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MUKANA

Miesten kamarissa
tuneet. Miesten lempiaiheita ovat
heidän omien sanojensa mukaan
urheilu ja politiikka. Seurakunnan asiat kiinnostavat joka miestä
jollain tavalla.
– Kyllä me täällä vakaviakin
puhutaan. Taustalla on vakaa usko, vaikka me välillä puhutaankin
mitä sattuu, miehet kertovat.
Keskustelu katkeaa, kun joku
muistaa tietokilpailun. Se kuuluu
vakio-ohjelmistoon ja on miesten mukaan sivistävä osuus. Jokainen saa paperin, jossa on parikolmekymmentä kysymystä esim.
linnuista, presidentin puolisosta
ja mäkihypystä. Sitten kerrotaan
oikeat vastaukset. Oman osaamisensa voi pitää omana tietonaan,
mutta parhaan pistemäärän saajan on kuitenkin paljastuttava, sillä hän saa laatia seuraavaan tapaamiseen tietokilpailukysymykset.
Miehet ovat kokoontuneet
Hyllykamarissa jo neljän vuoden ajan Eero Rajalan johdolla.
Yhdessä on laulettu virsiä, kuultu alustuksia eri aiheista ja käyty
Lankarissa saunomassa. Leppoisasta vapaasta keskustelusta ja yhdessäolosta kahvikupin äärellä miehet tuntuvat erityisesti nauttivan.

Ravintolatoimikunnan jäsen Teija Vakkila, puheenjohtaja Katariina Rinta ja toimikunnan jäsen Anna-Maija
Arkkola muistuttavat, että kenenkään ei tarvitse ponnistella kökässä yksin.

Isonkyrön juhlaravintolaan
tarvitaan 500 talkoolaista

I

Minna Ylimäki-Hemminki
Kuva: Julia Ylimäki

n maanantai klo 13.30 ja Nurmon Hyllykamarista kuuluu
iloinen puheensorina. Klo 14 alkavan miestenkamarin ensimmäiset
osanottajat ovat jo saapuneet paikalle ja keskustelua käydään vuolaasti kahvikupin äärellä.
– Tätä tapaamista odotetaan
kovasti ja siksi tänne tullaan hyvissä ajoin, eräs heistä kertoo.
Joka toinen viikko kokoontuvaan piirin tulee lopulta 9 miestä,
joista yksi on uusi. Vakiokävijöitä
on 9 –15. Poissaolevia kaipaillaan
ja arvaillaan, että hyvä sää on houkutellut hiihtämään.
Kahden tunnin tapaamisen aikana hiljaista hetkeä ei tule. Puhutaan puhelinosakkeista, urheilusta, politiikasta, eri uskonnoista, seurakunnan tilaisuuksista,
vihkiparista, Herättäjän seuroista,
vapaaehtoistehtävistä, säästä, autojen vioista, ovelta ovelle -kaupustelijoista ja hiustenleikkauksesta. Moni tuntuu leikkaavan itse
hiuksensa.
Puhe kulkee sujuvasti aiheesta
toiseen ja kaikilla on selvä mielipide. Kantaa otetaan myös päivänpolttaviin asioihin. Tunnelma
on hyvä ja viihdyttävä, kuten yksi mies sanoo. Tuntuu siltä, että
tänne ovat hyvät ystävät kokoon-

Kuva: Elina Koski

O

sonkyrön herättäjäjuhlien ravintola valmistautuu tarjoamaan
heinäkuisena juhlaviikonloppuna
ainakin 28 000 ruoka-annosta. Vieraat muonitetaan taivasalla.
Ravintolan linjastosta tulee 50
metrin pituinen. Ruokaa saa 20 jakelupisteestä. Juhla-alueelle perustetaan myös grillejä, kahvioita ja
invaruokala.
Nälkäisistä ja janoisista vieraista huolehditaan talkootyönä. Kökkään tarvitaan noin 500
ihmistä. Ravintolatoimikunnan
puheenjohtaja Katariina Rinta kutsuu talkoisiin väkeä koko
maakunnasta.

Tehtäviin
opastetaan

Miesten kamarissa sivistyy, lupaavat nämä miehet. Seuraava miesten
kamarin tapaaminen on maanantaina 2.4. klo 14–16 Hyllykamarissa.

KUUKAUDEN KOMMENTTI

Lakeuden Risti

Siunauksen toivottaminen on meidän
kristittyjen tapa sanoa, että me välitämme
ja arvostamme tasavaltamme presidenttiä.
(Piispa Irja Askola)

Kökkään saa osallistua voimiensa
mukaan. Katariina Rinta vakuuttaa, että juhlaravintolassa pärjää
tavallisin ihmisen arkisin taidoin.
Töihin tarvitaan ruoanjakelijoita,
täydentäjiä, siistijöitä, makkaranpaistajia ja rahastajia.
Rinta rohkaisee myös miehiä
muonituskökkään.
− Heille on suunnitteilla kuljetus- ja vedenkeittotehtäviä sekä
raskaiden lämpöastioiden käsittelyä. Ravintolassa tarvitaan myös
teknisiä taitoja.
− Kullekin riittää yksi tehtävä. Kenenkään ei tarvitse itse
miettiä, mitä ihmettä hän voisi
tehdä kökässä. Tärkeintä on nyt
ilmoittautua. Järjestämme jokaiselle tehtävän, neuvomme ja annamme selvät ohjeet. Kökkä on
yhteispeliä.

Hygieniapassi ei
ole välttämätön
Katariina Rinnalta on usein kysytty,
voivatko hygieniapassittomat ihmiset osallistua ravintolakökkään.
− Kyllä voivat. Hygieniapassi on
hyvä asia, mutta kaikki eivät tarvitse sitä.
Suurin osa ravintolan työvuoroista kestää kuusi tuntia. Ravintolatoimikunta toivoo ihmisten ahertavan useita vuoroja, mutta yhteenkin vuoroon voi ilmoittautua.
Etelä-Pohjanmaan maanpuolustus- ja tukiyhdistys järjestää juhla-alueella soppatykkien käyttö
koulutusillan heinäkuun alussa.
Herättäjä-Yhdistys osti viime
syksynä puolustusvoimien huutokaupoista soppatykkejä ja alfakeittimiä. Juhlaviikonlopuksi niitä
pitää myös lainata.
Ravintolan pääemännäksi on
pestattu kotitalousteknikko Asta
Asunmaa. Kouliintunut suurtapahtumien muonittaja on emännöinyt jo Laihian, Nurmon ja
Seinäjoen herättäjäjuhlat.

Monta tapaa
ilmoittautua

Kökkään ilmoittaudutaan herättäjäjuhlien kotisivuilla tai Isonkyrön
kirkkoherranvirastosta saatavalla talkoolomakkeella. Lomakkeen
voi pyytää virastosta puhelimitse
(p. 471 5800).
Ilmoittautumislomakkeita saa
myös seuroista, Seinäjoen seurakunnan kirkkoherranvirastosta,
Seinäjoen seurakuntakeskuksesta,

seurakunnan uudesta Kismuskahvilasta sekä Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron seurakuntatoimistoista. Täytettyjä lomakkeita
varten näissä paikoissa on palautuskirjekuori, joka toimitetaan
Isoonkyröön.
Elina Koski

Ohjelma julki
Juhlaohjelma julkistettiin viime
viikolla. Juhlien pääohjelmana ovat
seurat juhlakentällä Isonkyrön keskustassa.
Iltaisin herättäjäjuhlilla järjestetään enimmäkseen musiikista
koostuvaa oheisohjelmaa. Konserteissa kuullaan mm. virsiä sekä
kuorojen esittämänä että uusina
sovituksina.
Esimerkiksi Jorma Hynninen ja
Tapio Tiitu pitävät kirkkokonsertin.
Heli Karhumäki ja kansanmusiikkiyhtye Kiharakolmio esittävät Lakeus, rukous, vapaus -teoksen.Lapsille
ja nuorille on omaa ohjelmaa, mm.
kersakirkko, veisuut ja pyhäkoulu.
E-P:n Musiikkiopiston Lauluflikatkuoro ja Jaakko Löytty pitävät kaksi
perhekonserttia.
Pukkilansaaressa konsertoivat
perjantai-iltana Jaakko Löytty ja
Mika Nuorva, lauantaina stand
up -koomikko Mikko Vaismaa ja
Juha Tapio kitaroineen. Jatkot ovat
yöpiknikillä.
Herättäjäjuhlille kokoonnutaan
jo 118. kerran. Ohjelma tarkemmin
juhlien nettisivulla.
Herättäjäjuhlat Isossakyrössä
6.−8.7.2012, www.h-y.fi/juhlat
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PÄÄKIRJOITUS

Alttarilla

Seinäjoella 28.3.2012

Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. (Sak. 9:9)

Jouko Ikola
Nurmon kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Pyhä kuva

Kuva: Raili Paul

Virsi 54:1
Käykäämme nyt
Jerusalemiin
ja yhdessä
paastotkaamme
ja Jeesusta
kärsimystiellänsä
nyt nöyrästi
seuratkaamme.

Kuoleman kivi liikahtaa

Virren viemää

Ernst Christoph Homburg 1653.
Ruotsalaisen runoilijapapin Paul Nilssonin (1866–1951) paastonajan avausvirsi häivyttää ajallisen välimatkan: se tuo Jeesuksen kärsimyshistorian tapahtumat nykyaikaan tai vie meidät hänen aikalaisikseen, miten vain. Virsi
johdattaa seuraamaan Jeesusta hänen kärsimystiellään.
Anna-Maija Raittilan suomennos ei ehkä tavoita samaa harrasta yksinkertaisuutta, joka huokuu Nilssonin ruotsinkielisestä virrestä. Yhteinen molemmille on kuitenkin suloinen pohjoismainen kansansävelmä. – Virren ensimmäinen suomennos (Pauli Vaalas) ilmestyi kokoelmassa Hengellisiä lauluja ja virsiä 1951.Paul Nilssonin ensimmäinen virsivihko ilmestyi 1895, ja myöhemmin
hän julkaisi paitsi ehdotuksen virsikirjan lisäykseksi myös oman ehdotuksensa korjatuksi virsikirjaksi. Ruotsin nykyisessä virsikirjassa hänen virsiään on
seitsemän ja oman kirkkomme ruotsalaisessa virsikirjassa kahdeksan.

Keväinen kirkkaus
Olen ulkoillessani viime päivinä ihastellut ja ihmetellyt talvisen luonnon kauneutta.
Kuinka ihanalta tuntuu auringon antama hento
lämmön tunne kovien pakkasten jälkeen. Leuto ilma ja keväinen kirkkaus antavat lenkkeilijälle hyvän
mielen. Olenkin monesti pysähtynyt Lapuanjoen uomassa miettimään Jumalan suurta ja taitavaa luomistyön voimaa. Kuinka hyväksi ja kauniiksi hän on
maailmamme luonut.
Luonnossa kulkiessa tavoittaa myös hiljaisuuden
ja syvän rauhan. Mikä onkaan tärkeämpää tämän
ajan keskellä, kuin pysähtyminen sanattomana ihailemaan auringon säteiden kirkkautta ja lumisen maiseman häikäisevää valoa.
Olen myös miettinyt sitä, kuinka kirkas onkaan
Jumalan kirkkaus taivaassa, kun tämä maan päälläkin näkyvä kirkkaus tarvitsee aurinkolasit sen näkemiseen.
Pysähtyminen luonnon keskellä tuntuu pyhältä. Pyhä Jumala luomiskauneudellaan pysäyttää ihmisen arjen keskellä ammentamaan voimaa luonnon lähteestä. Miten hyvin hän onkaan maailmam-

SANA

me suunnitellut. Vaihtelevat vuodenaikamme luovat jatkuvasti uusia näkemyksiä ja kokemuksia, joita
olen aina myös työmatkoillani ihastellut.
Monesti pitkät työmatkat ovat olleet minulle
luonnon kauneuden näkemisen paikkoja. Siinä matkaa tehdessä näkee luonnon muutoksen vuoden
aikojen mukaan. Kiitollinen mieli nostaa esiin Siionin
Kanteleen laulun 442.
1. Loista kevät aurinko, lämpöäsi anna,
kevät mieltä kirkasta ihmismieliin kanna.
2. Haihdu hanki hohtava, nouse laine, laula!
Toivu kevät, elämä, murru kuolonpaula.
3. Usko toivo rakkaus kasva sydämissä.
Kukkasien noustessa elvy ihmisessä.
4. Kiitosvirsi vaikeni usein talven mailla.
Kiitä nyt ja riemuitse, kevätkiurun lailla!
5. Kiitos Isä taivainen, kauniin kevään tähden.
Kerran ikikevääseen, riemumielin lähden.
Marketta Veikkola
kappalainen
Ylistaron kappeliseurakunta

Yksi koskettavimmista pääsiäisen kertomuksista on kuvaus venäläisistä sotavangeista. Tarina kertoo väsyneistä, nälkiintyneistä, palelevista miehistä, joista yksi muistaa nousevan päivän olevan pääsiäinen. Voimistuvana lauluna viriää ryysyläisten joukossa oman kirkon
riemuliturgia: ”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti...”
Vuosituhannet kirkon matkasaatossa – mahdottomissakin kohtaloissa – kulkenut uskontunnustus tarttuu miehiin, painuneet päät
nousevat. Häivähtää toivo, jota eivät edes vankilan piikkilangat ja
muurit voi kahlita.
Tästä voi meille luterilaisillakin olla opittavaa. Me selittelemään
tottuneet luterilaiset voimme sortua siihen myös sellaisessa Jumalan
kansan juhlassa, jossa portti avautuu ennen kaikkea rukouksen, liturgian, virren ylistyksen ja musiikin antamin välinein. Pääsiäisaamu jos
mikään on sellainen juhla.
Ylösnousemuksen salaisuutta ei ratkota älykköjen väittelyssä, ei
saarnaesitelmissä, eikä mystisten kokemusten metsästyksessä. Yksi
kirkon opettajista on sanonut, että ymmärryksemme tavoittaa vain
kipinän nuotiosta ja pisaran valtamerestä.
Olkoon pääsiäisaamuna Raamatun teksti kipinä, virret, musiikki ja
rukoukset pisara valtamerestä ja ehtoollinen murunen leivästä, jonka juuri on iankaikkisuudessa.
Suomalaisen kristillisyyden ilon varovaisuuteen on syy. Ristin teologia löysi nopeasti maaperän hallaisten peltojen, korpiteiden, nälkävuosien ja sotien runteleman kansan parissa. Tunnistamme jotakin
tuttua murheiden, sairauksien ja kuoleman ristien kohotessa.
Ja kuitenkin.
Rohkenemmeko antaa ilon ja toivon tarttua sotavankien esimerkin
antamalla rohkeudella – jopa mahdottoman edessä?
Kuoleman kivi liikahtaa, yön muuri murenee
aurinko nousee, aamun maa ristejä valaisee.
Murheiden laakso vihertää, elämä versoaa
lohduton, karu erämaa herää ja kukoistaa
Kurjuuden oveen – ihmiseen, elämä kolkuttaa
hylätyn majan surkeuteen, rakkaus kurkistaa
Vieraaksi saapuu Herramme, mahdoton tapahtuu
hyvyydestä ja toivosta majamme rakentuu.

ALAKERTA

Arkea ja juhlaa
Seurakunnassa on valmistumassa vuoden 2011 toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumisen raportit, joissa tarkastellaan vuoden toimintaa.
Tärkeintä työtä vuonna 2011 oli seurakuntalaisille läheinen ns. perustyö. Tämä perustyö muodostuu eri alueilla tehdystä seurakuntatyöstä. Perustyötä ovat myös jumalanpalvelukset, hartaudet, kirkolliset toimitukset jne. Tässä kaikessa toteutuu lähetyskäskyssä saatu tehtävä ihmisten keskuudessa.
Seinäjoen seurakunta ja sen lähiseurakunnat tiedetään ja tunnetaan toiminnallisesti aktiiviseksi alueeksi. Lisäksi Seinäjoki on liikenteelliseltä sijainniltaan erinomainen paikkakunta. Siksi Seinäjoen seura
kunta saa toimia monien maakunnallisten ja valtakunnallisten tapahtumien ja juhlien pitopaikkana. Nämä tapahtumat vaikuttavat seura
kuntaelämässä lisäämällä osaltaan jo ennestään monipuolista hengellistä antia ja aktivoimalla seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina
vastuunkantajina.
Viime vuonna seurakunnassa järjestettiin seitsemän alueellista tai
valtakunnallista tapahtumaa. Näistä suurimmat olivat Kansanlähetyspäivät, joilla oli 13 500 vierasta ja hiippakunnan vapaaehtoistyön juhla
Ylistarossa, jossa oli 2 000 vierasta.
Vuodenvaihteen jälkeen suurelta osin Nurmossa toteutetussa Koivu
ja tähti- runotapahtumassa oli 3 000 vierasta. Oletettavaa on myös, että Peräseinäjoen kirkon juhlat tämän vuoden aikana saavat väen liikkeelle.
Seurakunnalla ja sen monipuolisesti jakamalla sanomalla on paikkansa.
”Herra, olet auttajamme, sinun ovat taivas, maa. Sinulta myös elämämme tien ja tarkoituksen saa. Minkä teemme rukoillen, sinuun, Herra
uskoen, saamme jättää hallintaasi, siunaukseen lupaamaasi” Vk 847:1
Jukka Salo
vt. kirkkoherra
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Mitä seurakunta ja seurakunnan jäsenyys sinulle merkitsevät?

Päämäärä on yhteinen
Elämme uskon
varassa

Kati Latikka

J

äsenyys on toinen Seinäjoen seurakunnan painopisteistä vuonna 2012. Lakeuden Ristilehdissä seurakuntalaiset kertovat,
mitä jäsenyys heille merkitsee.

Kati Latikalle on tärkeää se,
että seurakunnassa ei määritellä,
kuinka pitäisi käyttäytyä ja uskoa
”oikein” sopiakseen mukaan.
– Jokainen tässä yhteisössä
on Kristuksen edessä yhtä rakas,
omanlaisen luonteensa ja elämänsä kanssa. Saan ihmetellä muiden
kanssa Jumalan luomaa maailmaa,
kiittää, purnata, kuunnella, yrittää
auttaa ja rukoilla. Kun seurakunta
kokoontuu yhteen, voimme uskoa että mukana on myös Kristus.
Elämme yhdessä uskomme ja toivomme varassa, kertoo Latikka.
Kati ajattelee myös, että seurakunnan jäsenenä hän voi olla turvaamassa seurakunnan käytännön
moninaista toimintaa, joista hänen
sydäntään lähinnä on lähimmäisten auttaminen.

– Nyt kotiäitinä ollessani tärkeä
henkireikä on osallistua seurakunnan perhekerhoon. Keskimmäinen lapsemme käy myös seurakunnan kerhossa. Jäsenyys merkitsee sitä, että voin omalla pienellä
panoksellani olla vaikuttamassa
evankeliumin eteenpäin viemiseen
sanoin ja teoin, hän toteaa.

Erilaisia
tehtäviä

Nina Maria Vitikaiselle seura
kunta on Jeesuksen Kristuksen
seuraajien ja Hänen ylösnouse
mukseensa uskovien muodostama
ryhmä.
– Minun mielestäni seurakunta
on Kristuksen ruumis ja me kristityt sen jäseniä. Olemme erilaisia ja
seurakunnan sekä sen jäsenten eri
tarpeisiin luotuja. Kristuksen ruumista verrataan puuhun. Puussa

on erilaisia osia, joilla kaikilla on
erilaiset tehtävät. Yhteys muiden
kristittyjen välillä ei ole kaikkien
ihmisten samanlaisuutta tai pyrkimystä siihen, vaan erilaisuuden
tarpeen ymmärtämistä. Juuret
pysyvät paikallaan, mutta latva
heiluu ja ylistää näkyvämmin.
Myös rungolla ja lehdillä on eri
tehtävä. Myös me ihmiset olemme luonteeltamme ja tavoiltamme erilaisia, mutta silti meillä on
yhteinen päämäärä, sanoo Vitikainen.
Hän ajattelee myös, että seurakunnan jäsenyys ei ole tae taivaaseen pääsystä, vaan se edellyttää
sen myöntämistä, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja voittanut pahan. – Omin teoin emme
taivaaseen pääse, hän sanoo.
– Seurakunta ei ole minulle mitään liturgiatehdas, vaan paikka,

Vapaalla

Nina Maria Vitikainen
jossa voin kokea kuuluvani muiden kristittyjen kanssa samaan
Kristus -ruumiseen.
Minna Ylimäki-Hemminki

PAPPI PAKISEE

Udmurttimummot
Harrastuksena Japani rokkaa kirkon
– Olen haaveillut pitkään Japanin matkasta ja nyt se on toteutumassa. Olen lähdössä ystävän
kanssa kahdeksi viikoksi Tokioon lokakuussa, kertoo Seinäjoen alueseurakunnan lastenohjaaja Merja Loppi matkasuunnitelmistaan.
Japani-innostus iski kuin salama kaksi vuotta sitten.
– Kuuntelin sattumalta japanilaisen laulajan ja lauluntekijän
Gackt Camuin kappaleita You
Tubesta ja ihastuin niihin valtavasti, vaikka en ymmärtänyt sanoista
mitään. Musiikki oli todella vaikuttavaa ja vei mukanaan, kertoo
Merja.
Siitä alkoi Japani-innostus.
Merja aloitti japanin kielen opiskelun kansalaisopistossa viime
syksynä. Hän on lukenut myös
Japaniin liittyvää kirjallisuutta,
opiskellut maan historiaa ja ottanut selvää, miten Japanissa pitää
käyttäytyä ja tutustunut japani-

Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

laisiin ihmisiin. Hän toimii myös
20 japanilaismusiikkia sisältävän
Facebook-sivuston ylläpitäjänä
ja on ollut järjestämässä artistien
konsertteja Suomeen yhteistyössä Kanzen Musicin eli japanilaista
musiikkia maahan tuovan yhtiön
kanssa. Japani on keskeinen osa
Merjan vapaa-aikaa. Musiikin lisäksi japanilaiset ihmiset ovat tehneet syvän vaikutuksen.
– Japanilaiset ovat aina niin
lämpimiä, ystävällisiä ja iloisia.
Heidän kanssaan pärjää hyvin, kun
hymyilee ja on kohtelias. He ovat
myös tarkkoja ja täsmällisiä, joten
se pitää ottaa huomioon. Sovituista tapaamisista ei voi myöhästyä,
hän kertoo.
Japanissa kirjoitusjärjestelmiä
on kolme. ”Hiragana” ja ”katakana” ovat helpot tavumerkit, joita
on vain noin sata kappaletta ja ne
Merja on jo opiskellut. ”Kanji”merkit ovat isoin opiskelutehtävä
ja sillä niiden opiskeluun menee
pidempi aika. Japanin kielen lausuminen on suomalaiselle helppoa.
– Aion oppia tämän kielen, hän toteaa päättäväisesti.
Merjan viikon
kohokohta onkin
tiistai-illan japanin
kielen tunti kansalaisopistossa, jossa
hän tapaa noin kaksikymmentä muuta
Japani-fania.
Minna
Ylimäki-Hemminki

Merja Loppi
rakastaa
japanilaista
musiikkia.

Ei Lordin euroviisuvoitto ollutkaan euroviisujen huippu ja
loppu. Jännitys on taas viritetty huippuunsa. Venäjän edustajiksi painaltavat nyt kansallispuvun helmat suorina udmurtti
mummot. Näin heidät valolavan
päällä jo kympin uutisten loppu
kevennyksessä.
Aivan varma en ole mummojen mitasta. Lordin hirviöt olivat
parimetrisiä korkokenkien avulla. Pari keskimmäistä mummoa
näyttivät hiukan yli metrin mittaisilta tuohivirsut jalassa. Silti
voimaa ja iloa oli yllin kyllin.
Eniten toivon mummojen
pärjäävän siksi, että he aikovat osallistumisen ja julkisuuden kautta kerätä rahaa kirkon rakentamiseen. Minkälaisen seurakunnan ja uskon näyn
kannattelemina mummot laula-

vat? Ei heidän seurakunnan pipo
ainakaan kiristä laulun ja tanssin kohdalla. Mummojen repertuaariin kuuluu kuulemma Beatles hittejäkin.
Missä on ensimmäinen etelä
pohjalainen kuuden mummon
kirkkokuoro, joka vetäisisi kansallispuvut päälle ja palauttaisi nuoruudesta mieleen pari vetävää kipaletta. Sydämessä sykkisi halu ilahduttaa ihmisiä ja
rakentaa seurakuntaa. Luulen,
että keikkaa alkaisi pukata. Kesän Provinssi ja Vauhtiajot kiinnostuisivat. Farmarit ja Asuntomessut eivät juuri muuta vetonaulaa kaipaisi.
En tiedä, saavatko Udmurtian
(Suomen sukuinen kansa muuten) mummot kirkkorahat kasaan, mutta uskon voimaa ja
välittämisen sanomaa he jo

kuuluttivat. Tähän asti kuuluisin udmurtti on kiväärin keksijä
Kalashnikov. Nyt ammutaan kuitenkin pehmeämmillä konsteilla.
Mummot olivat ehdolla jo
toista kertaa. Sinnikkyys palkittiin nyt karsintavoitolla. Laulujen
sanat ovat kuulemma yksinkertaisia. Niissä kerrotaan lämmitetystä uunista, lapsista, puista ja
kodista. Buranovin isoäidit voittivat iloisella lallatuksella, jossa vain kertosäe on englanniksi:
Party for everybody, come on,
let´s dance (Nämä juhlat ovat
kaikille, tule, tanssitaan). Kuulostaako evankeliumilta? Vapise
Eurooppa!
Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi

Lakeuden Risti

Kuva: Leena Hautala

niin kova, että joku taitava on jo
ehtinyt kutoa kirkkorasat lehtikuvan perusteella.
Rasoja myös myydään seurakuntatoimistossa. Miesten rasojen
hinta on 25, naisten 20 ja lasten 10
euroa.

Kuva: Outi Rantala

Kirkkorasavillitys Peräseinäjoella
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Nurmon kappeliseurakunnassa
diakoniatyötä
tekevät Helena
Nahkuri (vas.),
Lassi Nahkuri,
Merja Kiviluoma
ja Katja Kankaanpää.

Ikkuna mallina

K

Rasakirkko
Ensimmäisen adventin eli 2.12. jumalanpalvelusta vietetään Perä
seinäjoella paitsi perhejumalanpalveluksena, myös kirkkorasamessuna. Monetkohan kirkkorasat silloin kirkkoväen käsistä löytyy?
Leena Hautala
Kuva: Leena Hautala

Niin Asta kuin Anelmakin
sanovat, että rasapiiri on samalla myös sosiaalinen tapahtuma.
On mukavaa kokoontua yhteen
”ompeluseuraan” kuin ennen
vanhaan. Anelma tosin nauraa,
että piirissä jutellaan joskus niin
paljon, että kotona sitten pitää
piirissä kudotut kerrokset purkaa
virheiden vuoksi. Tarkkaavaisuus
herpaantuu.
– Jos kuviollisten rasojen tai
peukalon tekeminen ei oikein onnistu, kannattaa lähteä rasapiiriin
mukaan. Täällä kyllä ohjataan ja
neuvotaan, lupaavat naiset.
Into Peräseinäjoella on ollut
Kuva: Leena Hautala

irkkorasavillitys on vallannut Peräseinäjoen. Kirkon ja
seurakunnan juhlavuoteen liittyvä kirkkorasaprojekti on saanut
hyvän vastaanoton. Melkein talossa kuin talossa naiset kutovat kirkkorasoja, ja miehetkin niitä jo pitävät käsissään.
– Ensimmäisessä piirissä oli
mukana 18 naista, kertoo rasojen
kudontaa ohjaava Päivi MäkiReini. Hän kertoo, että kahdesti
viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin kokoontuvassa piirissä on
sen jälkeen ollut mukana vaihteleva määrä osanottajia.
– Monet kävivät hakemassa ohjeet ja kutovat kotona, kertoo Päivi.
Asta Iloniemi kertoo, että
”monta huokaasua ja puhallusta”
on rasan kutimen kanssa pitänyt
tehdä, on pitänyt purkaa ja kutoa uudelleen. Kutominen on niin
mielenkiintoista, ettei meinaa töihin ehtiä, ja kotiin tultua pitää
kudin heti ottaa käteen.
– Tässä aivoja saa virkeämmäksi, mallin kanssa pitää vähän miettiä, sanoo Asta.
Anelma Kantola on kutonut
rasoja jo ison kasan. Hänen entinen opettajansa otti yhteyttä ja
tilasi ohjeet. Joku on tilannut rasat
joululahjaksi koko perhekunnalleen. Olisi kuulemma mukavaa,
kun joulukirkossa koko väellä olisi
kirkkorasat kädessä.

S

ijaisena Nurmon kappeliseurakunnassa työskennellyt diakoni
Katja Kankaanpää on helmikuun
alusta vakinaistettu diakonian virkaan.
Katja muutti Hyllykallion seurakuntakodilta Nurmon seurakunta
kodille. Hänen tehtäviinsä kuuluvat
lähimmäis- ja asiointiapu, vastuu
eläkeläisten toiminnasta, näkövammaiset, sururyhmät, yhteisvastuu,
kylätoimikunnat ja kriminaalityö.
Katjan tavoittaa puhelinnumeroista
06 418 4377 ja 050 369 1750.
Katjan seuraajaksi Kati Latikan äitiysvapaan sijaisuuteen valittiin diakoni Lassi Nahkuri. Sijaisuus kestää
ainakin tämän vuoden loppuun. Hän
on työskennellyt diakonina Vesilahden seurakunnassa. Hän on kotoisin
Kangasalta ja naimisissa diakoni Helena Nahkurin kanssa. Lassin työpöytä sijaitsee Hyllykallion seurakuntakodilla ja hänen tehtävänkuvaansa
kuuluvat päihdetyö, työkyvyttömyyseläkeläiset ja invalidit, mielenterveyskuntoutujat ja omaishoitajat.
Lassin tavoittaa puhelinnumeroista
06 418 4366 ja 050 369 1755.

Rasa… ja sen malli.

Kuva: Leena Hautala

Vuoden 2002 kirkkoherran vaalissa annettiin kaikkiaan 4 625 ääntä.
Jos toukokuussa seurakuntalaiset ovat yhtä aktiivisia, äänestäneitä on
noin 8 300. Kuvassa vuoden 2002 vaalilautakunta aloittamassa ääntenlaskentaa.
kappeliseurakuntien seurakuntatoi- seurakuntavaaleissa, kun valitaan
mistoissa 13.–18.5. kello 9 –18. Koti- kirkkovaltuustoa.
äänestyksen voi tilata kirkkoherranEdellisessä kirkkoherranvaalisvirastosta viimeistään 11.5. Kannat- sa vuonna 2002 Seinäjoella äänesti
taa seurata lehti-ilmoituksia.
21,06 prosenttia äänioikeutetuista,
Äänioikeutettuja vaalissa ovat joita silloin oli 21 945. Nyt ääni
11.3. Seinäjoen seurakunnan jäse- oikeutettuja on yli 39 500.
ninä olleet, viimeistään vaalipäiväKirkkoherraehdokkaiden esittenä 18 vuotta täyttävät henkilöt. 16- ly sivulla 12.
ja 17-vuotiaat saavat äänestää vain

Nurmon diakoniatyöstä vastaa
diakoni Helena Nahkuri, jonka tehtäviä ovat lisäksi kehitysvammatyö,
työnhakijat ja perhetyö. Hänen
työpisteensä on Hyllykallion seurakuntakodilla. Helenan tavoittaa
puhelinnumerosta 06 418 4365 ja 050
567 4422.
Nuorisotyönohjaaja Kirsi Martikkalan hoitovapaan sijaisena
varhaisnuorisotyössä on aloittanut
Jasmin Pekola, kun Sari Saari siirtyi Seinäjoen lyseon erityisopettajan
sijaiseksi. Jasmin siirtyi varhaisnuorisotyöhön Hyllykamarista.
Hyllykamarin työntekijänä aloitti Merja Kiviluoma. Merjan tavoittaa puhelinnumerosta 0400 986 298
tai 06 418 4369.
Nurmon seurakuntatoimiston
toimistonhoitaja Hannele Luoma
jäi vuodeksi vuorotteluvapaalle. Hänen sijaisenaan maaliskuun loppuun
2013 on Tarja Ahvenniemi.
Hyllykallion seurakuntakodilla
vahtimestari-siivooja Birgit Kortesniemen sijaisuutta tammikuulle
2013 asti hoitaa Hannele Salmenautio.

Maria, Johannes ja Matias
ovat kestosuosikkeja
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Seinäjoen kirkkoherra valitaan 20.5.
S

einäjoen seurakunnan kirkkoherran vaali on sunnuntaina
20.5. Vaali alkaa Lakeuden Ristin
jumalanpalveluksen jälkeen noin
kello 11.15. Vaalilautakunta päättää myöhemmin, mihin saakka
vaalihuoneisto on avoimena.
Kirkkoneuvosto taas päättää kokouksessaan 29.3., onko äänestyspaikkana Lakeuden Risti vai seurakuntasali.
Tuomiokapitulista on ilmoitettu, että vaaliehdotus on tullut
lainvoimaiseksi 9.3. Tuomiokapituli
on määrännyt vaalisijoille asetetut
toimittamaan klo 10 alkavan päivä
jumalanpalveluksen Lakeuden Ristissä seuraavasti: Heikki Sariola
22.4., Jukka Salo 29.4.ja Ari Auranen 6.5. Ylimääräiseksi ehdokkaaksi
voidaan pyytää Seinäjoen kappalaista Merja Lampilaa. Ylimääräinen ehdokas ei anna vaalinäytettä.
Kirkkoherran vaalissa on nykyisin mahdollisuus myös ennakkoäänestykseen ja kotiäänestykseen.
Ennakkoäänestys on kirkkoherranvirastossa, Ala-Kuljunkatu 1 A sekä

Henkilöstöuutisia

1 Mariaa, 31 Johannesta tai Matiasta kastettiin vuonna 2011
Seinäjoella. Mainitut nimet ovat suosittuja toisia tai kolmansia nimiä. Maria ja Johannes ovat kestosuosikkeja, esimerkiksi yli 100 vuotta sitten ne
olivat Seinäjoella kastettujen lasten
suosituimpia nimiä.
Tyttöjen ensimmäisissä nimissä Neea oli suosituin. Neea-nimen
sai ensimmäiseksi etunimekseen 9
kastettua. Seuraavaksi suosituimpia
ensimmäisiä etunimiä olivat tytöillä
Anni (8), Siiri (7), viime vuoden suosituin Aada (6), Ella (6), Emilia (6),
Emmi (6) ja Venla (6). Viisi tyttövauvaa sai ensimmäiseksi etunimekseen
Enni, Iina, Julia, Sofia, Veera tai Viivi.
Poikien suosituimpien ensimmäisten etunimien kärjessä ovat Lauri, Leevi, Lenni ja Oliver. Kukin nimistä on
seitsemällä miespuolisella kastetulla.
Kuudella pojalla nimenä on Eelis, Eemeli, Eetu, Jimi, Konsta, Luka, Niilo,
Peetu, Samuel, Santtu tai Viljami.
Vuoden 2010 suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Seinä
joella Aada ja Elias, joka oli ylivoimainen, sillä 15 lasta sai sen ensimmäiseksi etunimekseen.
Kun lasketaan kaikki etunimet,
samat nimet ovat vuosi toisensa jälkeen kärjessä. Marian sai joksikin nimekseen 41 kastettua – ensimmäisenä etunimenä se ei ole yhdelläkään.
Muita suosikkeja ovat Emilia (27),
Sofia (29), Aino (17), Anni (14), Linnea (14), Susanna (14) ja Matilda (13).
Johannes ja Matias on jonakin
nimenä kaikkiaan 31:llä kastetulla,
seuraavaksi suosituimpia ovat Juhani
(26), Mikael (26), Onni (21), Viljami
(20), Jaakko (18) ja Oliver (15).
Seinäjoen seurakunnassa kastet-

Kuva: Mikko Hautala

Asta Iloniemelle on tullut ohjeessa ”pökkööspaikka”, ja Päivi MäkiReini neuvoo.

Päivi Mäki-Reini on idean äiti.
Hän kertoo kirkon penkissä istuessaan katselleensa ikkunoita. Hänen isoäitinsä kutoi vuosia sitten
hänelle kuviolapaset, joissa toistuu sama kuvio kuin Ylistaron
kirkon ikkunoiden ristikko on.
Päivi kertoo, että siitä ajatus lähti liikkeelle, ja mallin suunnitteli
seurakunnan entinen talouspäällikkö Ritva Korpi.
Lapsille on oma malli, ja aikuisten mallin kokoa voi muuttaa kutomalla erikokoisilla puikoilla tai
eri paksuisesta langasta.
– Hienoa, että seurakuntaa ja
kirkon sanomaa tuodaan esiin
tälläkin tavalla, kiittelee Anelma
Kantola.

Hän on Nella Leena Olivia,
ja asuu Tampereella.
tiin vuonna 2011 kaikkiaan 716 henkilöä, joista aikuisia oli 23. Naisia kastettiin 351 ja miehiä 365.
Naisten eri nimiä oli Seinäjoella
käytössä 337, miesten nimiä 283.

Sofia ja Elias
Suomen suosituimmat

Sofia ja Elias ovat vuonna 2011 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet Väestörekisterikeskuksen tilastojen mukaan. Sofian sai ensimmäiseksi
nimekseen 449 tyttöä. Elias annettiin
etunimeksi 506 pojalle. Kärki on siis
aivan erilainen kuin Seinäjoella.
Sofian jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat
viime vuonna Venla, Aada, Emma ja
Aino. Pojille useimmin annetut etunimet Eliaksen jälkeen olivat Onni,
Eetu, Leo ja Aleksi. Kaikista tyttöjen
saamista nimistä viisi suosituinta olivat
edelleen Maria, Sofia, Emilia, Olivia ja
Aino. Viisi suosituinta poikien nimeä
olivat Juhani, Mikael, Johannes, Olavi
ja Onni. Tämä lista taas on hyvin samanlainen kuin Seinäjoen kastetuilla.
Viime vuonna nimen sai 30 120
tyttöä ja 31 260 poikaa.
Valtakunnan suosituimmat nimet löytyvät osoitteesta www.vrk.fi.
Leena Hautala

Lakeuden Risti
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Mukavia
seurakuntalaisia
Kuva: Elina Koski

toimi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa lapsityössä, innostui
opiskelemaan avoimessa yliopistossa pedagogisia ja teologisia
aineita. Opintosuorituksia tuli
niin runsaasti, että hän haki kolmeen yliopistoon, ja valitsi Joensuun. Opinnot hän aloitti 2003,
ahersi kaksi talvea ja kesää ja vihittiin papiksi 2006.
– Perheen tuki oli tietysti ensiarvoisen tärkeää. Joka viikonlopuksi tulin Joensuusta kotiin
Lapualle, kertoo Marketta.
Teologin töitä hän on tehnyt
Jurvassa, Laihialla, Ylihärmässä
ja Kortesjärvellä.

Vajaamiehitys
Ylistaron kappalaisena 1.4.
aloittava Marketta Veikkola siunataan virkaan y hdessä johtavan kappalaisen J ukka Tuppuraisen kanssa 2. pääsiäispäivänä.

P

Aikuisena papiksi
Marketta Veikkola opiskeli papiksi varttuneemmalla iällä. Hän

Leena Hautala

Y

listarolainen Anita Keski-Hirvi
sanoo, että hänelle pääsiäinen on
suuri hengellinen juhla. Se on myös
armollinen juhla. Kun kaikkea joulun mukanaan tuomaa touhua ei ole,
ehtii itse juhlaan hiljentyä ja keskittyä. Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla, mutta hengellisyys jää kaupallisuuden ja monenlaisen touhun alle.
– Työssä käyvä perheenäitikin saa
pääsiäisenä mahdollisuuden hiljentyä, sanoo hän.

Tärkeä viikko
– Hiljainen viikko on minulle tosi tärkeä iltakirkkoineen ja ahtisaarnoineen Muistan lapsesta saakka käyneeni aktiivisesti iltakirkoissa. Kiirastorstai on aivan oma juttunsa, kuten
myös pitkänperjantain jumalanpalvelus ilman urkujen soittoa, kertoo
Anita Keski-Hirvi.
Luterilaisia moititaan jäämisestä
pitkänperjantain suruun ja murheeseen ja unohtavan pääsiäisen ylösnousemusriemun. Anita arvelee, että
jos ihminen ei ole hiljaisella viikolla
käynyt läpi kaikkia Jeesuksen kärsimyshistorian tapahtumia, vähintään
kiirastorstaita ja pitkääperjantaita, ei
hän ehkä oivalla pääsiäisen riemua.
– Minua puhuttelee kiirastorstain
ilta monine tapahtumineen, ja onhan
se ehtoollisen asettamisen päivä. Lapsuuden kotikirkossani Vähässäkyrössä
on alttari riisuttu, kirkko hiljennyt,
valot sammutettu ja puettu mustat
liinat ja valmistauduttu pitkäänperjantaihin. Oli ihanaa, että viime vuonna saatiin omaan Ylistaron kirkkoonkin tämä vaikuttava ja puhutteleva
käytäntö. Kiirastorstaista alkoi Jeesuksen valtava kärsimys vangitsemisineen ja kidutuksineen aina Golgatan
ristinkuolemaan asti. Ja tämän kaiken
Hän teki meidän puolestamme! Evankeliumien teksteissä on pääsiäisajan
tapahtumissa eroja, mutta kaikki ne

antavat paljon, kun niihin keskittyy ja
niiden ääressä hiljentyy.

Pitkä perjantai
Anita Keski-Hirvi kertoo, että hänen
lapsuudessaan pitkäperjantai oli todella pitkä. Häntä hieman harmittaa, ettei ole omille lapsilleen jatkanut perinnettä.
– Pitkänäperjantaina saatiin tuskin
mennä ulos. Äiti ja isä eivät antaneet
tavata kavereita, joiden kanssa oli päivittäin tekemisissä. Se oli pitkä päivä.
Omien lasten kanssa siitä on puhuttu,
mutta siitä ei ole pidetty kiinni, vaan
on saatettu lähteä vaikkapa sukulaisten luo vierailulle.
Anitan perheeseen kuuluu aviomiehen lisäksi kolme poikaa, josta
nuorimmainen on enää kotona.
– Vanhemmat pojat kävivät pääsiäislauantaina trullittamassa, mutta
nuorinta se ei kiinnosta. Oikeastaan
haluaisin, että virpominen tapahtuisi
palmusunnuntaina, kuten muualla
Suomessa. Pohjanmaalla itäinen ja läntinen perinne ovat suloisessa sekamelskassa, ja virpojat liikkuvat pääsiäislauantaina. Jos kehtaisi lapsensa laittaa virpomaan, laittaisin palmusunnuntaina.
– Kotona näkyvät pääsiäisen aikaan narsissit, ja lapsille on laitettu
herkkuja pahvisiin muniin, joita on
pitänyt etsiä. Viime vuonna askartelimme Nuutin kanssa tyhjän haudan
kivistä, ja pääsiäisaamuna sinne ilmes-

tyi enkeli. Se on samalla piirongilla
kuin jouluna seimiasetelma.
– Kukat, keltainen väri, rairuoho,
tyhjä hauta, pajunkissat kuuluvat
pääsiäiseen.

Veisuu
Anita Keski-Hirvi käy mielellään eri
kirkoissa ja silmäilee, millainen symboliikka niissä näkyy.
Jumalanpalveluksessa hänelle ovat
virret tärkeitä, ne ovat rukouksia. Yhdessä muun seurakunnan kanssa laulaminen on ehdoton juttu.
– Pitää saada osallistua veisuuseen,
mutta pitää olla sananjulistustakin. Se
ruokkii. Raamatun kertomukset ovat
tuttuja jo pyhäkoulusta ja koulusta,
mutta tutuistakin kertomuksista löytyy aina uusia juttuja. Sana puhuu. On
uskomatonta, miten Sana voi kolahtaa
juuri määrättyyn elämäntilanteeseen.
Sanasta saa vastauksia ja voimaa.
Hiljaisen viikon ja pääsiäisen virsistä Anita Keski-Hirvelle tärkeitä ovat
77 Käy yrttitarhasta polku, ja pääsiäisvirsistä 105 Aurinkomme ylösnousi,
samoin 104 Pilvimuurista valo välähtää. Lapsuudesta on jääneet tärkeiksi
virsiksi 78 Vieraalla maalla ja 88 Lensi
maahan enkeli. Näitä lauletaan pyhäkoulussa.
– Käy yrttitarhasta polku pitää ehdottomasti veisata kokonaan, sanoo
hän.

Leena Hautala

Anita KeskiHirven mielestä
pääsiäinen on
hengellisempi
juhla kuin joulu,
jossa sanoma
jää kaiken
kiireen ja
touhun alle.

Levossa ja hiljaisuudessa
Sinun käsiisi
Keskiaikaisissa ja monissa nykyisissäkin luostareissa joka ilta lauletaan yksinkertaisella sävelmällä rukous In manus tuas Domine commendo spiritum meum. Redemisti me Domine, Deus veritatis. Sinun käsiisi, Herra, annan henkeni. Pelasta minut, Herra, totuuden
Jumala.
Rukous toistuu illasta toiseen,
tuttuna ja rauhallisena. Sävelmä ei
ole suuri eikä dramaattinen. Se on
päinvastoin laulettu aina raamatun
tekstin alussa ja se on laulajilleen
hyvin tuttu. Jumalan käsiin jätetään
oma henki yhtä pienellä ja lempeällä tavalla, samalla tavalla kuin iltarukouksessa Levolle lasken Luojani,
armias ole suojani, jos sijaltain en
nousisi, taivaaseen ota tykösi.
Tutun iltarukouksen juuret ovat
luostareiden jokailtaisessa huokauksessa ja vielä enemmän, Jeesuksen
sanoissa ristillä. Joka ilta saamme
jättää henkemme Jumalan käsiin.
Samalla annamme Hänelle jokaisen hengenvetomme, jokapäiväisen
hengityksemme, kaikki päivämme.
Musiikkipedagogi
Hilkka-Liisa Vuori

Hiljaisuuden ääni
Hiljainen rukouslaulu koskettaa hyvin syvältä ihmismieltä. Rukouslaulussa koko kehomme soi. Rukouslaulu johdattaa meidän sydämemme hiljaisuuteen. Tässä hiljaisuu-

dessa meillä on mahdollisuus kuulla kuin häivähdyksenä, kirkkaana
hetkenä Jumalan ääni. Kuin lempeässä tuulessa, ei myrskyn eikä pauhinan keskellä. Laulu on lepoa.
Hilkka-Liisa Vuori on hiljattain
väitellyt rukouslaulusta tohtoriksi
Sibelius Akatemiassa. Useita vuosia
hän on opettanut hiljaisuuden laulua erilaisilla kursseilla ja retriiteissä.
Kurssien laulut ovat keskiaikaisia,
On uskomattoman ihanaa tuntea
kehossaan ja mielessään keskiaikaiset sävelmät ja tekstit. Lauluja on
laulettu ja rukoiltu satoja vuosia.
Olemme kuin silmukka sukupolvien ketjussa.
Psalmilaulut opetellaan korvakuulolta. Teksti viedään mieleltä sydämelle. Tätä opetellaan konkreettisesti kuuntelemalla käsillä kehon resonanssia. Oma keho on soitin, joka
on alussa on kuin olisi ollut kauan
käyttämättömänä. Äänet haetaan
pienesti, kuunnellen ja tuntien.
Äänellä rentoutumiseen johdattavat harjoitukset ovat helppoja ja yksinkertaisia. Ennen kaikkea ei tarvitse
osata ns. laulaa! Äänellä huokaaminen rauhoittaa mieltä, rentouttaa lihaksia ja syventää hengitystä. Ihmisen
oma ääni on lepopaikka, se on rukouksen paikka.
Helena Turja

Hiljaisuuden lähteellä

18.4. klo 17–18, Lakeuden Ristin toimituskappelissa.
Rukoushetki ja luento Jouko Ikola. Luennon aihe: Hiljaisuuden runo
Rukouslaulukurssi 29.–30.9. ”Rentouttava ja hoitava ääni” Lakeuden Ristin kappelissa. Kurssi on la klo 13–18 ja su klo 12–14.
Hiljaisuuden messu Lakeuden Ristissä su klo 10, Vox Silentii. Kouluttajana on musiikkipedagogi Hilkka-Liisa Vuori Lisätietoja: www.
voxsilentii.fi. Kurssin hinta on 30 €. Ilmoittautuminen Seinäjoen
seurakuntaan 06 418 4230.

Hiljaisuuden retriittejä

19.–21.10. Työhyvinvointi -retriitti Lankarissa.
Ohjaajina Matti Kristola ja Johanna Rinkineva. Hinta 60 €. Ilmoittautuminen 10.10. mennessä Nurmon seurakuntatoimistoon 418
4371.
2.–4.11. Pyhäinpäiväretriitti Haapaniemen Kuortaneella. ”Kotiinpaluu”.
Tutkitaan Rembrantin mestariteosta, jonka teemana on kotiinpaluu. Kirjoitetaan kokemuksesta, jonka se synnyttää. Ohjaajina:
Anja Ghiselli ja Helena Turja. Retriitin hinta on 170 €, Seinäjoen seurakuntalaisilta 130 €. Ilmoittautuminen 6.10. mennessä:
lapua.tuomiokapituli@evl.fi (mainitse: nimi, puh, kotiosoite ja
sähköposti) / Leena Hirvelä, p. 020 763 0923.
8.–10.3.2013 Psalmilauluretriitti Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella.
Psalmilaulua ohjaa musiikkipedagogi Hilkka-Liisa Vuori, hiljaisuuteen johdattaa pastori Helena Turja. Retriitin hinta 170 €
(Seinäjoen seurakuntalaisilta 130 €). Ilmoittautuminen 25.2.2013
mennessä: lapua.tuomiokapituli@evl.fi / Leena Hirvelä, puh. 020
763 0923. www.seinajoenseurakunta.fi/hiljaisuuden-retriitit.

Kuva: Leena Hautala

astori Marketta Veikkola aloitti helmikuussa Ylistarossa vt. seurakuntapastorina, huhtikuun alusta hän aloittaa kappalaisen virassa, mihin
hänet valittiin syksyllä. Toisena
pääsiäispäivänä hänet siunataan
kappalaisen virkaan yhdessä uuden johtavan kappalaisen Jukka
Tuppuraisen kanssa.
– Olen tyytyväinen ja tykännyt. Ylistarossa on tosi mukavia
seurakuntalaisia, kiittelee Marketta Veikkola.

Ylistaron
seurakuntapastori
Minna Lainimo palaa äitiyslomaltaan syksyllä, ja siihen saakka
Jukka Tuppurainen ja Marketta
Veikkola palvelevat seurakuntalaisia kahdestaan. Tarpeen vaatiessa muista kappeleista ja alueseurakunnasta on luvattu apua.
– Ylistaro on tosi vilkas seurakunta, jossa toimintaa on tosi
paljon. Yritämme palvella parhaamme mukaan. Juuri on ollut 20 kinkerit, ja seuroja on tosi
paljon, luettelee Marketta Veikkola.
Lapsityöstä siirtyminen papin työhön sujui Marketalta sujuvasti. Hänen mielestään työt
ovat erilaisia, ja molemmissa
työssä on omat haasteensa.
– Jumalanpalveluselämä on
seurakuntalaisten kohtaaminen
on papin työssä tärkeää, sanoo
Marketta Veikkola.

Pääsiäinen on hengellinen, armollinen juhla
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Kiirastorstaina kirkko pimenee
H

iljaisen viikon torstai, kiirastorstai, on Pyhän ehtoollisen
asettamisen päivä. Kiirastorstain
ehtoollinen kuuluu suomalaisten
pääsiäisen viettoon. Kiirastorstain

jumalanpalveluskaavaan kuuluu
kirkon valmistaminen pitkäänperjantaihin.
Kiirastorstai on vuoden neljänneksi suosituin kirkossakäynti-

Violetista mustaan

päivä. Ehtoolliskirkossa käy lähes
130 000 suomalaista. Vuoteen 1772
kiirastorstai oli Ruotsi-Suomessa
pyhäpäivä, kuten Tanskassa on
vieläkin.

Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

Kuva: Leena Hautala

Kiirastorstain liturginen väri on
violetti tai sininen, kuten muinakin hiljaisen viikon päivinä. Kiirastorstain messun päätteeksi monissa kirkoissa poistetaan violetit tekstiilit ja vaihdetaan ne mustiin tai
alttari peitetään mustalla kankaalla. Yleensä myös viimeinen virsi
veisataan ilman säestystä, ja kirkon
valot sammutetaan. Seurakunta
valmistautuu suremaan Kristuksen ristinkuolemaa.
Lakeuden Ristissä poistetaan
alttarilta ja saarnatuolista violetit tekstiilit, kukat ja kynttilät ja
tilalle laitetaan mustat tekstiilit.
Törnävän kirkossa tehdään samoin, ja siellä punasamettinen

alttarikaide peitetään mustalla
kankaalla.
Peräseinäjoen kirkossakin kiirastorstain messun lopussa vaihdetaan mustat tekstiilit alttarille, alttarikaiteelle ja saarnatuoliin. Nurmon kirkossa kynttilät kannetaan
pois, mustalla vaatteella peitetään
alttari ja saarnatuoli. Valojen himmentyessä kokonaan mustalla
alttarilla lepää viisi verenpunaista
ruusua. Ylistaron kirkossa kynttilät sammutetaan, valot himmennetään ja viimeinen virsi veisataan
ilman säestystä.
Seurakuntalaiset kertovat, että
kiirastorstain messu ja sen päätös
on hyvin vaikuttava niin sisällöltään kuin sanomaltaankin.
Leena Hautala

Törnävän kirkon alttari verhotaan kiirastorstain iltana mustalla kankaalla, joka poistetaan pääsiäisyön messussa. Kangasta laittamassa vahtimestari Irma Muilu.

Viisi punaista ruusua muistuttaa Jeesuksen viidestä haavasta.

Pääsiäisen sanomaa draamoilla Ahtisaarnat – minne
ne ovat kadonneet?
P
almusunnuntaina Lakeuden
Ristissä kello 19 ”Kolme Simonia” ja maanantaina kello 17 ja
19 draama ”Rakkautta loppuun
asti” Törnävän kirkossa tuovat
pääsiäisen sanomaa seurakuntalaisille draaman muodossa.
Kolme Simonia esitettiin ensimmäisen kerran jo keväällä 2009
ja nyt näytelmä esitetään palmusunnuntaina Lakeuden Ristissä
ja hiljaisen viikon keskiviikkona
Peräseinäjoen kirkossa. Esiintyjinä
ovat Esa Perttu, Heikki Koivisto
ja Hannu Malkamäki. Tekstin on
kirjoittanut Markku Orsila.
Törnävän kirkon draamaa on
työstetty koko alkukevään ajan.

Esitys perustuu Johanneksen
evankeliumin pääsiäisteksteihin.
Näihin teksteihin sisältyy paljon
kokemuksia ja elämää, joka on
ikään kuin rivien välissä. Tämän
”näkymättömän” maailman tekijät ovat halunneet tehdä näkyväksi. Se on tarkoittanut sukeltamista
siihen tunteiden vuoristorataan,
jonka pääsiäisajan tapahtumat
synnyttävät.
Esityksessä kiirastorstaita ja
pitkäperjantaita katsotaan opetuslapsen silmillä tässä ja nyt.
Rakkautta loppuun asti on
koskettava, elämyksellinen ja
vavahduttava esitys. Tekijät ovat
halunneet tehdä esityksestä pel-

kistetyn: tärkeää on vahvan sanoman välittäminen, eivätkä
niinkään komeat lavastukset
ja puvut. Kirkko itsessään on jo
täynnä symboleja, jotka avaavat
näkymättömän maailman todellisuutta. Esitystä vievät eteenpäin
myös virret, hengelliset laulut ja
tanssi.
Esityksen konseptin on luonut
Kimmo Kovanen. Hän myös ohjaa esityksen. Esiintymässä ovat
Johanna Kovanen, Marja Mäkelä ja Henna Jousmäki. Osa tekijöistä on myös tuttuja Teatteri
X:n ja Kristillisen teatteriyhdistyksen produktioista.
Esityksiin on vapaa pääsy.

Kuva: Leena Hautala

Johanna Kovanen ja Marja Mäkelä esiintyvät Törnävän kirkon pääsiäisdraamassa.

A

htisaarnojen katoamista kyselee piispa Eero Huovinen
uusimmassa kirjassaan Lähdön
aika.
Piispa muistelee, kuinka hänen
lapsuudessaan oli hiljaisella viikolla joka arki-ilta tapana mennä
kuuntelemaan Kristuksen kärsimyshistoriaa ja pappien ahtisaarnoja. Pienelle pojalle ne olivat
olleet pitkästyttäviä, mutta hiljaisuuden mielekkyys oli avautunut
myöhemmin. Helsingistä hiljaisen
viikon ahtisaarnat ovat kuulemma
loppuneet lähes kokonaan, ne ovat
korvautuneet erilaisilla musiikkiilloilla.
Perinteiset ahtisaarnat ovat
loppuneet muuallakin Suomessa,
vaikka hiljaisen viikon iltakirkoista on saatettu käyttää ”ahtikirkko” nimitystä. Ahtikirkko herättää kysymyksen: Mikä ihmeen
ahti?
Uskonpuhdistuksen
aikaan
laadittiin neljän evankeliumin
pohjalta koottu yhdistelmä, Kristuksen kärsimisen historia. Suomeksi sen julkaisi ensi kerran
Mikael Agricola jo vuonna 1549.
Kärsimyshistoria on jaettu kuuteen lukuun eli ahtiin. Sana ahti
tulee latinan actus, ruotsiksi akt,
näytöstä tarkoittavasta sanasta.
Näistä lukukappaleista muodostuvien näytösten, ahtien pohjalta pidettyjä saarnoja on sanottu
ahtisaarnoiksi. Hiljaisen viikon
aikana kunakin iltana saarnattiin
yhdestä ahdista ja pitkänäperjantaina kahdesta (viides ahti aamulla tai päivällä, kuudes ahti illalla).

Aikaisemmin ahteja käytettiin
myös paaston ajan viikkosaarnoissa, näin ne tulivat käydyksi kahdesti läpi joka vuosi.
Jo vuoden 1958 evankeliumikirjassa ahdit korvattiin kullekin
hiljaisen viikon päivälle valitulla
lyhyemmillä evankeliumiteksteillä. Ahteja sai käyttää, mutta ne
ovat jääneet käytännössä pois,
vaikka ahtikirkoista puhuttaisiinkin. Viimeisimmässä jumalanpalvelusuudistuksessa vuonna 1997
ahteja ehdotettiin palautettavaksi
vaihtoehtoisena tekstiaineistona.
Kirkolliskokous kuitenkin hylkäsi
ehdotuksen, mutta niitä toki saa
edelleen käyttää.
Ahtisaarnat ovat voineet tuntua muistakin pikkupojista kuin
Eero Huovisesta pitkiltä. Kristuksen kärsimyshistorialla on kuitenkin merkillinen voima. Hiljaisen
viikon evankeliumin sanoma ei
tarvitse ihmeellisiä tulkintoja, riittää vain, kun kuuntelee ja antaa
Sanan puhua.
Huovinen pohtii kirjassaan,
kuinka Vapahtajan kokema pilkka, tuska, häpeä ja haavat puhuvat omalla traagisuudellaan. Jos
asetumme Kristuksen rinnalle ja
kuljemme mukana hänen kärsimyksissään, suhde omiin ja toisten tuskiin joutuu uuteen valoon.
Kreikan kielen sana sympatia tarkoittaa yhdessä kärsimistä.
Hiljaisen viikon keskiviikkona
4.4. klo 19 Ylistaron kirkossa luetaan perinteinen ahti ja kuullaan
ahtisaarna.
Jukka Tuppurainen
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Ahkeroitsijoita ja jäynän tekijöitä
Kuva: Aila Palmusen arkisto

os oikein muistan, aloitimme
rippikoulun käymisen jo syksyllä 1961 pappilan punaisessa pihatuvassa, josta pitäjällä käytetään
kai vieläkin nimeä rippikoulutupa.
Kävimme siellä pitkäänsä talvikauden ajan.
Opettajina meillä olivat lääninrovasti Nikolai Honkala, pastori
Erkki Koskimäki ja kanttori Pentti Kortesmaa. Muita opettajia en
muista. Honkala oli vakaa vanhan
ajan kirkonmies, mutta asiallinen.
Koskimäki oli reipas nuori ja aika lailla humoristinen. Hän osasi
laskea leikkiä ja elävöittää opetuksensa erilaisilla kertomuksilla.
Kuria he kumpikin osasivat pitää
myös peräpenkille saakka. Minun
paikkani oli jossakin etupuolella.
Penkkijärjestystä en tarkasti muista. Istuin pääasiassa salin pihanpuoleisella laidalla.
Muistot rippikoulukavereista
ovat aika hataria. Peräpenkillä taisi
olla levottomampaa. Siellä pystyi
tekemään jäynää vapaammin ja
touhuamaan omia juttuja. Joidenkin kanssa ystävystyin paremmin,
mutta useimmat jäivät etäisiksi.
Enhän minäkään mikään erityinen seurustelija ollut. Jäljestäpäin
vuosikymmenten jälkeen muutamien kanssa on tavattu ja silloin
jokseenkin ensimmäisenä tokaistaan, että mehän oltiin samaan aikaan rippikoulussa. Sen perusteella sillä ajalla oli merkitystä uuden
tuttavapiirin syntymiselle. Jotkut
heistä jäivät mieleen jäynän tekijöinä, toiset ahkerina ja tunnollisina katekismuksen opettelijoina.
Joillakin pojista oli aivan ilmiömäinen muisti. Toiset takkusivat
läksyjen kanssa.
Rippikoulussa opetettiin Raamatun tekstejä kristinoppia ja
virsiä. Katekismus oli keskeisessä
asemassa ja sehän piti osata ulkoa.
Sillä peloteltiinkin sitten koko
rippikouluajan. Olisi ollut noloa
seurakunnan edessä rippijuhlassa
jäädä tuppisuuksi kun pappi kyseli
Katekismuksen osaamista. Kyllä se

Rippikoululaisista otettiin valokuva rippikoulutuvan edessä syksyllä
1961. Keskellä opettajat: pastori Erkki Koskimäki, kirkkoherra Nikolai
Honkala ja kanttori Pentti Kortesmaa.

Peräseinäjoen rippikoulutytöt syksyllä 1961.

pani painetta muistin harjoittelemiseen.
Rippijuhlaa varten käytiin kirkossa harjoittelemassa. Protokollan
piti mennä asiallisesti ja järjestyksessä. Kirkossa rippijuhlassa olimme kaikki omissa asuissa. Ei meillä silloin alboja käytetty. En edes
muista käytiinkö yhteisessä valokuvassa tai hommattiinko rippikuva. Kotona pidettiin lähimmälle
sukulaispiirille ja naapureille rippijuhlat. Olinhan saanut sitä varten
uuden puvun, kellon ja sitten rippijuhlassa naapureilta valokuvauskoneen ja albumin. Sukulaisia tuli

käytössä, vaikka en vielä sisäistänytkään sen opetusta. Maailmalle
lähtiessä äiti pani kirjan matkatavaran joukkoon sanoen, että sitä
tarvitaan. Rippilauseen lukemisella
omasta kirjasta oli suuri merkitys
uskon kirkastumiselle vasta armeijan jälkeen. Ehkä pastori Koskimäen suhtautuminen meihin nuoriin
on ollut esimerkkinä myös elämän
matkalla.
Nykyiset kuulumiset ovat sellaisia, että muiden rippikoulukavereiden tapaan olen jo eläkkeellä.
Asustelen vaimoni kanssa kahdestaan, eikä meitä muita olekaan.

Tampereelta asti. Kyllä siinä selvästi oli juhlan tuntua. Samalla se oli
nuorelle miehelle aikuistumisen
juhla. Sen jälkeen pääsi lähtemään
nuorten rientoihin.
Ehkä suvun perintö ja lääninrovastin sukulaisuus vaikuttivat
siihen, että olin rippikoulussa aika
kunnolla. Mutta varmasti myös
aidolla kiinnostuksella oli oma sijansa. Oma rippilause oli merkittävä asia. Sen muisteleminen elämän eri tilanteissa on auttanut ja
ohjannut uskonelämän suuntaa.
Rippikouluaikana saatu Uusi Testamentti virsikirjan kera on ollut

Muistelen elämän matkaa ja elämäntehtävää, jonka olen saanut
tehdä lähetystyössä ja pappina lähetysjärjestön palveluksessa. Kutsumus vie vieläkin usein tien päälle
vierailemaan eri seurakunnissa ja
toimimaan lähetystyön hyväksi.
Kummallisen hyvältä se tuntuu
sydämessä kun tavataan siellä kotiseurakunnan alueella ja tokaistaan: Niin, mehän olimme samassa
rippikoulussa.
Matti Korpiaho
rovasti
Hyvinkää

Kuva: Aila Palmusen arkisto

J

Kuva: Aila Palmusen arkisto

Rippikoulumuisteluja vuodelta 1962

Matti Korpiaho nuorena…

… ja nyt

Helluntaina 10.6.1962 Peräseinäjoen kirkossa ripille päässeistä
otettiin yhteiskuva, mutta ilmeisesti aivan kaikki ripille päässeet eivät
kuvassa ole mukana.

Nurmossa muistellaan 3.6.

Peräseinäjoella pääsi ripille 129

N

P

urmon vuoden 1962 rippikoululaisten juhlapäivää vietetään
sunnuntaina 3.6. Kirkossa on kello
10 messu, jonka jälkeen muistelujuhla Nurmon srk-kodilla. Kutsuvieraina ovat kaikki Nurmon 1962
rippikoululaiset puolisoineen.
Vuonna 1962 Nurmossa ripille
pääsivät: Aaltonen Seppo, Aintila
Salli, Ala-Kortesniemi Juhani, AlaLuukko Marjatta, Alanko Seppo,
Asula Tuula, Autio Hanna-Liisa,
Blomberg, Aila, Elmeranta Kaija,
Elonheimo Heikki, Fränti Leila,
Haapala Jouko, Haapasalmi Leena,
Hakola Sisko, Harju Arja, Harviala Seija, Hirvelä Raija-Maija, Hirvilammi Pentti, Holma Markku,
Ikola Marjatta, Isokoski Arja, Isomäki Antti, Jaskari Eeva, Julmala
Anna, Järvelä Anna, Kangas Pirkko, Kankaanpää Pirjo, Kantola
Pentti, Kapela Oiva, Karjanmaa
Tuula, Kaunismäki Pentti, Kivimäki Eeva, Knaapila Hilkka, Knuuttila
Raimo, Kohtala Pertti, Korpi Kaisa,
Kortesoja Martti, Koskinen Ritva,

Kultti Osmo, Kuoppa Matti, Laitila
Seppo, Latikka Eeva, Latikka MaijaLiisa, Lehtinen Sinikka, Lehtinen
Veikko, Läntinen Rauni, Mannila
Marja, Martikkala Reino, Mattila
Tuula, Meskanen Tapio, Miilumäki Eero, Mäenpää Sisko, Mäki
Hilkka, Mäki-Knuuttila Reino,
Mäkinen Jorma, Mäntymaa Tuula, Neiro Antti, Niemissalo Matti,
Niemistö Eila, Pajulammi Martti,
Paussu Seppo, Peltokoski Oiva,
Puntanen Arvi, Puntanen Liisa,
Peltonen Sinikka, Ranta Terttu,
Reinilä Seppo, Saari Matti, Saarimäki Riitta, Salojenahde Elmi,
Salokorpi Pauli, Savolainen Erkki,
Seies Matti, Sepponen Liisa, Sointula Matti, Suominen Sirkka, Susi
Erkki, Susi Martti, Syrjänmäki Risto, Takala Juho, Takala Pekka, Takala Seppo, Tieaho Martti, Tuokko
Seija, Tuomisto Raili, Tuulikangas
Raija, Valli Veikko, Vedenjuoksu
Saara, Vierimaa Eira, Väliniemi Seija, Takala Martti, Ylimäki Jaakko,
Varpula Martti, Ylinen Seppo.

eräseinäjoen
kappeliseurakunta kutsuu 50 vuotta sitten
ripille päässeet jumalanpalvelukseen ja sen jälkeen juhlaan seurakuntatalolle helluntaina 27.5.
Vuonna 1962 rippipäivä oli silloinkin helluntaina, mutta päivämäärä oli 10.6.
Ripille 1962 päässeet: Aho
Marja-Liisa, Annala Aila, Anttila Marja-Liisa, Haapala Ritva,
Harju Aila, Hautamaa Raila,
Hietikko Hellevi, Hiirikoski Anna-Liisa, Hiirikoski Marja, Jokela
Anita, Jussila Aune, Juupaluoma
Mirja, Kangasniemi Terttu, Kanto Marja-Liisa, Knuuttila Raija,
Korkealuoma Anitta, Koskimäki
Marjatta, Kuntsi Leila, Lahtinen
Annikki, Leppänen Leena, Luuri
Raija, Mansikka Rauha, Marjomäki Marja-Leena, Marttila Margit, Miettinen Tuula, Myllyniemi Liisa, Mylläri Hilkka Anneli,
Mylläri Hilkka Liisa, Mylläri Raila, Mylläri Seija, Mäkimaa Anneli, Mäki-Mantila Lea, Mäntynen

Sisko, Niemi Raija, Ojanen Raija,
Ollikainen Marja, Pahkala Airi,
Penttilä Sisko, Perälä Sisko, Rajala Sinikka, Rintala Terttu, Ritoniemi Airi, Saari Marja-Liisa,
Saarimäki Hilkka, Simppala Kaija, Suokas Marja, Syrjälä Raili,
Takala Raija, Tupamäki Aino,
Vaaranmaa Liisa, Vainonen Sirkka-Liisa, Valkama Annikki, Vierimaa Eira, Viertola Irma, Viitala Maria, Vuolle Airi, Väliniemi
Ritva, Välkky Raija.
Alanko Seppo, Haapamäki
Matti, Harja Paavo, Haukkasalo
Jorma, Hautamäki Markku, Hilli Pentti, Hoikka Jouko, Hyyppä Martti, Jaskari Jaakko, Jaskari
Matti, Jokela Olavi, Kallio-Kujala
Antti, Kangasniemi Simo, Kankaanpää Kauko, Kantola Erkki,
Koivula Aimo, Koivula Reijo,
Korpiaho Matti, Koski-Aho Asko, Koskimäki Onni, Kulmala
Erkki, Laakso Erkki, Laakso Jussi,
Lepistö Reijo, Luoma Johannes,
Luoma Reino, Manni Tauno,

Marjamaa Erkki, Mustalahti Aimo, Myllyniemi Mauno, Mylläri
Risto, Mäkelä Teuvo, Mäki Jussi,
Veikko Mäki Kalevi, Mäntysalo
Markku, Nevala Pentti, Niemi
Pentti, Ojala Matti, Ojala Osmo,
Ojanen Heikki, Paloneva Tapani,
Pasto Lauri, Pasto Olavi, Pasto
Pentti, Pitkäranta Matti, Pohjola Jussi, Puolamäki Esa, Rajala
Rauno, Rajamäki Väinö, Rantasaari Heikki, Rauman Keijo,
Riihioja Matti, Rintala Heino,
Rintala Matti, Rintamäki Risto,
Ruohoniemi Erkki, Ruohoniemi
Jorma, Salinkangas Eino, Saunamäki Martti, Saunamäki Seppo,
Siltala Ilmari, Suhonen Antti,
Syrjälä Heikki, Syrjälä Kauko,
Takala Mauri, Talvitie Jaakko,
Uusi-Pohjola Antti, Vestman
Aarne, Vilponen Heikki, Vähäsalo Tauno, Väliniemi Raimo.
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Seinäjoella konfirmoitiin 462 vuonna 1962

S

einäjoen seurakunnassa näkyivät suuret ikäluokat rippikouluissa kesällä 1962. Seurakunnassa
konfirmoitiin vuoden aikana 462
nuorta – heistä tosin osa oli kotoisin ympäristöseurakunnista.
Keskusammattikoulussa järjestettiin 2 rippikoulua, syksyllä 1961
rippikoulunsa aloittanut ryhmä
konfirmoitiin jo tammikuussa,
toinen marraskuussa. Tyttölyseossa, lyseossa ja yhteiskoulussa järjestettiin rippikouluja, ja kesällä
teologian ylioppilaat opiskelivat
rippikoulun pitoa kesäyliopiston
rippikoulussa.
Seinäjoella vietetään 50 vuotta
sitten ripille päässeiden juhlaa sunnuntaina 19.8. Päivä alkaa kello 10
Lakeuden Ristin messulla, ja sen
jälkeen mukana olijat valokuvataan, ja juhla on seurakuntakeskuksessa. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen numeroon
418 4230.
Eri rippikoulujen nimiluettelot
on aakkostettu, virheitäkin saattaa
olla käsialatulkintojen vuoksi, ja
etunimistä on laitettu ensimmäinen.
29.4.1962 konfirmoidut: Alanko Sinikka, Hakomäki Eeva, Harju Tarja, Harju Tuula, Hautamäki
Pirkko, Hevonkoski Taina, Hämäläinen Sirkka, Hämäläinen Soile,
Jokela Raila, Jokela Riitta, Jussila
Tuire, Karinsalmi Marjatta, Kassinen Marja-Leena, Kettunen Sirkka-Liisa, Keturi Marja-Liisa, Komssi
Tarja, Korvo Anneli, Koskiniemi
Marketta, Krooks Pirkko, Kudjoi
Kaija, Kujala Pirkko, Kulmala Anneli, Kuusisto Liisa, Lahti Salme,
Laitinen Raija, Lakanen Marjatta,
Latvala Kirsti, Leskinen Aura, Linna Pirjo, Manner Arja, Myllymäki
Elli, Mäenpää Pirkko, Mäki Hilkka,
Mäki Raili, Mäkinen Aino, Niemelä Maire, Ojala Anneli, Peltonen
Aune, Pennanen Marja-Leena, Pihlajaniemi Riitta, Piiri Arja, Puska
Marja-Leena, Puska Riitta, Puska
Tuula, Raitila Pirjo, Ringman Pirjo, Ristimäki Ritva, Salli Seija, Sallila Ritva, Salo Marja-Terttu, Siltala
Pirkko, Stolt Raija, Suksi Kaarina,
Suohalme Ulla, Suominen Raija,

Syngelmä Anita, Takamäki Ulla,
Tikka Tuula, Tourula Anna-Maija,
Vainionpää Marja-Liisa, Valtonen
Leila, Vierula Pirkko-Liisa, Viinamäki Anna-Maija, Vilmunen Elli,
Yliaho Sisko, Öster Marja-Leena.
4.11.1962 konfirmoidut: Annala Olavi, Antila Jaakko, Antila
Raimo, Antosalo Jorma, Hakala Matti, Hakoniemi Erkki, Harju
Raimo, Heikkilä Markku, Heikkilä
Voitto, Hietaharju Esko, Ijäs Jorma,
Jaskari Veijo, Jouppi Matti, Järvenpää Erkki, Järvi Martti, Kassinen
Erkki, Kaukonen Jorma, Kekola
Heikki, Kiviharju Eero, Kivipelto Arvo, Koivunen Jarmo, Kopisto Jussi, Koskela Jorma, Koskinen
Veijo, Kristola Mauri, Kuivamäki
Markku, Lahti Pertti, Lehtimäki
Rauno, Leino Mauri, Lilja Seppo,
Luhtala Raimo, Manninen Asko,
Myllymäki Reino, Mäkelä Matti,
Niiranen Matti, Nikkola Vesa, Oksaharju Reino, Pentinmäki Taisto,
Perälä Arto, Puska Jussi, Pöllänen
Pertti, Rajala Mauri, Rantamäki
Erkki, Raudasoja Kalevi, Rauhala
Seppo, Repo Timo, Rintala Lasse,
Risku Pentti, Ristimäki Erkki, Rukkila Erkki, Ruohonen Markus, Saarikoski Kari, Salli Markus, Siirtola
Jorma, Suvanto Reijo, Syrjämäki
Ahti, Vainionpää Jarmo, Vaitovaara Matti, Vanhanen Kari, Vuorela
Heikki, Vähämaa Kaarlo, Ämmälä
Asseri.
Konfirmaatio 28.1.1962, rippi
koulun piti Lauri Knuutila:
Keskusammattikoulun rippikoulu: Aaltonen Erkki, Ahonen
Teuvo, Haapala Jouko, Haavisto
Erkki, Hautala Juhani, Hautaluoma Raimo, Hietala Arto, Horttana
Jorma, Hyytiä Pirjo, Itämeri Mauno, Javanainen Jyrki, Jänisoja Eira,
Kaleva Mauno, Kangas Jaakko, Kasari Martti, Keskitalo Kari, Koivisto Jorma, Koivisto Kalevi, Kontunen Seppo, Koski Osmo, Kujanpää
Pauli, Lapiolahti Kaarina, Lähdesaho Martti, Mannio Mirjam, Mäki
Juhani, Niemi Kari, Niemi Olavi,
Niskakangas Erkki, Oksalahti Erkki,
Ollila Reijo, Peltomaa Juho, Perälä
Arto, Pohjoispää Tarja, Puusniekka Pertti, Rautiainen Raimo, Rii-

konen Marja-Liisa, Rinta-Valkama
Jorma, Rovio Veijo, Sauri Eero, Sorvari Raija, Syrjämäki Risto, Tuisku
Matti, Tuominen Erkki, Uusi-Laitila Marja, Uusitalo Matti, Ylkänen
Heikki.
Konfirmaatio 1.4.1962, rippi
koulun piti Lauri Knuutila: Lyseo: Aaltonen Markus, Ahtaanluoma Kari, Ala-Nikkola Matti,
Anttonen Juhani, Hakala Pertti,
Heinonen Seppo, Hemminki Heimo, Hintikka Armas, Jaskari Antero, Jouppi Matti, Jouppila Heikki, Kallio Timo, Knuutila Markku,
Knuuttila Simo, Kosonen Kari,
Kumpulainen Esko, Mannila Martti, Multamäki Jukka, Mäenpää Seppo, Männikkö Raimo, Niemi Matti,
Nikula Kari, Nyrhinen Timo, Ojanperä Matti, Peltonen Heikki, Piha
Jarmo, Pulkkinen Kari, Rantakoski
Asko, Rantala Erkki, Rasku Pentti,
Rasku Tarmo, Roine Mikko.
Tyttölyseo: Aaltonen Liisa,
Hannu Paula, Harju Marja, Hautaniemi Raija, Isoniemi Kaija, Kivimäki Tuula, Korpinen Irja, Kujanpää Sirpa, Kunttu Varpu, Laitinen
Soili, Luhtanen Leena, Luhtanen
Sirkka, Luukkainen Riitta, Läntelä
Marja, Multamäki Katri, Mäenpää
Tarja, Männikkö Helvi, Männikkö
Maija, Nenonen Ritva, Pohto Elisa, Ranta Pirkko, Rantanen Leena,
Ratilainen Leila, Rosell Arja, Saarimäki Sirkka, Salo Maire, Sjögren
Eija, Soininen Lea, Tenhunen Kaija, Varpula Marja, Viinikainen Eila.
Rippikoulun piti kappalainen
Seppo Aalto: Tyttölyseo: Aarnio
Pirjo, Alkula Lea, Haapala PirkkoLiisa, Harju Leena, Huhtala MarjaLeena, Jokela Marja-Leena, Kelola
Leila, Koivusalo Sirkka, Korkonen
Päivi, Lahti Marja, Niemi Liisa, Närvä Ulla-Kaarina, Peltomaa Sinikka,
Pitkämäki Liisa, Pohtola Lea, Rajamäki Arja, Rinta-Kiikka Kirsti,
Ristilä Tuula, Ruotsalainen Sisko,
Saari Reetta, Tiilikainen Marja,
Tuomisto Raili, Ujanen Maija-Liisa,
Vaara Paula, Vanhatalo Marja-Liisa,
Viitanen Sonja, Viklund Raija, YliHakola Pirkko.
Lyseo: Ala-Hiiro Olavi, Hissa
Pentti, Jakonen Kari, Jouppila Ta-

pani, Karjalainen Jouko, Keltamäki
Juhani, Kuusisto Matti-Pekka, Laiho Esa-Matti, Laitinen Veli, Lakso
Jorma, Lehto Seppo, Luomala Erkki, Mäkinen Reijo, Ojaniemi Antti,
Pihlaja Matti, Pihlajasalo Markku,
Raimovaara Martti, Rauhala Jaakko, Rintala Kari, Ristilä Antti, Saarikoski Matti, Saarinen Heikki, Salmi Jorma, Sillanpää Esa, Suuronen
Kalevi, Söder Jouko, Toivola Pauli,
Tuomaala Ilpo, Turja Jorma, Viitamäki Jorma,
Konfirmaatio 1.4.1962, rippikoulun piti Erkki Kuparinen:
Tyttölyseo: Auranen Pirjo, Hakala
Irma, Hannula Irja, Heikkilä SeijaElisa, Hirvijärvi Helena, Hirvijärvi
Ulla, Jossfolk Maj-Len, Juurakko
Marja, Kivistö Tuula, Koskela Kaisu, Kuvaja Riitta, Laakso Varpu,
Latomäki Sanna, Latvala Eija, Luoma Tuulikki, Malinen Maija-Liisa,
Marttinen Seija, Mustajärvi Tuula, Mustakallio Kerttu, Mäenpää
Riitta, Mäkinen Seija, Mäntymaa
Pirkko, Niemistö Anja, Pajuluoma
Pirjo, Perkiö Ritva, Ranta-Panula
Anna-Liisa, Rintamäki Kirsti, Suominen Riitta, Takala Salme, Vaara
Ilona, Välimäki Raija, Yli-Hallila
Katariina.
Lyseo: Alanen Erkki, Auralinna
Jukka, Hietala Jaakko, Hynninen
Ossi, Jaskari Aatos, Jouppila Seppo,
Jungman Markus, Järvinen Pentti,
Kahranaho Markus, Kallio Seppo, Kallionpää Martti, Karjalainen
Raimo, Kivimäki Raimo, Kivipelto
Pekka, Laine Eino, Lappalainen Aimo, Lehto Heikki, Nurmio Markku, Peltomäki Erkki, Ristilä Raimo,
Räihä Kalevi, Salo Raimo, Selenius
Jouko, Sikkilä Sauli, Tiensivu Heikki, Tikkaoja Reijo, Tuominen Harri, Valtonen Raimo, Valuri Markku,
Vierula Reino,
Konfirmaatio 15.4, rippikoulun piti Paavo Salo: Yhteiskoulun rippikoulu: Ahopelto Sirkka,
Ala-Nikkola Marjatta, Erkkilä Pirkko, Haapasalmi Airi, Hakala Terttu,
Hakamäki Tuula, Huhtamäki Marja-Liisa, Isomäki Ritva, Jouppi Raimo, Jouppila Aino, Kettula Hannu,
Kevarinmäki Ulla, Koivusalo Pentti, Koskimäki Helena, Kuoras Anja,

Ylistaron vuoden 1962 rippikoululaiset
koolla helatorstaina
Y

listarossa vuonna 1962 ripille
päässeet kutsutaan yhteiseen
tapaamiseen helatorstaina 17.5. klo
10 Ylistaron kirkossa alkavaan messuun, sekä sen jälkeen Ylistaron
seurakuntatalolle.
Tapio Kemppainen konfirmoi
seuraavat nuoret 31.5.1962:
Haapala Mailis, Hautala Arja, Hautala Sirkka-Liisa, Hänninen Anna,
Iskala Irja, Isosalo Sisko, Kallioväli
Unelma, Karhu Anna-Liisa, Keisu
Rauni, Keltto Aila, Kujala Anneli, Kärnä Marjatta, Köykkä Hellevi, Lahko Helvi, Linjamäki Kaisu,
Maunuksela Sinikka, Niemelä
Pirkko, Oksanen Eila, Pukkinen
Maria, Punkari Anita, Ratinen
Tuula, Ritola Lea, Sillanpää Mirja, Sillanpää Taimi, Somppi Tuula, Tervasmäki Sinikka, Tikka Elvi,
Tuominen Aune, Valli Anna-Liisa,

Viita Sanna-Liisa, Vähäkangas Anja, Aila Heikki, Alanko Alpo, Antila Mauno, Harsunen Esa, Hauta
Seppo, Hautalahti Kalervo, Heiska
Teuvo, Hirvilammi Antti, Hölsö
Matti, Järvi Kari, Järvi Mikko, Kahila Martti, Kankaanpää Tarmo, Kartano Veikko, Kiikeri Martti, Kiikeri Paavo, Kiikka Mauri, Koivusalo
Martti, Koski Veli, Kujala Markku,
Lammi Jaakko, Latvasomppi Jaakko, Latvatalo Jorma, Lehtimäki
Mauno, Leppinen Mauno, Lintala
Juhani, Loponen Matti, Muurimäki Juhana, Ojares Heikki, Oravasaari Arvo, Pakkanen Seppo, Piuhola
Eero, Pukkinen Paavo, Rimpisuo
Juhani, Riutta Raimo, Ryssy Jorma, Saarimaa Heikki, Suomalainen Pertti, Syrjämäki Jouko, Töyli
Eero, Vierola Jorma, Virta Väinö,
Vuorela Tapio, Vuorenrinta Heikki, Välimäki Martti, Ylinen Veli.

Yhteiskoululaiset:
Aho Eeva, Aurell Helinä, Hölsö
Antti, Iivari Marketta, Kaukosalo Eeva, Keisala Marjatta, KeskiHeiska Marja-Liisa, Kivimäki Kaija,
Korpela Markareetta, Kortesniemi
Liisa, Koskela Raimo, Koski Leena, Kuivinen Esa-Pekka, Kyntäjä
Marja, Latvala Raimo, Leoska Ahti, Loukola Liisa, Loukola Riitta,
Marttala Tuula, Nortunen Sisko,
Nyrhinen Kalevi, Nyrhinen Sirkka, Oksanen Briitta, Piuhola Esko,
Pohtola Juhani, Pouttu Heino,
Pouttu Pirkko, Pouttu Sisko, Punkari Pirkko, Rintamäki Raija, Rintamäki Sinikka, Ritari Raija, Tanttari Maria-Terttu, Tuomisto Raija,
Vehkaoja Marja, Ylinen Terttu,
Åberg Anneli sekä ulkoseurakuntalaiset Niemi Ritva ja Kivimäki
Seija.

Yrjö Takala konfirmoi seuraavat leiririppikoululaiset 17.6.
1962:
Aila Matti, Asu Matti, Heiska Esa,
Hietamäki Anja, Järvenpää Markku, Korpela Jussi, Kuivinen Mauri,
Kujala Marjatta, Kujanpää Kari,
Lammi Simo, Latva-aho Markku,
Latvatalo Liisa, Laurio Timo, Lintala Jussi, Niemi Pentti, Nyrhinen
Raija Katarina, Punkari Heikki,
Rannanpää Elsa, Rintamäki Timo,
Ritonen Matti, Saari Pentti, Seppälä Terttu, Siikala Jussi, Somppi Kaino, Takala Sakari, Talvitie
Hellevi, Torkko Leila, Vaaranmaa
Pentti, Viita Maija-Liisa, Yli-Karhu
Helena, Yli-Koivisto Pertti, Yliluoma Ilkka, sekä ulkoseurakuntalaiset Kuivinen Sinikka, Takala
Matti, Viita Heikki.

Kylmäkoski Antti, Latva-Tuuri Marita, Lehtimäki Sirpa-Liisa, Leppälä Irma, Luokkamäki Raija-Leena,
Nisula Airi, Nortunen Raimo, Paarvala Ulla, Piuhola Esko, Rantala
Marja-Helena, Rinta Hilkka, Röyskö Kalervo, Suorsa Arja, Tillander
Aila, Viinikka Juhani.
Konfirmaatio 23.6.1962, konfirmoi Lauri Knuutila, rippikoulun opettajina teologian ylioppilaat
Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorin assistentin, teol. lis. Yrjö Knuutilan johdolla: Kesäyliopiston rippikoulu: Andersin Martti, Hallila Tarja,
Hautamäki Markku, Jokela Maija,
Kantele Leena, Katajisto Eila, Koivisto Leena, Koskela Helli, Koskinen Antti, Kylmäkorpi Kaisa, Latvala Raili, Latvatalo Kaisu, Lintala
Birgitta, Mäkinen Terttu, Määttänen Pirkko-Liisa, Palmberg RiittaLeena, Rautiainen Riitta, Reinilä
Lauri, Siirilä Tapio, Siirilä Timo,
Sulkko Keijo, Takala Jalo, Tammilehto Sirkka, Toppari Hannu.
Konfirmaatio
25.11.1962,
rippikoulun piti Erkki Kuparinen: Keskusammattikoulun
rippikoulu: Ala-Hakuni Seppo,
Auru Matti, Evälä Ossi, Hakala
Tapani, Hangasmäki Martti, Harju Kaija, Hietikko Veli-Matti, Häkli
Väinö, Jokela Eino, Järvinen Teuvo,
Jääskä Tellervo, Kallio Lasse, Kanto Paavo, Kari Seppo, Kaukoranta
Kaisa, Kiukkonen Jouko, Kiviluoto
Osmo, Kriikkula Reijo, Kujala Raija, Lanamäki Pirkko-Liisa, Latvala
Ulla, Lind Erkki, Mukkala Matti,
Myllymäki Markku, Mäkelä Mauri, Niemelä Irja, Niemelä Risto,
Nikkola Timo, Nortunen Heidi,
Paavola Seppo, Pellonpää Aarne,
Peltonen Aimo, Pihlajaniemi Pirjo,
Piirto Vesa, Puska Rainer, Rantala
Raija-Liisa, Saarikoski Heimo, Salo Esko, Salonen Alpo, Saunamäki
Juhani, Soininen Ritva, Sointula
Jorma, Sutinen Pentti, Tallbacka
Seppo, Talvitie Päivikki, Talvitie Ulla, Tuomi Jaakko, Viitamäki
Markus, Viljanmaa Risto, Vuorenmaa Martti, Yliaho Irma, Yli-Koski
Markku, Yrjänäinen Matti.

Ystäväperheitä
etsitään
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
yhteistyössä seurakunnan opiskelijatyön kanssa etsii uusia ystäväperheitä kansainvälisille tutkintoopiskelijoille.
Opiskelijoita ei tarvitse majoittaa, he asuvat opiskelija-asunnoissaan, mutta kaipaavat tutustua
suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin. Mikäli ystävyys kiinnostaa,
ota yhteys korkeakoulupastori Aila
Orsilaan (aila.orsila@seamk.fi tai
044 5806651).

Seurakunnan
synttärikahvit

Opiskelijatyö on mukana koko seurakunnan nuorten aikuisten toiminnassa, mutta erityisesti 27.5.
kutsutaan Cafe Kismukseen klo 15 17 opiskelijoita kaikkialta seurakunnan synttärikahveille (helluntaipäivä, seurakunnan syntymäpäivä).

Lakeuden Risti

10

Kismus päivällä kaikille, illalla nuorille
C

afé Kismus Kalevankadulla
avattiin viime viikon keskiviikkona. Jo edellisenä perjantaina kahvila, nuorisotyön toimintatilat ja
perheasiain neuvottelukeskuksen
tilat siunattiin käyttöön. Viikonlopun aikana nuoret ja nuoret aikuiset saivat tutustua uusiin tiloihin.
Katutasossa on kahvila, joka
on keskiviikosta lauantaihin
avoinna kaikelle kansalle ja keski
viikosta sunnuntaihin iltaisin
nuorisotyön käytössä. Erilaisia
seurakunnan ryhmiä kokoontuu

kahvilassa niin viikolla kuin viikonloppuisinkin.
– Toivomuksenamme on, että
seurakuntalaiset ottavat tämän
kahvilan omakseen, tulevat tänne
olemaan tai vaikka tekemään töitä,
kuten kahviloissa nykyään tapana
on, toivoi Maija-Liisa Pulkkinen
pitämässään puheessa.

Nuorisotyö
saman katon alle

Seinäjoen alueseurakunnan nuorisotyön johtaja Pete Ketola on tyy-

Cafè Kismuksen uuden biljardipöydän ensimmäisen pelin pelasivat
nuorisotyönjohtaja Pete Ketola ja pastori Jani Latva-Nikkola. Jani voitti.

tyväinen uusista tiloista. Kahvilan
tilat täydentyvät hiljalleen. Vielä
puuttuu sohvaryhmä ja ikkunapenkkien pehmusteet.
– Nyt kaikki alueseurakunnan
nuorisotyöntekijät ovat yksissä
tiloissa. Ennemmin varsinaisen
nuorisotyön väki oli Vapaudentiellä, varhaisnuorisotyön väki seurakuntakeskuksessa. Yhteiselo tarvitsee vielä hieman toimintakulttuurien yhteensovittamista, mutta
siihen päästään pikku hiljaa, sanoo
Pete Ketola.
Katutasossa on myös rippikoululuokka, jossa on sekä rippikouluopetusta että isokoulutusta.
Kesän tullen ne tilat ovat päivisin tiiviissä käytössä, kun nuorisokahvila on avoinna vain yhtenä
iltana viikossa. Loma- ja leiriaika
vaikuttavat.
– Tilat ovat hienot, ja aivan
kaupungin keskustassa. Meillä on iltaisin kaupungin edullisin kahvikupin hinta, mainostaa
nuorisotyöntekijä Lotta Kemppainen. Nuorisokahvila on päihteetön, kuten oli edeltäjänsäkin
Mettis.
Nuorisokahvilatoiminta alkoi
matalalla profiililla viime viikolla,
mutta luvassa on esimerkiksi bändien konsertteja vähintään kerran
kuukaudessa.

Siistin näköistä

Avoimien ovien päivänä uuteen kahvilaan tutustui yli 200 henkilöä, ja
tilojen siunaamisen aikana pöydät ja ikkunapenkit täyttyivät.

Kaukaisimmat
tutustumisillan
vieraat kahvilassa olivat ilmeisesti Janina Viisteensaari ja Emelie Alaspää, jotka Vetelistä saakka lähtivät kuuntelemaan Miriam
-yhtyettä KranniKospeliin ja käväisivät kahvilla Café Kismuksessa ennen lähtöä takaisin kotiin.
– Konsertti oli hyvä, vaikka porukka lämpeni vähän hitaasti, totesivat tytöt.
– Siistin näköinen paikka, hyvä
olisi olla tällainen Vetelissäkin, sanoi Janina.
Emelie lisäsi siihen, että tietysti
Veteli on pienempi paikka, ja ihan
hyvät nuorisotilat Veteli-Halsuan
seurakunnallakin on.

Janina Viisteensaari ja Emelie Alaspää kävivät konserttimatkallaan
tutustumassa Seinäjoen uuteen nuorisokahvilaan. Tytöt ajoivat Seinä
joelle Vetelistä.
Tytöt toimivat aktiivisesti seurakuntansa nuorisotyössä, jossa
on runsaasti toimintaa. Nuorten
illassa on mukana joka kerta nelisenkymmentä nuorta, ja niitä pidetään Vetelissä ja Halsualla vuorotellen. Myös nuorten aikuisten
toimintaa on, mutta siinä he eivät
ole vielä olleet mukana. Nuorille
on nuorten iltojen lisäksi oloilto-

ja, nuorten jumalanpalveluksia ja
lauluiltoja.
Tytöt ovat myös aktiivisia nuorisokuorolaisia, ja lähdössä pääsiäisen aikaan Espanjaan kuoronsa
kanssa.

RiverDolls tämän vuoden kummijoukkue
M

uodostelmaluistelujoukkue RiverDolls on Seinäjoen alueseurakunnan kummijoukkue. Joukkuetta etsittiin alkuvuodesta, ja monien hakijoiden joukosta kummijoukkueeksi valikoitui aivan uusi urheilumuoto.
Kummijoukkuetoimintaa Seinäjoen seurakunnalla, nykyisin
alueseurakunnalla on ollut vuodesta 1989 saakka.

RiverDolls on perustettu syksyllä 2010. RiverDolls on tulokassarjassa luisteleva joukkue, jossa
opetellaan perusluistelua sekä
tutustutaan monipuolisesti muodostelmaluistelun elementteihin.
Tavoitteena joukkueessa on luistelutaitojen karttuminen ja yhdessä
tekemisen ilo. RiverDollsit ovat
aloittaneet kilpailemisen tällä kaudella.
Kummijoukkuevuosi on aloitettu joukkueen tyttöjen ja vanhempien kanssa yhteisellä startti-illalla, missä osallistujat saivat
esittää omia ideoita, toiveita ja
odotuksia kummijoukkuevuodelle.
Kummijoukkuevuoden aikana on luvassa muun muassa leiri
Honkiniemessä keväällä. Vuoden
toiminta suunnitellaan yhdessä
joukkueen kanssa ja siinä otetaan
huomioon joukkueen tarpeet ja
toiveet. Seurakunta on läsnä joukkueen arjessa ja juhlassa vuoden
aikana.

Seinäjoen alueseurakunta on kummina muodostelmaluistelujoukkueelle.

Teksti ja kuvat:
Leena Hautala
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Tasaus-matkalla lähetyksen tärkeys vahvistui
Köyhyys

Elisa Rajala tapasi Tasaus -matkallaan Seinäjoen alueseurakunnan nimikkolähetit Elina ja
Mika Tikkasen Njomben kuurojen
koululla. Tikkasten välissä viittomakielen tulkki.

E

lisa Rajala, Seinäjoen alueseurakunnan
lähetystoimikunnan puheenjohtaja, pääsi mukaan Suomen Lähetysseuran Tasaus-matkalle Tansaniaan maaliskuun alussa.
Kymmenpäiväinen matka oli
raskas, mutta antoisa.
– On hyvä, että seurakunnat
ja yksityiset ihmiset tukevat lähetystyötä. Kyllä Tansaniassa esimerkiksi kirkko on saanut paljon
hyvää aikaan. Maan sairaaloista
52 prosenttia on kirkkojen omistamia, ja jos niitä ei olisi, terveydenhuolto olisi todella huonolla
tolalla, sanoo Elisa Rajala, itsekin
entinen terveydenhuollon ammattilainen.
– Minä ehkä vielä olisin osannut näytteitä niissä oloissa tutkia,
mutta nuoremmat laboratoriohoitajat enää eivät. Niin alkeellisia
siellä tutkimusvälineet ovat.

Hautaan siunattu
Seinäjoen alueseurakunta:
Annikki Pentikäinen 90 v, Mirjam
Kaarina Kuru 86 v, Esko Jaakko Kukkonen 63 v, Jukka Ilmari Salo 52 v,
Juha Rikhard Ekman 47 v, Anna Udd
94 v, Keino Ferdinand Vaahto 93 v,
Ellen Aune Adele Lehto 87 v, Aili Esteri Mäkelä 87 v, Matti Kustaa Leppämäki 85 v, Eila Annikki Kuusisto 83
v, Kalevi Pellervo Kosola 79 v, Aune
Matilda Sipiläinen 94 v, Seppo Rantapere 83 v, Olavi Siimon Leistevuo
79 v, Väinö Kalervo Lehtolainen 59 v,
Tarja Johanna Lahti 52 v, Saimi Kerttu Vieri 91 v, Tyyne Välimäki 87 v,
Heino Matias Ekola 84 v, Sisko Kyllikki Ojaniemi 83 v, Elvi Lilja Nurmikoski 74 v, Aimo Ilari Pöytälaakso 60
v, Ellen Maria Kallioniemi 100 v, Olavi
Johannes Ekola 81 v, Lauri Johannes
Ryhänen 78 v, Esa Johannes Mantila
72 v, Maija-Liisa Luoma 70 v, Martti Ilmari Kettunen 68 v, Arja Hannele
Haapa-aho 58 v, Mikko Aukusti Viitaniemi 58 v, Jouni Juhani Viitamäki 50 v, Helvi Laina Kyllikki Pollari 70
v, Kauko Aatos Johannes Jouppila 90
v, Laila Kaarina Aralinna 87 v, Aarre
Matti Kannosto 75 v, Martti Torssonen 71 v, Anne Marja Eeli 57 v, Marita Susanna Voutilainen 32 v, Helli Maria Kujala 94 v, Irja Kaino Irene
Heinonen 88 v, Kaisu Bertta Peltola
87 v, Veikko Johannes Hauta-aho 79
v, Ensio Juhani Saunamäki 65 v, Aki
Aulis Vainionpää 63 v.
Nurmon kappeliseurakunta:
Kaarlo Kustaa Hanhimäki 87 v, Timo Veikko Herman Repo 64 v, Hilja Helena Paussu 97 v, Lauri Johannes Holma 95 v, Arja Elisabet Haa-

Kun kysyy Elisalta, mikä matkalta jäi päällimmäisenä mieleen, hän
sanoo miettimättä: – Köyhyys, äärimmäinen köyhyys.
Tasaus-matkalla ajettiin kymmenessä päivässä 3 213 kilometriä teitä, jotka sadekaudella olivat
huonokuntoisia. Aamuisin matkalaiset nousivat neljältä, viimeistään kuudelta, ja taas riennettiin
seuraavaan paikkaan. Illalla kymmenen maissa kaaduttiin sänkyyn.
Jokainen matkalainen sai vatsataudin, joka vielä heikensi oloa.
– Yhtään ei kaduta! Matka oli
kerran elämässä -mahdollisuus.
Näin sellaista, mitä ei tavallisella
turistimatkalla näe. Olen suunnitellut, että teen videopätkiä ja diaesityksiä matkasta, joita voin esittää ja kertoa matkasta erilaisissa
tilaisuuksissa, sanoo Elisa Rajala.

Tasaus auttaa naisia
Suomen Lähetysseuralla on Tansaniassa yhteiskumppaneita, joiden
avulla Tasaus-tuotoilla parannetaan naisten taloudellisia oikeuksia tukemalla naisten koulutusta ja
pienyrittäjyyttä.
Naiset ovat avain kehitykseen.
Kun naisella on oikeus työhön ja
omaan toimeentuloon, hän kouluttaa lapsensa ja pystyy vaikuttamaan oman ja perheensä elämän
suuntaan. Naisten oikeuksien toteutuminen on tehokkain keino
vähentää köyhyyttä.
– Saimme vierailla kahdessakin
kylässä, jossa on meneillään projekti naisten voimaannuttamiseen.

pala 46 v, Anna-Liisa Bondas 78 v,
Esko Esa Juhani Huhtala 68 v, Mirja-Liisa Syrjälä 64 v, Väinö Johannes
Herman Mäntyniemi 85 v, Helvi Eliisa Sepponen 89 v, Sisko Vuokko Kirvesmäki 79 v, Martti Jaakko Juhani
Hahtola 73 v, Juhani Tuomas Kangas 82 v, Helvi Laina Kyllikki Pollari 70 v, Senni Kaarina Susanna Peippola 87 v, Jouko Kalevi Saarikoski 55
v, Taina Aila Kaarina Talasmäki 69 v,
Lasse Juhani Myllymäki 55 v, Sointu Maria Mattila 93 v, Lyyli Susanna Prusti 79 v, Jaakko Vihtori Leppilahti 86 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunta:
Kasvi Maria Nissinen 96 v, Olavi Matias Aho 84 v, Suoma Salli Aliisa Rajala 81 v, Anita Sofia Lepistö 81 v.
Ylistaron kappeliseurakunta:
Marjatta Susanna Viitanen 78 v, Kaino Sisko Rintamäki 90 v, Ville Matias Ranta 91 v, Rauha Sofia Riihimäki 93 v, Aino Susanna Keskinen 88
v, Kirsti Kaarina Mikkola 87 v, Matti
Olavi Haapoja 79 v, Esko Matti Reini 69 v, Sirkka Anneli Elvira Karhunen 73 v, Helene Marja-Liisa Kujanpää 57 v, Hanna Takala 88 v, Aino Elisabet Pouttu 90 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunta:
Joni Jaakko Matias Pukkinen ja Henna-Maria Keskinen, Juha-Pekka
Laukka ja Laura Sofia Helena Vaaranmaa, Teemu Matias Ivalo ja Anita
Maria Venäläinen, Jouko Tapani Saha
ja Outi Kristiina Ylimäki, Juha-Matti Kristian Pikkumäki ja Heidi Jemina Haapanen, Sami Mikael Kasari ja
Mari Pirkko Helena Koskinen, Arttu
Ilmari Koskenranta ja Laura Johanna

Huomasi selkeästi, missä naiset
ovat saaneet miesten tuen hankkeilleen: He esittelivät itse projektejaan, kertoo Elisa.
Naiset saavat yhteistyöjärjestöltä
possun, kasvattavat sen, antavat emakon yhden porsaan seuraavaan kylään, antavat yhden takaisin ”lainasta” ja saavat pitää muut porsaat itse.
– Vierailimme kylässä, jossa ei
ollut kätilöä, ja synnyttävää äitiä
kannettiin kuusi kilometriä sängyssä kätilön luo. Jos tuli komplikaatioita, äiti menehtyi varmasti.
Lapsikuolleisuus on 81 lasta tuhannesta, äitiyskuolleisuus 445 100 000
synnytystä kohti, tietää Elisa Rajala.

Lähettien työ ihailtavaa
Elisa Rajala sanoo ihailevansa lähettejä, jotka tekevät kentällä suuriarvoista työtä usein hyvin alkeellisissakin oloissa. Ihmisiä autetaan
uskontoon katsomatta.
Esimerkiksi Ilembulan sairaalassa Leena Pasanen kertoi, että rahasta

ja sitä mukaa lääkkeistä on huutava
puute. Aids-orpoja on paljon. Elisa
suosittelee tukemaan Leena Pasasen
työtä oululaisen Ilembulan Ystävien kautta. Yhdistys on juuri aloittanut keräyksen sairaalan tukemiseksi, tilinumero on 574089-224509.
Vaikka valistusta yritetään aidsin vaaroista antaa, sen perille menon estää lukutaidottomuus. Jos
tietoa on, köyhillä ihmisillä ei ole
varaa ostaa ehkäisyvälineitä.
– Matkalla kuuli kaameita juttuja ja monenlaisia uskomuksia. Ja
kuitenkin ihmiset olivat äärettömän
ystävällisiä ja iloisia. Meidät otettiin
vastaan ystävällisesti joka paikassa,
esiteltiin kaikkea mahdollista ja hienoa oli huomata, miten naapuriapu
toimii, sanoo Elisa Rajala.
Ensimmäiset terveiset matkaltaan Elisa kertoi Lähetyssopessa Tasaus-keräyksen avauspäivänä 20.3.
Leena Hautala
Kuvat: Elisa Rajalan
matkakuvista

Maasailapset
piirittivät Elisan ja halusivat koskea
vaaleaa ihoa.

Isotalo, Pekka Johannes Haapasalmi
ja Sirpa Susanna Pollari, Henri Kustaa Ketola ja Hertta-Maria Susanna Heikkilä, Kari Juhani Tikkanen ja
Marja Anneli Hietanen, Mika Juhani Pajuniemi ja Päivi Johanna Halttunen, Ari Matti Känsäkoski ja Katja
Tiia Kankaanperä, Mikael Matti Santeri Mäenpää ja Hanna Maria Suominen.
Nurmon kappeliseurakunta:
Jani Markus Piikkilä ja Hanna-Mari
Hakala, Jani Arhippa Erkkilä ja Jenni Susanna Stam, Jukka-Pekka Huhtala ja Satu Päivikki Pajunen, Jani
Iikka Eemil Keto-oja ja Heidi Katriina Huhtala, Antti Jukka Tapio Lehto ja Minna Marika Tervanen, Tommi Sebastian Talvitie ja Jaana Susanna Luikku, Mikko Matias Ahomäki ja
Terhi Marjo Kaarina Patteri.
Peräseinäjoen kappeliseurakunta:
Hannu Heikki Koivula ja Sarita Kaarin Rotko.
Ylistaron kappeliseurakunta:
Mikko Antero Kuivinen ja Anne Maria Kormano.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunta:
Jenny Elisabeth Vuorela, Martta
Roosa Maaria Valo, Iikka Eino Olavi Juntunen, Aada Vieno Aleksandra
Kauttu, Joonas Artturi Kosunen, Aada Olivia Laakkonen, Titta Adalmiina Latvala, Jami Aleksi Malkamäki, Olavi Anselmi Murto, Venla Aurora Salo, Eeli Tapio Sylvester Tyyvi,
Jasu Viljami Törö, Siiri Selma Marjatta Ylimäki, Luca Chukwuemmeka Okwunwanne, Wilma Marja Vadelma Huhtanen, Severi Matias Ivalo, Vilma Viliina Javanainen, Minea

Käsityöpaja
kerran
kuussa
Lähetyssopen vapaaehtoiset perustavat käsityöpajan Café Kismukseen joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko ja torstai.
Ensimmäinen käsityöpaja on 4.
ja 5.4. kello 12–15 eli hiljaisella viikolla, ja pääsiäiseen liittyvä teema
on koristemunien virkkaus puuvillalangasta.
Virkkaukseen opastaa Marjatta Alakarhu, joka kertoo, että
mukaan tulisi ottaa puuvillalankaa ja langan paksuuteen sopiva
virkkuukoukku, esimerkiksi 2,5 tai
3. Jos haluaa ripustaa koristemunat, voi ottaa ohutta silkkinauhaa.
Vanua munien täytteeksi löytyy
Talon puolesta.
– Munat voi ripustaa ketjuksi,
ne voi laittaa koristeeksi pajunoksiin tai laittaa ilman nauhaa rairuohon päälle, esittelee Marjatta
Alakarhu.
Puuvillaisia virkkauslankoja ja
virkkauskoukkuja löytyy tavaratalojen lankaosastoilta ja lankakaupoista.
– Jos ei osaa virkata, me opetamme, lupaa Marjatta Alakarhu.
Yhden munan virkkaamiseen menee taitavalta reilu puoli tuntia.
Toukokuussa 2. ja 3.5. virkataan
Kismuksen käsityöpajassa jälleen.
Silloin tehdään orvokkeja, joita
voi käyttää monenlaisena koristeena, vaikka rintaneulana tai laittaa
korttiin koristeeksi.
Lähetyssopen käsityöpajan vetäjät tunnistaa turkoosista t-paidasta.

Perheuutisia
Kaarin Karoliina Koivula, Ronja Lumi Loviisa Kujanpää, Kalle Elmeri Mäenpää, Olivia Iida Maria Niemi, Rasmus Onni Oliver Niskala, Samuel Simo Ilmari Ruusunen, Niklas
Benjamin Syrjälä, Helmi Anneli Tulisalo, Arsi Jaakko Valdemar Vaaranmaa, Miika Samuel Fält, Olivia Ella-Maria Hautamäki, Wiljami Pena
Mikael Ihamäki, Alex Johan Kristian
Isosomppi, Jasmin Alexandra Kallio, Onni Elias Antero Perasto, Heidi
Adelei Saha, Emmi Aino Maria Hyytinen, Linnea Aada Sofie Kalmu, Aaron Onni Eemeli Koivula, Annie Olivia Pitkälä, Joonatan Erkki Viitala,
Tuomas Lauri Matias Finnilä, Sulo
Julius Hautamäki, Iina Cecilia Järvenpää, Tea Kristiina Kulmala, Veera Katariina Mäkelä, Samuel Eemil
Nisula, Tomek Eppu-Kristian Salo,
Peetu Santtu Sebastian Salmenkangas, Mila Eleanora Raita, Alissa Elliina Elisabet Rantala, Oliver Noel Romeo Rinta-aho, Lotta Marjatta Annala, Inka Alma Susanna ja Jaakko
Niko Juhani ja Saana Sofia Aurora
Haapala, Ilari Luukas Tapani Ohramaa, Anna Henriikka Tyynelä, Eino
Jeremias Yläjoki, Niklas Jimi Oliver
Eskola, Viivi Mariia Havulehto, Emile William Hewitt, Riku Eljas Koivisto, Fanni Fiija Sofia Leppinen, Eero
Elias Lilja, Anthony Micael Lindgren,
Leevi Eemeli Syrjänen, Veera Olivia
Väli-Torala, Kaarle Johannes Kotila.
Nurmon kappeliseurakunta:
Juho Ville Taipalus, Ilmari Samu Suokas, Adalmiina Susanna Nikola, Tara

Helmi Kaarina Huhtasaari, Julia Aino
Olivia Metsäranta, Ilona Emilia Väli
kangas, Waltteri Johannes Ensio Peltonen, Eetu Tapani Välimaa, Leevi Verneri Mannermaa, Hermanni Huugo
Huhtala, Vilmiina Aada Sofia Välimaa,
Eero Juhani Secka, Akseli Hermanni
Lauhaluoma, Olli Eino Juhani Ylimäki, Eeli Noel Christian Toivonen, Viola Valpuri Salmela, Jaakko Hermanni
Ylinen, Jasmin Julia Niemenmaa, Milja
Ottilia Syrjälä, Maiju Eveliina Hautanen, Helmi Anneli Hedvig Kataja, Enni Amanda Peltokangas, Toivo Matias
Latvala, Ida Aleksandra Alestalo, Meimi Airi Amanda Kinnunen, Säde Helmi Mukari, Maisa Emilia Aromäki, Livia Vilhelmiina Joensuu, Ella Susanna Yliselä, Eetu Matias Rantanen, Eetu Asser Eljas Leppänen, Mikael Eerik
Yli-Mannila, Aatu Pertti Antero Korteniemi, Tommi Valtteri Harju, Minea
Vilhelmiina Uusi-Jaakkola, Miika Pekka Matias Ahomäki, Oskari Viljo Juhani Paalijärvi, Veikka Armas Salonen,
Viivi Ella Katriina Tyni.
Peräseinäjoen kappeliseurakunta:
Vili Väinö Ilmari Katila, Viivi Emilia
Juupaluoma, Minea Kaarin Karoliina Koivula.
Ylistaron kappeliseurakunta:
Veera Sofia Timonen, Veikko Hermanni Mylläri, Miro Kristian Polvi-Lohikoski, Maya Iina Wilhelmina Tammela, Hugo Mikael Nivukoski, Niilo Vertti Samuel Valtonen, Venla Ella Alexandra Kitinoja, Veikka
Elias Sinisalmi, Fanny Ellen Marianna Nuottajärvi.
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10 kysymystä kirkkoherraehdokkaille
Seinäjoen kirkkoherranvaali t oimitetaan sunnuntaina 20.5.
Ehdokkaat toimittavat vaalinäytemessun
Lakeuden Ristissä tuomiokapitulin määräämällä
tavalla eli
Heikki Sariola 22.4.,
Jukka Salo 29.4.
ja Ari Auranen 6.5.
Ennakkoäänestys on kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistoissa
13.–18.5.
1. Ikäsi, ketä kuuluu perheeseesi,
milloin Sinut vihittiin papiksi,
työhistoriasi lyhyesti?
2. Opinnot ja tutkinnot lyhyesti?
3. Kokemus johtamisesta?
4. Mikä kirkon h
 erätysliikkeistä
on Sinulle läheisin? Toimitko
aktiivisesti?
5. Mikä on kirkkoherran
päätehtävä Seinäjoen
seurakunnassa?
6. Mitkä ovat seurakuntatyön
tärkeimmät painopisteet
tulevina vuosina?
7. Verotulojen ennustetaan
seurakunnissa vähenevän.
Mistä säästäisit?
8. Mikäli valtion kaavailemat
kuntaliitokset toteutuvat,
millaisena n
 äet tulevan
Seinäjoen seurakunnan?
9. Käytkö vapaaehtoisesti
kirkossa?
10. Mitä harrastat vapaa-aikanasi?

Heikki Sariola

Jukka Salo

Ari Auranen

1. Olen 53-vuotias kolmen lapsen isä.
Asumme vaimoni kanssa jo kahden. Pappisvihkimykseni oli Lapualla 1983. Papin
työni olen tehnyt Kurikassa. Sen rinnalla olen toiminut tutkijana Helsingin yliopistossa ja pappisasessorina Lapuan hiippakunnassa.
2. Teologian kandidaatti 1983, teologian
tohtori 1990, kirkon johtamiskoulutukset 2001, 2003, 2007, kirkon työyhteisökonsultti 2010.
3. Olen toiminut Kurikan kirkkoherrana
10 vuotta. Vaativin tehtävä on ollut JurvaKurikka -seurakuntaliitoksen johtaminen.
4. Olen kasvanut nuoruuteni viidesläisen
herätysliikkeen ja körttiläisyyden keskellä.
Opiskeluaikani toimin evankelisessa liikkeessä. Nykyisin olen mukana eri herätysliikkeiden tilaisuuksissa. Pidän herätysliikkeitä kirkon rikkautena.
5. Seurakunta muodostuu neljästä varsin
itsenäisestä alueesta. Kirkkoherran päätehtävä on johtaa koko suurta seurakuntaa
yhdessä luottamushenkilöiden ja johtavien työntekijöiden kanssa.
6. On keskityttävä hengelliseen ydintehtävään, evankeliumin julistamiseen ja lähimmäisistä huolehtimiseen. Tätä työtä
pitää toteuttaa muuttuvan arjen keskellä niin, että mahdollisimman moni kokisi
seurakunnan itselleen tärkeäksi. Arvostan
laadukasta perustyötä.
7. Talous on toimintaa varten. Talous pitää
hoitaa hyvin, jotta toiminnalle on hyvät
edellytykset. Tehty seurakuntaliitos tarjoaa edelleen säästömahdollisuuksia. Sen lisäksi tulee käydä tarkasti läpi tulo- ja menorakenne.
8. Nykytilanteessa on runsaasti avoimia
kysymyksiä. Siksi tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa kaupungin kanssa. Naapuriseurakuntien kanssa tulee neuvotella rauhassa ja osapuolia kuunnellen. Vaihtoehtoina
ovat seurakuntayhtymän perustaminen
tai nykyisen kappeliseurakuntarakenteen
laajentaminen. Molemmissa vaihtoehdoissa talouteen liittyvät kysymykset keskittyvät Seinäjoelle. Tärkeintä ei ole rakenne,
vaan seurakuntalaisia palveleva ratkaisu.
Asema maakuntakeskuksen seurakuntana vahvistuisi kuntaliitosten seurauksena.
9. Ilman muuta! Käyn mielelläni kirkossa.
Jumalanpalveluksista saan voimaa hengelliseen elämääni.
10. Harrastan musiikkia, erityisesti huilunsoittoa, ja matkailua. Talvella hiihdän ja
käyn kuntosalilla, kesällä taas nautin mökillä olosta ja verkkokalastuksesta.

1. Olen 55-vuotias, perheessä vaimo
Marita, 3 lasta ja 2 suloista lastenlasta.
Pappisvihkimys vuonna 1981, työssä Kuortaneella, Jalasjärvellä, Seinäjoella, välillä
Ilmajoen lukiossa opettajana ja vuodesta
1993 taas Seinäjoella.
2. Teologian maisteri 1980, pastoraalitutkinto 1985, arvosanat kasvatustieteestä ja
psykologiasta, pedagoginen opettajakoulutus 1994, sielunhoidon erityiskurssi 1997,
seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2000,
työalajohtamisen koulutus 2006, muutosvalmennusohjelma rakennemuutosseurakunnissa 2009.
3. 2003–2009 Seinäjoen seurakunnan nuorisotyöstä vastaava kappalainen, 2009–2011
Seinäjoen alueseurakunnan johtava kappalainen, Seinäjoen seurakunnan vt. kirkkoherra 1.1.2011 alkaen.
4. Herätysliikkeistä läheisin on herännäisyys, mutta en toimi liikkeessä aktiivisesti. Työssäni olen saanut tutustua kaikkiin
kirkkomme herätysliikkeisiin ja niiden tekemään arvokkaaseen työhön.
5. Yhtä päätehtävää ei voi nimetä. Tehtäviä ovat seurakunnan pastoraalisena johtajana toimiminen johtavien kappalaisten
kanssa, hyvästä ja toimivasta hallinnosta
sekä henkilöstöstä huolehtiminen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa,
julistus, sekä suhdetoiminta.
6. Perustyö, eli toimitukset, jumalanpalvelukset ja hartaudet ovat luovuttamaton
osa seurakuntatyötä. On pohdittava, miten evankeliumi tavoittaa ihmiset, varsinkin nuoret aikuiset ja keski-ikäiset seurakuntalaiset. Suuren seurakunnan haaste
on myös yhteisöllisyyden ja kotiseurakuntaidentiteetin säilyttäminen.
7. Lähtökohtana on arvokeskustelu, mikä
on olennaista ja luovuttamatonta seurakunnan perustehtävän eli lähetyskäskyn
kannalta. On selvitettävä, mitä kiinteistöjä tarvitaan ja mistä voidaan luopua, työn
sisältöjä ja mahdollisuuksia on pohdittava, eri työalojen yhteistyö mahdollistaa
säästöt.
8. Toivon, että kuntaliitokset eivät toteudu. Mikäli näin käy, todennäköisesti Seinä
joki kuuluu suurimpana seurakuntien
muodostamaan rovastikuntaan. Rovastikunnalla on yhteinen talous ja yhteinen
valtuusto ja neuvosto. Seurakunnat toimivat omilla alueillaan itsenäisesti myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
9. Kyllä käyn, ja välillä seuraan jumalanpalveluksia televisiosta.
10. Tärkein on perhe ja erityisesti lastenlapset. Sitten on rakas mökki Nurmossa ja
sen jatkuva remontointi. Liikunta on minulle välttämätöntä sekä fyysisen kunnon
kannalta että mielen virkistykseksi.

1. Synnyin Vaasassa runsaat 45 vuotta
(1966) sitten. Perheeseeni kuuluvat päiväkodin johtaja Heli-vaimo ja kaksi aikuistuvaa lasta. Pappisvihkimykseni sain 1991,
jonka jälkeen olen toiminut Vimpelissä (1991–1992), Porissa (1992–1994) ja Siilinjärvellä (1994–2002), Alajärvellä (2002–
2011) ja Töysässä viime lokakuusta lähtien.
2. Teologian maisteri (1991). Lisäksi teologian jatko-opintojen edellyttämät
60 opintopistettä (2011). Filosofian tohtori
historiatieteessä (2008). Myös ylempi pastoraali on vireillä.
3. Alajärven seurakunnan vs. kirkkoherrana 17.8.2009–1.8.2010. Töysän seurakunnan vt. kirkkoherrana 1.11.2011 alkaen.
Kirkkoherran tehtävissä olen saanut kokemusta mm. strategiatyöryhmän puheenjohtajana, piispantarkastuksen valmistelijana, seurakuntavaalien vaalilautakunnan
puheenjohtajana ja kehityskeskusteluista sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajana että liitosneuvotteluprosessista Töysän
ja Alavuden seurakuntien välillä.
4. Tunnen viidennen herätysliikkeen. Toiminnallinen aktiivisuuteni kanavoituu
nykyisin yleiseen seurakuntatyöhön ja yhteistoimintaan eri herätysliikkeiden kanssa. Pidän tärkeänä herätysliikkeiden tasavertaisuutta ja oikeutta toimia seurakunnassa yhteisen perustehtävän hyväksi.
5. Seurakunnan johtaminen perustehtävän mukaisesti, minkä toteutumiseen tarvitaan selkeät tavoitteet ja keinot. Yhteistyökyky luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä on perustana organisaation sujuvalle toiminnalle. Tähän liittyvät
myös työntekijöiden tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa.
6. Jumalanpalvelusten kehittäminen, jäsenten kristillisen identiteetin tukeminen
(erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset), alueja kappeliseurakuntien suhdetoiminta, vapaaehtoistoiminta ja verkostoituminen.
7. Ensinnä on arvioitava kiinteistö- ja henkilöstösuunnitelman pohjalta hallinto-,
kiinteistö- ja henkilöstörakennetta. Toiseksi on keskityttävä strategisiin ydintehtäviin. Kolmanneksi on panostettava vapaaehtoistoimintaan.
8. Rakenneuudistuksen läpikäynyt Seinäjoen seurakunta on tulevaisuudessakin
hengellinen yhteisö, joka palvelee jäseniään modernisti, ihmisläheisesti ja sanomastaan tinkimättä.
9. Kyllä – uskonelämän hoitamiseksi.
10. Mökkeilyä, liikuntaa, pohdiskelua ja
lukemista.
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Yli 39 500 saa äänestää
K

irkkoherran vaalissa Seinäjoen seurakunnassa on yli 39 500
äänioikeutettua. Kirkkolaki määrää, että äänioikeutettuja ovat 70
päivää ennen vaalipäivää seurakunnan jäseninä olleet, viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet.
Kun vaali on 20.5., jäsenenä tulee olla 11.3., ja 18 vuotta täyttää
20.5.
Vaaliluettelo laadittiin 26.3., ja
se on äänioikeutettujen nähtävillä
äänioikeuden tarkastamista varten
Seinäjoen kirkkoherranvirastossa
Kirkonkrannissa 29.3. kello 9–15 ja
30.3. kello 15–19.
– Jos seurakuntaan liittyminen
tai seurakuntaan muuttaminen
on tapahtunut 11.3. tienoilla, kannattaa äänioikeus käydä tarkastamassa. Väestörekisteriin kirjautu-

minen saattaa kestää muutamia
päiviä, sanoo kirkkoherranviraston
toimistonhoitaja Kirsti Nummensalo.

Ennakko- ja
kotiäänestys

Vuonna 2002 Seinäjoella käydyssä kirkkoherran vaalissa tuli seurakuntalaisilta palautetta, koska silloin ennakkoäänestys ei ollut lain
mukaan mahdollista. Nyt on toisin, ja kirkkoherranvirastossa ja
kappeliseurakuntien seurakuntatoimistoissa voi äänestää ennakkoon maanantaista perjantaihin
14.–18.5. kello 9–18.
Ennakkoäänestäjän on täytettävä samanlainen lähetelomake kuin seurakuntavaaleissakin.
Äänestyslippu suljetaan kirjekuoreen, kirjekuori leimataan ja lo-

make ja äänestyslippikuori laitetaan vielä toiseen kuoreen. Ennen
vaalipäivää lähetelomakkeesta tarkistetaan äänestäjän henkilötiedot
ja merkitään vaaliluetteloon äänioikeus käytetyksi. Tässä vaiheessa
äänestyslipun sisältävän kuoren ja
henkilötiedot sisältävän lähetelomakkeen tiet eroavat, eli vaalisalaisuus säilyy.
Myös ennakkoäänestys kotona on mahdollinen kirkkoherran
vaalissa. Kotiäänestykseen pitää
ilmoittautua viimeistään 11.5.
kello 16 kirkkoherranvirastoon.
Ilmoittautua voi joko kirjallisesti
tai puhelimitse, ja ilmoittajana voi
olla äänestäjä itse tai hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestys on
samalla viikolla kuin ennakkoäänestyskin. Vaalitoimitsija ilmoittaa
ennakkoon tulostaan.
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– Kotiäänestykseen voi ilmoittautua, jos esimerkiksi liikuntakyky on niin huono, että vaalipaikalle
tulo olisi vaikeaa. Äänestykseen pitää tosiaan ilmoittautua, eikä vaalitoimitsija voi sallia äänestämistä
henkilöiltä, jotka eivät ole ennakkoon ilmoittautuneet, sanoo toimistonhoitaja Nummensalo.

Vaali 20.5.
Kirkkoherran vaalin äänestys alkaa
sunnuntaina 20.5. Lakeuden Ristin messun jälkeen. Kirkkoneuvosto päättää äänestyspaikasta 29.3.
Ehdotus on, että äänestyspaikkana olisi seurakuntakeskuksen seurakuntasali. Alasalissa tarjotaan
varsinaisen vaalipäivän äänestäjille
vaalikahvit.
Äänestyslippuun painetaan valmiiksi kolmen vaalisijan saaneen

Lapsiasiahenkilöitä Tactus juhli
koulutettiin
T
Seinäjoella
udet lapsiasiahenkilöt Seinä
joen seurakunnasta saivat
maaliskuulla koulutusta toiminnan ja päätösten lapsivaikutusten arviointiin. Kouluttaja Kaisa Rantala PTK – poikien ja tyttöjen keskuksesta on iloinen siitä, että Seinäjoella lapsiasiahenkilöitä on saatu valittua alue
seurakuntaan ja joka kappeliseurakuntaan. Mukana on sekä
työntekijöitä että luottamushenkilöitä.
– Seinäjoella on lähdetty mukaan yhdessä rintamassa. Minulle jäi hyvä tunne koulutuksesta.
Vastaanotto oli positiivinen ja innostunut. Kysymys on tutuista
asioista eli pohditaan sitä, millä
tavoin vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuutta ja kuulemista.
Lapsiasiahenkilöille järjestetyssä koulutuksessa esillä olivat
lapsiasiahenkilön rooli ja tehtävät.
– Toiminnan ja päätösten
vaikutuksia lapsiin arvioidaan
tietenkin monessa eri vaiheessa,
mutta lapsiasiahenkilöiden tehtävät liittyvät ennakoivaan lapsivaikutusten arviointiin.
Kaisa Rantala korostaa, että
ennakkoarviointi ei sido seurakuntaa tiettyyn päätökseen, vaan
tarkoituksena on vertailla erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia
lapsiin ja nuoriin.
– Vaikutusten arviointia voidaan tehdä esimerkiksi lapsen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin,
perheiden, seurakunnan henkilöstön ja palveluiden, ympä
ristön sekä talouden näkökulmasta.
Lapsia ja nuoria voidaan
kuulla erilaisissa prosesseissa eri
tavoilla. Joitakin asioita voi olla tarpeen kysyä suoraan lapsilta
ja nuorilta, joissakin tapauksissa
heidän asiaansa voidaan kuulla
seurakunnan työntekijän kautta.
Uusia lapsiasiahenkilöitä ovat
Seinäjoen
alueseurakunnasta

luottamushenkilöt
Tellervo
Tulisalo ja Juha Kivimäki, Nurmon kappeliseurakunnasta luottamushenkilöt Tommi Huosianmaa, Mervi Uusi-Pohjola
ja Maaret Siltanen, Ylistaron
kappeliseurakunnasta nuorisotyöntekijä Sami Nortunen ja
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta lastenohjaaja Päivi MäkiReini.
Mervi Uusi-Pohjola kokee lapsiasiahenkilön roolin aitona tehtävänä:
– Huomasin, että minut on
valittu ihan oikeaan tehtävään
eikä vaan nimitetty johonkin
nimityksen vuoksi. Koulutus
oli hyvä alku tehtävään ja antoi hyvän pohjan tulevalle. Asiat sivusivat samoja asioita kuin
kaupunginkin koulutus lapsen
osallisuudesta, mikä tuntuu olevan tämän hetken koulutusaihe.
Koulutus avasi silmät ajattelemaan asiaa enemmän uskonnolliselta puolelta, kun työssä asioita katsoo enemmän käytännön
tasolla.
Lapsiasiahenkilöiden kouluttaminen liittyy kirkon tavoitteeseen toteuttaa lapsivaikutusten
arviointia seurakuntien toiminnassa ja hallinnossa. Espoon
seurakuntayhtymän kokeilussa
vuosina 2008–2009 havaittiin, että
varsinkin seurakuntaneuvoston
ja johtokuntien työskentelyssä
lapsinäkökulma on selvitettävä
jo päätösten valmisteluvaiheessa.
Lapsivaikutusten arvioinnin
taustalla ovat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ja teologiset
perusteet lapsen asemasta: Jeesus
vastaa kiistelevien opetuslasten
kysymykseen ”Kuka on suurin
taivasten valtakunnassa?” asettamalla lapsen heidän keskelleen
(Matt. 18:1–10).
Lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista:
www.lapsivaikutukset.fi
Outi Rantala

kuin sekakuoroissa yleensäkin
naislaulajat, miehiä kuorolaisista
on noin viidesosa. Kymmenkunta
perustajajäsentä laulaa kuorossa
edelleen. Kuoro on koko olemassaolonsa ajan harjoitellut päiväsaikaan, ehkä siksi ikärakennekin on
selvästi seniorivoittoinen.
Tactus- kirkkokuoro on rekisteröity yhdistys, jonka käytännön
asioita hoitaa johtokunta. Ensimmäiset viisi vuotta johtokunnan
puheenjohtajana toimi Onni Istukaissaari ja seuraavat neljä vuotta
Jorma Ruutila. Runsas vuosi sitten puheenjohtajana aloitti Aino
Mäki-Kaukola ja hän jatkaa tässä
tehtävässä edelleen.
Kuoron tärkein tehtävä on toimia avustajana eli käytännössä

laulaa seurakunnan jumalanpalveluksissa. Tämän lisäksi olemme
käyneet laulamassa palvelu- ja
vanhainkodeissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa jne. Erilaisia esiintymisiä on vuosittain 15–20.
10-vuotiskonsertti oli kuoron
viimeinen esiintyminen Tactuskuoron nimellä. Toiminta jatkuu
kuitenkin entiseen malliin, mutta jatkossa kuoron nimi on vanha
tuttu Lakeuden Ristin kuoro ry.
Tällä kuorolla on pitkät perinteet
Seinäjoen seurakunnan musiikillisessa elämässä.
Toivommekin että me nykyiset
kuorolaiset pystyisimme näitä perinteitä kunniakkaasti vaalimaan.
Jorma Ruutila

Kuva: Orvo Hautamäki

U

actus-kuoro perustettiin syyskuussa vuonna 2001. Perustamisen aloitteentekijänä ja aktiivisena toimijana oli tuolloin pari
vuotta sitten edesmennyt Rauno
Parkkinen. Hän toimi myös kuoron ensimmäisenä taiteellisena
johtajana lähes seitsemän vuoden
ajan ja sovitti useita kuoron vakioohjelmistoon kuuluvia kappaleita.
Rauno Parkkisen jälkeen kuoron johtajana ovat toimineet Terttu Iso-Oja, Tapio Lempola, Maaret
Manni-Korpi, Anna-Kaisa Lahtinen
ja nyt kuoroa johtaa Lea Salumäe.
Alkuvaiheessa kuorossa oli noin
20 laulajaa, mutta vuosien varrella
määrä on pikku hiljaa lisääntynyt
niin, että nyt vahvuus on noin 35
henkilöä. Enemmistönä ovat niin

ehdokkaan nimi, ja äänestäjä tekee selkeän merkinnän kannattamansa ehdokkaan kohdalle. Vaalilippuihin painetaan myös lokero
ylimääräistä ehdokasta varten. Ylimääräiseksi ehdokkaaksi voi kymmenen seurakuntalaista pyytää
vaalisijojen ulkopuolelle jäänyttä
ehdokasta. Pyytämisen viimeinen
mahdollinen päivä on viimeisen
vaalinäytepäivän jälkeinen keskiviikko eli 9.5.
Ennakkoäänestys- ja vaalipaikoilla on ohjeet, miten tulee toimia.
Vaalinäytteet eli kansankielellä
vaalisaarnat ovat Lakeuden Ristissä
22.4., 29.4. ja 6.5., ja vaalipaneeliin
ehdokkaat kutsutaan maanantaina 7.5. Niin vaalinäytemessut kuin
paneelikin radioidaan, ja niitä voi
kuunnella myös internetin kautta.

Tactus-kuoron
perustajajäsenet
Jaakko Kivimäki
(vas.), M
 ikko ViitaAho, Sinikka Ojanen,
Merja Huhtamäki,
Salli Sihto, Onni
Istukaissaari ja
Rauno Hämäläinen

Sukkakilpailu Ylistarossa
K

oko kevät, kesä ja alkusyksy
on aikaa kutoa sukat ja osallistua Ylistaron kappeliseurakunnan
lähetystoimikunnan julistamaan
sukkakilpailuun. Kansa saa isänpäivälounaalla äänestää parhaan
sukkaparin.
– Idean takana on kappeliseurakunnan
lähetystoimikunta,

kertoo lähetyssihteeri Kaisu Kupari.
– Sukkien lanka, kuvio, väri ja
koko on vapaa, sanoo Kaisu Kupari.
Sukat pitää tuoda Ylistaron
kappeliseurakunnan seurakuntatoimistoon lokakuun loppuun
mennessä. Isänpäivän lähetyslou-

naalla on äänestys, jonka tuloksena kansan mielestä parhaan sukkaparin voittaja palkitaan.
Sukat myydään tai huutokaupataan lähetysmyyjäisissä joulukuussa ja tuotto menee tietenkin
lähetykselle.
– Nyt puikot kilisemään! kehottaa Kaisu Kupari.

Lakeuden Risti
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telä-Pohjanmaan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan
Eija Harmasen kasvoilla oli iloinen hymy puolitoista viikkoa sitten. Väkeä virtasi avoimien ovien
päivänä tutustumaan uusiin tiloihin, joihin neuvottelukeskuksen
väki oli juuri muuttanut.
– Meillä on uudet, valoisat, ilmavat, uudet tilat kaupungin keskustassa, iloitsee Eija Harmanen.
Kalevankatu 12:ssa Vanha torin
kiinteistössä perheasiain neuvottelukeskuksen tilat ovat toisessa kerroksessa, ja tilojen löytämisessä on
hieman haastetta. Eija Harmanen
sanookin, että opasteet pyritään
laittamaan niin hyvät ja selkeät
kuin mahdollista.
Kalevankadulta tiloihin pääsee
B-rapusta, josta noustaan hissillä
tai rappusia toiseen kerrokseen.
Käytävästä pitää mennä ulos kattotasanteelle, ja sieltä löytyy neu-

vottelukeskus. Kiinteistön takaa
nousevat raput toiseen kerrokseen.
Molemmissa tapauksissa on soitettava summeria alhaalta.
– Pysäköinti keskustassa maksaa, mutta kaikki muu meillä on
edelleenkin ilmaista, sanoo Eija
Harmanen.
Perheasiain neuvottelukeskuksen rahoituksesta huolehtivat eteläpohjalaiset seurakunnat.

Kuva: Julia Ylimäki

Perheneuvonta uusiin tiloihin

Etelä-Pohjanmaan perheasiain
neuvottelukeskuksessa perheen
pulmissa palvelevat vastaanottosihteeri Marja Metsola (vas.),
perheneuvojat Matti Mäntykoski,
Unto Kangasniemi, Leena Peltola
ja Markku Orsila sekä
johtaja Eija Harmanen.

Ikimuistoinen
Amerikan matka

Amerikan matka vuonna 1973 on
ollut kuorolle tavattoman merkittävä. Lähes kolme viikkoa kestäneen matkan aikana annettiin

Kuoro kuvattuna 1960–1970 -luvun vaihteessa Ylistaron kirkon alttarilla. Johtajana Helena Saari.

Untamalan kuoro nykyasussaan.
13 konserttia 12 eri paikkakunnalla. Suomalaissiirtolaisten kirkot olivat joka paikassa tungokseen asti täynnä. Matkan johtajina toimivat pappismiehet Arvi Kallio ja Ossi Haramäki sekä
kauppias Toivo Viita, jotka puhuivat konserttien yhteydessä.
Ikimuistoista Amerikan matkaa on muisteltu jälkeenpäin
seuroissa usein, niin että monet
ovat sanoneet olleensa aivan
kuin itse mukana matkalla, niin
elävästi siitä on vuosien saatossa
kerrottu.
Konserttipyyntöjä ja kutsuja
jumalanpalveluksiin ja seuroihin
Ylistaron ulkopuolelle kuorolle
on tullut jatkuvasti.
Helena Saaren jälkeen kuoron
johtajaksi vuonna 1982 tuli Tapio Hautala, joka on suorittanut
kanttorin tutkinnon. Hautalan
aikana kuoro on tehnyt lukuisia konserttimatkoja Suomessa
ja esiintynyt myös Virossa Tarton
yliopiston maineikkaassa juhlasalissa. Herättäjäjuhlat työllistävät
kuoroa lähes joka vuosi, kylän
juhlissa ja kyläläisten perhejuhlissa kuoro laulaa usein.

Kuorolaisia
monessa polvessa
Untamalan kuoroa on vuodesta
2007 johtanut viulunsoitonopettaja Maija Laasala (o.s. Koivusalo).
Kuorossa hän on laulanut ala-asteikäisestä lähtien. Maijan vanhemmat Pirkko ja Eero Koivusalo
ovat laulaneet kuorossa vuosikymmeniä. Pirkon äitikin on laulanut
kuorossa.
Eero on tutkinut kuoron historiaa ja kirjoittanut siitä kyläkirjaan. Monet kuorolaisten lapset
ovat olleet pienestä pitäen mukana
harjoituksissa ja jatkaneet sitten
laulajina. Nuorin laulaja on tällä
hetkellä lukiolainen.
– Harjoitukset ovat kerran viikossa, esiintymisiä on yli 20 vuodessa ja kutsuja esiintymään olisi
paljon enemmän. Onneksi laulajia
on aina saatu mukaan, mutta tilaa
uusille kuorolaisillekin on, sanoo
Maija Laasala.
Untamalan kuoron laulua on
vuosikymmenien saatossa tallennettu monille äänitteille, uusin
joululevy ilmestyi viime vuonna.
Muutamana viime vuonna pidetyt

alueen herännäiskuorojen yhteinen koulutusviikonloppu ja konsertit ovat antaneet uutta innostusta kuorolle.
Kuoro pitää 90-vuotisjuhlakonsertin Ylistaron kirkossa sunnuntaina 22.4. klo 14. Konsertissa
kerätään kolehti Ylistaron kappeliseurakunnan musiikki- ja dia-

koniatyölle. Konsertin jälkeen on
kahvitus seurakuntatalolla. Suomen vanhinta herännäiskuoroa
voi onnitella kuoron tilin kautta.
Nordea: 119635 14952 Viite: Untamalan kuoro 90 v.
Jukka Tuppurainen

Kuva: Martta Tuppurainen

listarossa Untamalan kuoro on
toiminut 90 vuotta.
Untamala on vahva herännäiskylä. Karhunmäen herännäiskansanopiston opetusohjelmaan kuuluivat alusta alkaen kuorolaulu ja
musiikin teoria. Opiston käyneet
Untamalan nuoret perustivat kuoron vuonna 1922.
Aluksi vanhempi väki piti kuorolaulua outona, mutta kun seurakunnan pappi kehui nuorten
veisuuta, toiminta sai yleisen hyväksynnän. ”Nuorisokuorosta” tulikin tavattoman suosittu, kaikki
halusivat laulaa mukan, oli ääntä
tai ei. Liian innokkaasti laulavia piti
jopa hillitä.
Sota-aikana kuorosta tuli käytännön pakosta naiskuoro, miehet
olivat rintamalla. Raskaimpia tehtäviä oli laulaa sankarihautajaisissa. Esiintymisasuna saattoi körttipuvun lisäksi olla myös lottapuku.
Sodan päätyttyä sekakuoron nuotit otettiin jälleen käyttöön. Laulajia on riittänyt kaikkina vuosikymmeninä, näin kuoro on myös uudistunut. Johtajina ovat toimineet
koulun opettajat tai kuoron omat
taitavat laulajat. Ohjelmiston perusrunkona ovat koko ajan olleet
Siionin virret.
Opettaja Helena Saari aloitti kuoron johtamisen vuonna
1968. Saaren johdolla alkoi kuorolle vilkas kausi. Kuoro vieraili
lähiseurakunnissa, ensimmäinen
konserttimatka Helsinkiin tehtiin
vuonna 1970. Seuraavana vuonna
televisio teki kuorosta ohjelman,
joka esitettiin myös Ruotsissa.
Vuonna 1972 Untamalan kuoro
vieraili Ruotsissa inkeriläisten kesäjuhlilla ja Seinäjoen herättäjäjuhlilla pidettiin konsertti Lakeuden Ristissä. Kaikki halukkaat
eivät mahtuneet kirkkoon, konsertti olikin uusittava seuraavana
iltana. Herättäjäjuhlakonserteilla
kerättiin matkakassaa Amerikan
matkaa varten.

Kuva: Artturi Kivineva
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Kuva: Ylistaron kappeliseurakunnan arkisto

Untamalan kuoro – Suomen vanhin körttikuoro

Pirkko Koivusalo, kuoron johtaja Maija Laasala ja Eero Koivusalo sekä
jo neljättä laulajapolvea edustava Maijan tytär Saara.
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AR-kukka

POHJANMAAN

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET

* Hautakivet * Kaiverrukset
* Kultaukset * Entisöinnit ym. alan työt
puh. 06 412 1029, 040 066 1516
SEINÄJOKI veli.saren@netikka.fi

Puh. 4140 860

SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Sami Paasimäki

H AUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija

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

Raimo Puumala

Mäenpääntie 237 KAUHAVA

Puh. 0400-164554

Kauhavan Kiviveistämö
Velj. Mäki
Puh. 06-434 6420
www.hautakivisuunnittelu.fi

Kalevankatu 25, Seinäjoki
Puh. (06) 423 1100, Fax (06) 423 2850

..
SEINAJOEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKASITOMO HIRVILAMMI

. uudet kokoproteesit
. korjaukset
. pohjaukset (tiivistykset)
Vapaudentie 62 (Katutaso)
Seinäjoki

Vapaudentie 53,
Vapaudentie
53,60100
60100Seinäjoki
Seinäjoki
P. 06-420
7500,
hirvilammi@netikka.fi
P. 06-420 7500, 0400 662 040.
Asiantuntevaa hautauspalvelua yli 25 vuoden ajalta.
liike@hirvilamminhautaustoimisto.fi
www.hirvilamminhautaustoimisto.fi
Asiantuntevaa hautauspalvelua yli 30 vuoden ajan.

Puh. 0400 440 164

LAKEUDEN HAMMAS

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO
VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI

Hautauspalvelu
Moisio

Ilmoitusmarkkinointi
Sari Havia
020 754 2284,
040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi

Kaikki alan työt; kukat, hautalyhdyt
hautakivet ja kunnostukset jne.

UUDISTA KEITTIÖSI

Huolella hoidettua hautauspalvelua koko maakuntaan.

Valtionkatu 2, asemaa vastapäätä
Puh. 0400 567 115
www.hautauspalvelumoisio.fi

KENENKÄÄN EI TARVITSE JAKSAA YKSIN!
Keskusteluapua henkilökohtaisesti klo 10 – 18
ja puhelimitse klo 10 – 21, avoinna joka päivä!

Kriisikeskus Mobile

Edullisesti ja nopeasti
Ovet, tasot, laatikot
MITOIN KUIN MITOIN
Kaikkiin kalusterunkoihin

Runsaat valikoimat
Ilmainen mittatarkastus

0440 806 631
Myös runkoineen uusittuna

Tarjous on voimassa 31.5.2012 saakka, ja se koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden
tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Tarjoustunnus KM LR 2/12.
1.1.2012 lähtien vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 9% ja Digilehden 23%.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

Sähköposti

Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka

Osoite

Nimi

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003
VASTAUSLÄHETYS

Kauppakatu 1/Järjestötalo, 2. kerros, 60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 416 2860 tai (06) 416 2861
www.kriisikeskussjk.fi

Voit tehdä tilauksen myös
 020 754 2333 (lankaverkosta 8,21snt/
puhelu + 6,9snt/min, matkapuhelimesta
Tilaan Kotimaa-lehden 3 ilmaista näytenumeroa!
8,21snt/puhelu + 14,9snt/min)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta
 Lähetä tilauskortissa mainitut tiedot
ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua.
sähköpostilla osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi
Voit jatkaa tilausta kätevästi puhelimitse tai sähköpostilla.

* Hautakivet: Entisöinnit ym.
kivialan työt
Puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

P. 044 530 2281

Avoinna ma-to 8-20 pe 8-16

Kyllä kiitos!

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

Jokainen ihminen on
Luojan luoma ihme.
Kotimaa kertoo,
mitä siitä seuraa.

1 5. J O U LU KU U TA
2 0 11

|

H I N TA: 3,0 0 €

|

1 07. V U OS I K E RTA

|

0 04 3 59 5 –1 1 – 5 1

MATTI KARPPINEN

ETELÄ
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Kotimaa päivittää kerran
viikossa Suomen suurimman
yhteisön, kirkon, kuulumiset.
Lehti kertoo myös kiinnostavia
tarinoita elämästä sekä
pyhästä arjessa.
Nauti lukemisesta,
jossa on sisältöä.
Tilaa 3 kpl
Kotimaa-lehden
näytenumeroita.

TÄSSÄ
IÄSSÄ

Tilaa
50
näytenumerot
ILMAISEKSI!

KALLIS RAHA

Pikavippi on epärealis
tinen
yritys siirtää velkakrii
siä, tietää
Takuu-Säätiön Jukka
Heinonen.
SIVULL A 2

Näyttelijä Eila Roine, 80,
ja viisi
muuta iäkästä ihmistä
kertovat,
mistä on tehty hyvä elämä
.
Sivuilla 10–15
JOULURADIO

Sosiaalinen media siivittää
seurakuntien joulumus
iikkikanavan suosiota.
SIVULL A 4

KUNNIOITTAEN

Lähetysjärjestöjen johtajat
kirjoittivat yhteisen,
hyvän
tahdon julkilausuman.
SIVULL A 9
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Rukous muutti elämän
Kari Hintikka syntyi Seinäjoella 42 vuotta sitten. Elämä
kuljetti nuoren miehen Helsingin kautta Lontooseen.
Siellä hän joutui sellaiseen pimeyteen, josta ei tuntunut olevan poispääsyä. Kymmeneen vuoteen vanhemmat ja sukulaiset eivät saaneet häneen yhteyttä. Äidin
sydän oli täynnä ahdistusta, surua ja epätietoisuutta.
Tänä päivänä Kari elää luostarissa ja pitää yhteyttä perheeseensä.
Kaikki on hyvin. Mitä hänelle oikein tapahtui,
sen kertoo Kari itse.

K

ari sai elää onnellisen lapsuuden Seinäjoella. Perheeseen
kuului vanhempien lisäksi kaksi
vuotta vanhempi isosisko. Monet
mukavat muistot nousevat hänen
mieleen noilta ajoilta.
– Oli kesämökki, pihat, niityt ja
metsät ihmeitä täynnä. Ja talvella pulkkamäet ja lumilinnat, hän
muistelee.
Kun Kari oli 4-vuotias, perhe
muutti äidin työpaikan vuoksi
Ilmajoelle.
– Yksi varhaisimmista lapsuusmuistoistani on äidin uuden työkaverin kommentti kun hän näki
minut: ”Kyllä sillon isoot silimät”,
sanoo Kari nauraen.
Kun Kari miettii elämänsä vaiheita, hän muistaa erään ratkaisevan käänteen.
– Elämäni muuttui ratkaisevasti,
kun minulla todettiin skolioosi 12
vuoden iässä. Seuraavat neljä vuotta minun täytyi pitää muovista korsettia, jonka tarkoitus oli pitää selkäranka mahdollisimman suorana.
Minä häpesin sitä niin paljon, että
en halunnut mennä minnekään.
Koulusta tulin heti kotiin ja katkaisin kaikki ystävyyssuhteet. Minusta
tuli onneton erakko. Ainut positiivinen asia taisi olla se, että rupesin
maalaamaan tauluja, hän kertoo.
Kun aikanaan Karin korsettihoito loppui, yksinäisyys jatkui.
– Koulukaverini taisivat ajatella, että olen erilainen ja niin tunsin
itsekin, hän miettii.

Paha olo lisääntyi
Aikaa kului, kunnes menetetyt
vuodet yksin kotona alkoivat ahdistaa häntä niin paljon, että oli
tehtävä jotain. Hän alkoi käydä
tanssipaikoissa, josta löysikin pian
uusia ystäviä.
– Tapasin nuoria, jotka eivät minua tunteneet ja löysin uuden ”ystävän”, alkoholin. Kun olin humalassa, tuntui siltä, että olin ihan niin
kuin muutkin. Oli helppo unohtaa
ongelmat ja pitää hauskaa.
Lukion loputtua Kari muutti
työn perässä Helsinkiin, jossa hän
asui 12 vuotta ja teki sairaalassa
hoitoapulaisen töitä.
– Tein töitä ja vapaa-aikana juopottelin, välillä aivan uskomattomia määriä. Myös huumeita käytin, jos niitä oli tarjolla. Jatkoin
myös taulujen maalaamista. Maalaukseni muuttuivat synkemmiksi, hän kertoo.
Tyhjyyden tunne lisääntyi, elämä tuntui turhalta ja merkityksettömältä. Myös itseluottamus
mureni.
– Välillä täytyi ottaa rohkaisuryyppy, että pystyin käymään
ruokakaupassa. Opin myös aika
hyvin näyttelemään, että kaikki
on hyvin. En tiedä, näkikö kukaan, miten pahoin voin, kertoo
Kari Hintikka.
Vuosituhannen vaihteessa Karille tarjoutui mahdollisuus muuttaa Lontooseen.

Kari Hintikka maalasi ennen tauluja, jotka sisälsivät Jumalan pilkkaa. Ne taulut on nyt hiottu ja uudelleen
päällystetty, ja niissä on maalauksia Jeesuksen kärsimyksestä.
– Ajattelin, että nyt kaikki
muuttuisi paremmaksi. Saavuin
Lontooseen uuden vuoden aattona 1999 mieli täynnä uutta jännittävää seikkailua. Pian elämä oli
kuitenkin entisellään.
– Join ja käytin huumeita
enemmän kuin aikaisemmin. En
välittänyt kenestäkään, en edes itsestäni. En pitänyt yhteyttä enää
vanhempiini enkä sisareeni. Olin
vajonnut syvälle pimeyteen, hän
kertoo.
Eräänä yönä kaikki tuntui romahtavan.
– Lähdin kävelemään ilman
mitään päämäärää. Kävelin noin
50–60 kilometriä luultavasti kahden päivän aikana, kunnes saavuin
meren rannalle. En ollut syönyt
enkä juonut mitään. Taskun pohjalta löysin pillereitä, jotka söin
ilman mitään harkintaa. Heräsin
sairaalasta, jossa luultiin, että olin
yrittänyt ottaa itseni hengiltä. Yritin vitsailla, että oli vain nälkä, hän
kertoo.
Kari lähetettiin mielisairaalaan.
– Minulle annettiin pillereitä,
jotka saivat pään aivan sekaisin.
Tiesin, että pois oli päästävä nopeasti. Pääsinkin pois jonkun ajan
päästä, kun vakuuttelin, että voin
hyvin ja että olin vahingossa ottanut lääkkeitä yliannostuksen, hän
kertoo.
Elämä jatkui samaa rataa vuoden 2010 alkuun asti, kunnes jotakin ihmeellistä tapahtui.

Täyskäännös

Kari Hintikka (keskellä) Isä Morriksen ja Isä Millerin kanssa.

– Olin täysin kyllästynyt elämääni. Menin harvoin enää juhlimaan.
Selvin päin näin oman elämäni
selvemmin. Olin tuhlannut suurimman osan elämästäni saavut-

tamatta mitään. En tehnyt enää
edes töitä. Pysyin neljän seinän sisällä niin paljon kuin voin. Halusin kaiken loppuvan. Pelkkä ajatus elämän jatkumisesta vielä ehkä
40–50 vuotta tuntui hirvittävältä.
Silloin vajosin polvilleni ja rukoilin ensimmäistä kertaa aikuisiällä,
hän sanoo.
Se oli maaliskuun 22. päivä
vuonna 2010.
– Rukoilin Jumalaa: Jos olet
olemassa, tarvitsen nyt apuasi.
Uskomatonta, mutta totta, tämä
yksi rukous muutti elämäni. Tunsin selvästi Jumalan läheisyyden
ja rakkauden ja sen, kuinka hän
sanoi minulle: Älä murehdi menneitä, menneet ovat menneitä,
kaikki on anteeksiannettu ja tästä lähtien me kuljemme yhdessä
eteenpäin.
– Koko elämäni teki täyskäännöksen. Juopottelut jäivät kertaheitolla. Olin pitkästä aikaa todella
onnellinen, Kari kertoo merkittävästä kokemuksestaan.
Seuraavana sunnuntaina hän
meni läheiseen Pyhän Marian kirkkoon. Hän halusi tietää lisää Jumalasta ja uskosta.
– Sain sieltä heti ystäviä ja Isä
Morriksesta tuli tärkeä ihminen.
Hän auttoi, neuvoi, lohdutti ja ohjasi. Nautin uudesta elämästäni ja
otin pitkästä aikaa yhteyttä myös
äitiini ja kerroin hänelle, mitä
oli tapahtunut ja pyysin anteeksi
mennyttä, kertoo Kari.
Pojan löytyminen oli äidille
suuri rukousvastaus ja helpotus.
Hän oli kyllä tottunut, että Kari
matkustelee, eikä ilmoittele itsestään kovin usein. Vuosia jatkunut
tauko nosti pintaan monenlaisia
ajatuksia.

– Kukaan ei tiennyt, onko hän
matkoilla vai missä, ja onko hän
elossa. Passi löytyi Lontoosta, mutta poikaa ei löydetty mistään. Ahdistus, suru ja epätietoisuus jatkuivat vuodesta toiseen. Onneksi
oli valtava joukko ystäviä ja seurakuntalaisia, jotka rukoilivat Karin
tilanteen puolesta, hän sanoo kiitollisena.

Kaikki hyvin
Kari Hintikan elämässä on nyt
kaikki hyvin. Hänen kotinsa on
keskellä hyvin kaunista englantilaista maaseutua, Alton Abbeyn
benediktiläisluostarissa.
– Kun ensimmäisen kerran
näin kuvia tästä paikasta, tiesin
heti, että tämä on minun tuleva
kotini. Tämä on se paikka, jonne minut on johdatettu ja jossa
minun on tarkoitus palvella Jumalaa.
– Koeaika kestää kuusi kuukautta ja sen jälkeen minusta tulee
noviisi. Silloin saan munkin kaavun ja uuden nimen. Jos kaikki
menee suunnitelmien mukaan,
minusta tulee neljän vuoden kuluttua munkki ja myöhemmin
ehkä pappi, kertoo Kari suunnitelmistaan ja vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä. Elämän perusasiat ovat
järjestyksessä ja jotain todella arvokasta on löytynyt.
– Nyt tiedän, että jos kuolisin, Jeesus sanoisi minulle samoin
kuin ryövärille ristinpuulla: ”Totisesti sanon sinulle: tänä päivänä
sinä olet minun kanssani paratiisissa.”

Minna Ylimäki-Hemminki

