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Täällä nyt me vuorostamme
vaellamme tietä sukupolvien. Virsi 147:4
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Yhteisövero-osuudesta
valtion korvaukseen
E

nsi vuoden alussa tulee voimaan rahoituslaki, jonka nojalla evankelis-luterilaisille seurakunnille lailla annettuja tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta.
Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
Valtion korvaus maksetaan Kirkon keskusrahastolle kuukausittain ja sen suuruus vuonna 2016
on 114 miljoonaa euroa. Tästä
summasta käytetään kirkolliskokouksen päätöksen mukaan viisi
miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten
korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin ylläpito- ja
kehitystyöhön. 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille kunnan
väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen
vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella.
Rakennusavustuksia myönnetään jatkossa uusien periaatteiden
mukaan. Kulttuurihistoriallisten
rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoon varatun viiden miljoonan euron lisäksi myönnetään
perinteistä
rakennusavustusta
miljoona euroa/vuosi. Ensin mainittua avustusta on mahdollista
hakea kaikkien suojeltujen eli ennen vuotta 1917 rakennettujen
kirkollisten rakennusten korjauksiin. Perinteistä rakennusavustusta myönnetään heikossa taloudellisessa asemassa olevien seurakuntien kohteille.
Muutamana ensimmäisenä vuotena valtionkorvausosuudesta rahoitetaan myös kirkon yhteisen
kiinteistörekisterin laajentaminen
kaikkiin seurakuntatalouksiin. Tämä kohderekisteri mahdollistaa
kaikkien seurakuntien omistamien
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Valtion korvaus maksetaan
Kirkon keskusrahastolle
kuukausittain ja sen
suuruus vuonna 2016
on 114 miljoonaa euroa.
tonttien, rakennusten ja huoneistojen hallinnoinnin. Jatkossa myös
rakennusavustukset haetaan tämän
järjestelmän kautta.
Rahoituksen määrä, 114 miljoonaa euroa, on kirjattu lakiin
samoin kuin se, että määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti. Valitettavasti uusikaan malli ei riitä
korvamaan kirkolle lakisäteisistä
yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia menoja täysimääräisesti, sen paremmin kuin yhteisöveromallikaan.
Uusi järjestelmä helpottaa kuitenkin seurakuntien rahoituksen
suunnittelua, sillä tulot yhteisöverosta ovat vaihdelleet vuosittain
huomattavasti. Esimerkiksi Seinäjoen seurakunnan saama yhteisöveron tuotto-osuus muuttui
vuodesta 2013 vuoteen 2014 yli
140 000 eurolla eli usean työntekijän vuosipalkan verran.
Paula Perälampi
vs. hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
”Kristillisen lähimmäisenrakkauden
mukaan ihmisiä on autettava valikoimatta.
Hyvä yhteiskunta kuulee sekä omien
kansalaistensa tarpeet että turvaa etsivien
hädän. Apua tarvitsevia ei tule asettaa
eriarvoiseen asemaan uskonnon eikä
kansallisuuden nojalla. ”

Lakeuden Risti

Evankelis-luterilaisen kirkon piispojen julkilausuma 9.9.

Markku Ylinen esittelee alttarin ja kuoriosan piirustuksia. Vanha alttaripöytä jää apupöydäksi,
kaidetta on siirretty puolisen metriä kirkkosaliin päin, ja kaiteen sisäpuolelle tulee uusi alttaripöytä. Kirkon etuosasta poistettiin ensimmäinen penkkirivi.

Kirkkoja korjataan
N

urmon ja Peräseinäjoen kirkoissa ovat remonttimiehet ja
-naiset olleet viime viikkoina töissä. Nurmon kirkossa on korjattu
sakastia, Peräseinäjoella on avarrettu kirkon kuoria ja mm. poistettu
kokolattiamatto, jonka alta paljastui alkuperäinen lautalattia.
- Nykyisen jumalanpalvelusteologian mukaisesti alttaripöytä tulee
alttarikaiteen taakse, niin että pappi on jumalanpalvelusta toimittaessaan koko ajan kasvot seurakuntaan
päin, kertoo Peräseinäjoen johtava
kappalainen Markku Ylinen.
- Kristus on läsnä siinä, missä
ehtoollisvälineet ovat asetettuina,
ja nyt ehtoollisaineita ei siunata
”piilossa”, sanoo Markku Ylinen.

Penkkejä pois
Kirkon ensimmäinen penkkirivi poistettiin, samalla poistettiin
kuorissa ja alttarialueella ollut kokolattiamatto, ja alta paljastettiin
lautalattia. Sieltä paljastuikin, että ilmeisesti kuoriosaa on laajennettu aikaisemminkin.
- Tämä on aivan oletusta,
mutta ehkä penkkirivi on poistettu ja kuoriosaa laajennettu
silloin, kun siunaukset siirtyivät
kokonaan kirkkoon siunauskappelin purkamisen jälkeen, arvelee
Markku Ylinen.
- Nyt saimme lisää tilaa kuoriosaan, mutta koska penkkejä
on kirkon etuosassa nyt vähemmän, olemme keskustelleet telineiden hankkimisesta kukkalaitteille, kertoo johtava kappalainen
Markku Ylinen.

Kirkkosaliin saarnatuolin
lähelle kalustetaan lasten
paikka. Sieltä on penkkejä
poistettu myös kaksi, ja
tila kalustetaan lapsille
sopivilla kalusteilla.

laisille näykkään antependium-liinan alta. Latinan kielen sana antependium (suom. edessä riippuva)
tarkoittaa alttarin etuosan peittävää kirkkotekstiiliä, joka noudattaa kirkkovuoden värejä ja jossa
on usein kristillisiä vertauskuvia.
Antependiumilla korostetaan alttarin ja sillä konsekroitavan Kristuksen ruumiin ja veren sakramentin eli ehtoollisen pyhyyttä.

Sakasti remontissa
Hieman keskeneräisessä kirkossa järjestettiin jo siunaustilaisuus, ja vahtimestari Jouni Sillanpää huomasi, että lattia on
nyt liukas arkkuliinan alla. Sinne
hankitaan liukueste.

Lasten paikka
Kirkkosaliin saarnatuolin lähelle
kalustetaan lasten paikka. Sieltä
on penkkejä poistettu myös kaksi, ja tila kalustetaan lapsille sopivilla kalusteilla.
- Kaikki poistetut penkit on
varastoitu huolellisesti, ja jos tarpeen, ne voidaan palauttaa paikalleen, toteaa Markku Ylinen.
Kun kuoriosaa laajennettiin,
samalla piilotettiin sähköjohtoja lattian alle. Myös äänentoistoa
korjataan.
Alttarilla väritys muuttuu jonkin verran. Kaiteen ja vanhan alttaripöydän peilit maalataan tummemman harmaalla, niin että ne
erottuvat paremmin. Uuden alttaripöydän väritys on samalainen,
vaikka siitä ei paljon seurakunta-

Nurmon kirkossa korjataan sakastia, sinne rakennetaan wc-tilaa. Nurmon kirkko on ollut ilman
wc-tiloja – marraskuun alusta alkaen kirkossa on kaksi wc:tä, sillä inva-wc valmistui kirkon takaosaan
jouluksi 2014. Työntekijät ja seurakuntalaiset ovat aiemmin käyttäneet huoltorakennuksen wc:tä.
Sakasti on tyhjennetty kaapeista ja huonekaluista. Aiemmin
lasikaapissa säilytyksessä olleet
messukasukat pääsevät laakasäilytykseen uuteen ”lipastoon”. Kirkkotekstiileille on varattu sakastissa aikaisemmin ollut kaappi, joka
on ollut varastossa säilytyksessä.
Remontti helpottaa myös
suntion työtä, sillä ehtoollisvälineiden säilytys ja pesu hoituvat
remontin valmistuttua sakastissa, kun aikaisemmin niitä säilytettiin huoltorakennuksessa. Sakasti on ollut talviaikana viileä ja
vetoinen, ja siihenkin on tulossa
muutos. Sakastiin asennetaan lattia- ja patterilämmitys ja ulko-ovi
korjataan. Myös lämmitysautomatiikkaa uusitaan.
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 23.10.2015

Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille,
jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu:
”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”
						
Room. 10: 12

Pyhä kuva

Liisa Rantala
Seinäjoen alueseurakunnan
johtava kappalainen

Asennetta
A

Virren viemää

Lutherin taisteluvirsi Jumala ompi linnamme luokitellaan
Virsi 170:1
psalmivirreksi, mutta se ei ole psalmin 46 mukaelma eli parafraasi, sillä Luther otti vain yhden lauseen sen alusta virteensä
Jumala ompi linnamme
lähtökohdaksi: ”Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamja vahva turva aivan,
me hädän hetkellä. Se on Martti Lutherin persoonallinen
on miekkamme ja kilpemme taisteluvirsi, vaikka hänen mielenliikkeitään virttä kirjoitettaessa ei voi tietääkään. Uskonpuhdistuksen muistopäivän
ajalla vaaran, vaivan.
virsi se on ennen muita. Virren alkuperäinen melodia on rytSe vanha vainooja,
misesti vaikea. Virsikirjamme sävelmä on yksinkertaisempi
kavala, kauhea,
versio, sävelmä esiintyy painettuna ensimmäisen kerran 1529.
on kiivas, kiukkuinen
Meillä Lutherin taisteluvirrestä on tullut tavallaan kansallinen
ja julma, hirmuinen.
juhlavirsi. Se on rohkaissut mieliä isänmaan kohtalonhetkinä.
Vain Herra hänet voittaa. Sen juhlava sävelmä ja uskonvarmuutta huokuvat sanat luovat
turvallisuutta tulevaisuuden edessä. Siksi se usein juhlistaa
siirtymistä uuteen vuoteen.

Valoa pimeään
Silmien ohi vilahtelee lukemattomia kuvia kotoaan pakenevista ihmisistä. Isiä, jotka kantavat pieniä lapsia,
äitejä, jotka taluttavat isompia; nuoria miehiä, joiden
kasvoilta paistaa hämmennys, lapsia jotka itkevät pelosta, kun eivät tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Pikkutytöllä on kädessään saippuakuplapullo. Joku ystävällinen ihminen on ostanut sellaisia ilahduttaakseen pelokkaita lapsia. Lapset nauravat, kun kuplat hulmahtavat ilmaan kauniin värisinä. Aikuistenkin
sydän kevenee pieneksi hetkeksi. Iloa sentään vielä
on maailmassa.
Kuplista puhutaan paljon. Ihmiset, jotka elävät kuplassa, seurustelevat vain itsensä kaltaisten ihmisten kanssa. Kun he kohtaavat toisenlaisia, he kauhistuvat ja paheksuvat; miten kukaan voi ajatella, tuntea tai elää noin!
Olisiko maailma parempi paikka, jos meidän itse
kunkin kuplat puhkeaisivat ja näkisimme todellisuuden sellaisena kuin se on: Karuna, raakana olemassaolon taisteluna, jossa jokainen ottaa sen, minkä saa ja
heikot jäävät ilman. Onko maailma sitten sellainen,
ihan oikeasti, ihan pohjimmiltaan, ihan aina?
Saippuakuplapullo todistaa toista. Lukemattomat
vapaaehtoiset auttajat todistavat toista. Suomalais-

SANA
ten yleinen mielipide todistaa toista. Kyllä hämärässä
illassa kajastaa valo. Se valo on toivo.
Me olemme valon kantajia. Siellä, missä me olemme, emme pane kynttilää vakan alle, jos joku tiellä kulkeva tarvitsee valoa, ettei kaatuisi. Me olemme myös
suola. Olemme antamassa makua siellä, missä maku on
kadonnut eikä uskoa tulevaisuuteen ole.
Paranna ja eheytä meidät, hyvä Jumala,
että emme yrittäisi niin paljon etsiä
lohdutusta itsellemme
kuin lohduttaa muita
tai hakea ymmärrystä kuin ymmärtää toisia,
emme niin paljon pyytäisi hyväksyntää ja rakkautta
vaan yrittäisimme ensin rakastaa ja hyväksyä muita.
Sinun valtakuntasi on rakkauden valtakunta.
Tee meistä niin kokonaan sen kansalaisia
että Kristuksen rakkaus virtaa
meidän kauttamme kuin kirkas vesi sinne, missä
kituutetaan vihan ja rakkaudettomuuden erämaassa.

Kaija Pispa
kirjailija Ylöjärveltä
evl.fi/sanasinulle

jelin viime viikolla kotiin; takana oli pitkä päivä, eikä ajatuskaan
enää oikein kulkenut. Mutta yht’äkkiä havahduin. Tien viereen
pientareelle oli joltakin pudonnut kassi. Toki täytyy poimia se talteen ja palauttaa omistajalleen, ajattelin.
Nousin autosta ja kävelin pienen matkan takaisin päin. Ja juuri,
kun olin aikeissa nostaa kassin, se otti ja loikkasi läheisen pensaan
juurelle. Ketään ei näkynyt, mutta pusikon takaa kuului niin hilpeää
hihitystä, että sain itsekin hyvät naurut päivän päätteeksi.
Positiivinen elämänasenne olisi kuulemma ihmiselle hyväksi.
Nauraa, joskus itselleenkin. Sitä luonnonvaraa taidamme kuitenkin
tässä alakulon kulttuurissa käyttää aika säästeliäästi!
Isompia ja pienempiä murheita riittänee jokaiselle vähintäänkin osansa. Ja juuri nyt olemme vuoden kierrossa kulkemassa kohti syystalven pimeintä aikaa. Olisi siis moniakin syitä apeana oloon.
Olen tavannut joskus ihmisiä, joilla on valtavan kiitollinen ja valoisa elämänasenne. Heidän elämänsä ei kylläkään ole ollut helppoa. Mutta heidän salaisuutensa on siinä, että he katsovat enemmän elämän hyviä kuin huonoja puolia.
Elämää ei voi valita. Asenteen kuitenkin voi. Sen, minkä väristen
lasien lävitse annettua elämää katselee.
Murehtiminen on kai yksi ihmisyyden perustaito. Jo vuorisaarna
muistutteli siitä, ettei meidän tarvitsisi vielä tänään kantaa huolta
huomisesta päivästä. Pohjimmiltaan usko voi antaa vahvan luottamuksen elämään: tähän asti Hän on elämässä kantanut, kyllä Hän
kantaa kotiin saakka.
Voisiko tuo luottamus avata silmämme näkemään runoilijan tavoin hyvää ympärillämme? ”Ja jäkälä nosti pikarinsa hauraan – nyt
malja elämämme rikkaudelle!”

KIRKONMÄELTÄ

Kohtaamisen seurakunta

E

dellisessä Lakeuden Risti -lehden kirjoituksessani kerroin, että tämän syksyn aikana valmistellaan seurakuntamme uutta strategiaa vuosille 2016–2020. Lähtökohtana on asiakirja Kohtaamisen kirkko
– Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen
2020. Tässä asiakirjassa on pohdittu niitä monenlaisia haasteita, joita
muuttuva maailma ja yhteiskunta asettavat seurakuntatyölle ja sen kehittämiselle.
Mitkä ovat sitten lähivuosien merkittävimmät haasteet?
1. Katsomusten kirjon laajeneminen: Suomessa vahvistuu eri uskontojen ja kristinuskon muotojen asema muuttoliikkeen ja globalisaation myötä. Erilaiset henkisyyden ja hengellisyyden muodot saavat jalansijaa, ja samalla maallistuminen valtaa alaa.
2. Muuttoliike: Maailmanlaajuinen muuttoliike kasvaa. Maahanmuutto Suomeen lisääntyy ja samalla Suomen sisäinen muuttoliike
ajaa väestöä kasvukeskuksiin.
3. Informaatioteknologia muuttaa elämää: Sosiaalinen media
muokkaa käsityksiä ja vaikuttaa yhteisöllisyyden käsityksen muutoksessa. Yksilöllinen elämäntapa lisääntyy.
4. Väestörakenne muuttuu: Työikäisten osuus väestöstä pienenee.
Kirkon tehtävä on näiden haasteiden keskellä huolehtia siitä, että se kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Tämä edellyttää omista jäsenistä huolehtimista, siitä työstä, jota tehdään omassa seurakunnassa. Samalla se edellyttää ulospäin
suuntautuvaa toiminta ja julistusta.
Kristillisen seurakunnan tehtävänä on yhdistää ihmisiä keskinäiseen yhteyteen ja Kristuksen yhteyteen yli erilaisten rajojen. Seurakunnan tulee yhdistää omassa kaupungissamme asuvat, mutta sen
tulee yhdistää myös maailmanlaajuisesti. Me olemme kristittyinä tähän tehtävään kutsuttuja.
Seurakunta voi hoitaa yhteyden tehtävää vain kohtaamalla ihmiset.
Tähän tarvitsemme erilaisia työtapoja, erilaisia ihmisiä, rohkeutta ja uskallusta. Näitä kohtaamisen välineitä nyt etsimme ja valmistelemme.
Tämän lisäksi tarvitsemme keskinäistä yhteyttä, rukousta ja rakkautta.
				
		
Jukka Salo

						kirkkoherra
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poistuu
Vapaalla Päiväkerhomaksu
ensi vuoden alussa
V

Katja Kankaanpää harrastaa moottoripyöräilyä.

Vauhdikas
diakoniatyöntekijä
N

urmon kappeliseurakunnan
diakoniatyöntekijä Katja Kankaanpää on vauhdikas persoona.
Varmasti sen vuoksi hänen harrastuksensakin ovat vauhdikkaat.
Lähihoitaja-sosionomi-diakoni
(AMK) koulutuksen saanut Katja on työskennellyt seurakunnassa
seitsemän vuotta, joista lähes neljä diakonin virassa Nurmon kappeliseurakunnassa ja alkuvuodet
Hyllykamarilla.
Nurmosta kotoisin oleva Katja
harrastaa vapaa-aikanaan liikuntaa eri muodoissa: kuntosalia sekä
juoksua, johon hän kertoo omistavansa viha-rakkaussuhteen. Liikunnan lisäksi Katja käy kansalaisopiston järjestämässä teatteriryhmässä.
Siellä pääsee luvan kanssa heittäytymään uusiin maailmoihin. Kesäisin
vapaa-aikaa vie moottoripyöräily.
Katjan moottoripyöräharrastus sai alkunsa, kun hän istui
aviomiehensä Harley Davidsonin
kyydissä ja totesi penkin olevan
niin epämukavan, että oma pyörä
olisi saatava. Ja niin aviomies osti
hänelle moottoripyörän. Toiminnan naisena Katja marssi heti seuraavana arkipäivänä autokouluun
suorittamaan moottoripyöräkorttia. Kortin hän sai vuonna 2010.
Katja pisti moottoripyöräilynkin saralla toimeksi ja vuonna
2011 hän toi Helsingin moottoripyörämessuilta mukanaan idean
Ladies' Bike Club Pohjanmaan ja-

oston perustamisesta. Ladies' Bike
Club, WIMA Finland ry on valtakunnallinen naisten moottoripyöräkerho. Kerhon jäsenet järjestävät tapahtumia moottoripyöräilyn
merkeissä alueellisesti eri puolilla
Suomea. Katja on Pohjanmaan jaoston aluevastaava ja tällä hetkellä
aktiivisia jäseniä on 17.
Moottoripyöräkerhon kautta
löytyi myös saman henkisiä naisia ajokaveriksi. Kesäisin naiset
järjestävät viikkoajoja ja joskus
vähän pidempiäkin reissuja, kuitenkin Suomen rajojen sisäpuolella – toistaiseksi. Tulevaisuuden
haaveena Katjalla on ajoreissu ulkomaille.
Katja kuvailee moottoripyöräharrastuksen tasapainottavan työelämää. Diakoniatyöntekijän työ
on voi olla henkisesti ”vauhdikasta”, kun taas moottoripyörän kyydissä pääsee fyysisesti vauhtiin.
Harrastus tuo mukanaan laskuja, mutta myös mielenvirkistystä,
jaksamista ja iloa.
Mielenkiintoa Katjalla löytyy
myös jenkkiautoihin. Heiltä löytyy kotoa muutama 60-, 70- ja
80-luvuilta. Katja ajelee mielellään autoilla, mutta korjauspuuhat
hän jättää suosista aviomiehelleen
– niin autojen kuin moottoripyörienkin. Katjalla on kuulemma
hyvät huoltojoukot kotona.
Laura Isoluoma

arhaiskasvatuksen johtokunnan puheenjohtaja Arja Kankaanpää on iloinen kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä: Ensi
vuoden alusta päiväkerhomaksu
poistuu lapsilta, joiden vanhemmista vähintään toinen on seurakunnan jäsen. Maksu peritään
edelleen perheiltä, joiden vanhemmat eivät kuulu kirkkoon.
- Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tämä on kädenojennus
seurakunnalta lapsiperheille, sanoo Arja Kankaanpää.
Hän kertoo tutkineensa eri
seurakuntien internet-sivuilta päiväkerhomaksujen suuruutta ja yllättyneensä, miten harvassa seurakunnassa maksua peritään.
- Ryhdyimme aluksi varhaiskasvatuksen johtotiimin ja sitten
johtokunnan kanssa miettimään,
onko maksun perimisessä mitään järkeä. Jos maksu laskutetaan
Kirkon palvelukeskuksen kautta,
maksusta ei paljoa jää. Loppukesästä varhaiskasvatuksen johtokunta teki esityksen kirkkoneuvostolle, että maksu poistettaisiin,
ja syyskuussa kirkkoneuvosto teki
myönteisen päätöksen, kertoo Arja Kankaanpää.
Hän toteaa, että maksun poistaminen liittyy myös kirkon varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlavuoteen.

Yhteinen työmuoto
Varhaiskasvatustyötä koko seurakunnan yhteisenä työmuotoja kokeillaan 2015–2016. Samaksi ajaksi valittiin myös johtokunta. Varhaiskasvatuksen johtajana
on Marjatta Nuutinen-Koittola ja
varhaiskasvatuksen ohjaajina, lastenohjaajien lähiesimiehinä toimivat Eija Kattelus ja Päivi Linna.
- Johtokunnan kokouksia on
pidetty eri puolilla seurakuntaa.
Meillä on toiminnasta kiinnostunut ja keskusteleva johtokunta.
Minulle asiat ovat pääosin tuttuja, koska olen aikaisemmin ollut
mukana lapsityön toimikunnassa

ja toimin itse myös pyhäkoulunopettajana. Varhaiskasvatuksessa
on paljon erilaista toimintaa, työssä
on 36 lastenohjaaja, lisäksi vapaaehtoisia pyhäkoulunopettajia. Tänä
vuonna koko varhaiskasvatuksen
budjetti on noin 2,2 miljoonaa.
Arja Kankaanpää toteaa, ettei
ole helppoa luoda jotakin uutta,
yhdistää erilaisia toimintakulttuureita. Jonkun on kuitenkin
elettävä murrosvaihekin.
- Henkilökohtaisesti toivon,
että varhaiskasvatus jatkuisi koko
seurakunnan yhteisenä työmuotona myös vuoden 2016 jälkeen,
sanoo Arja Kankaanpää.
Hän uskoo, että varhaiskasvatus seurakunnan toimintamuotona on vielä osalle seurakuntalaisista outo. Se siis pitää sisällään
niin päiväkerhon, perhekerhon,
erilaiset vauvakerhot, rytmikset
ja pyhäkoulun eli kaiken seura-

Arja Kankaanpää on Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen johtokunnan
puheenjohtaja.
kunnan työn, jota tehdään alle
alakouluikäisten parissa. Varhaisnuorisotyö sen sijaan tekee omaa
työtään alakouluikäisten parissa.

Pieni on suurin
P

äiväkerholla 70-vuotisjuhlavuosi. Ensimmäiset päiväkerhot perustettiin Turussa vuonna 1945 sen aikaisiin lasten ja
perheiden tarpeisiin. Juhlimme
70-vuotiasta varhaiskasvatusta
seurakunnissa!
Ajan mukana myös päiväkerho on kehittynyt. Varhaiskasvatus on löytänyt uusia tapoja rikastuttaa lasten toimintaa, joissa lapsen kokemukset ja kohtaaminen ovat vahvasti esillä.
Myös vanhemmat voivat saada arvokasta vertaistukea ja lastenohjaajan ammattitukea.
Seurakunnan varhaiskasvatus juhlii teemalla: ”Pieni on suurin” erilaisin tapahtumin ja yllätyksin kuluvan toimintakauden
aikana. Lapsi on keskellä, Jeesuksen siihen nostamana esimerkiksi aikuisille.

Puhtaat muistot

Vietin aikaa naisen kanssa, joka
on asettunut meille asumaan.
Elokuussa oli hääpäivä. Parikymmentä vuotta on ylä- ja alamäkiä
enemmän ja vähemmän menty. En ryhdy tässä isompaan itseruoskintaan, mutta vähän parempi mies olisin ehkä voinut olla. Turhaa taitaa olla yksin kieriä
tervassa ja höyhenissä. On tähän riemuun vähän tuo toinenkin vaikuttanut.
Suomalainen mies ei paljon
yleensä parisuhteen tilasta huutele. Siihen on järkeviä syitä. Jos joku hehkuttaa koko ajan, miten ihana puoliso hänellä on, on kyse itsensä vakuuttamisesta tai jostakin
muusta ylimääräisestä höyrystä.
Ne taas, jotka julkisesti puolison
puutteista raportoivat, ovat pelinsä jo menettäneet. Yleensä kuulee
siis vain muminaa ja myhäilyä.
Parisuhde on lopulta hyvin
yksinkertainen juttu, mutta sen
toimimattomuuksista saa aikaan hyvin monimutkaisia keitoksia. Niiden selvittelyssä riittää
pähkinää purtavaksi. Eräs paljon
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omaa liittoaan pohtinut mies sanoi kerran lyömättömästi: ”Miehellä on kaksi tapaa tulla oikein
viisaaksi. Toiset lukevat pitkään
yliopistossa ja valmistuvat viimein filosofian tohtoreiksi. Sitten on toinenkin tie. Toiset menevät naimisiin.”
Ryhdyin kirjoittamaan tätä,
kun hoksasin siinä hääpäivän
tienoilla, että minullahan on vaimo. En tavallaan kokonaan ollut
sitä asiaa unohtanut, mutta ei se
koko ajan mielessä pyöri.
Päätin hääpäivän jälkeen laittaa hääkuvamme kännykän taustakuvaksi, että muistaisin asian
taas vähän paremmin vähän aikaa. Kuvassa kaksi nuorta hymyilee leveästi mustavalkoisessa kuvassa. Naamat ilmestyvät aina
kun avaan puhelimen. Säikähdän joka kerta. Ihminen muuttuu
jo kahdessakymmenessä vuodessa aika lailla. Olen myös miettinyt,
eikö puhelimen lasi kestä sittenkään kolhuja, kun taustakuvan
vaihtamisen jälkeen ruutuun hiipi pieni särö. Mykistävää oli, kun

Seinäjoen seurakunnassa on
jo pitkään järjestetty laadukasta
päiväkerhotoimintaa, jonka varhaiskasvatusmallissa näkyy laadukkuus ja pedagogiikka.
Lapsen kokonaiskäsitykseen
nojaten seurakunta tarjoaa myös
ihmisen hengellisen ulottuvuuden ja suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvän rikkaan kirkkovuoden sisällöt.
Päiväkerhotoiminnan pitkästä kokemuksesta avautuu kirkon perusviesti uuden päivähoitolain mukanaan tuomaan keskusteluun, että lapsuus on nyt,
tärkeä elämänvaihe, johon kannattaa panostaa.

Marjatta Nuutinen-Koittola
varhaiskasvatuksen johtaja

PAPPI PAKISEE
eräs tuttavani istui vieressäni, kun
avasin puhelimen kannen. Mies
näki kuvan ja kysyi hyvin vilpittömällä äänellä: ”Ketä noi on?”
Kerroin tämän toiselle ystävälle, joka kertoi iloisena, että hän teki keväällä aivan saman. Oli laittanut hääpäivänä puhelimen taustakuvaksi hääkuvansa. Puhelin oli
täynnä muitakin kuvia heidän häämatkaltaan. Sitten matkan jälkeen
mies oli pessyt ja lingonnut puhelimen pyykkikoneessa. Sinne menivät kaikki valoisat yhteiset muistot. Oli tullut hitonmoinen riita siitä, kenen homma on tyhjentää
taskut, ennen kuin kone käynnistetään. Mies oli riidan päätteeksi
sanonut, että hyvä, kun tuli pestyä
koko akka ruudusta.
Muistojen ja huomisen välissä
tässä ollaan. Miten puhtaaksi kuvat muuttuvat ajan saatossa? Kertokaa te, jotka olette katselleet
elämää, sen valoja ja varjoja, toistenne kanssa jo 40 tai 60 vuotta?

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi
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Isänpäivänä lounaita

sänpäivänlounas katetaan sunnuntaina 8.11. kello 11 alkaen
Nurmon seurakuntakodille, Seinäjoen seurakuntakeskukseen ja
Ylistaron seurakuntatalolle.
Nurmossa lounas on tarjolla
kello 11–14. Hinta on aikuisilta 14 €, kouluikäisiltä 7 € ja alle
kouluikäiset saavat syödä maksutta. Tarjolla on possunfilettä, paahdettuja kasviksia, viher-, punajuuri- ja aura-perunasalaatteja, sinappisilakkaa ja lihapullat lapsille.
Jälkiruoaksi kahvi ja suklaaleivos.
Seinäjoen seurakuntakeskuksessa lounas on tarjolla kello
11–13.30 sekä ala- että yläsalissa,
ja myös kerhohuoneissa voi ruokailla.
Ruokalistalla on possun ulkofile, Provencen paistikastike, lohimureke, kukkakaaligratiini, porkkanaraaste, nuudeli- ja fetasalaatti,
raparperichutney ja jälkiruokana
vispipuuro. Hinta on 15 / 7 / 0 €.
Ylistaron seurakuntatalolla isänpäivän lounas on tarjolla kello 11–
14. Ruokalistalla on mm. kinkkua,
lanttu- ja makaronilaatikkoa, sallaa, broilerinuudelisalaatti, riisisalaattia, puolukkaa ja jälkiruokana
marjarahkaa. Hinta on 14 / 5 / 0 €.
Lounaiden tuotto menee lähetystyölle, ja lähetyksen hyväksi
myydään myös arpoja.

Myyjäisiä joulun alla
Seurakunnan lähetys- ja diakoniatyö järjestävät adventin aikana myös myyjäisiä eri puolilla
seurakuntaa.
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Viime vuoden adventtimyyjäisissä Seinäjoen seurakuntakeskuksessa oli vilinää, kuten joka vuosi.
Peräseinäjoella myyjäiset järjestää lähetys ja diakonia lauantaina 28.11. klo 11–13 Peräseinäjoen seurakuntatalolla. Hartaus on klo 10.45. Myynnissä on
tuttuun tapaan joululaatikoita
ja -leivonnaisia ja käsitöitä. Paikan päällä on tarjolla riisipuuroa
ja sekahedelmäkiisseliä sekä joulutorttukahvit. Lisäksi myydään
arpoja.

Ylistaron seurakuntatalon myyjäiset järjestetään jo perjantaina
20.11. kello 18.30. Kahvitus alkaa
kello 18, ja sen jälkeen myyjäistuotteet myydään huutokaupalla.
Lisäksi myydään arpoja.
Seinäjoen alueseurakunnan adventtimyyjäiset ovat la 28.11 klo
10–13 seurakuntakeskuksen alasalissa ja aulatilassa. Lähetys ja
diakonia tuovat omia tuotteitaan,

Vapaaehtoisille Surusta ja kuolemasta elämää ylistäen
adventti- ja
joulujuhlia

eurakunnan vapaaehtoistyötä tekeville järjestetään taas
perinteiset adventti- ja joulujuhlat kiitokseksi ahkeroinnista seurakunnassa.
Ylistaron kappeliseurakunnan
vapaaehtoisia kutsutaan 1. adventtisunnuntaina messuun kello
10 kirkkoon. Messun jälkeen on
kiitosjouluruokailu seurakuntatalolla. Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot viimeistään 16.11 seurakuntatoimistoon puh. 06 418
4200 tai sähköpostilla ylistaron.
seurakunta@evl.fi
Alueseurakunnan vapaaehtoisten adventtijuhla on keskiviikkona
2.12. kello 18 alkaen ohjelmalla Lakeuden Ristissä ja jatkuen ruokailulla seurakuntakeskuksessa. Mukaan kutsutaan alueseurakunnassa
vapaaehtoistyötä tavalla tai toisella
tekeviä, kirjekutsuja ei lähetetä. Ilmoittautuminen viimeistään 23.11.
Ystävän tuvalle, puh. 06 418 4283.
Ilmoittautumisen yhteydessä olisi
kerrottava erityisruokavaliot.
Nurmon kappeliseurakunnan
diakoniatyö järjestää omille vapaaehtoisilleen joulujuhlan maanantaina 14.12. kello 18 Hyllykallion seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset Saara Juurakolle
viimeistään perjantaina 4.12. numeroon 050 468 3730.
Peräseinäjoella vapaaehtoisten
joulujuhla on sunnuntaina 13.12.
klo 17 seurakuntatalolla. Ilmoittautuminen viimeistään 4.12.
seurakuntatoimistoon, puh. 06
418 4411 tai seurakunnan työntekijöille.

paikalla voi nauttia ohrapuurosta
ja kahvista tuoreen pullan kera.
Seinäjoen myyjäisiin voivat
tulla myös seurakunnan ulkopuoliset ryhmät myymään omia
tuotteitaan. Myyjäispöytä maksaa 10 €, paikan voi varata sähköpostilla pia.ketola@evl.fi tai
numerosta 050 385 0445. Pöydän tuoton on mentävä hyväntekeväisyyteen.

Petri Laaksonen teki levyn
H

aluan rohkaista ihmisiä pysähtymään kuoleman äärelle, kertoo Petri Laaksonen uudesta
In Memoriam -levystään – joka on
oikeastaan täynnä rakkauslauluja.
Saman nimisellä konserttikiertueella hän saapuu myös konsertoimaan Lakeuden Ristiin 16.11.
Levy juhlistaa myös Laaksosen
30-vuotista uraa säveltäjänä.
Laulaja, lauluntekijä Petri
Laaksonen pursuaa elämää. On
kuin sata salamaa iskisi tulta, kun
uusi levy ja siihen liittyvä 27 paikkakunnan konserttikiertue pitävät
miestä vauhdissa.
Vielä pari vuotta sitten kaikki
oli kuitenkin toisin. Petri oli menettänyt vuoden sisällä sekä äitinsä että veljensä: ensin 69-vuotias äiti menehtyi rintasyöpään, ja
yhdeksän kuukautta myöhemmin
kuoli yllättäen alle 50-vuotias pikkuveli Mika.
- Olin täysin lannistettu. Kuin
simpukka, joka vain halusi pysyä
kuoressaan. Jaksoin tavata yhden
ihmisen kerrallaan, Petri muistelee.
Kokemukset veivät myös halun ja kyvyn tehdä lauluja. Aika
ja etenkin asioiden kohtaaminen
kuitenkin kannattelivat elämää.
- Suoraan sanoen en olisi uskonut, että näin voi käydä: tunnen
taas eläväni, uskallan olla avoin,
Petri toteaa.
Viiden vuoden tauon jälkeen
on myös syntynyt levy, eräänlainen viime vuosien testamentti.
- Tämä levy minun oli pakko
tehdä. Asia, joka tuli niin perusteellisesti kohti, piti myös käsitellä
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Työntekijöitä
siunataan
tehtäväänsä

Suru ja rakkaus kulkevat käsi kädessä, Petri Laaksonen
muistuttaa uudella levyllään.
perusteellisesti. Toivon, että laulut
voisivat koskettaa, lohduttaa ja
rohkaista myös muita.

In Memoriam
- Järjestin kotiseudullani Sauvossa
ja Paimiossa In Memoriam -kirkkokonsertit saattohoidon hyväksi. Se oli mahtava kokemus. Pai-

kalle tuli yhteensä reilut 1 000 ihmistä, ja saadulla tuotolla on nyt
koulutettu alueelle joukko vapaaehtoisia poislähtevien tueksi, Petri iloitsee.
Konserttien jälkeen virisi idea
aiheeseen liittyvistä uusista lauluista ja uudesta levystä. Vielä
tarvittiin kuitenkin parin vuoden
aikalisä.
- Luovuuden uudelleen löytyminen vei aikansa. Yhtään aiemmin en olisi tämän levyn tekoon
pystynyt. Laulujen valmistuttua
hyvin henkilökohtaisen levyn teko ei tuntunut lainkaan ylivoimaiselta.
Tummasävyisestä teemastaan
huolimatta levy itsessään onkin
valoisa. Täynnä rakkauslauluja.
- Kun elämä näyttäytyy juuri
sellaisena kuin se oikeasti on, se
koskettaa ihmistä syvältä. Kun
ajattelen vaikkapa äitini kuolemaa ja hautajaisia, tajuan, että
niihin liittyy myös jotain kaunista. Ehkä surua vahvemmin meitä
itkettävä elementti onkin rakkaus, Petri muistuttaa.
In Memoriam onkin Petrin
mukaan pohjimmiltaan elämän
ylistystä. Osaltaan sitä vahvistaa
sekin, että konserttien tuotosta
ohjataan osa Kirkon Ulkomaanavun kautta Jordaniassa sijaitsevilla pakolaisleireillä elävien syyrialaislasten ja -nuorten hyväksi.
Petri Laaksosen In Memoriam
-konsertti on Lakeuden Ristissä
16.11. kello 19. Pääsylippu konserttiin maksaa 20 €.
Erja Saarinen

Koko seurakunnan yhteinen uusien vakinaisten työntekijöiden tehtäviin siunaaminen on Ylistaron
kirkossa kello 10 messussa sunnuntaina 15.11. Siunaamisen toimittaa kirkkoherra Jukka Salo avustajineen. Messun jälkeen on tarjolla
kirkkokahvi seurakuntatalolla.
Siunattavina ovat seurakunnan
viestinnästä Sanna Martzahn, Törnävän hautausmaalta Vesa Kangas,
keittiöiltä Niina Kortehisto, Johanna Muukkonen, Tiina Salmi,
Susanna Keski-Koukkari ja Helena Takala, taloustoimistosta Paula
Berg ja Tarja Ahvenniemi, Ylistaron
kappeliseurakunnasta lähetyssihteeri Katri Tuomiharju, vahtimestarisuntio Anne Lehtonen ja emäntävahtimestari Tarja Vähäkoski sekä
Nurmon kappeliseurakunnasta vahtimestari-siivoojat Viktoriya Ollila,
Miia Rantasalo ja Jatta Takala.
Työhönsä siunattavien läheiset
ja seurakuntalaiset ovat tervetulleita messuun ja kirkkokahville
toivottamaan uudet työntekijät
tervetulleiksi.

Peruskurssi
vapaaehtoisille

Uusille seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille ja Suurella sydämelle -palvelun kautta mukaan tulleille järjestetään peruskurssi Ystävän
tuvalla. Kurssille kokoonnutaan
kahtena iltana, 11.11. ja 18.11.
kello 17. Illan aikana käydään läpi seurakunnan vapaaehtoistyöntekijän velvoitteet ja odotukset ja
muut tärkeät asiat.
Mukaan voi ilmoittautua numeroihin 06 418 4283 tai 050
370 9945 tai tulla suoraan iltaan.
Ystävän tuvan osoite on Matti
Visannin kuja 15.

Miehille
ruuanvalmistuskurssi
Miehille järjestetään seurakunnassa ruuanvalmistuskurssi. Kurssille
kokoonnutaan torstaina 12.11.,
26.11. sekä 14.1. kello 16–19 seurakuntakeskuksen keittiölle. Joka
ilta valmistetaan erilainen menu ja
istahdetaan illan päätteeksi yhteiselle aterialle.
Kurssin järjestää Inkeri-työ,
jonka vapaaehtoiset toimivat kurssilla opettajina. Kurssille on myös
suunniteltu ohjevihkonen. Kurssi
maksaa 20 € kerralta, ja mukaan
voi tulla joka kerta tai vain yhtenä
iltana. Kurssille tulisi ilmoittautua
viimeistään 6.11. Ystävän tuvalle
numeroon 06 418 4283.
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yhäinpäivässä on sulautunut
yhteen kaksi juhlaa, joita katolinen kirkko vieläkin viettää
erikseen: Kaikkien pyhien päivä
sekä kaikkien uskovien vainajien
muistopäivä, jota Mikael Agricola nimitti kaikkien kuolleiden uskollisten sielujen päiväksi.
Ensimmäinen juhlista on peräisin 300-luvulta itäisestä kristikunnasta. Sitä vietettiin Syyriassa
pääsiäisaikana ja bysanttilaisessa
kirkossa heti helluntain jälkeen.
Tämän mukaisesti Suomen ortodoksisessa kirkossa helluntain jälkeinen sunnuntai, läntisen kirkon
kolminaisuudenpäivä, on kaikkien pyhien sunnuntai.
Läntisessä kirkossa pyhäinpäivää alettiin viettää kelttien ja frankkien parissa 700-luvulla, ja se levisi koko Rooman kirkkoon. Juhlan
synnyn syynä oli, että uskonsa takia surmattujen määrän kasvaessa
jokaiselle ei riittänyt omaa nimikkopäivää, eikä kaikkien marttyyrien nimiä edes tiedetty.
On painetta tehdä pyhäinpäivästä vain yleinen vainajien päivä. Pyhäinpäivässä on olennaista
usko pyhien yhteyteen, uskossa
elävien ja kuolleiden yhteenkuuluvuuteen sekä taistelevan ja riemuitsevan seurakunnan vuorovaikutukseen.
Ajattelemme uskossa ennen
meitä eläneitä ja sanomme turvallisesti vanhan sielunmessun sanoin:
Herra, anna heille iankaikkinen lepo, ikuinen valo heitä valaiskoon.
Tämä toivo sävyttää muistohetkiä,
joita kirkoissa vietetään pyhäinpäivän iltana. Niissä luetaan edellisen
pyhäinpäivän jälkeen haudattujen
seurakuntalaisten nimet ja sytyte-

tään kynttilät heidän muistokseen.
Palava kynttilä ilmaisee, että poisnukkuneiden muisto elää.

Pyhäinpäivän tilaisuudet
Seinäjoen seurakunnan kirkoissa
järjestetään pyhäinpäivänä muistohetket viime pyhäinpäivän jälkeen haudattujen muistolle. Kirkoissa luetaan kunkin alueen hautausmaalle haudattujen evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenten
nimet ja muista evankelisluterilaisista seurakunnista olevien, hautausmaille haudattujen nimet.
Peräseinäjoen kirkossa pyhäinpäivän iltakirkko on kello
19. Sen toimittavat Markku Ylinen, Irja Hietala ja Sanna Ågren
sekä Seniorikuoro. Aamulla kello
10 vietetään kirkossa sanajumalanpalvelusta.
Törnävän kirkossa on iltakirkko pyhäinpäivänä kello 18, ja tilaisuudessa sytytetään kynttilä Törnävän hautausmaahan viime pyhäinpäivänä haudattujen seurakunnan
jäsenten muistolle ja luetaan heidän nimensä. Iltakirkon toimittavat Sanna Ålander ja Lea Salumäe
sekä Seinäjoen kirkkokuoro. Lakeuden Ristissä on aamulla kello 10
jumalanpalvelus.
Kitinojan kirkossa vietetään
kello 15 messua, jossa luetaan Kitinojan hautausmaahan viime pyhäinpäivän jälkeen haudattujen
nimet. Messun toimittavat Minna Lainimo, Marketta Veikkola ja
Hanna Petäjä.
Ylistaron kirkossa pyhäinpäivän iltakirkko vietetään kello 18. Sen toimittavat Minna
Lainimo, Marketta Veikkola ja
Hanna Petäjä.
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Pyhäinpäivä – yhteys yli kuoleman rajan

Kynttilämeri valaisi Törnävän hautausmaan uurnalehdon enkelipatsasta viime pyhäinpäivänä.

Meidän pyhäinpäivää vietetään Nurmossa

Y

mpäri Seinäjoen seurakuntaa on järjestetty Meidän sunnuntai -tapahtumia muutaman
vuoden ajan. Pyhäinpäivänä, lauantaina 31.10. vietetään Nurmossa Meidän pyhäinpäivää.
Päivä alkaa klo 10 perhemessulla Nurmon kirkossa. Liturgina on
Antti Maunumaa ja Marjo Niskanen saarnaa. Musiikista huolehtivat Kristiina Ylinen ja Veteraanien
kööri. Messussa avustavat lastenohjaajat Virpi Aho-Mantila, Carita
Saari ja Pirkko Lahtinen.
Messun jälkeen on mahdollista osallistua pienimuotoiselle hautausmaakierrokselle, jossa

tutustutaan sankarihautausmaahan, muualle haudattujen muistomerkkiin sekä "Taivaan portti"
-nimiseen uurnalehtoon. Kierrokselle lähtijät voivat kierroksen jälkeen viedä läheistensä haudalle tai
muualle haudattujen muistomerkille oman kynttilän. Kierrokselle
lähdetään sakastin portailta.
Kierroksen jälkeen, klo 11.30
alkaen on tarjolla lounasta ja kahvia Nurmon seurakuntakodilla klo
13.30 saakka. Ateriasta voi maksaa
vapaaehtoisen ruokamaksun. Ruokalistalla on lihapullat ja muusi.
Nurmon seurakuntakodilla jatkuu Meidän pyhäinpäivän vietto

askartelun ja leikin merkeissä. Aikuisille on myös omia askartelutehtäviä tarjolla. Meidän pyhäinpäivän
ohjelma Nurmon seurakuntakodilla
päättyy klo 14 alkavaan hartauteen,
jonka jälkeen on mahdollisuus siirtyä Nurmon kirkkoon klo 15 alkavaan pyhäinpäivän muistohetkeen,
jossa luetaan kaikki viime pyhäinpäivän jälkeen Nurmossa ja Nurmon kirkkomaahan siunattujen
seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen.
Muistohetkessä mukana ovat Miia
Juusola-Vänskä ja diakoniatyöntekijät Kati Latikka ja Katja Kankaanpää sekä harjoittelija Sari Saari.

Levossa ja hiljaisuudessa
Hiljaisuuden
toimintaa

Pyhällä saarella
M

eitä matkasi syyskuun lopulla 22 laulavaa pyhiinvaeltajaa Englantiin Lindisfarnen saarelle. Paikka on vanha luostarisaari ja kelttiläisen spiritualiteetin keskus.
Mietin paljon, mikä tekee saarelle niin erityislaatuisen tunnelman?
Aivan kuin taivas olisi hyvin lähellä. Viikon vierailun aikana koin, että
kyseessä on tasavertainen menneiden ja nykyisten ihmisten uskon ja
rukouksien kunnioitus ja elävä rukous.
Paikalla on elänyt vuosituhansien aikana merkittäviä hengellisiä tien
näyttäjiä, kuten luostarin johtajat pyhä Aidan ja pyhä Cuthbert. Pyhyyden vaikutuksen minuun teki kuitenkin jatkuva läsnä oleva rukous. Saaren eri yhteisöt rukoilivat lomittain. Joka tunti jossain saaren kirkoista,
majatalon kirjastossa tai retriittitalon pienessä kappelissa rukoilivat sekä
asukkaat että vieraat. Valtava vieraanvaraisuus ulottui kaduilta kirkkoihin ja kirkoista kaduille.
Anglikaanisen papin Kate Tristramin mukaan kelttiläisen kristillisen hengellisyyden ytimessä ovat vieraanvaraisuus, luonnon ja sen eläjien kunnioittaminen tasavertaisina, käytännöllisyys rukouksessa ja rinnalla kulkeminen. Perinne kumpuaa ensimmäiseltä vuosituhannelta. Pyhiinvaeltajat, jotka tulivat Irlannista, toivat mukanaan uskon vierellä kulkevaan Jeesukseen.
Hänen esimerkistään jokaisen meistä tulisi olla vieraanvarainen ja jollekulle
toiselle ystävä, sellainen ystävä, jonka kanssa jaamme kaikki ilot ja huolet.
Kelttiläisyydessä puhutaan Anam carasta, sielun ystävästä.
David Adam, anglikaanipappi ja kelttiläisten rukousten runoilija, kirjoittaa uusimmassa kirjassaan The awesome journey: ”Jotta pyhiinvaellus voisi olla todellista, sen täytyy olla meitä liikuttava kokemus muutenkin kuin fyysisesti. Todellinen pyhiinvaellus on korviemme ja sydämemme avaamista toisille ihmisille ennemminkin kuin päämäärille.
Vaeltamiseen sisältyy tämän maailman näkeminen Jumalan maailmana ja kaikki ihmiset, myös me itse, Jumalan rakastamina. Pyhiinvaellus
on enemmän sydämemme kuin jalkojemme liikettä.”

Hilkka-Liisa Vuori

HILJAISUUDEN LÄHTEELLÄ
Lakeuden Ristin toimituskappelissa. Syksyn aiheena on ”Mistä
löydän hengellisen kodin?”
Harjoittelemme vesperin lauluja kirkossa klo 16.30 alkaen.
Ke 28.10. klo 17–18 rukoushetki Helena Turja. Virikepuhe Jani Latva-Nikkola: Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Raamattuun sitoutunut seurakunta.
Ke 11.11. klo 17–18 rukoushetki Johanna Rinkineva. Virikepuhe Marjo Niskanen: Lönnebon rukoushelmet hengellisyyden lähteenä.
Ke 25.11. klo 17–18 rukoushetki Matti Kristola. Virikepuhe
Lilja Lindholm: Hengellinen kotini herännäisyydessä.

Irlannin apostoli Pyhä Patrik, joka vakiinnutti
kristinuskon Irlantiin 400-luvulla.
Pyhän Patrikin rintapanssari:
Minä sidon itseni tänään lujasti
Kolminaisuuden nimen voimaan.
Minä rukoilen ja rakastan Jumalaa,
joka on Yksi Kolmessa ja Kolme Yhdessä.

PSALMILAULUKUORO
Kuoro kokoontuu keskiviikkoisin
Lakeuden Ristissä klo 16.30. Tule
hiljentymään laulaen; meditatiivinen laulutapa ja ajattomat sävelmät hoitavat ja rentouttavat sekä
kehoa että mieltä. Uudet laulajat
ovat tervetulleita mukaan! Lisätietoja: kanttori Tea Polso, tea.polso@evl.fi, 044 7393 793.
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llätyin Ruokapankin lämpimästä tunnelmasta ja avustuspussin monipuolisesta sisällöstä, sanoo Seinäjoelle eri puolelta maata muuttanut ”Kaarina”
(nimi muutettu), joka sai vinkin
Ruokapankista kaupungin sosiaalitoimelta ja naapureilta.
”Kaarina” kertoo vuosien mittaan hakeneensa avustuspusseja
vaihtelevin väliajoin, sillä perheessä on oltu välillä töissä, välillä
työttömänä. Diakoniatoimistossa
on aina joustettu ja ymmärretty
hyvin perheen tilanne. Ruokapankin avustukset ovat olleet perheen taloudessa merkittävä apu.
- Ruokapankissa tervehdittiin
lämpimästä, katsottiin silmiin.
Oli tunne, että tuo ihminen tietää, mitä tekee. Kysymys oli, miksi hän tekee työtä vapaaehtoisena,
kertoo ”Kaarina”.
Vuosien aikana tuli puheeksi Ruokapankin vetäjän Pirkko
Vaiston kanssa, että myös ”Kaarina” voisi ryhtyä vapaaehtoiseksi. Tarvetta ei ollut, kunnes viime
keväänä kävi ilmi, että kaksi pitkäaikaista vapaaehtoistyöntekijää
on jäämässä pois.
- Kesällä sovimme, että aloitan, ja olin syksyllä ihan töpinöissäni, kun sain tulla mukaan.
Olen nyt aluksi ollut vain yhtenä
päivänä viikossa. Tämä on tärkeää työtä, ja täällä on helppoa olla,
koska kauan mukana olleet neuvovat. Jos jotakin mokaa, neuvotaan kohteliaasti, että asian voisi
seuraavalla kerralla tehdä toisin.
Tapa neuvoa ja opastaa on ystävällinen, kiittelee ”Kaarina”.
- Olen tehnyt nyt yhden ja
kahden henkilön talouksien avustuspusseja, mikä on aloittelijalle
helppoa. Suurien perheitten tuotteiden määrän laskemisessa pitää
olla rutiinia, mutta varmaan toisten rinnalla osaan sitäkin ryhtyä
tekemään.
”Kaarina” kertoo, että vähitellen
oppii seuraamaan tilannetta, pitääkö jotakin tuotetta hakea kellarista
lisää. Rutiinit tulevat tutuiksi.
- Kyllähän se aluksi vähän jänskätti, mutta olen tottunut kohtaamaan ihmisiä, ja saan kyllä jurot-

tavankin asiakkaan avautumaan,
toteaa ”Kaarina”.
- Joskus avustuksen hakijat valittavat, pyytävät jotakin tuotetta
enemmän, mutta yhtä tuotetta ei
voi määrättömästi jakaa. Jotkut
jättävät jotakin ottamatta, jos niitä ei tule taloudessa käytetyksi.
Ruokapankin avoinna ollessa on aina paikalla järjestysmies,
mutta ”Kaarinan” aikana järjestyshäiriöitä on sattunut vain kerran. Hän korostaa, että päihtyneenä ei avustusta kannata tulla
hakemaan.
- Kyllä täällä näkee ihmisten
elämäntilanteen, miksi he tulevat avustusta hakemaan: On
työttömyyttä, syrjäytymistä ja alkoholismia.
- Olen kiitollinen siitä, että
saan olla mukana Ruokapankin
vapaaehtoisten joukossa. Joka
kerta, kun lähdemme Ystävän tuvalta Ruokapankin avustusten jakamisen jälkeen, kokoonnumme
kiitosrinkiin, kertoo ”Kaarina”.

Kuva: Leena Hautala

Ruokapankissa lämmin vastaanotto

Viikoittain avustuspussin sisältö vaihtelee hieman. Tässä viikolla 41 jaetun avustuspussin sisältö.

Lahjoitusten merkitys huomattava
L

okakuun alussa jaettiin postilaatikkoihin ja -luukkuihin Ruokapankin keräysesite koko seurakunnan alueelle. Aikaisemmin keräys on toteutettu vain
alueseurakunnassa. Lahjoitusvaroilla täydennettiin Ruokapankin
normaalia avustuspussia jouluisilla tuotteilla ja alle 16-vuotiaat
saivat pienen lahjakortin.
Lahjoittajien, niin yksityisten
henkilöiden kuin varsinkin yritysten merkitys on huomattava.
Viime vuonna seurakunnan talousarviossa ruoka-apuun budjetoitiin 40 000 euroa, raha- ja
tavaralahjoitusten arvo oli noin
300 000 euroa.
Diakoniajohtaja Otto Savolainen sanoo, että Ruokapankkitoiminnassa on kysymys hyvästä
ja hyvän kiertoon laittamisesta.
- On hieno ja varmasti monelle lahjoittajalle merkityksellinen asia, että voi tulla tällä tavoin

mukaan tekemään yhteistä hyvää. Lahjoittaessaan saa varmasti
hyvän mielen, ja hyvä kokemus
synnyttää positiivisen "hyvän
kierteen". Monelle voi olla tärkeää, että Ruokapankki-keräyksessä apu kohdentuu lähelle. Tänä vuonna keräyksessä Seinäjoen
seurakunnan kaikki alueet ovat
yhteisessä auttamisen rintamassa, apua annetaan Ruokapankista
koko seurakunnan alueelle, sanoo Otto Savolainen.
- Jokapäiväinen ruoka, leipä
eritoten on pyhä asia. Ruoassa
ollaan siis Pyhän ytimessä.
Otto Savolainen korostaa,
että jokainen lahjoitus on yhtä
arvokas ja merkittävä. Mukaan
voi tulla juuri sellaisella summalla kuin oma elämäntilanne
antaa myöten.

Ylpeä vapaaehtoisista
Ruokapankin työntekijänä 20

Asiakkaat luottavat diakoniatyöntekijöihin

S

eurakunnan diakoniatyö perustuu muiden ihmisten palvelemiseen ja auttamiseen, siis lähimmäisenrakkauteen. Diakoniatyön perimmäinen tavoite on
auttaa ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa. Näitä lähimmäisen rakkauden
tekoja tehdään myös Seinäjoen
diakoniatyössä.
Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-diakoni opiskelija Annu Toropainen on tutkinut opinnäytetyössään Seinäjoen
alueseurakunnan diakoniatyötä.
Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mitä diakoniatyö Seinäjoen alueseurakunnassa merkitsee
asiakkailleen ja ovatko asiakkaat
kokeneet tulleensa kohdatuiksi
diakoniatoimistossa asioidessaan.
Tutkimuksen aineisto kerättiin
huhtikuussa 2015 kyselylomakkeella alueseurakunnan diakoniatoimistossa. Kyselyyn saatiin 68
vastausta.
Tutkimuksessa selvisi, että

diakoniatyön asiakkaat luottavat diakoniatyöntekijöihin lähes
poikkeuksetta. Jopa 94 prosenttia vastanneista luotti diakoniatyöntekijöihin. Lisäksi diakoniatoimistossa asiointi koettiin
helppona. Tutkimuksessa kävi
myös ilmi, että asiakkaat haluaisivat muuttaa diakoniatoimiston
joitain käytäntöjä.
Diakoniatyön myöntämät avustukset koettiin tutkimuksen mukaan helpottavan ihmisten elämää.
Eräs vastaaja vastasi kyselylomakkeeseen näin: ”Tilanne oli ihan
mahdoton. Saimme avun, nyt on
koti.” Jo tämä vastaus kertoo siitä,
että diakoniatyö pystyy auttamaan
asiakkaitaan ja sillä avulla on merkitystä asiakkaiden elämässä.
Tutkimustulosten
pohjalta
voidaan todeta, että diakoniatyön
asiakkaat ovat yleisesti tyytyväisiä
alueseurakunnan
diakoniatyöhön, vaikka haluaisivatkin kehittää sitä. Esimerkiksi Ruokapankin toimintaa haluttiin kehittää

monella eri tapaa.
Yksi kehittämisehdotus koski
Ruokapankissa jaettavien tuotteiden valikoiman laajentamista.
Vastaajat toivoivat, että esimerkiksi allergiat ja lapsiperheet otettaisiin paremmin huomioon, vaikka
vaippojen jakamisella ja allergisten
ruuilla. Seurakunnan diakonian
taloudellinen avustaminen, kuten
Ruokapankkikassit, koettiin erittäin tärkeinä. Diakoniatyön asiakkaat kokevat tulleensa kohdatuiksi
diakoniatoimistossa asioidessaan.
Työntekijät ovat kyselyn mukaan
kiinnostuneita asiakkaan asioista,
luotettavia ja heillä on tarpeeksi aikaa kuunnella.
Annu Toropainen
sosionomi-diakoni opiskelija
Marko Järvelä
sosionomi-diakoni opiskelija
Elina Mäkilä
sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja opiskelija

vuoden ajan toiminut Pirkko
Vaisto lomailee ja jää eläkkeelle
marraskuun alussa. Hänen sijaisenaan toimii syksyn ajan lapsityöstä ”lainassa” oleva Ulla Toppari.
Hän tietää, että viime vuonna
avustuspusseja jaettiin noin 4 000,
mistä määrästä joulun alla 750.
Ulla Toppari kertoo olevansa
erittäin ylpeä Ruokapankin mahtavista vapaaehtoisista, joiden työ
takaa sen, että avustuksia voidaan
kaksi kertaa viikossa jakaa.
- On hienoa tuottaa ihmisille hyvää mieltä. Avustuksen
ensi kertaa saavat yllättyvät tavaramäärästä, mitä saavat. Tässä
työssä oppii nöyräksi. On ilo,
kun on mitä antaa, ja antaessaan saa, sanoo Ulla Toppari.
Hän kiittää Pirkko Vaistoa
niistä suhteista, joita tämä on solminut eri yrityksiin vuosien mittaan. Kun asetus muuttui, myös
valmisruokia lahjoitetaan sairaa-

lan ravintokeskuksesta, seurakunnan keittiöltä ja ammattioppilaitoksesta, ja niiden pakkaamisessa ja pakastamisessa vapaaehtoiset ovat suurena apuna.
Tämän kuun aikana avustuspussin sisältö täydentyy EU-ruokatuella, jossa mukana on jauhoja, pastaa, joku lihatuote, maitojauhetta ja hapankorppuja. Tarkka sisältö ei vielä ole tiedossa.
Mikäli Ruokapankin keräysesitettä ei jostakin syystä tullut kotiin, lahjoituksen voi tehdä
pankissa. Tili: EPOP FI13 5419
0110 000936, saaja Seinäjoen
seurakunta/Ruokapankki-keräys. Viitenumero ei ole käytössä,
viestikenttään tulee kirjoittaa
Ruokapankki-keräys. Keräysaika
on 1.10.–31.12.2015 ja keräykselle on myönnetty lupa, jonka
numero on 5710/17/15.
Auta Ruokapankkia auttamaan, laita hyvä kiertämään!

Kirkko palkittiin Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnolla

S

uomen
evankelis-luterilainen kirkko on saanut Suomen luonnonsuojeluliiton tärkeimmän ympäristöpalkinnon
ansioituneesta työstään ympäristön ja luonnon hyväksi. Palkintoperusteissa mainitaan kirkon uutta luova ympäristötyö sekä kirkon
toimiminen vastavoimana aikamme materialismille.
Luonnonsuojeluliiton mukaan
kirkko on tehnyt arvokasta ympäristötyötä esimerkiksi tuomitsemalla ilmasto-ohjelmassaan ympäristön hävittämisen synniksi.
Kirkko on myös puhunut ympäristön kannalta kestävän elämäntavan puolesta.
- Kirkon tehtäviin kuuluu
kutsua ihmisiä ekologiseen kääntymykseen ja lohduttaa heitä sanomalla ekologisesta toivosta,
toteaa arkkipiispa Kari Mäkinen palkinnon johdosta. - Kirkon näkökulmasta ympäristöstä
huolehtiminen on tärkeää, paitsi

yhteisen tulevaisuutemme vuoksi, myös eettisistä ja hengellisistä
syistä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät pahiten ne,
jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa.

Seurakunnat vihertyvät
ympäristödiplomilla

Seurakuntiin ympäristötyö on jalkautettu vuonna 2001 perustetun, kirkkohallituksen myöntämän ympäristödiplomin avulla.
Neljä vuotta voimassa olevan ympäristödiplomin saadakseen seurakuntien on täytettävä määrätyt
kriteerit sekä sitouduttava noudattamaan kirkon ympäristöjärjestelmää. Voimassa oleva diplomi
löytyy kaikilta suurimmilta sekä
useilta pienemmiltä seurakunnilta
ja seurakuntayhtymiltä. Yhteensä
noin neljännes seurakunnista on
mukana toiminnassa.
Kirkon tiedotuskeskus
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nsi vuoden rippikouluihin ilmoittauduttiin syyskuussa,
ja pastori Henna Salo kertoo, että joistakin teknisistä ongelmista
huolimatta ilmoittautuminen sujui hyvin.
- Lopulta kaikille saatiin jokin
leiripaikka. Joku vielä jäi miettimään siirtoa täydelle leirille, jos
tulee vaihtoja, Henna Salo toteaa.
Valittavana oli ensi vuodelle 30
leiriä, joista yksi eli Wanhaan Karhunmäkeen suunniteltu leiri jää
toteutumatta. Täysiä, 25 oppilaan
leirejä on useita: Saaristo, Honkiniemi 2 A, 2 B ja 5 B, Lankari
1, 2 ja 3, Ahonniemi 2 ja 4. Muilla
leireillä on vapaana hajapaikkoja.
- Seurakunnan omilla leireillä on
yhteensä 630 rippikoululaista 20
leirillä. Pääasiassa rippikoululaiset
ovat syntyneet vuonna 2001, mutta joukossa on myös muina vuosina

syntyneitä, kertoo Henna Salo.
Osa Seinäjoen seurakunnan
jäsenistä käy muualla rippikoulunsa, esimerkiksi jonkin toisen
seurakunnan, järjestön tai herätysliikkeen tai Kuortaneen urheiluopiston järjestämällä riparilla.
- Näiden muualla rippikoulunsa käyvien Seinäjoen seurakunnan jäsenten infotilaisuus oli
keskiviikkona 21.10. Jos kuulut joukkoon, etkä ollut paikalla, olethan yhteydessä, kehottaa
Henna Salo.

Riparin
aloitusjumalanpalvelus

Kaikkien riparilaisten aloitusjumalanpalvelus on sunnuntaina 25.10.
Seinäjoen alueseurakunnan aloitusjumalanpalvelus on poikkeuksellisesti Lakeuden Ristissä illalla kello 18. Nurmossa, Ylistaros-

sa ja Peräseinäjoella rippikoululaiset perheineen kutsutaan kirkkoon
kello 10 aamulla.
- Muista siirtää kelloa edellisenä yönä! huomauttaa pastori
Henna Salo.
Oman rippikouluryhmän ensimmäiset tapaamiset ovat pääsääntöisesti jo nyt syksyllä.
- Ota yhteyttä, jos et ole saanut tietoon omaa tapaamistasi
tai muuten tieto rippikouluista
on hukassa. Vielä ehtii myös mukaan niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Rippikoulun voi käydä myös,
vaikka ei olisi Seinäjoen evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen,
opastaa Henna Salo.
Kaikissa rippikouluun liittyvissä asioissa ota rohkeasti yhteyttä
seurakuntaan, esimerkiksi Henna
Saloon, puh. 044 580 6636 tai Pete Ketolaan, puh. 044 477 7777.

Kuva: Jussi Vierimaa / Kirkon kuvapankki

Rippikouluja ensi vuonna 29

Legoilla käskyjä ja muuta mukavaa

Serkukset Pihla ja Miska tekivät käskyjä Legoista. Ne ovat esillä Meidän sunnuntaissa 25.10.
Seinäjoen seurakuntakeskuksessa.

M

eidän sunnuntaita vietetään
alueseurakunnassa sunnuntaina 25.10. Kello 10 alkaa perheväen messu Lakeuden Ristissä, ja sunnuntain ohjelma jatkuu
messun jälkeen alasalissa.
Mitähän jännittävää tapahtuu
Lakeuden Ristin messussa, kun
messun liturgi Sanna Ålander sanoo, että messuun voi ottaa mukaan taskulampun?
Kello 11–12.30 on seurakuntakeskuksen alasalissa keittolounas,
josta voi maksaa vapaaehtoisen
ruokamaksun.
Kello 11 alkaa myös Meidän
sunnuntain ohjelma kirkossa ja seurakuntakeskuksessa ja ohjelma kestää kello 13 saakka. Luvassa on valokuvasuunnistus, pyhärytmis, 10
käskyä Legoilla, satuhierontaa ja hiljentyminen 3. käskyn mukaan.
Meidän sunnuntain suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakunnan varhaiskasvatus.

Mitähän jännittävää
tapahtuu Lakeuden Ristin
messussa, kun messun liturgi
Sanna Ålander sanoo, että
messuun voi ottaa mukaan
taskulampun?

Mieluinen tehtävä
”Legokäskyt” on rakentanut Miska
Vietola, 11, serkkunsa Pihla Saaren kanssa.
- Äiti laittoi työhön, ja otin
työn ilomielin vastaan, koska pidän Legoilla rakentamisesta, kertoo Miska.
Miska ja Pihla suunnittelivat

käskyt yhdessä ja totesivat, että toiset käskyistä ovat helppoja toteuttaa Legoilla, joku on taas mahdoton. Siksi ihan kaikkia kymmentä
käskyä ei Meidän sunnuntaissa
nähdäkään. Osallistujien pitää yrittää arvata, mitä käskyä mikin rakennelma esittää. Serkukset ovat
itse mukana Lego-ohjelmapisteellä.
Siinä voi viivähtää kauemmankin,
sillä Legoilla voi myös rakennella.
Miska kertoo rakentelevansa Legoilla aika usein. Rakennelmat ovat
pakkauksista tai hän tekee omia robotteja ja tukikohtia. Pihlalla Legoharrastus on vähäisempää.
- Teen stop motion -videoita,
kertoo Miska muista harrastuksistaan ja Pihla ihmettelee, miten
jonkun kärsivällisyys riittää siihen, että hahmon kättä siirretään
milli ja taas kuvataan. Miska on
myös kansalaisopiston animaatiokurssilla ja harrastaa sen lisäksi
karate ja pianonsoittoa.

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 *

Myyntituotto lähetystyölle
POIKKEA TUTUSTUMAAN!

www.seinajoenseurakunta.fi
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irjeen otsikko ei viittaa konkreettiseen vuoden vaihtumiseen, vaan siihen, että minulla eloa
Japanissa on jo vierähtänyt tasan
vuoden verran ja nyt saan aloittaa
täällä uutta vuotta, kirjoittaa nimikkolähetti Mirjam Harju Japanista.
- Nyt on kaikki vuodenajat kerran eletty läpi ja arki jatkuu tutunoloisesti, kertoo Mirjam.
Kesää Mirjam kertoo odottaneensa vähän huolestuneena,
koska koulu jatkui paria pientä
taukoa lukuun ottamatta koko kesän ja Japanin kesä on kuuma ja
kostea. Alkukesästä oli alle 30 astetta, mutta heinäkuussa lämpötila nousi jo yli 30 asteeseen, elo-

kuussa jopa yli 35 asteeseen.
- Uutisten mukaan se oli koko mittaushistorian aikana ensimmäinen kerta, että oli yhtäjaksoisesti niin monta 35 astetta ylittävää päivää. Olin positiivisesti yllättynyt, että jaksoin kesän yli kuitenkin ihan hyvin ja riitti kaikesta
huolimatta voimia pakertaa läksyjen kanssa, kirjoittaa Mirjam Harju.

Löytöeläinkodissa
Mirjam Harju kertoo kesällä olleensa luokkatoverinsa kanssa vapaaehtoistyössä Osakan lähellä
löytöeläinkodissa.
- Pidän eläimistä ja juttelen
täällä Tokiossakin joskus naapu-

Ichigaya oli Mirjamin 1. vuoden orientaatioseurakunta. Kuvassa seurakunnan nuoria aikuisia.

Perheuutisia
Hautaan siunattu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Heikki Vuorela 83 v, Aino Maija Vianta 80 v, Elsa Kaarina Kuorikoski 76 v,
Ritva Hannele Hannula 59 v, Veikko
Viljo Välimäki 94 v, Aino Kyllikki Kujala 75 v, Eino Samueli Kivi 75 v, Elli
Emila Vilén 75 v, Arto Juhani Mäkelä 51 v, Martta Kaarina Katajisto 98 v,
Sylvi Tellervo Rosell 95 v, Eino Nahkuri 91 v, Aulis Juhani Yli-Kortesniemi 67 v, Juhani Heinonen 80 v, Leila
Annikki Mannila 64 v, Johannes Harjunpää 49 v, Eila Katri Ilona Kuusela 95 v, Lilja Eliisa Nikula 88 v, Heikki
Jaakko Niemelä 71 v, Ilmari Isokangas 87 v, Irja Kaisa Männikkö 79 v,
Raili Marina Peräkangas 77 v, Katja
Susanna Alanen 39 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Eino Matias Kukkamäki 87 v, Kauko
Ilmari Perälä 75 v, Aarto Tapani Järvelä 60 v, Raimo Simo Juhani Orpana 76 v, Heikki Eino Matias Risku
53 v, Martta Kaarina Katajisto 98 v,
Herman Aleksanteri Uitto 87 v, Irja
Susanna Lahtinen 92 v, Matti Herman Mäki-Teppo 81 v, Aulis Jaakko
Olavi Perälä 84 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Aura Orvokki Hietala 95 v,

Elsa Hilja Piirainen 86 v, Aune Maria Liikala 90 v, Aino Edit Kallio-Kujala 90 v, Seppo Antti Mäki-Mantila
73 v, Matti Heikki Mäntykoski 83 v,
Matias Edvard Rajala 97 v, Esko Juhani Kortesmaa 79 v, Seppo Johannes Lepistö 77 v, Esteri Johanna
Eliisa Hiirikoski 91 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Sanni Raakel Plattonen 89 v, Anja
Susanna Piittari 81 v, Aino Johanna
Alanko 78 v, Laina Susanna Kurula
89 v, Raimo Iisakki Ylkänen 77 v, Jorma Kustaa Niemi 64 v, Pasi Mikkilä
38 v, Eeva Annikki Rintamäki 77 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Osku Sakari Mäkelä ja Maria Petronella Malmi, Henri-Matias Latosaari
ja Laura Maria Lahti, Lauri Benjamin
Tuokkola ja Tiina Marja Ristiluoma,
Matti Tapani Tuomisto ja Tiia Anita Johanna Pentinmäki, Erkki Pekka
Johannes Terho ja Laura Eliisa Kivikangas, Ari Olavi Jussila ja Reetta Lenita Aho, Heikki Antti Juhani Finnilä
ja Leena Johanna Lehtonen, Marko
Juhani Peltoniemi ja Essi Emilia Hoskari, Antti Johannes Järvi ja Mari Annikki Niemi, Juha-Pekka Väinö Rin-

Kaksikulttuurisille perheille leiri

K

aksikulttuuristen parien leiri
on 13.-14.11. Ahonniemen
leirikeskuksessa Peräseinäjoella.
Leiri on tarkoitettu pareille,
joista toinen on suomalainen ja
toinen ulkomaalainen. Viikonlopun aikana paneudutaan parisuhteen kysymyksiin ja leppoisaan yhdessäoloon. Lapsille on järjestetty
lastenhoito.
Leiri alkaa perjantaina 13.11.
klo 18 päivällisellä ja päättyy lau-

antaina 14.11. päiväkahviin klo
15. Hinta aikuisilta 20 €, lapsilta 10 € ja alle 4-vuotiaat pääsevät mukaan. Leirille tullaan omin
kyydein.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
viimeistään 4.11. mennessä: Tanja
Salo, puh. 050 570 6152, tanja.salo@evl.fi ja Aila Orsila, puh. 044
580 6651, aila.orsila@evl.fi.

ruston kissoille. Löytöeläinkoti sijaitsee maaseudulla, joten bonuksena oli ihana viettää muutama
päivä maalla kauniissa maisemissa, ihastelee Mirjam.
Kielikoulu hänellä on edennyt
hyvin. Hän sai päätökseen kaikki kolme peruskurssi kesäkuussa
ja kesätauon jälkeen jatkoi ensimmäiselle keskitason kurssille.
- Luokasta kuului tavallista
enemmän huokailua, kun opettelimme keskitason opiskelumetodeja sekä totuttelimme opeteltaviin kanjimerkkimääriin ja erilaisiin kokeisiin. Nyt on kuitenkin jo
ensimmäinen keskitason kurssikin
saatu hyvin päätökseen ja muutaman viikon kuluttua jatkan toiselle keskitason kurssille. Siitä pyörähtää käyntiin jälkimmäinen kielikouluvuosi. Kyllähän tätä jo ihan hyvällä omallatunnolla puhumiseksikin
voi sanoa, kun japaniksi yrittää keskustella, kertoo Mirjam Harju.
- Opittujen kanjien lisäksi tulkinta- ja arvuuttelutaidot ovat kehittyneet sen verran, että on vähän helpompi löytää edes jotakin ymmärrettävää arjessa vastaan tulevista
teksteistä. Kuullun ymmärtämisessä
täytyy edelleen usein käyttää hyvin
opeteltuja ”esitän että ymmärsin
mitä juuri äsken sanottiin” –ilmeitä
ja nyökyttelyä, mutta silti huomaan
nyt eron jo vaikkapa alkukesääntamäki ja Sari Susanna Ahokas, Jari Aaro Mikael Hietala ja Heli Maria
Saksi, Teemu Aleksi Yli-Erkkilä ja Katri Johanna Kokkinen, Marko Tapani Salmela ja Sanna Kristiina Ruohoniemi, Jari Matti Jaakko Rinta ja Johanna Viitaniemi, Antti Jouko Juhani Puronvarsi ja Maria Henriikka Talvitie, Tuomas Kalevi Lampainen ja
Kaisa Susanna Simelius.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Ari Jaakko Tapani Mäkinen ja Maria
Susanna Pyhälahti, Erkko Tuomas
Jaakko Pohto ja Sanna Kaisa Takala, Teemu Matti Juhani Tiira ja Hanna Katariina Siik, Raimo Heikki Lilli
ja Kirsi Margareetta Leminen, Tommi Juhana Rantala ja Johanna Kristiina Kivimäki, Pasi Juhani Marttila
ja Susanne Sisko Koivisto, Jarmo Tapio Makkonen ja Sanna Emilia Kari,
Juhana Markus Mikael Soini ja Maija Klaara Katariina Varis.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Marko Tapani Salmela ja Sanna Kristiina Ruohoniemi, Sami Petteri Kallislahti ja Tanja Tuulia Ylisuvanto

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Siru Helmiina Hissa, Arttu Julius Iisakki Ilkka, Remo Elmeri Järvelä, Liilia Aurora Latikka, Josefiina Lumi
Maria Lehtimäki, Miika Tapio Lepistö, Oscar Aleksi Mikkilä, Viola Aliisa Pulli, Matilda Suvi-Tuuli Sedig, Ii-

IKKUNA MAAILMALLE
kin verrattuna, että keskusteluja on
myös helpompi ymmärtää.
Kielikoululuokka Mirjamilla on
pysynyt lähes samana koko ajan.
Hän kiittelee luokan ryhmähenkeä. Viime lukukaudella luokalla oli
11 oppilasta Etelä-Koreasta, Hong
Kongista, Taiwanilta, Ranskasta, Indonesiasta sekä Englannista.

Seurakunta vaihtui
Toisena opiskeluvuonna kielikoululaisen orientaatioseurakunta vaihtuu. Mirjamilla tuli päätökseen noin
yksi vuosi Ichigayan seurakunnassa
elokuussa.
- Ihmeellisellä tavalla ihmisten
kanssa pääsi tutuksi, vaikka kommunikointi japaniksi alkoi sujua
vasta loppupuolella vuotta. Ichigaya oli todella mukava ja sopiva seurakunta ensimmäiselle vuodelle. Toiselle kielikouluvuodelle
siirryttäessä orientaatioseurakuntakin siis vaihtuu ja syyskuun ensimmäisestä sunnuntaista lähtien olen käynyt Musashinon seurakunnassa, jossa jatkan kielikoulun päättymiseen saakka ensi vuoden syys-lokakuulle. Musashinossa olen saanut lämpimän vastaanoton, kiittelee Mirjam.
- Viime sunnuntaina kirkon jäl-

apin keväthangille järjestetään
Seinäjoen seurakunnasta hiihtomatka ensi keväänä huhtikuun
alussa 2.–9.4.2016. Matka sopii erityisesti "sunnuntaihiihtäjille". Tärkeintä ei ole matka ja nopeus, vaan ulkona olemisen riemu.
Tievatuvan täysihoidossa voi tehdä eväät aamupalalta ja palata illalla saunomaan ja päivälliselle. Illan
pimentyessä hiljennytään yhdessä
Tievan kappelissa Jumalan sanan

Mirjam Harju

Suomi Church
1-36-20 Kamitakada
Nakano-ku
Tokyo 164-0002
Japan
mirjam.harju@sley.fi

na Aliisa Viemerö, Valo Elias Haapamäki, Veera Aliisa Vilhelmiina Kortesmäki, Elli Aurora Kuuppelomäki,
Jade Maya Nisula, Pihla Lyydia Esteri Paavola, Hugo Pieti-Elmeri Salo, Oliver Onni Mikael Seppälä, Mila
Iida Viktoria Kulmala, Milo Filippos
Besis, Daniel Petri Armas Hopiavuori, Saana Maria Kirvesoja, Linda Susanna Koski, Venni Oliver Vuorenpää, Jalo Veikko Ilmari Vierikko, Matias Akseli Laasonen, Hertta Kristiina
Luomaranta, Roosa Liisa Maria Rajalampi, Melissa Elisabeth Tammela,
Jaakko Albert Toppari, Saimi Helena Ala-Tulijoki, Sebastian Pauli Kortesniemi, Aino Helmi Elisabet Kyrönlahti, Elenia Iida Maria Maunuksela, Lydia Lumi Helmiina Saarijärvi, Ellen Ida Adele Haapala, Adessa
Elena Hietapakka, Nella Sinikka Koivisto, Joose Oliver Juhani Peltomäki, Aliisa Leila Olivia Rohunen, Saaga
Helmi Josefiina Salmenkangas, Säde Serafia Unkuri, Oiva Veikko Ilmari Lindholm, Kerkko Hallamaa, Akseli Johannes Lehtonen, Hilja Mikaela
Markuksentytär Mäki.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Leino Asko Tapani Pöytälaakso,
Peppi-Lotta Josefiina Valtari, Aarel Aukusti Tuominen, Niilo Mikael Itäsalmi, Emilia Elisabet Karjanlahti, Leevi Juhani Koski, Iina Helmi
Maria Keskinen, Niilo Juhani Välimaa, Iina Liisa Saari, Elias Oliver Rasinperä, Eemeli Onni Gabriel Ivalo,

Lappi kutsuu hiihtämään

L

keen olin mukana raamattupiirissä, jossa käsiteltiin päivän evankeliumitekstiä Markuksen evankeliumista: ”Jeesus kutsui väkijoukon
ja opetuslapsensa ja sanoi heille:
”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja
evankeliumin tähden kadottaa, on
sen pelastava.” Keskusteluista jäi
mieleeni erityisesti se, että vaikka
tässä maassa kristittyjen ei tarvitse pelätä henkensä edestä kuten
monissa muissa maailman maissa, täälläkin kristityt monesti joutuvat ahtaalle niin perhepiirissä
kuin työpaikoillakin. Täällä ja Suomessa saamme luottaa Jeesuksen
lupaukseen, että hän on kanssamme kaiken keskellä ja Pyhä Henki on puolustajamme ja lohduttajamme kaikissa tilanteissa, kirjoittaa Mirjam Harju Japanista.

äärellä. Lapissa matkalla voi nähdä Saariselkä-Kiilopään upeat maisemat, jylhät tunturit ja ympärille avautuvan avaruuden. Saariselän
laduilla ovat Suomen parhaat hiihtomaisemat. Retkitievassa majoitus
kahden hengen huoneessa maksaa
550 €, kolmen hengen huoneessa
500 €, Metsäpaavon kämpässä 450
€. Matkanjohtajana on pastori Helena Turja. Ilmoittautuminen numeroon 06-418 4230.

Eero Juho Matti Järvenpää, Arvo
Vilhelmi Antila, Ellen Vivian Penninkangas, Ellen Vivian Anneli YliKokkila, Nuutti Matti Herman Tiira,
Laura Sofia Hautanen, Tyyne Maria
Wilhelmiina Tarvonen, Jasu Onni
Samuli Nieminen, Enna Ritvaliisa
Kruuti, Venla Aino Elina Virtala, Silja Aino Elisabeth Höri, Senni Illuusia Merisalo, Matias Akseli Laasonen, Vanessa Wilhelmina Arponen,
Jare Eemil Matias Ojala, Lennart
Samuel Jaakkola, Lila Odette Aurora Ilomäki, Veikko Wilhelm Marttila, Neea Elisabeth Mäenpää, Elias
Onni Mikael Peura, Iivo Oliver Toivo, Aliisa Ellen Kuivamäki, Eelis Sebastian Rentola, Tilda Aino Amanda Virtanen, Miila Amalia Puputti,
Pipsa Elsa Aliisa Tulasalo, Elias Antti Eemil Jaskari, Miiko Matti Juhani Luoma, Iida Emilia Neulaniemi,
Albert Paavo Iisakki Alamäki, Eino
Heikki Pekka Ilomäki, Artturi Juho
Aleksanteri Puolijoki.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Fanny Aino Mirjami Sillanpää, Matias Eemeli Viljakainen, Eevi Josefiina Saari, Anni Siiri Rebekka Pasto, Benjam Juhana Erkkilä,
Jare Tapani Uusi-Pohjola, Miska Arvo Hietaranta, Eeli Juhani Viitala, Elli
Maaria Elviira Kallislahti.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Veera Aliisa Vilhelmiina Kortesmäki,
Essi Iina Emmiina Nevanperä, Liinus
Viljami ja Paulus Akseli Saarela.

Kuva: Veikko Pehkonen

Uusi vuosi
K
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Kuva: Leena Hautala

Sururyhmä lapsille
L

äheisensä menettäneille 5–10vuotiaille lapsille alkaa Seinäjoen seurakunnassa lasten sururyhmä. Mukaan otetaan korkeintaan kuusi lasta. Ryhmässä lapsi saa tukea suruunsa omilta vertaisiltaan, jotka ovat menettäneet
rakkaansa tai muun läheisen.
Vertaistukiryhmässä asioita käsitellään kuvallisen ilmaisun, nukketeatterin, askartelun, leikkien ja
tarinoiden avulla. Ryhmä ei ole
kerho eikä terapiaryhmä.
Lasten ryhmäkokoontumiset
ovat kestoltaan aikuisten kokoontumisia lyhyempiä ja alkaneeseen
ryhmään ei oteta uusia osallistujia
kesken kokoontumisten.
Ryhmäkäyntien tärkeänä osana on kertoa lapselle kristillinen
näkemys kuolemasta ja näin auttaa häntä löytämään myös lohdutusta jälleennäkemisen toivosta.
Ryhmään osallistuessaan lapsi saa
kokemuksen myös siitä, ettei hän
ole ainoa ikäisistään, joka on kokenut menetyksen.

Pauli Salonen laittaa ruumisautoon puolitangossa olevan lipun, kun lähdetään vainajan saattoon sairaalasta hautausmaan kylmiöön tai kylmiöstä kirkkoon. Lippua ei ole, jos kyydissä on
tyhjä arkku.

Lippu kertoo
P

uolitangossa oleva lippu ruumisauton vasemman etulokasuojan päällä kertoo, että kyseessä
on vainajan saattokuljetus. Enää
nykyään eivät vastaan tulevat autot pysähdy kunnioittamaan vainajaa jo pelkästään liikenneturvallisuudenkaan vuoksi. Saatossa
voi olla mukana useampiakin autoja, mutta ohituksia tapahtuu.
- Minulla yleisin surusaattoväli on Seinäjoelta Peräseinäjoelle,
noin 30 kilometrin matka. Saattoon suhtaudutaan vaihtelevasti, sanoo hautaustoimistoyrittäjä
Pauli Salonen.
- Enää nykyään ei saattoa kunnioiteta kuin Lapualla, jossa koululaiset hyppäävät pois pyörän
päältä ja ottavat lakin päästään, ja
autoilijat pysähtyvät. Siellä perinteet ovat vielä voimissaan, sanoo
Pauli Salonen.
Peräseinäjoella vainajan arkku
siirretään hautausmaan lähellä ole-

Puolitangossa oleva lippu
ruumisauton vasemman
etulokasuojan päällä kertoo,
että kyseessä on vainajan
saattokuljetus.

vasta kylmiöstä siunaustilaisuuteen
kirkkoon ja taas kirkosta hautausmaalle Kirkkotietä. Tällä matkalla varsinkin iäkkäämmät henkilöt
pysähtyvät kunnioittavasti.
- Pidemmällä saattomatkalla
ajan nopeusrajoituksia noudattaen, kuitenkin korkeintaan 80 kilometriä tunnissa. Jos ruumisauton perässä saatossa on muutama auto, takaa ohittamaan läh-

lintarvikevirasto Evira on
muuttanut ohjeistusta, ja nyt
esimerkiksi seurakunnan keittiöiltä on mahdollisuus lahjoittaa
yli jäänyttä ruokaa Ruokapankkiin ruoka-apuna. Aloite toimintaan tuli seurakunnan luottamushenkilöltä ja vapaaehtoiselta Juhani Hihnalalta, ja kesällä toimintaa kokeiltiin. Pääemäntä Jaana Kujala on laatinut toimintaohjeet, ja kirkkoneuvostokin on asialle suosiollinen.
- Pyrimme hyödyntämään
poisheitettävät tuotteet siltä osin
kuin laki sen mahdollistaa ja ne
ovat turvallisia käyttää. Toiminta
tukee myös ympäristödiplomiseurakunnan toimintaa vähentyneenä biojätteenä ja kestävän ke-

hityksen toimintana, sanoo pääemäntä Jaana Kujala.
Kaupungin terveystarkastaja
Teresa Kuoppa-Aho on myös antanut oman lausuntonsa asiasta,
ja hän toteaa, että ruoka-apuun
tuotteita voi lahjoittaa, mutta
myydä niitä ei saa. Eviralta on
tarkat ohjeet siitä, miten kauan
ruuat voivat olla tarjolla ja miten
ne tulee jäähdyttää ja pakata.
Aiemmin elintarvikelaki määritteli, ettei ammattikeittiöissä ja
elintarvikehuoneistoissa valmistettua ja tarjolla ollutta ruokaa
saa tarjota uudelleen tai myydä.
Hävikistä ja tuhlauksesta nousi
julkinen keskustelu, jonka jälkeen
on tehty poliittinen päätös eli
ruoka-apuun saa lahjoittaa raaka-

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

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

* FYSIKAALISET HOIDOT * LYMFATERAPIA * HIERONNAT *

Terveyshoitola Myötätuuli

tevä ei ehkä edes näe, mikä auto
on jonon kärjessä. Ohituksia tapahtuu.
Taajamissa hankaluutena ovat
liikennevalot. Pauli Salonen pyrkii
ennakoimaan valojen vaihtumista
niin, että kaikki saatossa mukana olevat autot pääsisivät samoilla
vihreillä valoilla eteenpäin, mutta
aina se ei ole varsinkaan useamman auton saatoissa mahdollista.
Päin punaisia ei saatto voi ajaa.
- Autoja saatoissa on mukana
vaihtelevasti, mutta useimmiten
omaiset haluavat olla mukana sairaalan kappelilla hyvästelemässä
läheisensä, kertoo Pauli Salonen.
Muutaman kerran vuodessa Pauli Salonen noutaa vainajia
etelästä, ja tyhjän arkun kanssa
ruumisauto ajaa nopeusrajoitusten mukaan. Kun arkussa on
vainaja, nopeus on moottoritielläkin korkeintaan 80 kilometriä
tunnissa.

Ylijäämäruoka lahjoitetaan ruoka-apuun

E

Sururyhmän vetäjinä toimivat lastenohjaajat Sisko-Hannele
Kangaskoski, Mervi Timonen ja
Seija Mäkipelkola. Ryhmälle on
varattu kuusi kokoontumiskertaa.
Paikkana on seurakuntakeskuksen päiväkerhotila ja ryhmästä voi
tiedustella lisää sähköpostilla seija.makipelkola@evl.fi
Ilmoittautuminen lasten sururyhmään viimeistään 15.12. numeroon 418 4230. Huoltajalle lähetetään ennakkoon täytettäväksi
ilmoittautumislomake, josta ilmenee tarkemmin lasta kohdannut
suru ja siihen liittyvät muut asiat.

aineita ja ruokaa, jos ne muuten
täyttävät lain vaatimukset eivätkä
aiheuta terveydellistä vaaraa.
Kirkkoneuvosto päätti, että
seurakunnan kaikki keittiöt lahjoittavat ruoka-apuun tuotteet,
joita eivät voi hyödyntää, mutta
jotka ovat elintarvikelain mukaisesti lahjoitettavissa ja sikäli kuin
diakonialla seurakunnan eri osissa on resursseja ruoka-apua jakaa.
Diakonian vastuulla on yhteistyön käynnistäminen.
Ruokapankille lahjoituksia tekevät muutkin kuin seurakunnan
keittiöt, mm. Kismus, sairaalan
keittiö ja ammattioppilaitos. Tuotettu ja valmistettu ruoka käytetään mahdollisimman tarkoin.

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!

Valokuvat

Helposti & nopeasti!

Digikamerasta, muistitikulta

puhelimesta, negatiiveista

Kalevankatu 12

Avoinna ma – ti 10 – 14, ke-pe 10 – 16

Senioreille lounas -10%
ma – pe klo 12 – 14
Ohjelmaa:
To 5.11. klo 13 – 13.30
lähetyssihteeri Pia Ketola paikalla
To 19.11. klo 13 – 13.30
diakonissa Kirsti Esala paikalla
To 3.12. klo 13 – 13.30
joululauluja

www.seinajoenseurakunta.fi

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

050 - 358 6079, päivystys 24/7

HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén
* Hautakivet * Kaiverrukset
*Kultaukset * Entisöinnit ym. alan työt

Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

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

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

35 v

HIRVILAMMI

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

Ilmoita
Lakeuden
Ristissä!

AR-kukka

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

Avoinna ma-pe 9-18
la-su 9-15

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

HAUTAKIVET

AJN-palvelu

Puh. 06 412 1029, 0400 661 516
SEINÄJOKI veli.saren@netikka.fi

HAUTAKIVIPALVELU

www.seinajoenhautaus.com
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puh. (06) 414 3686

Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
Mäenpääntie 237 KAUHAVA
puh. 0400 164 554

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

* maalaus- ja tapettityöt
* lattiapäällystetyöt
* kylpyhuoneremontit
* huonekalujen kasaus
*kysy lisää muista töistä:

0400 751 444 /arto

www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

Lisätietoja:
www.lakeudenristilehti.fi
tai puh. 0400 954 747
KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

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

Raimo Rintamäki
040 032 5076
myynti@suojainexpertti.fi

KOTI KUIN
KANELIPULLA

TAVOITTEEMME ON PARAS PALVELU
Rengastie 7, 60120 Seinäjoki

www.suojainexpertti.fi

MAAN!
LE TUTUSTmiUsto
SOITA TAI TU
llamme
ipurin huoneistoja toi
Havainnekuva

Esittelemme Le
35, puh. 0400 877587.
osoitteessa Päivölänkatu

Asunto Oy
Seinäjoen Leipuri
VAPAUDENTIE, 60100 SEINÄJOKI
Leipuri luo uusia asumisen mahdollisuuksia perinteikkäälle Maijalan Leipomon tontille. Moderneissa,
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Mika Koivusalo on äänittänyt noin 350 cd-levyä. Hän
sanoo olevansa intohimoammatissa, joka alkoi jo
alakouluikäisenä nauhoituksilla isän kelanauhurilla.

M

onenlaista musiikkia nauhoittanut mies sanoo lempimusiikikseen Bachin teokset.
Lakeuden Ristin akustiikkaa hän
kehuu – senkin uhalla, että moni on hänen kanssaan eri mieltä. Musiikin esittämiseen ja nauhoittamiseen kirkko on kuitenkin
hieno paikka.
Äänittäjä kuuntelee myös
vapaa-aikanaan musiikkia ja on
kertomansa mukaan kaikkiruokainen. Klassista musiikkia hän
sanoo kuunnelleensa aina, koska ”vanhemmat raahasivat meitä
konsertteihin”.
- Millekään musiikille en sano
ei. Mutta jos lempikappaletta kysytään, sellainen voisi olla Bachin
Passacaglia ja fuuga. Bach ei tehnyt mitään huonoa, eikä hänen
teoksissaan on mitään turhaa.
Pääkaupunkiseudulla syntyneen
ja siellä edelleen asuvan Mika Koivusalon vanhemmat ovat kotoisin
Ylistarosta, ja siellä hän vietti lapsuutensa kesät heinätöissä ja navetassa äitinsä kotona. Hän muistelee, miten hauskaa heinäkasassa
hyppiminen lapsille oli.
- Joitakin vuosia sitten ryhdyimme etsimään kesäpaikkaa, ja
2006 sellainen löytyi sattumalta
Ylistarosta, kertoo Mika Koivusalo. Hän on siis perheineen osa-aikainen ylistarolainen.

Jokeltelua nauhalla
- Isä oli tekniikasta kiinnostunut,
ja hänellä oli kelanauhuri jo ennen
syntymääni. Nauhalla on jokelteluani seitsemän kuukauden ikäisenä. Ihan pienenä teimme veljeni
kanssa kuunnelmia. Toinen kimmoke oli se, että olen aina rakastanut ja kuunnellut musiikkia, ja
jo 1970-luvulla minulla oli kaksi
mikrofonia, joilla tein nauhoituksia. Kaikki kesätyörahat menivät
nuorena erilaisiin äänitysvehkeisiin, kertoo Mika Koivusalo.
Hän pääsi Teknilliseen korkeakouluun opiskelemaan, ja arvelee
isän mallin vaikuttaneen opiske-

tä kaikki mitä hän tekee, on itse
opittua. Äänittämiseen ei Suomessa ollut minkäänlaista koulutusta
ennen 1990-lukua. Lukio on antanut hyvän yleissivistyksen. Hän
kysyy, missä muualla esimerkiksi
äidinkielen opetus on yhtä hyvää
kuin lukiossa.

Taiteilijan työtä
- Äänitysten tekeminen on puoliksi taiteilijan hommaa. Aikaa
voi mennä määrättömästi, eikä
kaikkea pysty laskuttamaan. Tämä on intohimoammatti, vielä en
ole kyllästynyt, naurahtaa Mika
Koivusalo.
Äänityksiä hän teki päivätyön
ohella ensin illat, yöt ja viikonloput. Hän kirjoitti pääasiassa Hifilehteen, ja sai laitteita testattavaksi.
Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyi.
- Tungin itseni konsertteihin äänittämään vain kysymällä,
saanko tulla. Tein esiintyjille kasettikopion. Äänitin veljen ensimmäisiä urkuräpellyksiä, ja kun
huomasin saavani ääntä aivan kelvollisesti talteen, himo kasvoi.
Mika Koivusalo kertoo käyneensä läpi äänitystekniikoissa kaiken mahdollisen kasettinauhurista
kelanauhuriin, digitaalisen DATkasetin ja cd-tallennuksen kautta
nykyiseen tietokonepohjaiseen digitaaliseen tallennukseen.
- Huomasin nopeasti, että c-kasetti ei ollut hyvä. Kasetilla toistettaessa ääni huojuu. Kelanauhuri oli
parempi. Jo 1985 hankin ensimmäisen digitaalisen tallennuslaitteen. Suoraan tietokoneella aloin
äänittää noin 12 vuotta sitten.
Hän sanoo ihmettelevänsä heitä, jotka ihannoivat vanhoja vinyylilevyjä ja uskovat niiden tulevan
takaisin. Kukaan ammattilainen ei
niitä kaipaa, mutta tottahan levyistä tykätä saa.
- Ei höyrykonettakaan kukaan
kaipaa takaisin ja väitä paremmaksi kuin nykyisiä voimanlähteitä, vaikka ovatkin hienoja laitteita.

Tungin itseni konsertteihin äänittämään
vain kysymällä, saanko tulla. Tein esiintyjille kasettikopion. Äänitin veljen ensimmäisiä urkuräpellyksiä, ja kun huomasin
saavani ääntä aivan kelvollisesti talteen,
himo kasvoi.
lupaikan valintaan. Pian opiskelun aloittamisen jälkeen hän ryhtyi tekemään tietokonehommia.
- Tulipahan akateemista ilmapiiriä nuuhkituksi. Olen käytännön ihminen, ja opiskelu hiipui
hiljalleen. Ajauduin Sanomille toimittajaksi, koska olen aina pitänyt
myös kirjoittamisesta ja suomen
kielestä. 1980-luvun lopulta olin
toimittajan hommissa, ja sivutöinä tein äänityksiä. Vuodesta 2000
olen toiminut free lancerina.
Mika Koivusalo sanoo, et-

Kuva: Mika Koivusalon arkisto

Intohimoammatissa

Kalevi ja Tarja
Hiljattain on ilmestynyt Lakeuden
Ristissä äänitetty Tarja Turusen ja
Kalevi Kiviniemen yhteinen levy,
joka on herättänyt kansainvälistä
huomiota. Mika Koivusalo sanoo
levyn onnistuneen loistavasti.
Kalevi Kiviniemen kanssa hän
on tehnyt yhteistyötä pitkään.
Ensimmäisestä vuonna 1989 äänittämästään cd-levystä hän on
edelleen ylpeä. Se tehtiin Leppävirran kirkossa seinäjokelaisen

Kuvassa on 1970-luvun loppupuolen analoginen avokelanauhuri, yksi aikansa hienoimpia. Siihen on pujotettuna Markku Ketolan ensimmäisen levyn masternauha, vuodelta 1979.
sellistin Jussi Peltosen ja urkuri
Kalevi Kiviniemen yhteistyönä.
- Teen Kiviniemen kanssa mielelläni töitä, olen tavallaan hänen
luottoäänittäjänsä. Meillä synkkaa
hyvin. Esimerkiksi käsitys kellonajoista on sama, sillä usein äänitykset venyvät aamuun saakka. En
käytä äänityskikkoja, kaikki tehdään mahdollisimman yksinkertaisesti, kertoo Mika Koivusalo.
Hän tuotti itse ja äänitti vuonna 2009 Lakeuden Ristin urut -levyn, jossa soitti Kalevi Kiviniemi.
Klassista musiikkia arvioiva englantinen suuri nettisivusto www.
musicweb-international.com valitsi sen vuoden levyksi. Levyn ensimmäinen kappale oli yksi otto,
koko nauhoitussession ensimmäinen. Mikan tekemä video siitä on
YouTubessa.

Antoisia harrastajia
Seinäjoella ja sen ympäristössä on
Mika Koivusalon mielestä paljon
korkeatasoisia musiikkialan toimijoita. Hänen mielestään on hienoa, että kuorot ja muut musiikkiryhmät ovat innostuneet tekemään
tallenteita. Silloin jää ryhmän työstä jotakin muistoksi jälkipolville.
- Levyllä päästään korkeaan
tasoon, kun tekemiseen keskitytään. Se on paras mahdollinen
rutistus. Joku joskus epäili, onko
tarpeeksi kuuluisa levyn tekoon,
mutta äänityksen jälkeen harrastajat ovat innoissaan: Olemmeko
me tosiaan tuossa! Niitä äänitteitä
on antoisa tehdä.

Dokumentti Ketolasta
Mika Koivusalo kertoo, että ylistarolaisen Matin-Tuvan Filmiä ja
Valoa -elokuvafestivaalilla marraskuussa saa ensi-iltansa musiikillinen lyhytdokumentti, joka

”Selfie” otettuna peilin kautta pari viikkoa sitten äänitystilanteessa Naantalin kirkosta.
kertoo ylistarolaisen urkutaiteilija Markku Ketolan (24.10.1945–
17.10.1985) elämänkaaren. Markku oli Suomen johtava konserttiurkuri, hän konsertoi jatkuvasti niin kotimaassaan kuin ympäri
maailman. Lisäksi hän hoiti kanttorin virkansa Porvoon tuomiokirkossa ja opetustyönsä muun muassa Sibelius-Akatemiassa.
Markku Ketolan elämä päättyi

yhtäkkisesti hukkumiseen konserttimatkan aikana Ranskassa
vuonna 1985. Elokuva kunnioittaa hänen muistoaan. Hän täyttäisi tänä vuonna 70 vuotta. Mika
Koivusalo sanoo, että elokuvan
innoittajana ovat myös henkilökohtaiset syyt, joita hän lupaa valottaa festivaalin yhteydessä.
Leena Hautala

