilaisuudessa on kahvi- ja
teetarjoilu, joista voi maksaa vapaaehtoisen kahvirahan.

Adventtijuhlia
vapaaehtoisille
Seinäjoen alueseurakunnan, Peräseinäjoen kappeliseurakunnan
ja Nurmon kappeliseurakunnan
diakoniatyön vapaaehtoistyöntekijöitä kutsutaan taas perinteiseen
adventtijuhlaan Lakeuden Ristiin
ja seurakuntakeskukseen vapaaehtoisten päivänä 3.12. kello 18.
Ylistarossa vapaaehtoisväkeä
kutsutaan kirkkoon 30.11. kello
10 ja sen jälkeen seurakuntatalolle yhteiselle aterialle.
Lakeuden Ristin juhla alkaa
kello 18, ja juhlan jälkeen siirrytään yhteiselle aterialle seurakuntakeskukseen.
Tervetulleita ovat kaikki seurakunnan vapaaehtoistyötä vuoden mittaan tehneet. Ilmoittautumisista tiedotetaan seurakunnan internet-sivulla sekä kirkollisissa ilmoituksissa. Erillistä kirjekutsua tms. ei vapaaehtoisten
juhliin lähetetä.

VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI
P. 044 530 2281
KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

Valtionkatu 2, Seinäjoki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06) 0400
41 41567
416 S:joki
puh.
(06)
1416,
Valtionkatu 2, puh. (06) 41 41115
416 S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi

Terveyshoitola Myötätuuli

Lääkinnällistä kuntoutusta vuodesta 1997
Lymfaterapeutti, sis. kir. sairaanhoitaja Marjut Nurmela
Kela-pätevyys, sopimukset Seinäjoen ja Vaasan
terveyskeskusten kanssa potilaiden kuntoutuksesta.

Vastaanotto Seinäjoella Ahteentie 77 ja Ylistarossa Prykyntie 2.
Puh. 050 583 1613. Tervetuloa!

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

AR-kukka
Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

Koskenalantie 5
Terveyskeskuksen ja
keskussairaalan vieressä
60220 Seinäjoki
puh. (06) 4143 686
Avoinna ma-pe 9-18
la-su 9-15

Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy

Toimintaa 60 vuotta - vuodesta 1954
AA Lauri Leppänen ja AA Suvi Hakola
Testamentti - perunkirjoitus - perintöoikeus
Puh. (06) 414 7303 - info@aatsto-takala.ﬁ - www.aatsto-takala.ﬁ

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

30 v

HIRVILAMMI

Vapaudentie 53, Seinäjoki, p. 06 - 420 7500
www.hirvilamminhautaustoimisto.fi

Seinäjoen ja Nurmon
Kukka- ja Hautauspalvelu
CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO

050 - 358 6079, päivystys 24/7
www.seinajoenhautaus.com
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HAUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
Mäenpääntie 237 KAUHAVA
puh. 0400 164 554

raimo.puumala@hautakivisuunnittelu.ﬁ
Puh. 06 434 6420
www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

Ilmoita

Lakeuden Ristissä!
Lisätietoja:
www.lakeudenristilehti.fi
tai puh. 0400 954 747

LÄHETYSSOPPI

MATTI VISANNIN KUJA 15 B
Avoinna ma - pe klo 10 - 17
* Erilaisia lahjatavaroita * Monenlaisia käsitöitä:
mattoja, poppanoita, tyynyliinoja jne. * Lämmintä
lapsille ja aikuisille * Kortteja * Adresseja *

Varatuomari

Ilmari
Ylä-Autio

Myyntituotto lähetystyölle
POIKKEA TUTUSTUMAAN!

64

Paula
Sihto

Uudelleen kirkkovaltuustoon
diakoniatoimikunnan jäsen,
kirkolliskokousedustaja,
lakivaliokunnan jäsen

Seinäjoen ulkopuolelle
tilattuna lehti maksaa vuoden
postimaksujen verran, 10 €.

Kokoomuksen
ja sitoutumattomien valitsijayhdistys

Arja Kankaanpää
•
•
•
•

äiti
luokanopettaja
pyhäkoulunopettaja
lapsi- ja perhetyön
toimikunnan jäsen

Tilaa
Lakeuden Risti
–lehti

23

158
Hanna
Mäkynen

”Maailma, jossa on lapsia, lintuja ja
kukkia on myös toivoa.” - Franciskus
Assisilainen -

Tilaukset sähköpostilla:
lakeudenristilehti@evl.fi
Aihekenttään ”Tilaus”.
Ilmoita tilaajan nimi ja osoite,
jos maksaja on eri kuin tilaaja,
myös maksajan tiedot.

139

Piia Kattelus

Ylistaron komialta kirkolta

119

Lapsi- ja perhetyön
puolestapuhuja. Vastuullista ja
oikeudenmukaista päätöksentekoa
seurakuntalaisten parhaaksi.
www.piiakattelus.com

Kaikkien ihmisten yhteinen
lähimmäisyyden, rakkauden
ja armon seurakunta.

39

JOUKO YLINEN
kokenut, turvallinen

SEURAKUNTAVAALEISSA
VAIKUTAMME YHDESSÄ

Jari
Kivimäki

Olen osaltani valmis
jatkamaan toimintaa
oman seurakuntamme
hyväksi.

Antero
Maunula

167

Jokainen elämä on
arvokas
Ammattimies, LM

78

0400 664 131
jari.kivimaki@edu.seinajoki.fi
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Tapani ja Minna Tuomiharju ovat omien sanojensa mukaan perhekeskeisiä ihmisiä, jotka viihtyvät kotona viiden lapsen kanssa. Nuorin lapsi sijoitettiin heille
kolme vuotta sitten.

Ajatus sijaisvanhemmuudesta
kypsyi pikku hiljaa
Sijaisvanhemmuuteen saa valmennusta, jonka aikana asiaa voi pohtia.

K

yllä ehdottomasti, toteaa Tapani Tuomiharju kun kysyn,
että lähtisikö hän uudelleen sijaisvanhemmaksi, jos tietäisi seuraukset. Heidän perheeseensä sijaislapsi muutti kolme vuotta sitten.
Ratkaisua ei ole kaduttu hetkeäkään.
- Hän on kuin oma, sopii hyvin meidän perheeseen, kertoo
Minna Tuomiharju, jonka ajatuksesta alun perin sijaislapsesta ryhdyttiin puhumaan.
- Ollessani lapsi suvussamme
oli sijaislapsi, ja se varmaan on
vaikuttanut asiaan. Olen muutenkin sellainen hoivatyyppi ja
tykkään lapsista, kertoo Minna
iloisesti nauraen.
Eikä Tapanilla ollut mitään sitä vastaan, että perheeseen tulisi
viides lapsi. Asiaa oli pitkään harkittu siinä vaiheessa, kun lehdessä
oli ilmoitus Nuorten Ystävien järjestämästä Pride-valmennuksesta.
- Asia oli kypsynyt, ja ilmoittauduimme mukaan. Valmennuksessa oli mukana useampi
perhe, jotka kaikki miettivät sijaisvanhemmuutta. Saimme yhdessä pohtia asiaa eri puolilta.
Päätös kypsyi kurssin aikana.
Molemmilla oli vahva halu auttaa

huostaan otettuja lapsia.
- Kurssin jälkeen olimme valmiita avaamaan kotimme, jos joku tarvitsi meitä. Ja eipä mennyt
kauaakaan, kun Pirjo Vähämaa
otti yhteyttä ja kertoi tästä pienestä lapsesta. Asia oli sillä selvä.

Hyvä vastaanotto
Sisarukset ja koko suku ottivat
uuden perheenjäsenen hyvin vastaan. Tutustuminen alkoi ja perheen arki sujui luontevasti.
- Totta kai häneen kiintyy. Tätä työtä tehdään sydämellä, sanoo
Minna, joka hoitaa lapsia kotona
aviomiehen käydessä kodin ulkopuolella töissä.
- Olen aikaisemmin ollut kaupallisella alalla ja sijaisvanhemmuuden myötä jäin kotiin.
Perheessä eletään tavallista
lapsiperheen elämää. Kaikki on
mennyt hyvin, vaikkakin sijoitukseen liittyvät aina omat haasteensa. Yhteyttä pidetään lapsen
biologisiin vanhempiin ja muihin
hänelle tärkeisiin ihmisiin. Myös
viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä. Se on osa sijaisvanhemmuuden arkea.
Minna ja Tapani haluavat rohkaista myös muita sijaisvanhem-

muuteen: Valmennukseen voi
mennä pohtimaan asiaa. Ei tarvitse siinä vaiheessa vielä olla varma. Myös se tuo turvaa, että tietää saavansa työntekijöiltä apua,
jos sitä tarvitsee.
- Parasta on ollut se, kun on
voinut auttaa ja on nähnyt, että
luottamus ja yhteys syntyy, kuvailee Minna.
Onnelliselta vaikuttava pariskunta puhuu lämpimästi elämästään ison perheen vanhempina.
Molemmat viihtyvät kotona hyvin
ja osallistuvat aktiivisesti perheen
elämään. Tulevaisuudensuunnitelmista kysyttäessä tulee pieni hiljaisuus. Sitäkin on pohdittu.
- Jos on jossain olemassa meille sopiva lapsi, hän on tervetullut. Talossa on vielä tilaa, toteavat
Tuomiharjut.

Tuki ja turva
Nuorten Ystävien perhehoitopalveluiden palvelupäällikkö Pirjo Vähämaa ja sosiaalityöntekijä
Jaana Haukkala ovat Tuomiharjun perheen tuki ja turva. Pridekoulutuksesta alkanut yhteistyö
on jatkunut.
Pride-koulutuksia järjestetään
Seinäjoella joka vuosi ja uusia per-

Mikä on Pride-valmennus?
Pride-valmennus on sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää yhdeksän tapaamista kolmen - kuuden kuukauden aikana. Valmennuksessa on keskeistä tiedon jakamisen lisäksi
kokemuksellinen oppiminen.
Kurssin aikana osallistujat saavat tietoa niistä valmiuksista, joita sijais- ja adoptiovanhemmat tarvitsevat ja samalla he
voivat arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.
Mikäli olet kiinnostunut Pride-valmennuksesta, ota yhteyttä
oman kuntasi lastensuojelun perhehoidon työntekijään tai sijaishuoltoyksikköön tai lähimpään Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon.

heitä tarvitaan edelleen mukaan.
- Kaikenlaisia perheitä tarvitaan, mutta eniten tarvetta on
isompien lasten ja allergisten lasten perheistä. Myös sellaisia perheitä tarvitaan, jotka voivat ottaa
sisaruksia, kertoo Vähämaa.
- Sijoitusprosessissa lähdetään
aina liikkeelle lapsen edusta ja hänen tarpeistaan. Lapselle pyritään
löytämään juuri sellainen perhe,
joka kykenisi vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla hänen
tarpeisiinsa, kertoo Haukkala.
Sekä Pirjo Vähämaa että Jaa-

na Haukkala ovat toimineet lastensuojelualalla pitkään. Tarve
sijaisperheistä on ollut kasvussa,
vaikka tilanne on paljon parempi
Etelä-Pohjanmaalla kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.
Tilastojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla huostaan otettuja lapsia oli 31.12.2012 yhteensä 221.
Heistä perhehoidossa oli 102 lasta. Koko maassa huostaan otettujen määrä oli 8 992.
Minna Ylimäki-Hemminki

