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Aurinkomme ylösnousi,
paistaa voittovuorella.
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Ihana it
M

ielikuva siitä, että seurakunnat ovat ottaneet hitaasti käyttöön tietotekniikkaa,
pitää varmasti monelta osin paikkaansa. Vieläkin löytyy seurakuntia, joissa hautakirjanpitoa hoidetaan vuosikymmeniä vanhojen
hautakirjojen ja pahvikortistojen
avulla. Joiltain osin on voitu edetä askel eteenpäin niin, että vaikkapa kiinteistötiedot on siirretty
paperilta Exceliin, mutta mitään
varsinaista tietotekniikan järjestelmää ei ole käytössä.
Tähän kaikkeen on nyt kovaa
vauhtia tulossa muutos. Kun miettii, kuinka paljon uusia sovelluksia
on otettu Seinäjoen seurakunnassakin käyttöön runsaan vuoden
aikana, niin huomaa, että muutosvauhti on huima.
Talous-ja henkilöstöhallinnon
ohjelmistojen muutos vuoden
2015 alussa koski koko henkilökuntaa, jolloin kaikki pääsivät
opettelemaan paitsi uusia ohjelmistoja niin myös uusia toimintatapoja. Sen myötä työntekijät
ovat myös oppineet itse seuraamaan talousarvioidensa toteutumaa, joka on nyt saatavilla lähes
reaaliaikaisena.
Rekrytoinnit hoidetaan nykyään rekrytointiohjelman kautta.
Avoimet työpaikat löytyvät seurakunnan nettisivujen etusivulla
olevan linkin takaa. Siellä työpaikoista kiinnostuneet voivat ylläpitää hakijaprofiiliaan, hakea työpaikkoja sekä tarkastella omaa hakuhistoriaansa.
Sähköinen asiakirjahallinto- ja
arkistointijärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Järjestelmä perustuu ajatukseen, että kun asia tulee
hallinnolliseen käsittelyyn ja siitä
luodaan asiakirja esimerkiksi viranhaltijapäätökseksi tai pykäläksi
esityslistaan, se arkistoituu samalla järjestelmään ja kiertää järjestelmässä kaikki käsittelyportaat.
Näin asia on helposti löydettävissä
ja myös sen käsittelyvaiheet seurattavissa. Uusi järjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että
seurakuntalaisetkin voivat nähdä
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julkiset asiakirjat sen kautta.
Keittiöllä ja leirikeskuksissa
ollaan ottamassa käyttöön työvuorosuunnitteluohjelmaa
ja
tuotannonohjausjärjestelmää.
Olemme luopuneet lankapuhelimista ja siirtyneet mobiiliin. Internet-sivut on uudistettu ja nyt
siirrämme sisäisiä intranet-sivuja
uuteen ohjelmaan. Jatkossa hoidamme laskutusta myös verkkomaksun avulla. Se on seurakuntalaisille kätevä ja nykyaikainen
tapa kurssi-, retki-, leiri- ja kerhomaksujen sekä virkatodistustilauksien maksamiseen.
Mielikuva siitä, että seurakunnat
ja seurakuntien työntekijät eivät
olisi uudistus- ja muutoshaluisia,
on ainakin Seinäjoen kohdalla väärä. Henkilökunta on hienosti ottanut vastaan nämä muutokset, jotka
toivottavasti näkyvät myönteisinä
myös seurakuntalaisiin päin.
Niin ja sitten ne pahvikortistot ja Excelit. Pahvikortistot ovat
meillä jo historiaa ja kiinteistöt
siirtyvät kevään aikana Exceleistä
kiinteistönhallintajärjestelmään.
(it=informaatioteknologia, tietotekniikka)
Paula Perälampi
vs. hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
”Koko itäinen Afrikka kärsii pahimmasta
kuivuudesta kolmeen vuosikymmeneen.
Katastrofi näkyy mediassa valitettavan
vähän. Apuanne tarvitaan.”

Lakeuden Risti

Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran
toiminnanjohtajien vetoomus seurakunnille
kolehtien keräämisestä.

Jouni Sillanpää pesee ehtoollispikarit jumalanpalveluksen jälkeen Peräseinäjoen kirkon sakastin pienessä keittiössä. Kuvaustilanne on lavastettu – yleensä suntiolla on työtä tehdessään puku päällä.

Ehtoollispikarit
pestään huolellisesti
S

untion työ ei lopu siihen,
kun jumalanpalvelus päättyy.
Jos on vietetty messua, on ehtoollisvälineet huollettava, pestävä ja
laitettava kassakaappiin.
- Ehtoollisen jälkeen pikarit
lasketaan ja merkitään ylös, montako kirkkovierasta on käynyt ehtoollisella, selvittää ylivahtimestari
Maarit Ilonen alueseurakunnasta.
Lakeuden Ristissä on ehtoollispikareita 500, ja ne laitetaan joka
messussa kaikki esille alttarikaiteen
alla olevalle hyllylle. Pikarit säilytetään erikoistilauksesta tehdyillä
tarjottimilla, joilla ne on helppo
laittaa esille ja takaisin säilytykseen.
- Käytetyt pikarit ja viinikannut
laitetaan sunnuntaina kassakaappiin odottamaan maanantaita, jolloin ne pestään. Jumalanpalveluksen jälkeen suntiolla on usein muita töitä, ja maanantaina ehtii paremmin. Silloin pikarit ja kannut
laitetaan tiskikoneeseen, jossa ne
pestään kuumalla vedellä ilman pesuainetta. Pesun jälkeen jokainen
pikari ja kannu kuivataan huolellisesti nukkaamattomalla puuvillapyyhkeellä ja samalla tarkastetaan,
että kaikki ovat varmasti puhtaita.
Maarit Ilonen kertoo, että muutaman kerran ehtoollisvieraita Lakeuden Ristissä on ollut niin paljon, että pikarit ovat loppuneet kesken. Silloin suntio kerää käytettyjä
pikareita alttarikaiteelta ja pesee
käsin kuumalla vedellä sekä kuivaa.
- Yhteismaljaa Lakeuden Ristissä tai Törnävän kirkossa ei
käytetä, vaan meillä on käytössä
intinktiomalja, jossa öylätti kastetaan viiniin ja annetaan ehtoollisvieraalle, kertoo Maarit Ilonen.

Johtava kappalainen Liisa Rantala sanoo saavansa silloin tällöin
palautetta intinktiomaljan käytöstä, ettei seurakuntalainen voi siinä
hiljentyä, jos alttarilla jaetaan samaan aikaan ehtoollista pikareista.
- Ei intinktiomaljan äärestä ehtoollisvieraalla ole kiirettä pois.
Siinä voi aivan kaikessa rauhassa
hiljentyä, tehdä ristimerkin, jos
sellainen on tapana. Jos haluaa viivähtää pidempään, voi siirtyä hieman sivuun seuraavan ehtoollisvieraan edestä, sanoo Liisa Rantala.

Hopean käsittelyssä
tarkkana

Ylivahtimestari Maarit Ilonen
kertoo olleensa kurssillakin, jossa opiskeltiin hopean käsittelyä.
Hopeiset ehtoollisvälineet ovat
seurakunnan arvo-omaisuutta, ja
niiden käsittely on tarkkaa.
Törnävän kirkossa pikareita on
300, mutta niitä ei laiteta esille
kaikkia, koska siellä ehtoollisvieraita on yleensä vähemmän. Pikarit ja viinikannut pestään heti tilaisuuden jälkeen usealla kuumalla
vedellä ja kuivataan huolellisesti.

Peräseinäjoella 160 pikaria

Peräseinäjoen kirkossa ehtoollispikareita on 160. Jos ne eivät messussa riitä, käytetään yhteismaljaa.
Jouni Sillanpää kertoo, että
messun jälkeen hän kerää käytetyt pikarit ämpäriin, päästää
hanasta lämmintä vettä, toiseen
ämpäriin lämmintä vettä ja pesuainetta. Pikarit hän jättää ämpäriin likoon, käy välillä tekemässä
jonkun muun työn, vaikkapa ottamassa numerot pois taululta ja

jatkaa sitten pikareiden käsittelyä.
- Huuhtelen ja kuivaan pikarit ja laitan ne niiden omiin telineisiin. Veden vaihdan useaan
otteeseen prosessin aikana. Kun
kaikki on pesty, suljen ne lukkojen taakse, kertoo vahtimestari
Jouni Sillanpää.
Ylistaron kirkossa pikareita on
478, ja yleensä ne riittävät myös
konfirmaatiomessuissa. Joissakin
tilaisuuksissa voidaan käyttää yhteismaljaa.
Suntio Anne Lehtonen kertoo
olevansa pikareiden ”pesukone”,
joka hoitaa työn messun jälkeen.
Myös Ylistaron pikarit pestään,
huuhdotaan ja kuivataan huolellisesti käytön jälkeen. Pesu tapahtuu vedellä ja pesuaineella,
huuhdellaan kaksi kertaa, laitetaan pyyhkeen päälle ja sen jälkeen kuivataan. Pikarit kerätään
tarjottimille ja säilytetään kassakaapissa.
Nurmon kirkossa ehtoollispikareita on nelisensataa, ja ne riittävät
suntio Olavi Mäenpään mukaan
niin konfirmaatiomessuissa kuin
kiirastorstaisinkin. Intinktiomaljaa
käytetään joskus esimerkiksi konfirmaatiomessuissa ehtoollisenvieton nopeuttamiseksi.
Pikareiden pesu tapahtuu samalla tavalla kuin muuallakin: Huuhtelu lämpimällä, pesu miedolla pesuainevedellä, jälkihuuhtelu kuumalla ja huolellinen kuivaus.
Olavi Mäenpää kertoo, että
Nurmon kirkon normaalimessussa ehtoollisella käy 80–90 %
kirkkovieraista, mutta konfirmaatioissa vain noin puolet.
Leena Hautala
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 18.3.2016

Pyhä kuva

Joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa,
luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan.
									 Jes.50: 10

Virsi 60:1
Soi kunnia ja kiitos
nyt kuninkaallemme,
se raikuu lasten suusta
Daavidin Pojalle.

Liisa Rantala
Seinäjoen alueseurakunnan
johtava kappalainen

Arviointia
M

Virren viemää

Varsinaisia palmusunnuntain virsiä on virsikirjassamme
vain tämä yksi. Kun palmusunnuntain ja 1. adventtisunnuntain evankeliumitekstit kertovat samasta asiasta,
evankeliumikirjan suosittamien päivän virsien joukossa
on kaksi adventtivirttäkin (3 ja 15).
Soi kunnia ja kiitos on uusi löytö, joskin se kuuluu
virsiemme vanhimpaan kerrostumaan. Se on peräisin
800-luvulta. Sen kirjoittaja Theodulf Orleansilainen
kuoli vuonna 821. Syntyjään Espanjan länsigootista tuli
Orleansin piispa ja Kaarle Suuren tärkein neuvonantaja.
Virren suomennos pohjautuu latinankieliseen alkutekstiin, mutta sen runomitta on saatu englantilaisesta
käännöksestä. Meillä Theodulfin virsi on saanut
Melchior Vulpiuksen (n. 1560-1615) valoisan sävelmän.
Vulpius julkaisi kaksi virsihistoriallisesti merkittävää
kuorolaulukokoelmaa.

Valtakunnassa kaikki hyvin
Rooman valtakunnan itälaidalla, Juudean provinssissa, on varhainen aamu. Jerusalem herää uuteen päivään. Pietari, Tuomas ja muutkin Jeesuksen opetuslapset ovat yhdessä koolla.
Tuona aamuna opetuslasten mielessä on päällimmäisenä pettymyksen tunne. He olivat käyttäneet
vuoden elämästään miehen seuraamiseen, joka paljastui huijariksi. He olivat uskoneet tämän miehen olevan messias, joka vapauttaa Israelin kansan Rooman
valtakunnan kuristusotteesta. He olivat olleet ylpeitä
saadessaan kuulua tulevan ruhtinaan lähipiiriin.
Kuluneen viikon aikana oli tapahtunut paljon. Kun
opetuslapset yhdessä mestarinsa kanssa saapuivat
kansan hurratessa Jerusalemiin, kaikki oli ollut paremmin kuin hyvin. Pian kaikki muuttui. Mies, jonka
sanottiin olevan kuningas, osoittautui liian kuumaksi
kipinäksi Jerusalemin tulenarassa ilmapiirissä. Hänet
vangittiin. Häntä pilkattiin ja piestiin. Lopulta hänet
naulittiin ristille, Jumalan kiroamaksi. Johtopäätös oli
helppo: ”Tuo mies ei mitenkään voinut olla Jumalan

SANA

valitsema johtaja.”
Nyt, kolmannen päivän aamuna, opetuslapset
miettivät: ”Tämä oli tässä”. ”Eiköhän palata Gennesaretinjärvelle kalastamaan” ehdottaa joku. Pian kuitenkin
tapahtuu jotakin odottamatonta: Maria, Johanna ja
toinen Maria ryntäävät ovesta sisään. ”Jeesuksen hauta on tyhjä!” naiset huusivat yhtä aikaa innostuneena
ja hämmentyneenä. Sopersivat he myös jotakin enkelistä ja Jeesuksen kuolleista nousemisesta, mutta nuo
puheet oli helppo laittaa naisten järkytyksen piikkiin.
Eiväthän kuolleet herää henkiin.
Myöhemmin hämmennys hälveni ja opetuslapsille
valkeni: Jeesuksesta ei ollut määrä tulla Israelin johtajaa, vaan hän oli koko maailmankaikkeuden ruhtinas.
Hänen ei ollut määrä taistella Rooman keisarin valtaa vastaan, vaan hän taisteli Pahan valtaa vastaan. Ja
tuon taistelun hän voitti – lopullisesti.

Ville Järvinen
vs. seurakuntapastori
Seinäjoen alueseurakunta

oni lienee törmännyt kaupassa tai muualla hymynaamamittariin. ’Arvioi saamaasi palvelua’, se kehottaa. Ja niin asiakas voi
klikata siitä hymyilevän tai nyrpeän naaman, tai jotakin siltä väliltä.
Joskus mietin, että minkähänlaisia johtopäätöksiä näiden mielipiteiden perusteella tehdään. Merkitseekö ankea naama sitä, että tuotetta ei löytynyt tämän liikkeen hyllyltä? Vai oliko myyjä tänään lyhytsanainen? Vai oliko asiakas äreällä tuulella? Loppujen lopuksi tämä
koje ei taida antaa eväitä kovin kummoisten päätelmien tekemiseen.
Mutta tuosta palautteen antamisesta – miten matala kynnys ja
kerkeä kieli meillä onkaan kriittisen palautteen antamiseen. Kahvi
oli liian laihaa ja servetti rutussa. Entä kuinka usein tulemme antaneeksi kiitosta kaikille heille, joiden palveluista saamme nauttia?
Niinpä ojentaisin aamu-unisena ihmisenä kukkasen ensiksikin kaikille heille, joiden työnä on nousta aamuyöllä valmistelemaan muiden
arkea: auraamaan katuja, leipomaan leipää tai jakamaan aamulehteä.
Ja vielä kukkanen radion Ylen ykkösaamun tekijöille. Onpa mukava
kuunnella asiantuntevaa ja provosoimatonta ajankohtaiskeskustelua.
Ehkäpä tänään voisi katsella ympärilleen ja kritiikin sijaan kylvää
kiitoksia. Ehkä saisikin todeta, miten hyvää se tekee itselle ja muille:
perheenjäsenille, naapureille, työtovereille, seurakunnan valtavalle
vapaaehtoisten joukolle.
Kritiikki kääntää katseen vain siihen, mikä on jonkun mielestä huonosti. Arviointi pyrkii tarkastelemaan niin huonoja kuin hyviäkin puolia. Mutta merkillistä on, miten paljon pienikin aito kiitos
vaikuttaa meihin ihmisiin. Ryhti kohenee ja koko ilmapiiri paranee.
Kuulostaa oikeastaan vähän siltä, mitä Jeesuskin opetti: ”niin
kuin toivoisitte toisten tekevän itsellenne”.

KIRKONMÄELTÄ

Ristin juurella. Yhä.

S

einäjoen seurakunnan toiminnan suunta 2016-2020 on valmistunut ja se on hyväksytty kirkkovaltuustossa. Toiminnan suunnan nimi on säilynyt samana kuin edellisessä strategiassa eli se on
Ristin juurella. Tämä muistuttaa meidän paikastamme Kristuksen
ristin juurella ja siitä, miten me olemme siinä kutsuttuja kohtaamaan toinen toisemme. Ristin juurella elämme toistemme kanssa
tukea tarvitsevina ja samaa ajan matkaa vaeltavina.
Keskeisimpänä ajatuksena tässä toiminnan suunnassa on se, millaisissa yhteyksissä ja millä tavoin kohtaamme seurakuntana ja seurakuntalaisina kaupunkimme ihmiset. Meidän nopeasti kasvava ja
muuttuva kaupunkimme muodostuu erilaisista ihmisistä, joilla on
kaikilla oman elämäntilanteensa ja omat elämänkysymyksensä. Nämä asettavat seurakunnan työlle uudenlaisia vaatimuksia ja vaativat
jatkuvaa pohdintaa myös työn sisällöistä ja tekemisen tavoista.
Kaikkein tärkeintä on, että seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt tuntevat oman kaupunkimme. Se on mahdollista vain olemalla elämässä mukana. Seurakunta ei voi asettua
omaksi saarekkeekseen tai jättäytyä pysyvästi totuttujen työtapojen varaan, vaan sen on oltava ja elettävä mukana koko elämän
monimuotoisuuden keskellä ja luonnollisena osana sitä.
Vuoden 2015 toimintakertomusta valmistellessani sain huomata, kuinka monella eri tavalla seurakunta on osa kaupunkilaisten elämää. Tämä näkyy erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten arjessa ja juhlassa. Se näkyy niissä yhteistyön pyynnöissä, joita seurakunnalle osoitetaan. Tehty seurakuntatyö, hallinnossa tehdyt päätökset, ihmisten
vapaaehtoinen sitoutuminen seurakuntatyöhön, työntekijöiden ammattitaito ja halu kehittää työtään ja ennen kaikkea monet kontaktit ja kaikenlainen kohtaaminen ovat olleet avainasemassa. Tämä näkyy sitten siinä, että seurakunnan työtä ja sanomaa arvostetaan tässä kaupungissa ja sitä pidetään merkittävänä ja tarpeellisena.
Tulevina vuosina meidän onkin huolehdittava siitä, että nämä
seurakuntatyön perustukset säilyvät vahvoina. Tämä kaikki rakentuu hyvin vahvaan kansankirkolliseen työnäkyyn, joka on kantanut
ja kantaa yhä eteenpäin.
Ristin juurella eletään elämää. Ristin juurella on tilaa. Ristin juurella kohdataan. Ristin juurelle kutsutaan.		
Jukka Salo

						kirkkoherra
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Vapaalla Toiminnan
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Helena Turjan maalaama ensimmäinen ikoni on Kazanin Jumalanäiti.

Ikoni on kuin
uskontunnustus
P

astori Helena Turja osallistui
20 vuotta sitten puoli vuotta kestäneelle ikonimaalauskurssille Valamossa. Hän sanoo, että ikoni ei ole kopio vaan se on
kuin uskontunnustus. Niin kuin
uskontunnustuksessa on sama sisältö riippumatta siitä, että se lausutaan eri kielillä, samoin ikonissa on jotakin, mikä on pysyvää,
sen lisäksi on jotakin sellaista, joka muuttuu tekijän mukaan.
- Sain sukulaiseltani rahalahjan,
ja hän kehotti minua käyttämään
sen niin, että toteuttaisin sillä jonkun haaveeni. Minulla oli ollut
ikonimaalaus kaukaisena haaveena. Kurssille piti tehdä selvityksiä,
selostuksia ja pyytää suosituksia, ja
tein kaikki ne, kertoo Helena.
- En ole taiteellinen, minulla
ei ole piirustus- tai maalauslahjaa,
mutta ikoni on muutakin. Ikoniin maalataan uskon sisältö.
- Kurssilla oli 10 opiskelijaa,
eri maista ja erilaisista taustoista
lähteneitä. Ensimmäinen ikonini
oli Kazanin Jumalanäiti.
- Kerran otin sen jo pois seinältä, mutta minun tuli sitä niin ikävä, että se piti hakea takaisin. Se
on siunattu Valamossa 1.12.1995.
Kurssilla Helena teki viisi ikonia, sen jälkeen hän on maalannut niitä kaksi.
- Ikonimaalaus vaatii keskittymistä, eikä sitä työn ohessa keittiön pöydän ääressä pysty tekemään, mainitsee Helena Turja.

Suunnittelu tärkeää
Ikonin suunnitteluvaihe on Helena Turjan mielestä tärkein. Se on
myös haastavaa, sillä kaikki maalauksessa käytettävät värit tehdään
luonnonmateriaaleista, esimerkiksi kivestä tehdyistä jauheista ja sekoitetaan kananmunaan. Ikonin
väreistä jotkut kohdat on tarkkaan

määrätty, toisessa kohtaa voi käyttää omaa luovuutta.
- Koko prosessi alkaa tummasta, niin kuin luominen alkaa pimeydestä. Viimeisenä maalataan
kirkkaat värit ja vaalennukset kasvoihin. Ikonin sisältö ja sanoma
kirkastuvat vähitellen työn edetessä, selvittää Helena.
Hänen mukaansa ikonia ei voi
tehdä nopeasti. Eri vaiheiden välillä ikonin täytyy kuivua, ja sillä
välillä opiskellaan ikoniteologiaa ja valmistaudutaan seuraavaan
vaiheeseen sekoittamalla uusia sävyjä. Kun ikoni on valmiiksi maalattu, se suojataan pellavaöljyllä.
- Yhden ikonin maalaamiseen
meni kurssilla noin kuukausi. Koko ajan esillä olivat kirjat, maalit,
telineet.

Ikonia täytyy osata lukea
Helena Turja sanoo, että ikonin
historia nousee yhteisen kirkon
ajalta, kirkon ensimmäiseltä vuosituhannelta, ajalta ennen jakamatonta kirkkoa. Silloin ei yleisesti osattu lukea, kuvat olivat tärkeitä. Kun luterilainen kirkko korosti lukutaidon tärkeyttä, kuvista
luovuttiin, mutta ne ovat tulossa
taas takaisin. Me elämme nyt silmän aikaa.
- Ikonit ovat uskon opetusta
kristityille.
Hän selvittää ensimmäisen
maalaamansa ikonin väritystä:
- Marian vaippa on ruskea,
maan väri, joka tarkoittaa, että
Maria oli ihminen. Hänen sininen
aluspukunsa ja myssynsä taas viittaa taivaaseen ja kertoo, että Maria
oli Jumalan Pojan synnyttäjä. Kazanin Jumalanäiti ikonissa Jeesuslapsi seisoo Neitsyt Marian edessä ja hänen kätensä siunaa ikonin
eteen hiljentyneen ihmisen.
Leena Hautala

istin juurella oli Seinäjoen seurakunnan edellisen strategian
otsikko, ja samaa otsikkoa käytetään Seinäjoen seurakunnan suunta
vuoteen 2020 -asiapaperissa.
Kirkkovaltuusto hyväksyi asiapaperin kokouksessaan helmikuun
alussa ja seurakunnan eri alueiden
ja työalojen tehtäväksi annettiin
miettiä, mitä asiapaperi merkitsee.
Johtavat viranhaltijat ja kirkkovaltuuston jäsenet kokoontuivat 16.3. suuntaseminaariin Hyllykalliolle pohtimaan seurakunnan tulevien vuosien suuntaa ja
painopistealueita.
Vain yksi paperi tulevien vuosien strategiana hieman hämmensi
kirkkovaltuustossa. Puheenvuoroissa kerrottiin, miten etsittiin sanallista osuutta strategiaan. Laajempaa
keskustelua ei kuitenkaan käyty.
Seinäjoen seurakunnan toiminnan suunta perustuu koko kirkon
strategiaan vuoteen 2020. Kohtaamisen kirkko toimii suunnannäyttäjänä koko Suomen evankelisluterilaisen kirkolle vuoteen 2020
saakka. Se korvaa vuoteen 2015
tähdänneen Meidän kirkko -strategian. Meidän kirkon pohjalta on
laadittu strategisia suuntaviivoja eli
linjauksia kirkon tehtävien näkökulmasta. Kehittämisasiakirjat ja
toimintaohjelmat ovat linjauksia
konkreettisempia asiakirjoja, jotka
sisältävät käytännöllisiä kysymyksiä ja kehittämishaasteita.
Strategiatyöryhmä toteaa, että seurakunnan toiminnallisen
suunnan valmistelu perustuu toimintaympäristöanalyysien, Jäsen
360 -aineiston sekä valtuuston ja
työntekijöiden seminaariin.
Ristin juurella -asiapaperissa todetaan, että kohtaamisen perustana ovat usko, toivo ja rakkaus, ja
siitä kasvavat perusteet, millainen
seurakunnan tavoitteena on olla.
Kuten Kohtaamisen kirkko -stategiassa todetaan, suuria haasteita
aiheuttaa mm. toimintaympäristön
muutos. Katsomusten kirjo laajenee muuttoliikkeen, maahanmuu-

Ristin juurella 2016–2020
sEinäJOEn sEURAKUnnAn sUUnTA VUOTEEn 2020

Seurakunta kutsuu jokaista
Jumalan yhteyteen lähetyskäskyn
mukaisesti, rohkaisee välittämään
lähimmäisistä ja pitämään huolta
luomakunnasta.

Ihmisarvoa kunnioittava
Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta Jumalan
luomina. Tunnustamme elämän monimuotoisuuden ja erilaiset elämäntilanteet.

Rohkeasti hengellinen
Seurakunta on evankeliumin sanomalle uskollinen. Olemme turvallinen yhteisö, joka tukee
kaupunkilaisia elämässä ja uskossa.
Jäsenyyttä vahvistava
Elämme kasteen lahjasta, ja korostamme
jäsenyyden merkitystä.
Tavoitamme ihmisiä eri tavoin.

Yhteisöllinen
Seinäjoen seurakunta muodostuu Nurmon,
Peräseinäjoen, Ylistaron kappeliseurakunnista ja
Seinäjoen alueseurakunnasta. Elämme yhteisönä
monimuotoisissa jumalanpalveluksissa
ja erilaisissa toiminnoissa.

Yhteistyötä tekevä
Teemme yhteistyötä Seinäjoen kaupungin
sekä eri yhteisöjen ja yritysten kanssa.
Olemme mukana muuttuvissa ja uusissa
yhteisöissä.

Ajassa elävä
Olemme eteenpäin pyrkivä ja uudistuva.
Toiminnassa otamme huomioon ajan ja sen
mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet.
Toimintaedellytykset turvaava
Huolehdimme seurakunnan työntekijöistä,
vapaaehtoisista, taloudesta ja hyväkuntoisista
toimitiloista sekä ajanmukaisista työvälineistä.

Ulospäin suuntautunut
Olemme rehellinen, avoin ja ulospäin
suuntautunut ihmisten keskellä elävä
seurakunta. Otamme toiminnassa huomioon
kaupungissamme tapahtuvat muutokset.

USKO

TOIVO

RAKKAUS

Usko
kolmiyhteiseen
Jumalaan

Tulevaisuuden toivo,
iankaikkinen elämä,
anteeksiantamus

Jumalan rakkaus,
lähimmäisenrakkaus

ton ja yleisen monimuotoistumisen myötä, uskonnottomuus saa
uusia muotoja. Katsomusten erilaisuus edellyttää kirkolta ja kristityistä kykyä vuoropuheluun.
Maahanmuutto muokkaa Suomea. Myös maan sisäinen muuttoliike synnyttää haasteita kirkolle.
Väestörakenne muuttuu. Suuret
ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle, ja eläkeläisten osuus nousee yli
22 prosenttiin 2020 mennessä.
Ristin juurella -asiakirjan kahdeksassa kohdassa keskeisimpänä
ajatuksena on, millaisissa yhteyksissä ja millä tavoin kohtaamme
seurakuntana ja seurakuntalaisina

Rahiseeko parta?
”Tuhanteen vuoteen ei ole kukaan edes pussannut.” Lausahdus
voisi olla peräisin nuorelta naiselta, joka kaipaa poikaystävänsä
suudelmaa. Takana neidolla on
ikuisuudelta tuntuva yhden viikon mittainen tauko.
Oikeasti tuhanteen vuoteen eivät ole pussanneet ortodoksisen
kirkon ja katolisen kirkon ylin johto. Suutuspäissään kirkon johtajat
lähtivät omille teilleen 1054, kun
kirkolliskokouskiistojen jälkeen
kirkko hajosi idän ja lännen kirkoiksi. Asiaan kuuluvalla vimmalla
lausuttiin toiset kristityt kirotuiksi.
Jurppiihan tuo. Eikä hommaa helpottanut oman kirkkomme syntyyn johtanut reformaatiorynnistys, joka hajotti lännen kirkon uudelleen 500 vuotta sitten. Taas kirottiin, eikä yhtään suudeltu.
Nyt roomalaiskatolisen kirkon johtaja paavi Franciscus ja
Venäjän ortodoksikirkon johtaja patriarkka Kirill suutelivat toisiaan, kun sattuivat tapaamaan
toisensa Kuubassa lentokentällä. Kyseessä oli paavin ja Venäjän
kirkon johtajan ensimmäinen vi-

rallinen kohtaaminen pian tuhanteen vuoteen.
Kovasti on syleilyä ja suudelmia analysoitu. Mitä kirkkojen johtajat tahtoivat eleellään sanoa?
Mitä ne nyt tuolla tavalla halaavat,
isot miehet? Kumpi siinä näytti
olevan aidommin mukana? Oliko
siinä tunnetta mukana? Mitä Putin
ajatteli, kun Kirill suutelee paavia?
Paavien suudelmista on ennenkin paljon pakistu. Johannes
Paavali II suuteli usein maata, kun
hän laskeutui lentokoneesta. Kolumbuskin suuteli maata. Mutta
hän teki sen vallattuaan uuden
maan. Sitten hän iski valloittajan
lipun maan kamaraan. Kumpia
paavin suudelmat ovat? Ovatko
ne kunnian ja nöyryyden osoituksia kullekin kansalle, vai voittajan
ja valloittajan suudelmia?
Vaikuttavin Johannes Paavalin suudelma lienee se, kun hän
Lähi-idän vierailullaan, vuonna
2000, suuteli Tel Avivin kentän
maata. Israel hyrisi tyytyväisyyttä. Samalla reissulla paavin eteen
kannettiin malja, jossa oli Länsirannan multaa. Paavi suuteli mal-

kaupunkimme ihmiset. Myös Seinäjoki muuttuu, kasvaa nopeasti.
Kaupunki muodostuu erilaisista
ihmisistä, joilla on oma elämäntilanteensa ja -kysymyksensä. Ne
asettavat seurakunnan työlle uudenlaisia vaatimuksia ja vaativat
jatkuvaa pohdintaa myös työn sisällöistä ja tekemisen tavoista.
Vuoteen 2020 ulottuvassa Seinäjoen seurakunnan toiminnan
suunnassa on tärkeintä, että seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt oppivat tuntemaan kaupunkilaiset
olemalla sen elämässä mukana.

PAPPI PAKISEE
jankin maata. Tämä tulkittiin niin,
että paavi kannattaa sekä Palestiinaa, että Israelia, kahta valtiota.
Johannes Paavalin seuraaja Benedictus XVI, ei jatkanut maan suutelemisen perinnettä. Ei ihme, että nyt katseltiin silmä tarkkana,
kun paavi suuteli ja syleili Kirilliä
vieraalla maalla.
Katselin kuvaa tarkasti. Vaikea
on sanoa miesten ilmeistä paljon
mitään. Noin kaksi instituutiota
syleilee toisiaan. Täällä Etelä-Pohjanmaallakin pitäisi miesten varmaan opetella kohteliaat poskisuudelmat vaihtamaan? Enemmän kuva näyttää siltä, että vakavan näköiset miehet eivät suutele. Poski poskea vasten nojaavat
kyllä tiukasti. Parta siinä varmaan
ainakin rahisi?
Toivottavasti me kristityt etsimme yhteyttä. Pääsiäisen sanoma
tähän velvoittaa, vaikka inhottaisi
toisen poski, parta, syleily ja suudelma. Siksi toivon parran rahinassa välittyneen aitoa ystävyyttä.

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi
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Minna Lainimo
johtavaksi kappalaiseksi
O

letko sinä nyt kaikkien pomo
siellä? kyseli Iiris, 4 vuotta,
äidiltään Minna Lainimolta, kun
tuli tieto valinnasta Ylistaron johtavaksi kappalaiseksi. Kun äiti selvensi saaneensa Jukka Tuppuraisen entisen paikan, tyttärelle tuli
selväksi äidin uusi työ.
Valinta oli Ylistaron kappelineuvostossa yksimielinen.
Minna on tehnyt johtavan kappalaisen työtä jo viime vuoden
alusta viransijaisena Ylistarossa.
- Olen kiitollinen luottamuksesta, kun minulle uskottiin vastuullinen tehtävä. Työ jatkuu.
Olen sitä jo saanut tehdä viransijaisena. Olen iloinen, että saan
jatkaa työtä ylistarolaisten kanssa
ja myös Seinäjoen seurakunnan
yhteistä työtä, sanoo Minna Lainimo.
Hänet on vihitty papiksi helluntaina 2009 Lapuan tuomiokirkossa. Hän on syntyisin Laihialta ja täyttää 32 vuotta huh-

”yläkertaan päin” kuin perheenkin kanssa. Iso ja vaativa tehtävä
on osa myös perheen tehtävää.
Pienen ja rakkaan suvunkin apua
tarvitaan.
Lyhyttä Herättäjä-Yhdistyksen vuorotteluvapaan sijaisuutta
lukuun ottamatta hän on tehnyt
työtä koko virkauransa Seinäjoen
seurakunnassa, ensin Ylistaron
ja Seinäjoen yhteisenä pappina,
sitten 2013 pelkästään alueseurakunnan virassa ja taas Ylistarossa
viime vuoden alusta.

Tiivis työporukka

Minna Lainimo valittiin Ylistaron johtavaksi kappalaiseksi.
tikuussa. Ennen johtavan kappalaisen viran hakua Minna kertoo käyneensä keskusteluita niin

Minna Lainimo kehuu Ylistaron
pientä, mutta tiivistä työporukkaa. Se omistautuu ja tekee yhteistyötä yli työalarajojen. Ylistarossa on yhdessä tekemisen meininki niin työporukassa, vapaaehtoisten kuin luottamushenkilöiden keskuudessa.
- Ylistaron seurakuntaelämä
on kotoista, juurevaa. Seura-

Aikuisrippikoulu
keväällä
kuntalaisilla on aloite, ja usein
työntekijät ovat vain puhujan
paikalla, kun seurakuntalaisilla
on halu kutsua väkeä sanankuuloon. Haasteena onkin, että seurakuntaelämä jatkuu elävänä ja
myös nuoremmat sukupolvet pitäisivät sitä tärkeänä. Haluamme
pitää esillä rakkauden kaksoiskäskyä: Rakasta Herraa, Jumalaasi ja lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi. Siihen tarvitaan opetusta,
ja onneksi Ylistarossa on hyvää
yhteistyötä niin päiväkoteihin
kuin kouluihinkin.
Minna Lainimo pitää tärkeänä pitää seurakunnan peruspuitteista kiinni. Tärkeää on niin
hengelliselle elämälle kuin kulttuurillekin ”komiasta kirkosta”
huolehtiminen.
- Toivon, että tulevaisuudessa
kenties niukkenevatkin resurssit
osataan käyttää viisaasti ja taitavasti.

Kastepäivä 14.5.
K

astepäivä järjestetään Seinäjoen alueseurakunnan alueella
asuville perheille lauantaina 14.5.
Kastepäivään voi tuoda kastettavaksi pienen tai isomman lapsen.
Kastepäivä ei vaadi suuria valmisteluja. Kaikki on valmiina:
kastemalja ja kakkukahvit. Kastepuvun voi lainata seurakunnalta. Perhettä odottavat kastejuhlaa
varten somistettu Lakeuden Ristin kirkko tai Lakeuden Ristin
kappeli sekä juhlatarjoiluna kakkukahvit seurakuntakeskuksessa.
Kastetoimituksen voit varata
klo 12, 13, 14, 15 tai 16. Kasteen

jälkeen perheelle ja juhlaväelle on
varattu oma aika kahvitteluun.
Alueseurakunnan papeilla on
ilo kastaa lapset Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen. Sen
myötä lapset saavat Jumalan kaiken rakkauden, armon, hyväksymisen ja siunauksen.
Kastepäivään voi ilmoittautua viimeistään 2.5. numeroon
06 418 4220 (klo 9–15, pe klo
9–12) tai 044 751 0429.
Lisätietoja kappalainen Arja
Peltoketo, p. 044 770 3685 tai
arja.peltoketo@evl.fi.

Pääsiäisvaellus
Peräseinäjoella

Arja Peltoketo kastoi Linnea Kaisla Lyydiä Kivimäen helmikuun lopussa Soukkajoen toimintakeskuksessa. Vierellä vanhemmat, äiti Leena Saukko ja isä Marko Kivimäki.

Päiväkerhoon ilmoittaudutaan nyt

S

einäjoen seurakunnan päiväkerhoon ilmoittaudutaan
maaliskuun aikana.
Seurakunnan päiväkerho on
pienelle lapselle turvallinen paikka
tutustua muihin lapsiin ja opetella toimimaan ryhmässä. Ohjaajina
toimivat lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittaneet lastenohjaajat. Päiväkerhot ovat maksuttomia, jos jompikumpi vanhemmista
tai molemmat kuuluvat seurakuntaa, muille maksu on 30 € / kausi.
Päiväkerhoihin otetaan vuosina 2011–2012 syntyneitä lapsia.
Jos tilaa jää, pääsevät kerhoon
1.8.2016 mennessä 3 vuotta täyttäneet lapset.
Päiväkerhoihin ilmoittaudutaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella maaliskuun 2016 aika-

na. Ilmoittautumislomakkeen saa
kerhopaikasta tai sen voi tulostaa Seinäjoen seurakunnan nettisivuilta www.seinajoenseurakunta.
fi/paivakerho kohdasta: ”avaa tästä
ilmoittautumiskaavake”.Täytetty
ilmoittautumislomake palautetaan
kerhopaikkaan tai Kirkonkranniin, Ala-Kuljun katu 1 A, 60100
Seinäjoki.
Päiväkerhossa hiljennytään Raamatun kertomusten äärellä, lauletaan, leikitään, askarrellaan, liikutaan ja ihmetellään elämää. Samalla opitaan kiitollisuutta, toisen
kunnioitusta, itsensä arvokkaaksi
kokemista sekä Jumalan hyvyyteen
ja huolenpitoon luottamista.
Kerhopaikkoja on eri puolilla
seurakuntaa.

Virsimaraton huhtikuussa

V

irsimaraton järjestetään taas
Seinäjoen seurakunnassa. Päivä on sunnuntai 24.4. ja maraton
alkaa jumalanpalveluksen jälkeen.
Virsimaraton on jo kolmas eli
joka alueella veisataan nyt kolmatta osaa virsikirjasta. Veisuuta
jatketaan alueilla siitä, mihin viime keväänä päädyttiin.

Virret alueittain:
1–158 Peräseinäjoki
159–316 Nurmo
317–474 Ylistaro
475–632 Seinäjoen alueseurakunta
Maratonista tiedotetaan kirkollisissa ilmoituksissa tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Jos rippikoulu on jäänyt nuorena
käymättä, haluaa liittyä kirkkoon,
on saanut kutsun kummin tehtävään, tiedossa on kirkkohäät tai
haluaa muuten vain pohtia kristinuskon peruspilareita, voi rippikoulun suorittaa aikuisiälläkin. Yläikärajaa ei ole. Rippikoulu kestää
noin 20 tuntia, noin kaksi kuukautta, ja se koostuu tapaamisista,
itsenäisestä työskentelystä ja seurakunnan toimintaan tutustumisesta
ja osallistumisesta.
Aikuisrippikoulun voi suorittaa
yksityisrippikouluna tai ryhmässä.
Kaikkien halukkaiden kanssa voidaan rippikoulun suorittamisessa käyttää www.aikuisrippikoulu.fi
-oppimisympäristöä hyödyksi.
Keväällä kokoontuu aikusirippikouluryhmä Seinäjoen alueseurakunnassa keskiviikkoisin 6.4.,
20.4., 11.5. ja 25.5. klo 17-18.30
seurakuntakeskuksen kellarissa,
kokoushuone 3:ssa (Timpuri).
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
ryhmään: Sanna Ålander, sanna.alander@evl.fi, puh. 044 768
1458 viimeistään su 27.3.2016.

Kalevankatu 12

Avoinna ma – pe 10 - 15.30, lounas 11 - 14

KEITTOVIIKKO 4. – 8.4.
Keittobuffa 6,50 €, keitto 6 €
Ateriat sisältävät leivät, ruokajuomat,
levitteet sekä kahvin tai teen
Tule maistelemaan vanhoja tuttuja
sekä uutuuskeittoja
SALAATTIBAARI 25. – 29.4.

Tule tutustumaan ja valitsemaan salaatti
haluamillasi täytteillä alkaen 6 €
Sisältää ruokajuomat, leivät, levitteet sekä
päällyskaffeet

HERKULLISET SUOLAISET
KAHVILEIVÄT 16. – 20.5.

Tule tutustumaan suolaisiin kahvileipiimme,
PALJON UUTUUKSIA!
Kaikki suolaiset kahvileivät 3 €
Äänestä suosikkisi ja osallistu arvontaan!

Tervetuloa!

www.seinajoenseurakunta.fi

Pääsiäiseen voi vaeltaa hiljaisella
viikolla Peräseinäjoen seurakuntatalolla. Pääsiäinen on ilon, yllätysten ja uuden elämän juhla. Vaelluksella pääsee seuraamaan pääsiäisen tapahtumia palmusunnuntaista pääsiäisaamun iloon.
Vaelluksella otetaan huomioon
kaikki aistit; näkö, kuulo, haju- ja
makuaisti. Vaellus on kokonaisvaltainen kokemus, johon voivat
osallistua kaikenikäiset. Esteetön
vaellus kestää noin 30 minuuttia.
Ryhmille voi varata ajan 21.–
23.3. sähköpostilla osoitteista
anu.l.toivonen@evl.fi tai terhi.katila@evl.fi.
Ma 21.3., ti 22.3. ja to 24.3.
klo 17–18.30 vaellus on avoinna
kaikelle kansalle.

Suvimusiikkisarja taas
kesällä
Suvimusiikki kesäkonserttisarjassa ensi kesänä kuullaan monipuolisesti hengellisen musiikin eri
tyylejä.
Luvassa on hengellistä blue grassia sekä gospelia Mahalia Jacksonia
muistellen. Lisäksi kuullaan Lakeuden Ristin maailmanluokan urkuja
ja muutakin perinteistä kirkkomusiikkia. Uutuutena on konsertti
Honkiniemen kirkossa su 3.7. klo
18, jolloin esiintyvät hengellisen
kansanmusiikin taitajat Senni Valtonen ja Timo Alakotila. Konserttiin järjestetään bussikuljetus.
Lounasmusiikit alkavat ke 1.6.
klo 11 ja jatkuvat joka toinen
keskiviikko.
Kesän virsitilaisuuksista voisi
erikseen mainita Luontotalo Käpälikössä pidettävän kotivirsien
virsi-illan haitarisäestyksen kera
keskiviikkona 20.7. klo 18.
Lisätietoja kirkollisista ilmoituksista ja seurakunnan nettisivuilta.
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Kelttiläinen messu
Peräseinäjoella

Mahtuisiko
Joh 21:25
Paljon muutakin Jeesus teki.
Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät
koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

H

ieman erikoisemmasta iltamessusta päästään nauttimaan
Peräseinäjoella palmusunnuntaina
20.3. kun kelttiläinen messu toteutetaan kirkossa.
- Kelttiläinen tarkoittaa yleensä tiettyä kulttuurialuetta, johon
liittyy vahvasti Irlanti, Skotlanti ja
Ranskan yläosa. Näillä alueilla on
myös oma musiikkiperinteensä.
Tämä messu on koottu juuri näistä kelttiläisen musiikin sävelmistä
ja sanoituksista tätä tilaisuutta varten, kertoo Peräseinäjoen kanttori
Sanna Ågren, itsekin irlantilaisen
musiikin ystävä ja taitaja.
- Kelttiläistä messua on esitetty Peräseinäjoella aikaisemminkin, muun muassa muutama
vuosi sitten, kun Seinäjoella oli
valtakunnalliset jumalanpalveluspäivät. Sieltä lähti innostus
toteuttaa messu täällä uudemmankin kerran, lisää Ågren.
Messussa kuullaan perinteisiä
irlantilaisia soittimia. Musiikista
vastaa Rinki-bändi, josta löytyvät
haitari, irlantilainen bouzouki,
viulu, kitara ja tinapillit. Lisäksi
seurakunnan tukena lauluissa on
kirkkokuoro Soihtu. Messun laulujen tekstit kumpuavat kelttiläisestä kristillisyydestä.
-Vanhimmat tekstit ovat peräisin 400-luvulta. Nämä ovat irlantilaisia lauluja, joita on suomennettu, monia esimerkiksi AnnaMari Kaskisen toimesta. Tunnetuin kelttiläisen messun lauluista
on varmaankin ”Silmäni aukaise”,
joka on tulossa uuteen virsikirjan
lisävihkoonkin, sanoo Ågren.

Jos kirjapinot jo tuolloin täyttäisivät maailman,
mihin mahtuisivat ne kirjoitukset,
joissa kerrottaisiin lisää Jeesuksen teoista,
ihmeistä.
On vuosi 2016
Mahtuisiko koko maailman
tietokoneiden muistiin, pilvipalveluihin?
Lukisiko niitä
		
kukaan?
Anne Ristikangas

Peräseinäjoen kirkkokuoro Soihtu laulaa kelttiläisessä messussa.

Kelttiläisellä kristillisyydellä
ja körttiperinteellä on myös
yhteyksiä, sillä molemmissa
korostetaan nöyryyttä ja
hiljaista Jumalan
kohtaamista.
Kelttiläinen kristillisyys korostaa hiljentymistä, nöyryyttä sekä
ihmisen ja luomakunnan yhteyttä. Nämä teemat sopivat Sanna
Ågrenin mukaan hyvin pääsiäisen
aikaan. Messussa on myös luvassa
joitain tavallisesta poikkeavia ele-

menttejä, jotka liittyvät luontoon
ja siihen, että ihminen on osa sitä.
Näkeepä Sanna Ågren kelttiläisessä kristillisyydessä yhtymäkohtia myös Etelä-Pohjanmaalle.
- Kelttiläisellä kristillisyydellä
ja körttiperinteellä on mielestäni
myös yhteyksiä, sillä molemmissa korostetaan nöyryyttä ja hiljaista Jumalan kohtaamista, toteaa Ågren.
- Samana pyhänä meillä on
Peräseinäjoella myös Herättäjän
kirkkopyhä. Ennen kello 18 alkavaa kelttiläistä messua järjestetään kirkossa Herättäjän seurat
ja kahvitarjoilu, kertoo kanttori
Sanna Ågren.
Sanna Martzahn

Levossa ja hiljaisuudessa

Odota Jumalaa!
Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.
Psalmi 42

H

iljaisuus ja odottaminen,
kuinka ne kuuluvatkin yhteen. Ristin juurella ja tyhjän
haudan äärellä saamme jälleen
tänä pääsiäisenä hiljentyä. Odota Jumalaa. Mitä minä oikein
odotan? Varmasti moniakin asioita elämän runsauden keskeltä, mutta kun hiljaa ja rauhassa kuuntelen sydäntäni, niin eikö sieltä nouse odotus hyvästä
sanasta, joka on minulle tämän
päivän matkaksi varattu.
Tuo hyvä sana on Ylösnousseen läsnäolo elämämme keskellä. Sanansa lupauksen mukaan Hän on kanssamme kaikki
päivät, mutta niin usein me emme muista tai huomaa sitä. Siksi on hyvä hiljentyä ja odottaa.
Missä Ylösnousseen voi tänään
kohdata, jonkun lähimmäisen
kautta, jossain elämän pienessä tapahtumassa? Usein Jumala yllättää odottavan ihmisen.
Joskus elämän arki tuntuu kuolleelta ja tyhjältä, elämän tarkoitus ja merkitys on hukassa. Mutta jos elämän arkiset asiat muut-

tuvat tärkeiksi ja tuovat iloa, niin
eikö silloin saa ajatella, että Ylösnoussut on läsnä. Kuitenkin suurin osa meidän ihmisten elämästä on sitä arkista aherrusta ja
elämää.
Ristin Herra kutsuu meitä
seuraansa, odottamaan hiljaa ja
luottavaisesti häntä sisimmässämme. Ihmistä ei pakoteta mihinkään muottiin, vaan Jumala avaa meille tien, jota kulkea.
Tuolla tiellä emme kulje yksin,
vaan sillä tiellä on tukenamme
ja voimanamme anteeksiantamus ja laupeus. Tuolla tiellä joudumme myös sisäisiin taisteluihin, koska olemme rikkinäisiä ja
epätäydellisiä.
Ylösnousseen seurassa huomaamme, kuinka oma tahto ei
ole aina sama, kuin mikä on Jumalan tahto. Mutta tällä tiellä löydämme ilon ja vapauden,
joka avaa meidän jähmettyneitä luulojamme ja asenteitamme. Olisiko tämä jotain siitä,
kun sanotaan, että ylösnousemus alkaa jo täällä ajassa? Ja sitä, että maasta ristille korotettuna Vapahtaja vetää ihmisen ristin luokse, anteeksiantamuksen
äärelle.

Paimenlaulujen konsertti

H

yvän paimenen sunnuntaina, kaksi viikkoa pääsiäisestä, 10.4. klo 14 on Ylistaron kirkossa konsertti, jossa teemana on
psalmin 23 tekstiin sävelletyt laulut ja virret.
Sanoilla Herra on minun paimeneni alkava Paimenpsalmi 23
on yksi tutuimpia ja samalla rakastetuimpia raamatunkohtia. Sitä
kuullaan usein hautajaisissa, mutta se sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin. Se on luultavasti myös
kaikkein eniten sävelletty Raamatun teksti.
Ylistaron konsertissa esiintyvät
Ylistaron omat kuorot: lapsikuoro
Ilosanoma, Komian Kirkon Kvartetti, Untamalan kuoro, Ylistaron
kirkkokuoro ja Ystäväkuoro. Sopraano Laura Lammi laulaa. Konsertissa kuullaan tuttuja ja vieraampia lauluja samasta aiheesta.

Konserttia jo monta vuotta suunnitellut kanttori Hanna Petäjä
luottaa siihen, että koska sävelmät
vaihtuvat, konsertti ei tunnu toistolta, vaikka laulujen sisältö on
jokseenkin sama. Osassa lauluja
on käytetty psalmitekstiä sellaisenaan, osassa taas teksti on muotoiltu uudestaan runomuotoon.
Säveltäjä- ja sovittajanimiä konsertissa ovat mm. Jaakko Hulkkonen, Leevi Madetoja, Jaakko
Tuuri, Egil Hovland, Anton Dvorak, Jouko Piitulainen sekä Juhani Haapasalo, jolta konsertissa on
mukana kolme eri sävellystä.
Myös monissa virsissä käsitellään paimenteemaa. Näitä virsiä
lauletaan yhdessä konsertissa, jossa myös kerätään kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Konserttiin on vapaa pääsy eikä ohjelmamaksua ole.

Pääsiäisen aika 2016
Ristin- ja ylösnousemuksen juhla
Tie ristinkuolemasta ylösnousemukseen on syvällinen hengellinen
matka. Oppaina ovat Raamatun evankeliumit, sekä säveltäjät Pergolesi
ja Händel. Tätä matkaa teemme sanoin ja sävelin seuraavasti:
Pitkäperjantai 25.3. klo 18 Lakeuden Risti
Pitkänperjantain ahdit: Jeesuksen ristinkuolema ja hautaaminen, Turja.
Pergolesi: Stabat Mater, Terttu Iso-Oja, sopraano, Liisu Aurasmaa, altto,
Tea Polso, urut.
Pääsiäisviikon keskiviikko 30.3. klo 18 Lakeuden Risti
”Emmauksen tiellä”. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus tulee seuraajiensa
luokse. Pyhä ehtoollinen, Turja. Pääsiäislauluja kristinuskon varhaisilta
vuosisadoilta, Polso, Psalmilaulukuoro.

Rukous: Sinä Kristus, otat kantaaksesi sen mikä meitä painaa
niin kokonaan, että elämämme
kaikki kuorma kirpoaa ja hetki hetkeltä uudestaan me lähdemme keveälle matkalle levottomuudesta
kohti luottamusta, varjoista kohti
elävän veden kirkkautta, omasta
tahdostamme kohti Jumalan valtakunnan näkyä. Ja vaikka emme
rohkene sitä edes toivoa, sinä näin
sallit jokaisen ihmisolennon heijastaa kasvojasi. Aamen.

Matti Kristola

Pääsiäisviikon perjantai 1.4. klo 18 Lakeuden Risti
Ylösnousemus sanoin ja sävelin. Sanat Matteuksen evankeliumista,
Turja. Osia Händelin Messias-oratoriosta. Leena Kosola, sopraano,
Lakeuden Ristin kamarikuoro, Johanna Ojala-Haapala, Tea Polso, urut.
Hiljaisuuden retriitti 13.-15.5.
Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella. Retriitin aihe on
”Rakkauden ryytimaa – Kristillistä symboliikkaa P. Mustapään opastuksella”. Aiheeseen johdattaa Anja Ghiselli. Retriitin ohjaa Helena Turja.
Retriitin hinta on 187 €. Seinäjoen seurakuntalainen 130 €.
Ilmoittautuminen 15.4. mennessä: lapua.tuomiokapituli@evl.fi
tai Leena Hirvelä, puh. 020 7630 923.
Psalmilaulukuoro
Kuoro kokoontuu keskiviikkoisin Lakeuden Ristissä klo 16.30. Tule
hiljentymään laulaen; meditatiivinen laulutapa ja ajattomat sävelmät
hoitavat ja rentouttavat sekä kehoa että mieltä.
Lisätietoja: kanttori Tea Polso, tea.polso@evl.fi / 044 7393 793.
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Kuva: Jasmiina Soindinaho

Ristin tiellä esiintyy joukko harrastajanäyttelijöitä.

Requiem-kuoron on valmentanut Johanna Ojala-Haapala (etualalla oik.). Kuorossa on laulajia
Seinäjoen lisäksi eri puolilta Etelä-Pohjanmaata. Kuoro on harjoitellut "orkesterinaan" pianisti
Mari Taivalmaa (etualalla vas.).

Ristin tie – Totuus – Elämä

R

istin tie -tapahtuma kuljettaa
taas palmusunnuntain alla teatterilta Kansalaistorille ja sielä Lakeuden Ristiin Requiem-konserttiin. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Seinäjoen kaupunginteatteri, seurakunta, kaupunginorkesteri ja Kulttuurikollektiivi Silta.
Kaupunginteatterissa nähdään
näytelmä Messias tuloo kello 18.
Lippuja saa teatterin lipputoimistosta.
Maksuton toritapahtuma kello 19 alkaen kutsuu pohtimaan
uskon merkitystä elämässä. Kansalaistorille saapuu tapahtuman
ajaksi kansalaisjärjestöjä, jotka

esittelevät vaihtoehtoja lähimmäisen auttamiseksi tässä ajassa ja
kaupungissa.
Ristin Tie, totuus ja elämä
-kulkue-esitys liikkuu kaupunginteatterin pääovien edestä Lakeuden Ristille. Esityksessä käsitellään Jeesuksen elämänvaiheita
Betlehemistä Golgatalle opetuslasten näkökulmasta. Kulkueesityksen ovat käsikirjoittaneet ja
ohjanneet teatteri-ilmaisun ohjaajat (AMK) Juulia Soidinaho
ja Tanja Huuskonen. Esiintyjäryhmässä on aiempien vuosien
tapaan Seinäjoen alueen teatteriharrastajia sekä Kulttuurikol-

lektiivi Sillan Kuningasryhmän
jäseniä. Jeesusta esittää Seinäjoen kaupunginteatterin näyttelijä
Jukka Puronlahti.
Kello 20 esitetään Lakeuden
Ristissä Faurén Requiem ja Francis Poulenc’n Sinfonietta. Esiintymässä ovat Seinäjoen ja Vaasan
kaupunginorkesterit kapellimestari James Lowen johdolla, solisteina Marjukka Tepponen, sopraano
ja Jouni Kokora, baritoni sekä Requiem-kuoro, jonka on valmentanut Johanna Ojala-Haapala. Liput esitykseen maksavat 20/15 €.
Gabriel Fauré aloitti Requiemin (op. 48) luonnostelun vuon-

Uudet nimet suosikkilistan kärkeen
U
udet nimet valtasivat Seinäjoella kastettujen listan kärkipaikat viime vuonna. Tyttöjen
nimissä suosituimpia olivat Eevi
(7 kastettua) ja Vilma (7), poikien nimissä Elias (9) ja Leevi (8).
Vuonna 2014 suosituin tyttöjen ensimmäinen etunimi oli Aino (9) ja poikien Lauri ja Leevi
(10).
Kun lasketaan kaikki kastetuille annetut etunimet, ikisuosikki
Maria (33) oli edelleen kärjessä,
poikien nimissä Juhani ja Johannes ovat suosituimpia lähes vuo-

rovuosin, viime vuonna kärjessä
oli Juhani (24), Johannes kakkosena (22).
Kastettuja oli yhteensä 647:
322 tyttöä ja 325 poikaa. Eri nimiä oli käytössä tytöillä 296, pojilla 272. Ensimmäisiä etunimiä oli
käytössä tytöillä 173, pojilla 164.
Suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat vuonna
2015 kastetuilla lapsilla Eevi ja
Vilma (7), Aino ja Minttu (6), Anni, Ellen, Iida, Iina, Mila ja Neea
(5). Edellisvuonna kärjessä olivat
Aino ja Lilja (9), Saaga (7), Elli,

Ella, Enni, Helmi ja Vilma (6) sekä Isla, Pihla, Sara ja Senni (5).
Suosituimmat poikien ensimmäiset etunimet olivat Elias (9),
Leevi (8), Daniel ja Eino (6), Eemeli, Joona, Lauri, Matias, Niilo
ja Onni (5). Edellisvuoden suosikkinimien kärki oli Lauri ja Leevi
(10), Eeli (9), Onni ja Noel (7),
Aleksi ja Samuel (6) sekä Juuso,
Luka, Lukas, Toivo ja Viljami (5).
Kastettujen kaikkien etunimien suosikkilista viime vuonna oli:
Maria (33), Sofia (27), Aino (22),
Amanda (21), Aurora (17), Emi-

Merikanto laulaa Merikantoa
J

ussi Merikanto, baritoni, Raili Peltonen, piano, ja Jussi Peltonen, sello, esiintyvät hyväntekeväisyyskonsertissa ”Valoa kohti” Lakeuden Ristissä 17.4. kello
18. Konsertin säveltäjänimiä ovat
mm. Oskar Merikanto, Händel,
Bach ja Kuula.
Taiteilijoiden ja rotareiden ideasta liikkeelle lähtenyt hyväntekeväisyyskonsertti on saanut tukijoikseen Seinäjoen alueseurakunnan ja Ilmajoen musiikkijuhlat.
Kun konsertin tuoton kohdetta mietittiin, valikoituivat viittomakieliset tuoton saajiksi.
- Ajatuksena on, että tuotolla
voisi tarjota jonkin kulttuurielämyksen, joka tulkattaisiin viitto-

Jussi Merikanto esiintyy hyväntekeväisyyskonsertissa
Lakeuden Ristissä 17.4. Raili
ja Jussi Peltosen kanssa.

makielelle. Jos kyse on esim. tulkatusta teatterista, niin totta kai olisi
ilo, jos se palvelisi mahdollisimman suurta viittomakielistä yleisöä. Toivon, että viittomakieliset
itse pääsevät vaikuttamaan asiaan.
Sen lisäksi haluaisin usuttaa myös
kuulevia mukaan siihen tilaisuuteen, koska viittomakieli on niin
hienoa! sanoo alueseurakunnan
johtava kappalainen Liisa Rantala.
Ilmajoen musiikkijuhlilta tuttu
Jussi Merikanto sanoo olevansa iloinen, kun pääsee Seinäjoelle konsertoimaan ja hyvän asian puolesta.
- Olen ollut Kansallisoopperassa laulamassa monissa näytöksissä, joissa on käytetty tulkkausta, ja ne ovat olleet hyvin vaikut-

na 1887. Vaikka Fauré oli menettänyt isänsä kahta vuotta aiemmin
ja menetti äitinsä sävellystyön
alkuvaiheissa, hän kertoi säveltäneensä teoksen "huvin vuoksi".
Kantaesityksen aikaan 16. tammikuuta 1888 Faurén Requiem
koostui viidestä osasta, jotka olivat Introït et Kyrie, Sanctus, Pie
Jesu, Agnus Dei ja In Paradisum.
Tämän version esittämiseksi vaadittiin sekakuoro, sopraanosolisti,
matalien jousien orkesteri, harppu, patarummut ja urut sekä Sanctuksessa sooloviulu.
Säveltäjä lisäsi teokseensa Offertoiren vuonna 1889. Hän

lia (15), Matilda (12), Aliisa ja
Helena (10). Edellisvuoden kärki oli Maria, Sofia, Aino, Helmi,
Amilia, Aurora, Lilja, Matilda,
Amanda, Olivia ja Susanna. Poikien kaikkien etunimien suosikkilista oli: Juhani (23), Johannes
ja Matias (22), Onni (19), Elias
(16), Olavi ja Oliver (13), Eino ja
Tapani (12) sekä Viljami. Vuonna 2014 lista oli Johannes, Juhani, Mikael, Matias, Onni, Jaakko,
Oliver, Lauri, Viljami, Anselmi ja
Samuel.

tavia niin yleisölle kuin esiintyjällekin, sanoo hän.
Vaikka Jussi Merikanto on
viettänyt kesiä Ilmajoella, hän ei
ole esiintynyt Lakeuden Ristissä:
- Jännityksellä odotan, olen ensimmäistä kertaa Seinäjoella laulajana. Olen kuullut kirkon akustiikasta paljon.
Ilmajoen musiikkijuhlien Elämälle-oopperassa Oskar Merikantoa esittävä Jussi Merikanto kertoo,
ettei ole roolihenkilölleen sukua samasta sukunimestä huolimatta.
- Innolla odotan taas kesää ja
musiikkijuhlia. On kiva päästä taas
Ilmajoelle, sanoo Jussi Merikanto.
Pääsylippu konserttiin maksaa
15 €.

myös liitti siihen Libera men,
jonka oli alun perin säveltänyt
baritonille ja uruille kaksitoista
vuotta aiemmin. Teoksensa uuden version kokoonpanoon Fauré
lisäsi käyrätorvet, trumpetit, pasuunat ja baritonisolistin; tämä
uusittu versio kantaesitettiin tammikuussa 1893.
Heinäkuussa 1900 kantaesitetty Requiemin lopullinen versio
on useimmiten esitetty. Sitä varten kokoonpanoon liitettiin puupuhaltimia ja viuluja. Todennäköisesti nämä muutokset toteutti
Faurén oppilas. Requiem esitettiin Faurén omissa hautajaisissa.

Kansallinen
veteraanipäivä
Seinäjoella
Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4. Eri puolilla Seinäjokea
on kunniakäyntejä, ja päätapahtumana on lounas Seinäjoen seurakuntakeskuksessa ja Laivaston
soittokunnan konsertti Lakeuden
Ristissä.
Kello 11 on kunniakäynti Peräseinäjoen sankarihautausmaalla ja
talvi- ja jatkosodan muistopatsaalla
Ylistarossa. Kello 11.30 on kunniakäynti Veteraanikivellä Seinäjoella.
Veteraanikivellä puhuu Jaakko Liinamaa, musiikista vastaa Rautatieläisten soittokunta.
Kello 12 alkaa lounas seurakuntakeskuksessa ja kello 13 konsertti Lakeuden Ristissä. Laivaston soittokuntaa johtaa musiikkikomentajakapteeni Petri Junna.
Seurakunnan ja kaupungin edustajat käyttävät puheenvuoron.
Juhlaan on kuljetus eri puolilta Seinäjokea. Peräseinäjoelta auto
lähtee kello 11.15 kirkon pysäköintialueelta, Nurmosta auto ajaa kello
10.20 Pastosta, itäpuolta Kouraan,
10.30 Ylijoen koululta, 10.40 Kourasta, josta joen länsipuolta, 10.50
Veneskoskelta, josta joen itäpuolta, 11 Nurmon seurakuntakodilta,
11.10 Hyllykallion seurakuntakodilta. Ylistarosta auto lähtee kirkon pysäköintialueelta kello 11.30.
Kuljetukset takaisin Seinäjoelta
juhlan jälkeen noin klo 14.15.
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e tapahtui kuin vahingossa. Oli vuosi 2007 ja ajatuksena oli laulattaa kavereiden lapsia. Lapset kutsuivatkin mukaan
kavereitaan ja hekin vielä kavereitaan. Parin vuoden jälkeen kuorossa oli jo 100 lasta, toteaa hämillään Solinan perustaja ja johtaja Suvi Lehtimäki.
Nykyään Solinassa laulaa noin
150 iältään 6–12-vuotiasta lasta, jotka ovat talven aikana olleet
suuren haasteen edessä. Toukokuussa Solinalta, Seinäjoen seurakunnan lapsikuorolta tulee julki
oma levy, jossa on Pekka Simojoen uusia lastenlauluja. Simojoki
on myös koko idean isä.
Levyn tuottajana toimii seinäjokelainen Jarkko Jouppi, joka
soittaa myös Exit -yhtyeessä. Solinan levyllä musiikista vastaa joukko ammattimuusikoita ja Exit-yhtyeen soittajia.

Levy pitkä prosessi
- Kesällä 2015 Simojoki aloitti raakaversioiden toimittamisen
lauluista, ja aloitimme Jari Levyn
kanssa niiden sovittamisen kuorolle ja bändille. Kuoro otti niitä harjoituksiinsa sitä mukaa, kun
saimme valmiiksi demoja, joiden
mukana laulaa, muistelee Jouppi.
Äänitystyö alkoi helmikuussa
2016. Ensiksi äänitettiin pohjasoitot eli rummut, basso ja kitara
helsinkiläisessä studiossa. Pohjien
päälle on äänitetty kosketinsoittimia, lisäkitaroita, puhaltimia ja
tietysti laulua. Yksi helmikuinen
viikonloppu vierähti Seinäjoella Lintuviidan seurakuntakodilla
ja koululla esilauluryhmää ja isoa
kuoroa äänittäessä. Koska ihan
kaikkia äänityksiä ei voinut isolla
kuorolla tehdä, valittiin kuorosta
laulukokeilla kymmenen laulajan esilauluryhmä. Ryhmä lauloi kaikki kuoro-osuudet ja myös
ison osan solistisista osuuksista
ennen koko kuoron äänityksiä.
- Kun kaikki äänitykset saadaan purkkiin, kokenut äänittäjä

Juha Jäntti aloittaa levyn miksauksen. Valmis miksaus saa loppusilauksen masteroinnissa, minkä
jälkeen levy kansineen lähtee monistukseen, valaisee Jouppi levyn
syntymisen viimeisiä vaiheita. Levy on vaatinut lukemattomia puhelinsoittoja, palavereita ja yhteisiä pohdintoja.
Levyn tuottaminen on ollut
iso ja vastuullinen tehtävä, etenkin kun Jouppi on tehnyt sitä
päivätyön ohella.
- Ajan riittäminen on ollut suurin haaste, myös kokonaisuuden ja
aikataulutuksen hallussa pitäminen, mutta samalla tämä on ollut
todella palkitsevaa, toteaa Jouppi.
Hän iloitsee siitä, että levyllä
on Simojoen uusia, hienoja lauluja, joissa on sisältöä ja tarttumapintaa.
- Hienointa on ollut nähdä lasten iloa ja onnistumisen riemua.
Ja se kuuluu myös levyllä: Paljon
iloa ja energiaa! lupaa Jouppi. Solinan levy on monipuolinen paketti, jossa on kuunneltavaa kaikenikäsille.

Solina-kuoron äänityspäivä oli Lintuviidan koululla. Kuvassa Suvi Lehtimäki, Jarkko Jouppi ja
Solina-kuoro.
- Onhan tämä välillä työlästä,
mutta samalla tämä antaa hurjasti
iloa ja voimaa omaan elämään.
- Saan tuntea olevani täkeä monille lapsille ja nuorille. Ylipäätänsä positiivinen palaute, oman perheen, ystävien ja jopa tuntemattomien ihmisten tuki antaa myös
voimaa. Kyllä Solina yksinkertaisesti on Jumalan ihme, toteaa Suvi
Lehtimäki. - Suurimpana rukouksena ja toiveena on, että kuorolaisille jäisi elämän ajaksi soimaan
laulu ’Ei ole olemassa parempaa,
ei ole olemassa kauniimpaa, ei ole
olemassa hienompaa kuin mitä
Taivaan Isä antaa.’

Apuna vanhemmat
ja avustajat

Levyttämisessä ja kuoron pyörittämisessä tärkeä apu Suvi Lehtimäelle ovat olleet lasten vanhemmat,
mutta myös Solina-avustajat.
- Mikäli kuorolainen on mukana vielä 6. luokalla, yläasteelle
siirtyessään hän voi siirtyä Solinaavustajaksi. Solinassa on nyt 17
iältään 13–18 vuotiasta avustajaa,
kertoo Lehtimäki. - Jokaisella Solina-avustajalla on oma tehtävä ja
työvuoro kuorossa ja siksi jokainen on tärkeä.
Solina on muutakin kuin kuoro
ja laulua. Yhdessä vietetään juhlia,
leffailtoja ja Solina-leirejä. Lauluissa mainitut raamatunkohdat opiskellaan laulun opettelun yhteydessä ja jokainen kuorotapaaminen
päättyy rukoukseen; siunauksen
pyytämiseen jokaiselle kuorolaiselle ja heidän läheisilleen.

Kivaa ja raskasta
Hyllykalliolla asuvat sisarukset Jemina, 12, Ilona, 10, ja Malena,
8, Hautamäki laulavat Solinassa.
Heidän mielestään kuorossa laulaminen on tosi kivaa.
- Ja levyttäminen oli myös kivaa, vaikka välillä piti laulaa sama
laulu monta kertaa. Se oli välillä raskasta, toteavat sisarukset.
- Onneksi äänityspäiviin mahtui
myös erilaisia toiminta- ja puu-

Kuva: Sanna Ålander

S

Kuva: Juha Jäntti

Ilo on se moottori, joka meitä vie…

Hautamäen sisarukset Malena, Jemina ja Ilona laulavat Solinassa ja ovat jo kutsuneet sukulaiset levynjulkistamiskonserttiin toukokuussa.
hapisteitä, ulkoilua, pizzaa ja jäätelöä ja pelejä, kertovat sisarukset
hymyssä suin. Levyä ja levynjulkistamiskonserttia tytöt odottavat
jännittyneinä, mutta iloisina.
- Sukulaiset on jo kutsuttu
konserttiin, toteaa äiti-Jaana, joka iloitsee, että seurakunnalla on

tarjota lapsille hyviä harrastuksia.
Solinan levyn julkistamiskonsertti on Lakeuden Ristissä sunnuntaina 22.5.2016 klo 16. Mukana konsertissa on myös Pekka
Simojoki ja Solinaa säestää bändi,
joka on ollut tekemässä levyä.
Sanna Ålander

Kuva: Sanna Martzahn

Päivällä kaikelle kansalle, illalla nuorille
myös mahdollista ottaa mukaan.
Kahvila on katutasossa eli esteetön.
- Kismus on mukava paikka
päivisin. Siellä käy eri-ikäisiä ihmisiä, kaikki sulassa sovussa, sanoo
päiväkahvilasta vastaava Johanna
Muukkonen. - Varttuneempi väki
lounastaa tai kahvittelee, ja nuoria
käy myös iltapäivisin pelaamassa.
Päiväkahvilassa kokoontuu kerran kuukaudessa lähetystyön järjestämä käsityöpaja sekä keskiviikkoaamupäivisin rytmis 0–2-vuotiaille
lapsille aikuisen kanssa yhdessä.

Kokoustila vuokrattavana
Café Kismus toimii maanantaista perjantaihin päivisin kaikille
avoimena kahvi- ja lounaspaikkana, ja iltaisin keskiviikosta
sunnuntaihin nuorten kokoontumispaikkana. Kummallakin kahvilalla on omat työntekijänsä ja kassansa. Keskiviikkoisin järjestää varhaiskasvatus rytmiksiä, joiden jälkeen äidit ja lapset
kokoontuvat kahvilaan lounaalle tai kahville.

C

afé Kismus Kalevankadulla on Seinäjoen seurakunnan
omistama tila, joka toimii avoimena kahvilana ja lounaspaikkana päivällä ja illalla nuorisokahvilana. Kummallakin on oma vastuuhenkilönsä ja työntekijänsä,
omat kassat ja toimintaperiaatteet

sekä aukioloajat.
Päiväkahvila Cafe Kismus on
avoinna kello 10–15.30 maanantaista perjantaihin, ja kello 11–14
voi kahvilassa lounastaa edullisesti.
Ruokalistalla on päivän keitto, salaattibuffet ja uuniperuna täytteellä. Kaikki lounasvaihtoehdot on

Café Kismuksen yhteydessä on
rippikoululuokka, jota voidaan
vuokrata kokoustilaksi myös ulkopuolisille, ellei siellä ole seurakunnan omaa toimintaa.
Päiväkahvilasta voi varata
kahvitukset sekä siellä voi myös
ruokailla. Pöytäpaikkoja on 32
henkilölle, tarvittaessa tilaan on
mahdollista saada lisätuoleja. Lisätietoja voi kysellä kahvilasta Johanna Muukkoselta.

Nuorisokahvila
on olopaikka

Iltaisin keskiviikosta sunnuntai-

hin Kismuksen täyttävät nuoret.
Kahvila on avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin kello 18–22 sekä perjantaisin ja lauantaisin kello 20–24.
- Nuorisokahvila on yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille, mainitsee Marika Taipalus,
nuorisokahvilasta vastaava nuorisotyönohjaaja. Myynnissä kahvilassa on juotavia ja pientä naposteltavaa, ja viime aikojen hitti ovat
nuudelit. Iltakahvilan myyntitoiminnasta ei pyritä saamaan voittoa, vaan tuotteet myydään omakustannushintaan.
Nuorisokahvilassa on töissä seitsemän 17 vuotta täyttänyttä kahvilatyöntekijää, jotka hoitavat myyntitoiminnan. Joka ilta paikalla on
kaksi täysi-ikäistä henkilöä, joista
toinen on seurakunnan työntekijä.
He takaavat turvallisen illan.
Kahvilatyöntekijöitä on työhön
saatu hyvin, vaikka palkkio illasta
ei ole paljon. Yhteen avoinna olleeseen paikkaan tuli alkuvuodesta
kymmenkunta hakemusta.
Marika Taipalus kertoo, että
jokainen voi tulla nuorisokahvilaan sellaisena kuin on. Ei tarvitse
osata tai suorittaa mitään. Kah-

vila on ystävien tapaamispaikka,
olopaikka,
piipahtamispaikka,
siellä voi pelata biljardia, lautapelejä, käyttää tietokonetta tai katsoa telkkaria. Kahvilassa on selkeitä sääntöjä, mutta sääntölappuja seinillä ei ole.
- Satunnaisesti meillä on erilaisia tempauksia iltaisin, voimme
pitää tietovisaa, paistaa vohluja,
pitää Sing star -iltoja, mitä milloinkin keksitään.
Marika Taipalus sanoo, että nuorisokahvila on päihteetön.
Nuorisokahvilassa käy illan aikana
keskimäärin 20–40 nuorta. Välillä
tulee uusia kasvoja, vakituisia kävijöitä on useita. Kävijöitä on kuitenkin tasaisesti joka ilta.
Tulossa olevan pääsiäisen aikaan nuorisokahvila on suljettu pitkänäperjantaina, pääsiäislauantaina ja 1. pääsiäispäivänä.
Yleisesti pyhienkin aikaan nuorisokahvila on avoinna, mikäli se
sopii työntekijöiden aikatauluun.
Kevään tullessa ja auringon alkaessa lämmittää nuoriso siirtyy
ulos, ja siksi nuorisokahvila on
suljettuna toukokuun puolesta
välistä elokuulle.
Leena Hautala

Lakeuden Risti

Nepalilainen ateria
Ylistarossa

IKKUNA MAAILMALLE

N

epalilainen lounaspöytä katetaan 100:lle ensimmäiseksi
lounaalle ilmoittautuneelle Ylistaron seurakuntatalolle sunnuntaina 22.5.
Lounas on katettuna heti messun jälkeen klo 11.30 ja tarjolla on
monipuolinen nepalilainen lounas, jonka hinta on 15 €. Lounaan
tuotto menee Suomen Lähetysseuran kautta lasten koulunkäynnin
tukemiseen Nepalissa. Lounas on
katettuna vain 100:lle ensimmäiseksi mukaan ilmoittautuneelle, joten muistathan ilmoittaa osallistumisesi ja ruoka-aineallergiasi Ylistaron seurakuntatoimistoon puh.
044 751 0047 viimeistään pe 13.5.
Lounaan jälkeen virittäydytään
nepalilaiseen kulttuuriin yhdessä
Kirsti Kirjavaisen ja nepalilaisen
opiskelijan Kunti Shresthan kans-

Apinan vuosi alkoi
R
aketit paukkuvat pitkin päivää. Liikkeet avaavat ovensa ensimmäistä kertaa kiinalaisen
uuden vuoden jälkeen. Apinan
vuosi on alkanut. Saimme viettää Hong Kongissa Lähetysseuran työntekijäpäiviä tammikuun
lopulla. Siellä, kuten täälläkin uusi vuosi on suuri juhla, kirjoittavat
Anne ja Juha Ijäs Taiwanilta.
Taiwanin uuteen vuoteen toi
oman varjonsa voimakas maanjäristys, joka kaatoi useita kerrostaloja Etelä-Taiwanissa uuden vuoden aatonaattona. Etsinnät raunioista jatkuivat usean päivän ajan.
Yli sata henkilöä menehtyi järistyksessä. Rukouksin kannamme
heitä, joilta meni koti ja rakkaita.

Nepalissa pitkään työskennellyt Kirsti Kirjavainen on
mukana lounaalla.
sa. Lisäksi tilaisuudessa musisoi
Ylistaron ylpeys, No Tune Brothers, joka vie lähetyksen sanoman
äärelle musiikkinsa kautta.

Joulu tuli

Korttikeräys tuotti
taas runsaasti
L

Kortit siis toimitetaan Suomen
Lähetysseuraan, jossa filatelistit
myyvät kortit huutokaupalla keräilijöille. Tuotto perusterveydenhuolto- ja koulutusprojekteihin
SLS:n kautta ympäri maailmaa,
sinne missä tarve on suurin.
Korttikeräyksen saalis loppiaisena oli taas merkittävä.
Kuva: Pia Ketola

oppiaisena, sen edellä ja jälkeenkin, tuotiin taas runsaasti
kortteja keräykseen, jonka seurakunnan lähetystyö toteutti.
- Vähän vähemmän kortteja
tuli kuin vuosi sitten, mutta hyvä määrä niitä on. Ne toimitetaan
Suomen Lähetysseuraan kevään aikana, kun seurakunnan pikkubussilla on esimerkiksi kokouskäynti
etelään, kertoo alueseurakunnan
lähetyssihteeri Pia Ketola.
Kortteja voi edelleenkin tuoda
Lähetyssopelle Matti Visannin kujalle. Postimerkit, vanhat rahat ja
ulkomailta tulleet kirjeet ovat myös
arvokkaita myyntitavaroita. Vastaan otetaan myös ensipäiväkuoria
ja käyttämättömiä postimerkkejä.
- Joitakin rajoituksia keräyksessä on. Itse tehdyistä korteista
kannattaa leikata postimerkki irti.
Merkkipäiväksi lähetetyt taitetut
kortit eivät ole myyntitavaraa, Tärkeintä on siisti, rypytön kortti, jossa on postimerkki. Erityisen kysyttyjä ovat paikkakuntakorit, kertoo
Pia Ketola Lähetysseuran ohjeita.

Perheuutisia
Hautaan siunattu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Helvi Onerva Roine 98 v, Sirkka Liisa Suutala 87 v, Heino Olavi Vester
85 v, Lilja Irene Tammi 80 v, Rauno
Kalevi Leinonen 78 v, Jorma Matias Syrjälä 71 v, Martti Heino Suihkonen 90 v, Maire Elmiina Kontola 87
v, Helmi Susanna Viitanen 87 v, Helga Kaarina Luoma 82 v, Jorma Juha Mikael Uimonen 65 v, Juha Lauri Johannes Turja 63 v, Leena Marita
Hopeavuori 59 v, Marko Antero Koivisto 44 v, Esko Esaias Mäntylä 96 v,
Aune Mirjam Myllymäki 89 v, Leena
Annikki Nokso 86 v, Jorma Veikko Iisakki Lehto 78 v, Markus Iisakki Saarikoski 66 v, Timo Reino Hautala 60
v, Hilda Auroora Vehkaoja 94 v, Anni Liisa Niemi 92 v, Alli Marjatta Vainionpää 86 v, Raili Anneli Salmi 84 v,
Otto Arto Nurmela 81 v, Helvi Sanni
Kaarina Lammi 98 v, Elli Aini Kamppinen 93 v, Tauno Johannes Hölsö

92 v, Kerttu Irja Annikki Ahola 87 v,
Toivo Matias Niemi 86 v, Anneli Helena Kuusisto 77 v, Markus Loppi 77
v, Sisko Katri Marjaana Kari 68 v, Aini Maria Vierimaa 98 v, Vera Kaarina
Ollikainen 90 v, Helena Sepponen
66 v, Sirpa Helena Rautiainen 61 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Eila Sylvia Kalliokoski 87 v, Heino Ensio Ala-Hakola 75 v, Ulla Maria Jansson 93 v, Erkki Antero Kreutzer 76
v, Sinikka Kaarina Salo 72 v, Tyyne
Onerva Harviala 91 v, Helge Jaakko
Välimaa 95 v, Laina Sanni Hautanen
83 v, Sisko Annikki Perälä 77 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Eila Alanen 92 v, Jukka Kullervo Anttiroiko 62 v, Risto Juhani Vainionpää 58 v, Aino Anna Liisa Pitkäranta 90 v, Salomon Asser Mäntykoski 87 v, Santeri Nikolai Sysiaho 88 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Salli Heleena Siikala 83 v, Rauno Kalevi Leinonen 78 v, Lauha Kyllikki Hakala 66 v, Pirkko-Liisa Kortehisto 65
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Seurakunnat juhlivat joulua jo
19. päivä, sillä aatto ja joulupäivä eivät ole täällä vapaapäiviä.
Me olimme mukana Lankkusillan seurakunnan joulujuhlassa.
Juhla oli lämmin perheiden juhla, jossa jokainen perhe sai esittää jotain. Nuorin soolon laulaja
oli vain kolmevuotias pieni neiti.
Hänen nukkumaanmenoaikansa
oli jo ohi, mutta hän halusi kovasti esiintyä ja laulettuaan laulunsa
nukahti heti isänsä syliin.
Meidän perheemme esitti ”Nyt taivaat avautuu”. Kitaraa
soittivat Sandra ja jouluksi kotiin
tullut Noora. Juha soitti djembeä ja minä huilua.
Saimme myös Roosan sekä Nikon, Marikan ja lapset jouluksi
tänne. Lähdimmekin etelä-Taiwaniin joulunviettoon. Siellä saimme
aatonaattona olla mukana Manchoun seurakunnan ja lastentarhan joulujuhlassa. Kastejuhla
Tammikuun 10. päivä vietettiin Lankkusillan seurakunnassa
kastejuhla. Pitkään mukana ollut
Lin Chung-he kastettiin. Hänen
vaimonsa on seurakuntavanhin ja kaksi tytärtä on kastettu jo
vauvoina. Ilo oli suuri, kun perheen isä liittyi kastettujen joukkoon. Oli hienoa nähdä kun kov, Alli Marjatta Vainionpää 86 v, Aimo Tapio Mikkilä 52 v, Tuula Anneli Setälä 74 v, Lilja Tellervo Rajamäki
88 v, Lea Maria Amanda Kitinoja 88
v, Sylvi Maria Toivonen 91 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Jarno Joonas Mikkola ja Hannaleena Silvola, Henri Samuel Takaneva
ja Niina Helena Rajakaski, Vesa Pekka Mäntynen ja Minna Maarit Peurasaari, Tomasz Golbiak ja Satu Sinikka
Puro, Jake Jari Petteri Hyytiä ja Kimberly Paloma Jasmin, Kimmo Erik
Koppelomäki ja Karolina Väyrynen.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Mikko Jussi Iisakki Latvala ja Marjo
Annika Malkamäki.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Aada Sofia Kaarina Huhtanen, Max
Mikael Hynynen, Milka Leena Kaarina Kakkori, Elli Anna Adella Markkola, Vilma Isabel Katariina MäkiKamppi, Lotta Maarit Niskakangas,
Neea Maria Peltokangas, Miona Hil-

Lankkusillan seurakuntaa 30 vuotta palvelleen pastori Leen ja pastorinrouvan eläkejuhlaa vietettiin seurakunnan 30-vuotisjuhlassa.

ko perhe kävi ensimmäistä kertaa ehtoollisella yhdessä.
Tammikuun 23. päivä oli Lankkusillan seurakunnassa 30-vuotisjuhla. Paikalla oli juhlaväkeä pohjoisesta sekä etelästä. Kirkon presidentti, Kao Ying Mao oli tietysti paikalla. Suomen lähetysseuran aluepäällikkö, Jan-Erik Leppänen oli paikalla, kuten myös ulkomaanosaston apulaisjohtaja Tero
Norjanen Suomesta.
Lintu tuntui olevan juhlien
teemana. Kaikkiaan lahjaksi annettiin viisi lintua.
Juhla oli myös seurakuntaa 30
vuotta palvelleen pastori Leen ja
pastorin rouvan eläkejuhla. Lankkusillan seurakuntaan ei ole saatu vielä uutta työntekijää. Yhtenä
esteenä on se, että Li´n perheellä ei ole vielä omaa eläkepäivien asuntoa. Väliaikaiseksi seurakunnan vastuuhenkilöksi nimettiin Juha. Pari ehdokasta uudeksi
työntekijäksi on tiedossa.

Englantiin vielä tänä keväänä!
Juhlimme täällä yhdessä heidän kihlaustaan.

Kiitos
Kiitos teille jokaiselle muistamisesta ja rukouksistanne.
Tässä kirjeessä kerroimme monesta juhlasta. Onkin sanottu, että lähetystyö on juhlaa. Taustalla
on myös paljon arkea ja tuskaa.
Lähdimme kolme lapsen kanssa Taiwaniin lähetystyöhön vuonna 1988. Sittemmin meille on syntynyt kolme lasta lisää ja nyt olemme jo seitsemännellä työkaudellamme. Mukanamme on enää
nuorimmaisemme, Sandra. Teemme seurakuntatyötä suur-Taipein
alueella erityisalueena diakoniatyö. Teemme myös opetusmatkoja
Kiinaan perhetyön tiimoilta.

Anne ja Juha Ijäs

Iloisa uutisia
Uutena vuotena saimme tyttäremme Marikan ja hänen sulhasensa Peterin Englannista luoksemme viikoksi. Oli riemullista saada tutustua tulevaan vävyymme.
Kiitämme Jumalaa johdatuksesta heidän elämässään. Heidän häitään saamme mennä viettämään
ja Emilia Pouhula, Minttu Emilia Putkiranta, Amanda Maria Madeleine
Hannus, Avella Aurora Keltto, Olivia
Fanny Matilda Kontio, Eetu Juha Samuel Korkeakangas, Noel Iisakki Latva-Mäenpää, Paavo Alvar Matinlauri, Elia Jooa Oliver Mikkola, Miska
Matti Muurimäki, Aatos Olavi Mäkinen, Christina Melina Nevala, Aleksi Samuli Niemi-Nikkola, Aada Amalia Nikkola, Daniel Aleksanteri Säilä, Vieno Vilja Helena Takaneva, Emilia Matilda Ulvinen, Julius Kaarlo Samuel Esala, Hilla Lumi Elviira Heikkilä, Milena Isabella Syrjälä, Adeliina Enni Hannele Syväoja, Pinja Emilia Ala-Hukkala, Kasper Tauno Matias Kaunisto, Sofia Emilia Mäkelä, Jimi Eelis Paananen, Amanda Maria
Roumio, Elmer Lauri Johannes Somervuori, Martti Johannes Yli-Krekola, Elia Jukka Jeremias Lehtinen,
Timjami Reijo Matias Luoma, Helmi
Linnea Pasila, Toivo Johannes ja Onni Aleksi Perälä, Sisu Samuel Nikko,
Mikael Johan Setälä, Emilia Karina
Shulgina, Venla Maija Vakkuri, Hilla
Maaria Vihtonen, Linnea Kaisla Lyydia Kivimäki, Oliver Max Aaramaa,
Sirja Elina Helinko, Luka Heikki Mati-

Juha, Sandra ja Anne Ijäs

as Hoisko, Fanni Amanda Lyydia Ketelimäki, Eevi Kerttu Peppiina Niemi.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Minea Sofia Rynnäs, Henni-Ella Haapamäki, Eevi Helmi Maria Haapala,
Tilda Johanna Mattila, Juuse Mikael
Kyllönen, Onni Samu Antero Koivuniemi, Otto Eemi Aukusti Peltonen,
Ossi Eino Johannes Peltonen, Aatu Niilo Ensio Järvenpää, Nelli-Noora Susanna Tuomikoski, Taavi Elmeri
Mäkinen, Amanda Aune Ellen Malkola, Iida Josefiina Antintytär Vanhanen, Jussi Matias Järviluoma, Olivia Matilda Saarinen, Paavo Juhani Ahopelto, Suvi Helmiina Paavontytär Tähtinen, Lenni Armas Jänisoja, Fiona Vanessa Sofia Kuusniemi,
Anette Aino Elisa Mäkelä, Eelis Aleksi Ilmari Rantanen.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Emilia Sanni Maria Viljakainen, Maya Rose-Lisa Eteläniemi,
Mila Emilia Kaura, Arvo Tapani Ilmari Huhtamäki.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Valtteri Ossian Riihimäki, Jessica
Amanda Hummerich, Valtteri Johannes Viitala, Sohvi Lempi Tuulikki Peltola, Neela Amelia Estelle Kuivinen.

Lakeuden Risti
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Innolla hommiin!
T

oukokuussa
toimikautensa
aloittavassa kirkolliskokouksessa on jäsenenä kolme seinäjokelaista. Pastori Markku Orsila aloittaa jo kolmannen kauden
pappisedustajana, Ilmari Ylä-Autio toisen kauden maallikkoedustajana ja Jouko Ylinen on uusi
maallikkoedustaja.
Tämä porukka on motivoitunut ja lähtee innolla hommiin,
vakuuttaa Ilmari Ylä-Autio.
Jouko Ylinen naurahtaa, että ei
olisi pienenä osannut odottaa, että naapurin ”huurittomat” pojat
istuvat vielä vierekkäin kirkolliskokouksessa.

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

HIRVILAMMI

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

Luottamuksen arvoinen

Raimo Rintamäki
040 032 5076
myynti@suojainexpertti.fi

TAVOITTEEMME ON PARAS PALVELU

Kirkkolaki ja
avioliittokäsitys

Ilmari Ylä-Autio uskoo, että tulevalla kaudella esille tulee kirkon
avioliittokäsitys ja siitä päättäminen. Kirkkolain kokonaisuudistus
tulee päätettäväksi ehkä loppukaudesta, sillä kirkkohallitus esittää,
että Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle säädetään uusi kirkkolaki, joka korvaa vuonna 1993 annetun kirkkolain. Tavoitteena on, että uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys
voisivat tulla voimaan viimeistään
vuoden 2020 alusta.
- Hallintoa riittää aika tavalla,
sanoo Ylä-Autio.
- Melko varmaa on, että avioliittoasia puhuttaa. Mielestäni se
on tärkeä, vaikka osa sen haluaisi ohittaa vedoten sen koskevan
pientä ihmisryhmää. Se näyttää
jakavan meitä kristittyjä, mutta
uskon yhteisten polkujen löytyvän, sanoo Markku Orsila.
- Mikäli tulevaisuuskomitean
mietintö tulee käsittelyyn, hallinnon myllerrys lähtee käyntiin.
Esityksellä on paitsi hallinnollisia myös käytännöllisiä seurauksia. Siinäkin puhutaan teologiaa: Miten ymmärrämme kirkon?
Onko ydin edelleen seurakunta
ja millainen seurakunta, millainen rakenne palvelisi koko kirkon työtä?
Jouko Ylinen sanoo, että kaikissa kirkon hallinnon portaissa olisi
mietittävää ja uudistettavaa: - Pitää
muistaa, että hallinto on vain palvelemassa seurakunnan perustehtävän hoitamista, ei itsetarkoitus.
Ilmari Ylä-Autio uskoo, että
erityisesti kirkon keskushallinnon
rooli nousee esille.
- Tulevaisuuskomitean mielenkiinteisena tehtävänä on miettiä
ensin kirkon hallinnon ylätasoa,
kun viime vuonna hylätty rakenneuudistusesitys lähti alatason
mylläämisestä. Osaksi kirkon hallinnon sekavuuteen ja raskauteen
on syynä se, että kirkko on ollut
niin pitkään keskeinen yhteisö
Suomessa, sanoo Markku Orsila.

Määräenemmistö
Viime vuonna kirkon rakenneuudistusesitys kaatui 3/4 määräenemmistösääntöön. Ilmari YläAutio uskoo, että siihen saattaa
kaatua esityksiä tulevaisuudessakin, ellei sääntöä muuteta.
- Sääntöä pitäisi muuttaa siten, että 2/3-sääntö koskisi vain
kirkon oppia ja uskontunnustusta koskevia asioita, muut kirkkolakiin liittyvät asiat voitaisiin
päättää 2/3 enemmistöllä ja muut
yksinkertaisella enemmistöllä, sanoo hän.

35 v

Rengastie 7, 60120 Seinäjoki
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Seinäjokelaiset kirkolliskokousedustajat Markku Orsila, Jouko Ylinen ja Ilmari Ylä-Autio odottavat innolla tulevaa neljän
vuoden kautta. Jo kokousedustajina olleet Markku ja Ilmari
kertovat, että kokousviikkoja aikana saa myös uusia tuttavia
ja ystäviä.
- Varmaan on joitakin oppikysymyksiä, jotka ovat ”kiveen
hakattuja”, joissa on hyvä olla
3/4 enemmistösääntö. Jos noita
enemmistösääntöjä muutetaan,
tuleeko sitten vääntö siitä, millaisella enemmistöllä mikin asia
ratkaistaan, kyselee Jouko Ylinen.
- Periaate on kaunis: Kirkon tulisi olla riittävän yksimielinen ennen kuin päätöksiä tehdään. Ajatuksena se ei ole hullumpi, mutta
paljonko pitää sietää turhautumista ja asioiden pitkittämistä kauniin periaatteen vuoksi, kyselee
puolestaan Markku Orsila.

Valiokunnat
Kirkolliskokouksen valiokuntia
on yhdeksän, ja käsiteltävät asiat kiertävät valiokuntien kautta.
”Suuressa salissa” käydään lähetekeskustelu, valiokunta käsittelee asian ja myös muut valiokunnat antavat lausuntoja. Valiokunta antaa mietinnön, jonka perusteella päätös tehdään.
Valiokuntapaikkojen
jaossa
otetaan huomioon hiippakunnat, sukupuolijakauma ja jonkin
verran kokemuskin. Neuvottelut
aloitetaan hiippakuntien kokouksista, ja ensimmäisessä kirkolliskokouksen istunnossa valitaan
25 valitsijamiestä, jotka Markku
Orsilan mukaan ”aloittavat lopullisen väännön valiokuntapaikoista”. Piispat ovat kausittain vaihtaneet valiokuntaa.
Ilmari Ylä-Autio on ollut jäsen
lakivaliokunnassa, ja toivoo saavansa jatkaa siellä. Markku Or-

sila on ollut jäsen tulevaisuusvaliokunnassa, ja toteaa, että välillä
olisi hyvä vaihtaa valiokuntaa.
Jouko Yliselle Ilmari suosittelee
talous- tai perustevaliokuntaa tämän pitkän seurakuntahallinnon
kokemuksen vuoksi.

Viikko Turussa
Kirkolliskokouksen istunnot ovat
Turun kristillisellä opistolla toukokuussa ja marraskuussa. ”Konkarit” toteavat, että istuntopäivät
ovat työntäyteisiä, sillä täysistuntojen jälkeen kokoontuvat valiokunnat kokouksiinsa. Valiokuntien kokouksia voi olla myös istuntojen välillä.
Miltä sitten kirkon hallinto
näyttää tavallisesta seurakuntalaisesta?
Markku Orsila lähtee selvittämään kirkon olemusta: - On
kirkkoja, joita johtavat papit ja
niitä, joita johtavat maallikot.
Meillä on tehty hallinto, jossa
nuo kaksi on yritetty yhdistää.
Siksi hallinto ja päätöksenteko
vaikuttavat joskus kummalliselta. Toisaalta se on rikkaus, mutta mielestäni hallintoa kuitenkin
pitäisi yksinkertaistaa.
- Jos ei kirkolliskokousta muuten jaksa seurata, kannattaa tutustua arkkipiispan avauspuheenvuoroon, ministerin puheenvuoroon ja erilaisiin linjapuheisiin,
toteaa Markku Orsila.
Kirkolliskokouksen kaikki pidetyt puheenvuorot istuntokausittain
löytyvät osoitteesta sakasti.evl.fi
Leena Hautala

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!

Kys

us!

kiotarjo
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y välity
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HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

Seinäjoen ja Nurmon
Kukka ja Hautauspalvelu

* Hautakivet * Kaiverrukset
*Kultaukset * Entisöinnit ym. alan työt

Valtionkatu 2, Valtionkatu
Seinäjoki 2, Seinäjoki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06) 0400
41 41567
416 S:joki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06)(06)
41 41
416
S:joki
puh.
1416,
puh.
(06)
1416,
0400
567
115
Valtionkatu
puh.
41 41115
416 S:joki
Valtionkatu 2,
puh. (06) 412,41
416(06)
S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi

www.hautauspalvelumoisio.fi

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

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

050-358 6079, päivystys 24/7 Niskala
CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

Soita

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

040 6533 702
Merja Aho

puh. (06) 414 3686

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

Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
puh. 0400 164554

Kysy
välityspalkkiotarjous!

raimo.puumala@kauhavankiviveistamo.fi

merja.aho@huom.fi
www.hautakivisuunnittelu.fi
KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545
● Vaativa lääkinnällinen
kuntoutus
● Fysioterapia
● Hieronta
● Fysikaaliset hoidot
● Kotikäynnit
● Lymfaterapia

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

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

AJN-palvelu

* maalaus-, tapettityöt
* lattiapäällystetyöt
* remontit: kodit, kaupat
* huonekalujen kasaus
*kysy lisää muista töistä:

PAULAN
PIRSSI
PALVELEVALLA

SUOMALAISELLA
AI SAAPUU N
LL
UIT
TNRO
SEE
KATSASTUK
LA 26.3, .jos uskallat!
Tule paikalle

Ma–Pe

–18
8
La
9–14
06 420 0700 • Varastotie 11, Seinäjoki • epkatsastus.fi

Toimistomme palvelevat:
Seinäjoella
Keskuskatu 9,
60100 Seinäjoki
040 183 1119

Kauhavalla
Kauppa�e 52,
62200 Kauhava
050 378 4886

AR-kukka

0400 751 444 /arto

KATSASTA

Asuntoasioissasi valitse LKV vaisto,
näin asuntokauppasi ovat amma�laisten käsissä!

Me
henk illä koko
on L ilökunn
a
K V-p
ätev lla
yys!
www.vaisto.com

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

www.tervajoenkiviveistamo.fi

Edustajamme:
Seinäjoki ja Nurmo: Heikki Niemelä, puh. 0500 562 059,
Erkki Nevala, puh. 0400 269 681, Seinäjoen ja Nurmon
Hautauspalvelu, puh. 050 358 6079
Peräseinäjoki: Hautauspalvelu Sinikello, puh. 050 307 4104
Ylistaro: Ylistaron Kukkakauppa ja Hautauspalvelu puh. 044 580 4286

HAUTAUSPALVELUT

NIEMI

Alajärvi • Ylistaro • Vähäkyrö • Laihia

niesko.fi

puh. 0500 219 311

Isokyrö

A

* 0400 668 113
* 0400 362 027

Tilaa
Lakeuden Risti
–lehti
Seinäjoen ulkopuolelle
tilattuna lehti maksaa
vuoden postimaksujen
verran, 10 €.

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

Pyydä
välityspalkkiotarjous!

Hilkka Stenman YKV, LKV

hilkka.stenman@huom.fi
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Unkarin apu Suomelle talvisodan aikana

Veli veljen puolesta
Viime sunnuntaina vietettiin
talvisodan päättymisen muistopäivää. Myös Unkarin luterilainen
kirkko käynnisti laaja-alaiset
keräykset Suomen hyväksi
talvisodan aikana. Kirkon pelkona
oli, että Neuvostoliitto valloittaa Suomen ja musertaa luterilaisuuden ateismin ikeen alle.

N

euvostoliiton hyökätessä Suomeen
30.11.1939 koko maailman katseet kääntyivät Suomeen ja sympatiat olivat pienen kansakuntamme puolella, myös
Unkarin.
- Unkarissa oltiin hyvin kiinnostuneita
Suomen pärjäämisestä idästä tulevaa uhkaa
kohtaan. Unkarilaiset ovat ajatelleet historian saatossa, että kansana heidän tärkeä
tehtävänsä on puolustaa Eurooppaa näitä
uhkia vastaan, Gábor Richly, Helsingissä
sijaitsevan Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtaja toteaa.
Kaiken lisäksi suomalaisia pidettiin heimokansana. Maita yhdisti myös kielisukulaisuus, joten heitä piti auttaa kaikin mahdollisin keinoin.
Entinen oikeusministeri ja Unkari–Suomi seuran puheenjohtaja Emil Nagy totesi
kirjoituksessaan:
”Syvän myötätunnon valtaisat aallot virtaavat vaahto kipunoiden maailman kaikilta
kolkilta kohti kauhistuttavan kohtalon kokenutta Suomea. On sula mahdottomuus,
että näiden suurten tunteiden liike ei olisi kaikkein voimakkainta kotimaassamme
Unkarissa, kaikkien muiden kansojen joukossa. Sillä meitä ei sido tuohon rohkeaan,
työteliääseen, ahkeraan, puritaaniseen, kunnialliseen, uskolliseen, kulttuuriperustaltaan
vahvaan, isänmaataan rakastavaan, kansallisen riippumattomuuden aatteeseen intomielisesti sitoutuneeseen, yksimieliseen ja
syvästi uskonnolliseen jaloon kansaan ainoastaan veljellinen rotuyhteys vaan myös syvä
kohtalonyhteys.”
- Tuolloin katsottiin, että meillä on yhteinen alkuperä ja myös geneettisesti ja etnisesti olemme sukulaisia. Sanomalehdet
uutisoivatkin joka päivä Suomen rintaman
tapahtumista.
- Tämän myötä Suomi-kuva muuttui
Unkarissa merkittävästi ja urhoolliseen
pohjoiseen veljeskansaan suhtauduttiin esimerkkinä ja sen taisteluun lupauksena paremmasta tulevaisuudesta, Richly toteaa.
”Kalevalan kansa taistelee elämästä ja
kuolemasta. Se ei ole pelästynyt eikä säikkynyt vaan tarttunut aseisiin, ja sankarirunoelmat voivat syntyä uudelleen”, julistettiin ja
vedottiin kansalaisiin unkarilaisissa lentolehtisissä jo joulukuun loppupuolella 1939.

Unkarin luterilaisen kirkon apu
Unkarissa käynnistettiinkin useita erilaisia keräyksiä Suomen hyväksi. Useita miehiä ilmoittautui vapaehtoiseksi taistellakseen Suomen sotilaiden rinnalla. Kaupungit, erilaiset yhtiöt, laitokset, seurat, koulut
ja monet muut tahot tukivat merkittävillä
summilla Suomen Punaista Ristiä.
Unkarin luterilaisella kirkolla oli perinteisesti ollut kiinteä yhteys Suomen veljeskirkkoon, joten ei ollut yllättävää, että
myös se osoitti myötätuntoa ja apua Suomea kohtaan. Suhteet olivat tulleet varsinkin Suomen itsenäistymisen jälkeen paljon
tiiviimmiksi.
- Unkarin luterilaiselle kirkolle olivat
suhteet Suomeen tärkeitä, koska Unkarissa
luterilaiset ovat vähemmistönä. Suurin osa
Unkarin evankelisluterilaisista asui niillä
alueilla, jotka Unkari menetti ensimmäisen

Suomeen saapui vapaaehtoisia miehiä Unkarista taistelemaan Suomen rinnalla talvisodassa. Suomen armeijan johto
ohjasi ulkomaalaiset vapaaehtoiset kansainväliselle koulutusleirille, jossa heitä valmisteltiin talviseen sodankäyntiin.
Varsinaisiin taisteluihin vapaaehtoiset eivät ennättäneet osallistua, mutta he auttoivat muissa tehtävissä. Hiihtoharjoituksia heille järjestettiin mm. Lapualla.
maailmansodan jälkeen. Unkarin luterilaisen kirkon stipendisäätiön kautta Unkarista
tuli pappeja Suomeen ja tämä lujitti entisestään kirkkojen välejä, Gábor Richly sanoo.
Luterilaiset piispat kääntyivät joulukuun
puolenvälin jälkeen seurakuntalaisten puoleen kiertokirjeellä: ”Suomen kansan käsi
pitää evankeliumia korkealla - -, Jumalaa
vastaan sotiva 185-miljoonainen neuvostokansa on tallaamassa ja jalkoihinsa kolmeja puolimiljoonaisen Jumalaa palvelevan
Suomen kansan - -. Kerran kansojemme
kehdot keinuivat vieritysten, ja Jumalan alttarilla olemme myös veljiä.”
Gábor Richly sanoo, että Unkarin luterilainen kirkko näki ateismin uhan. Jos ateistinen Neuvostoliitto olisi vallannut Suomen,
olisi maan luterilainen kirkko kohdannut
tuhon ja uskon harjoittaminen olisi kielletty.
- Näkökulmaa ei ole Suomessa paljoakaan korostettu. Seikka on kuitenkin tärkeä. Samalla kun Suomi taisteli vapautensa
puolesta, maa taisteli uskonvapauden puolesta, kristinuskon puolesta ja ateismia vastaan. Ja sillä tavalla säilyttää myös samoja
arvoja, joita luterilainen kirkko vaali Unkarissa, toteaa Gábor Richly.
Piispat kehottivat, että kaikissa luterilaisissa seurakunnissa olisi hyvä järjestää
jumalanpalveluksia nimenomaan Suomen
hyväksi. Kirkot alkoivatkin järjestää erilaisia Suomi-iltamia ja rukoushetkiä, joissa
kerättiin rahaa Suomen hyväksi.
- Unkarin luterilainen kirkko toimitti
jopa vihkosen, joka auttoi näiden hyväntekeväisyystapahtumien järjestämisessä. Siinä
oli mallirukouksia, psalmeja ja muita lauluja jotka, sopivat aiheeltaan tapahtuman
luonteeseen. Vihkosessa oli myös artikkeli
Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta ja
sen herätyksestä.
Unkarissa roomalaiskatolilaisuus on
enemmistönä, sen jälkeen reformilaisuus ja
kolmantena luterilaisuus.
Richlyn perheessä Gabor itse kuuluu
katolilaiseen kirkkoon, mutta hänen isänsä
puolelta kaikki kuuluvat luterilaiseen kirkkoon, samoin kuin Richlyn puoliso.
- Meidän nuorempi poikamme on luterilainen, mutta vanhempi poika katolinen.
Eri kirkkokuntiin kuuluminen ei aiheuta
mitään ongelmia perheessämme.
Richly onkin innostunut isänsä Sont
Richlyn hankkeesta tehdä 13-osainen elokuvasarja Martti Lutherin elämästä. Elokuva-

FT Gábor Richly on julkaissut lukuisia
artikkeleita ja kirjoja sekä Suomen
että Unkarin historiasta. Hän on
toiminut muun muassa Helsingin
yliopiston sekä Budapestin Eötvös
Loránd -yliopiston lehtorina ja viime
vuosina Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtajana Helsingissä.

Unkarin luterilainen kirkon toimittama hyväntekeväisyysjumalanpalveluksiin toimittama vihkonen.
Vihkosta säilytetään Unkarin kansalliskirjastossa. Vihkonen on nähtävillä
Suomessakin Unkarilaiset vapaaehtoiset talvisodassa -näyttelyssä
27.1.–31.8.2016 Jalkaväkimuseossa
Mikkelissä.

sarjan on tarkoitus olla valmis vuonna 2017.
- Tällöin tulee kuluneeksi viisisataa
vuotta Lutherin syntymästä. Suomen evankelisluterilainen kirkkokin rahoittaa tätä
hanketta ja tietenkin Saksan luterilainen
kirkko ja valtio.
Sont Richly osallistuu aktiivisesti luterilaisen kirkon toimintaan Unkarissa.
- Isälleni kirkko ja jumalanpalveluselämä on todella tärkeää. Hän on jo vuosia
osallistunut myös maallikkona kirkkonsa
johtoon. Tämä vastaa Suomen kirkolliskokousta, Gabor mainitsee.

Nagy toteaa muun muassa, että ”he ovat
pitkiä ja lujia, kun maansa männyt ja koivut sekä graniitti, jolle he ovat rakentaneet maansa ja talonsa. - - Taistelu maan
ja ilmaston kanssa on lujittanut ja karaissut suomalaiset miehet ja myös naiset, niin
että vuosisatainen sortokaan ei ole saanut
heitä taipumaan eikä murtumaan.
FT Gábor Richly on julkaissut suuren
määrän artikkeleita ja kirjoja sekä Suomen
että Unkarin historiasta. Hän on toiminut
muun muassa Helsingin yliopiston sekä Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston
lehtorina ja viime vuosina Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtajana Helsingissä. Richly on kirjoittanut myös teoksen
Veli Veljen puolesta – Talvisota ja Unkari (Docendo), joka ilmestyi vuoden 2015
loppupuolella.
Tarja Lappalainen

Huokaistiin helpotuksesta
Unkarissa huokaistaan helpotuksesta, kun
Suomen talvisota päättyi 13.3.1940. Neuvostoliitto ei saanut valloitettua pientä Suomea.
- Suomalaisia ja heidän sisukkuuttaan
ihailtiin mitä suurimmassa määrin. Iván

