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MUKANA

Café Kismuksen käsityöpajaan
kokoontui kevään aikana kahtena
päivänä kuukaudessa jopa kolmisenkymmentä virkkaajaa. Paja oli
avoinna kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona ja torstaina. Lähetyssopen vapaaehtoisten opastuksella virkattiin koristemunia ja
orvokkeja.
– Yhdessä on mukava virkata, jutella ja välillä juoda kahvia,
kertoo Liisa Sunden, joka on innostunut virkkaamisesta vuosien
tauon jälkeen.
– Edellisestä virkkaamisesta
taitaa olla jo 40 vuotta, hän kertoo iloisesti nauraen ja esittelee
tekemiään orvokkeja. Niitä voi
laittaa koristeeksi puseroon tai
hattuun.
Myös Anna Kotila viihtyy Kismuksen käsityöpajassa.
– Teen mielelläni käsitöitä,
mutta en ole virkannut pitkään
aikaan. Tämä on tosi mukavaa
yhdessä tekemistä, hän sanoo.

Syyskuulla
villainen paluu

Minna Ylimäki-Hemminki
Minna Ylimäki-Hemminki

Käsityöpaja jäi kesätauolle, mutta paja on taas avoinna syyskuul-

la, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona ja torstaina kello 12 15 Café Kismuksessa Kalevankadulla.
– Silloin kaikki tervetuloa mukaan, uudet ja vanhat, rohkaisee
Liisa Sunden.
Käsityöpajan syksy näyttää hyvin villaiselta.
– Syksyllä teemme vauvoille
lakkeja, villasukkia eri malleilla, lapasia neuloen ja koukuten,
huovutettuja villakukkasia, luettelee lähetyssihteeri Pia Ketola
Seinäjoen alueseurakunnasta.
Hän on käsityöpajaidean äiti.
Tarkempia tietoja ja ohjeita mukaan otettavista materiaaleista ja
työvälineistä laitetaan elokuun
Lakeuden Ristiin sekä kirkollisiin
ilmoituksiin.
– Idean varastin televisiosta.
Kun syksyllä oli näitä ”pop up”
ravintoloita, niin ajattelin, että
miksi ei voi olla pop up -ompeluseuroja. Useat Lähetyssopen
vapaaehtoiset lupautuivat epäröimättä ompeluseurojen ohjaajiksi, hän kertoo.

Elina Koski

Käsityöpajassa
virkistyttiin virkkaamalla

Anna Kotila, Annikki Hongisto, Liisa Sunden, Rauha Viljanmaa ja Eini
Kärnä virkkasivat orvokkeja Cafe Kismuksen käsityöpajassa.

KUUKAUDEN KOMMENTTI

Lakeuden Risti

Kirkon kieli ei ole kaikkien jäsenten äidinkieltä.
Jos tuntee sen vieraaksi tai itsensä epävarmaksi
sen kanssa, voi tuntea itsensä vieraaksi kirkossa ja
vaikenee. Kirkon jäsenten enemmistön historia on
hiljaisen, vaikenevan kristillisyyden historiaa.
(Arkkipiispa Kari Mäkinen kirkolliskokouksen
avauspuheessa)

Isokyröläinen Matti Ristimäki on yksi juhlaportin rakennuskökkään osallistuneista talkoolaisista. Portin harjakattoa kannattelee neljä valkoista pylvästä.

Isokyrö odottaa runsaasti
juhlavieraita lähiseudulta

I

sonkyrön herättäjäjuhlien juhlakentän rakentaminen aloitetaan juhannuksen jälkeisenä
maanantaina. Koulukeskuksen ja
liikuntahallin viereinen alue puetaan juhla-asuun satojen talkoolaisten voimin. Rakennuskökkään ovat kaikki tervetulleita.
Ensimmäiset Isossakyrössä järjestettävät herättäjäjuhlat alkavat
perjantaina 6. heinäkuuta. Vuosien pituinen valmistelu-urakka
ja odotus vaihtuvat lopultakin
juhlaan vieraiden saapuessa. Herättäjäjuhlien tunnuslauseena on
Silmäisi eteen, Jeesus.
Juhla-alueella näkyvät eteläpohjalainen ja isokyröläinen rakennusperinne sekä perinteiset
maaseudun värit, juhlatunnuskuvastakin tuttu okra, valkoinen
ja punamulta.
Arkkitehti Anna-Maija Salo
on suunnitellut kentän vaalean
yleisilmeen ja sen tärkeimmät
rakenteet, juhlaportin ja puhujakorokkeen. Isokyröläissyntyinen
suunnittelijan työssä yhdistyvät
juhlavuus, tuttuus ja talonpoikaisperinne.
Isossakyrössä on suosittu kestävää kehitystä ja kierrätystä
myös juhlakenttää suunniteltaessa. Kertakäyttöisiä rakenteita
ei ole tehty, vaan kaikki voidaan
ottaa uuteen käyttöön juhlien
jälkeen.

Risti ja kaide
Seinäjoelta
Anna-Maija Salon suunnittelemat
juhlaportti ja puhujakoroke edustavat tyyliltään valkoista temppeliarkkitehtuuria. Harjakattoista
porttia kannattelee neljä pylvästä.
Juhlien jälkeen se siirretään Isonkyrön Orisbergiin, jonka klassisesta kellotapulista Salo sai virikkeitä
juhlakentän suunnittelua varten.
Myös alttarin viereen sijoitettavaan puhujakorokkeeseen tulee
pylväiden kannattelema harjakatto.
Juhlakentälle tuodaan Seinäjoen herättäjäjuhlien alttarikaide
ja risti. Kuorokatosrunko on kuljetettu Oulusta, viime kesän juhlapaikkakunnalta. Puoliympyrän
muotoista alttarikaidetta, kuuden
metrin korkeuteen kohoavaa puuristiä ja kuorokatosta muunnellaan siten, että ne sointuvat kentän
yleisilmeeseen.
Juhlakentän keskipisteeksi tulee
risti. Penkit sijoitetaan puolikaaren muotoon. Keskikäytävä johtaa
juhlatorilta suoraan kenttäkirkon
”kuoriin”, alttarille.

Penkissä tilaa
ensikertalaiselle

Isossakyrössä on valmisteltu kirkollista kansanjuhlaa suurin sydämin. Erityinen ilon aihe on ollut,

että juhlakökkään on tullut ihmisiä eri herätysliikkeistä ja seurakunnista. Pääsihteerit Sirkku Rinnekari ja Varpu Saari toivovat, että
lähiseudun ihmiset osallistuisivat
sankoin joukoin juhlille. He toivottavat kaikki tervetulleiksi seuroihin ja konsertteihin.
– Juhlille voi tulla, vaikka ei olisi aiemmin käynyt kertaakaan herättäjäjuhlilla. Tulkaa katsomaan,
miltä siellä näyttää. Juhlaravintolaan saa tulla aamukahville tai syömään.
– Seurapenkissä on tilaa myös
ensikertalaisille ja niille, jotka
tuntevat vieraantuneensa seurakunnasta. Valmistelujen aikana
Isossakyrössä on puhuttu paljon
siitä, että haluaisimme järjestää
juhlan, jonne jokaisen olisi helppo tulla. Armo kuuluu kaikille
riippumatta siitä, miten olemme
elämässämme onnistuneet tai
epäonnistuneet.
Erityisesti Rinnekari ja Saari toivovat, että itsensä uupuneiksi ja
särkyneiksi tuntevat ihmiset saisivat juhlilta iloa ja lohdutusta.
– Jeesuksen silmien edessä meillä on aina toivoa.
Elina Koski

Herättäjäjuhlat Isossakyrössä
6.−8.7.
www.h-y.fi/juhlat
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PÄÄKIRJOITUS

Alttarilla

Seinäjoella 24.5.2012

Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi,
että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. (Joh.3:21)

Pyhä kuva

Leena Hautala

Jouko Ikola
Nurmon kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Jumala pois
suvivirrestä?
Jätetään Jumala pois suvivirrestä, niin ei tarvitse pohti uskonnonvapauslain kiemuroita Etelä-Suomessakaan.
Ehdotuksen poiki yleisönosastokeskustelu. Vaikka ehdotus tehtiin
ehkä leikillään, se käy hyvästä ajan kuvasta. Uskonnon julkista asemaa
kyseenalaistetaan yhä useammin.
Kritikoijat vaativat, että yhteiskunnan julkisiin palveluihin, mm. koululaitokseen ei saa liittää uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia
kytköksiä – ei edes kulttuurin nimissä. Erityisesti kasvatuksen tulee olla objektiivista, neutraalia, ja monien mielestä vain tieteellisiin tosiasioihin perustuvaa.
Kritiikissä on mukana oikeitakin asioita. Koulu ei ole kirkon etäispääte. Kristillisen kasvatuksen kulmakiviä ovat edelleen kodit, päiväkerhot,
pyhäkoulut ja rippikoulu. Kodeissa ja kirkossa ei jaeta vain tietoa, vaan
harjoitetaan myös uskontoa. Koulun lähestymishorisontti on ensisijaisesti tiedollinen.
Outoa kritiikissä on oletus, että maailman ymmärtämisessä olisi aina
neutraali, omasta kulttuurista riisuttu maaperä. Miten voi perustella ihmisten yhtäläistä arvoa, kun luomakunnan selitys antaa toisen mallin?
Miksi suojella heikkoja,
vammaisia ja syrjittyjä,
joista ei ole hyötyä paremman maailman rakentamisessa?
Rooma antoi Euroopalle oikeuden, Ateena viisauden ja Jerusalem laupeuden. Kristinusko rakensi arvonsa löytäessään luovaksi jännitteeksi kaikki kolme. Humaanisuuttaan korostavat kirkkokriittiset piirit eivät haluaisi edes tunnustaa velkaansa kirkkoäidilleen. Puutteistaan ja virheistään huolimatta kirkko on suojellut ihmisen ainutlaatuista arvoa ja elämän pyhyyttä.
Ketä sitten pitäisi virressä kiittää, jos Jumala jätettäisiin pois? Iloon
ja ihmettelyyn kutsuessaan meneillään oleva suvivirsiviikkokaan ei häpeä tunnustaa hyvyyden ja toivon lähdettä.
Ps. Jukka Salo on valittu Seinäjoen seurakunnan uudeksi esipaimeneksi. Nyt on aika kannustaa, rohkaista, tukea ja esirukouksin saatella
uutta kirkkoherra tehtäväänsä.

Kirkko on suojellut
ihmisen arvoa.

Virren viemää
Virsi 571:2
Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.

Jo vuoden 1701 suomalaisessa virsikirjassa ollut suvivirsi on
alkujaan ruotsalainen, eikä tekijästä ole täyttä varmuutta.
Virsi alkaa luonnonkuvauksella, jollainen oli virsissä harvinaista 1600-luvulla. Monet sukupolvet ovat laulaneet tämän kauniin ja suventuoksuisen virren sydämiinsä, niin ”että se on saanut tavallaan supisuomalaisen sävyn ja värin. Myös sen juhlallinen sävelmä on osaltaan tehnyt sen rakkaaksi” (Lauri Pohjanpää). Suvivirsi kuuluu koulujen päättäjäisiin, se kuuluu juhannuskirkkoon ja kesän monenlaisiin juhlahetkiin. Runoilijan sanojen mukaan ”se on kaikkein virtten suloisin” (P. Mustapää).
Koraali, otaksuttavasti ruotsalainen kansansävelmä, on tullut
virsikirjaamme tekstin myötä Ruotsista.

Taivainen Pyhä Henki

SANA

Vanhassa helluntairukouksessa rukoillaan:
Tule taivainen Pyhä Henki ja lähetä valosi säde.
Tule köyhien Isä. Tule lahjojen antaja.
Tule sydänten valo, sinä paras lohduttaja,
sielun suloinen vieras ja lämpö.
Työssä olet sinä lepo, helteessä vilvoitus, murheessa lohdutus.
Oi onnellisin valo, täytä uskollistesi sydämen syvyydet.
Ilman sinua, Henki, ei mikään ole ihmisessä puhdasta.
Pese se, mikä on likaista,
kaste se, mikä on kuivaa,
paranna se, mikä on haavoittunut.
Taivuta se, mikä on jäykkää,
lämmitä se, mikä on kylmää.
Ohjaa sitä, mikä on harhautunut.
Anna uskollisillesi, sinuun luottaville, pyhät lahjasi.
Anna lunastuksen lahja,
anna pelastuksen täyttymys,
anna ikuinen ilo.
Pyhän Hengen yhdeksän lahjaa ovat Raamatun mukaan rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä (Gal. 5:22). Ovatko ne lujan uskon tunnusmerkit, vai ovatko niiden
sijaan vallalla esimerkiksi jyrkkyys, kovuus, kärsimättömyys ja elämänkielteisyys. (Lähde: Pentti Lempiäinen:
Pyhät ajat)

KIRKONMÄELTÄ

Kesällä kaikki
on toisin
Seurakuntaelämän rikkautta on sen monimuotoisuus, mutta myös
työmuodoissa näkyvät ja tuntuvat vuodenaikojen vaikutukset. Talven
ja kevään aktiivisen seurakuntaelämän jälkeen moni säännöllinen toiminta jää lepoon kesän ajaksi. Ihmiset nauttivat kesästä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Kirkollisissa ilmoituksissa on nähtävissä selkeästi kesäaika. Säännöllinen viikkotoiminta on supistunut.
Seurakuntatyö on siirtynyt kesään, ei kuitenkaan kesälomalle. Nyt
on leirien ja retkien aika. Seinäjoen seurakunnan yli 600 rippikoululaista käy rippikoulunsa kesäaikaan. Monta rippikoululeiriä on edessä ja viikonloppuisin on konfirmaatiomessuja eri kirkoissa läpi kesän.
Sadat varhaisnuoret viettävät omat ikimuistoiset leirinsä kesä aikana. Seurakuntaretket ja -leirit ovat osa eri ikäisten seurakuntalaisten
kesää. Ulkona pidettävät virsilauluillat, hartaudet ja seurat ovat suosittuja.
Kesälauantait ovat yhä edelleen suosituimpia vihkipäiviä. Vuosittain vihittävistä n. 250 vihkiparista suuri osa vihitään kevät ja -kesäaikaan. Kirkollisista toimituksista kasteet ja hautajaiset täyttävät viikonloput samalla tavalla kuin muinakin vuodenaikoina.
Kesällä meillä on oikeus nauttia luonnosta ja kaikista kesän mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Mutta me saamme myös kiittää
tästä ainutlaatuisesta ajasta.
”Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. Myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi! Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on.” Vk 571:3
Jukka Salo
vt. kirkkoherra
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Mitä seurakunta ja seurakunnan jäsenyys sinulle merkitsevät?

Seurakunta on tuki ja turva
J

Yhteyttä Jumalaan

äsenyys on toinen Seinäjoen seurakunnan painopisteistä vuonna 2012. Lakeuden Ristilehdessä seurakuntalaiset kertovat,
mitä seurakunta ja sen jäsenyys
heille merkitsee.

Jarmo Rissanen asuu Peräseinäjoen kappeliseurakunnan alueella.
Hänelle seurakunnan paimenen
rooli on tärkeä.
– Hänen jaksamisensa ja kiinnostuksensa työhönsä pitää seurakunnan elävänä. Peräseinäjoella
on tässä suhteessa asiat hyvin.
Seurakunnan järjestämät tilaisuudet antavat mahdollisuuden
toimia erilaisten ihmisten kanssa ja
tilaisuuksiin voi mennä sellaisena
kuin on.
– Jos haluaa osallistua enemmän, siihen on mahdollisuus, ja
jos haluaa seurata enemmän sivusta, sekin sallitaan. Seurakunnan toimintaan osallistuminen
on eräänlaista kasvamista omaan
tilaansa.
– Miesten illat ovat minulle tärkeitä. Pidän siitä, että aihe alustetaan ja sitten siitä keskustellaan.
On hienoa, että keskustelua myös
yleensä syntyy eikä alustaja joudu
puhelemaan yksikseen. Lyhyesti
sanoen seurakunnan jäsenyys auttaa minua yhteyteen Jumalaan ja
lähimmäisiin.

Omien keskellä
Nurmon kappeliseurakunnan alueella asuvalle Johanna Soinille seurakunta merkitsee yhteisöllisyyttä,
tukea ja turvaa.
– Seurakunnan kautta pääsee
tutustumaan muihin seurakuntanuoriin. Seurakunnan nuorten tapahtumissa tunnen olevani omieni keskellä. On tunne, että tänne
minä kuuluun, hän kuvailee.

Valona ja suolana
Seinäjoen alueseurakunnan uudelle työntekijälle, juuri valmistumassa olevalle teologian maisterille ja tulevalle papille Kaisa Oittiselle seurakunta merkitsee yhteisöä,
jossa saa yhdessä muiden kanssa
kohdata Jumalan ja joukkoa, johon saa kuulua omana itsenä.
– Seurakunta tarjoaa myös
puitteita ja tukea toteuttaa kristityn tehtävää maailmassa, olla valona ja suolana, mikäli Luojamme
suo, ja myös oppia uutta itsestä,
muista ihmisistä ja tietenkin rakastavasta Isästä, hän kertoo.

Minna Ylimäki-Hemminki

Kesäteologi
Kesätöihin
pääkaupunkiseudulta
V

antaalainen teologian ylioppilas Laura Pekkola, 22, on tulossa jo kolmatta kesää Etelä-Pohjanmaalle kesätöihin.
Valmistuminen häämöttää Lauralla puolentoista vuoden päässä.
Kuva:

Vantaalainen Laura Pekkola
työskentelee kesäteologina Nurmossa.

Hän oli jo varhain kiinnostunut
uskonnosta ja siksi teologian opiskelu tuntui luontevalta.
– Ajattelin pitkään, että minusta tulee opettaja. Vanhemmat ehkä odottivat, että lähden opiskelemaan tekniikkaa.
Hän löytää tekniikasta ja teologiasta yhteneväisyyttä.
– Olen aina pitänyt analysoinnista. Pääaineeni on dogmatiikka,
joka sopii pikkutarkalle luonteelleni.
Lauralla ei ollut kytköksiä pohjalaismaisemiin ennestään, kun
hän pääsi kaksi kesää sitten töihin Kuortaneelle. Viime kesän hän
työskenteli Nurmossa, josta löytyi
paikka tulevaksikin kesäksi.
– Olen viihtynyt tosi hyvin täällä. On helppo palata Nurmoon,
kun työ ja ihmiset ovat tuttuja.
Hän odottaa kesää varhaisnuorison ja rippikouluikäisten parissa,
mutta hiljaisena pyyntönä hänellä
on päästä tekemään myös yleistä
seurakuntatyötä.
Teksti ja kuva
Outi Rantala

Jarmo Rissanen

Johanna Soini

Mies ja missit
Maikkarin rompevarastossa järjestettiin äskettäin huutokauppa. Suurin uutinen kohosi siitä,
kun joku hongkongilainen ukko
meni huutamaan käytössä kuluneen Miss Suomen kullatun
tuolin. ”Siinä sitä meni suomalaiskansallista perintöä taas ulkomaille,” huokailtiin.
Televisiohaastattelussa yksi
poti, että olisi alle viidentonnin
hintaa vielä vähän voinut korottaa, että tuoli pysyisi Suomessa, jos vain olisi ollut lompsassa
enemmän rahaa.
Sitten tuli helpottava uutinen. Tuolin ostikin suomalainen
mies, joka oli vain Hongkongissa reissuhommissa. Hänen vaimonsa sattuu olemaan entinen
Miss Suomi. Mies antoi haastattelun, jossa kertoi, että hänellä
oli monia syitä ostaa tämä huonekalu. Lisäksi hän oli huutanut
peltiset koreat kirjaimet, meille
monille tutut ämmän ja ässän,
joita koristaa kruunu. Enempää
mies ei selitellyt.

Tuli siinä mieleeni parisuhdeasiat ja sekin, että useinhan sitä puhutaan, että puolisoa voisi
parisuhteessa huomioida. Millähän omaa puolisoa voisi jonakin
pienenä merkkipäivänä ilahduttaa. Tämä mies se selvästi osasi
panostaa parisuhteeseen.
Mitäs me muut miehet nyt
sitten voidaan, kun näitä tuoleja
oli kaupan vaan tuo yksi ja kohtuullisen harvalla puoliso on kisoissa kruunattu Miss Suomi?
Vaikutus voisi olla jotenkin
sama, jos jonkun mummolan
navetan ylisiltä löytyisi samanlainen koulutuoli, jolla oma rouva istui alakoulussa. Jos sen toisi
makuuhuoneen nurkkaan ja askartelisin ihan itse fanerista jotkut isot kirjaimet seinälle. Vaikka MMM ja niiden yhteyteen vähän kruunuja, ristejä, ankkureita
ja sydämiä. Symboliikka tarkoittaa Miss Mun Maailma ja missin
kruunun lisäksi nuo muut kuvat
korostavat uskoa, toivoa ja rakkautta, joita aina kaivataan.

Kaisa Oittinen

PAPPI PAKISEE
Näin en tee, kun tuli yllätys
paljastettua. Mutta pisti tämä
missin puolison esimerkki hetkeksi miettimään meitä muita
missikeisareita. Mitähän tässä
nyt sitten keksisi?
Odotan maakunnan teatterin tarpeiston huutokauppaa.
Tämän vampyyriesityksen jälkeen sieltä voisi löytyä vaikka
jotakin herkkää kamaa. Ajattelin nyt lähinnä niitä romppeita,
jotka voisi unohtumattomalla
tavalla liittoa piristää ja vaalia.
Aivan kruunattuun loppuun asti ei nyt ajatus yllä. Arvon naiset, ajatus on tärkein. Me miehet, ei lannistuta. Joku vuosi
voi tulla vielä hyväkin idea. Ei
tämä missin mies ole ainoa joka voi onnistua.
Hyvää kesää kaikille pareille toivottaa yksi huomioimista
harjoitteleva.
Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi

Lakeuden Risti

5

Jukka Salo valittiin Seinäjoen
kirkkoherraksi 2 225 äänellä

S

einäjoen seurakunnan uusi,
juuri valittu kirkkoherra Jukka Salo vastaa ensimmäiseen onnittelupuheluun vähän hämmentyneenä. Hän toteaa, että vaalin tulos
laittaa hänet pienelle paikalle.
Toisella vaalisijalla ollut Jukka
Salo sai kirkkoherran vaalissa 2 225
ääntä, ensimmäisellä vaalisijalla
ollut Heikki Sariola 989 ääntä ja
kolmannella vaalisijalla ollut Ari
Auranen 592 ääntä. Hylättyjä ääniä
oli 11. Kaikkiaan 3 817 seurakuntalaista äänesti, äänestysprosentti oli
9,65.
Jukka Salo oli yllättynyt selkeästä erosta ehdokkaiden välillä, ja
suuresta äänisaalistaan. Hän esittää
kiitokset kaikille äänestäjilleen.

– Seurakunta on muuttunut ja
kasvanut viime vuosina. Pappeja ei
tunneta samalla tavalla kuin menneinä vuosina. Seurakuntaliitosten
jälkeen uusia seurakuntalaisia tuli
paljon, eikä omankaan seurakunnan työntekijä voi olla tunnettuudestaan varma.
Jos kaikki seurakuntalaiset eivät
tunne pappejaan, uusi kirkkoherra tuntee hyvin seurakuntansa: Jo
ennen ennakkoäänestyksen alkamista Jukka Salo arveli, että tuskin
äänestysprosentti nousee vaalissa
edes kymmeneen saakka. Kymmenen vuoden takaisessa kirkkoherran vaalissa prosentti oli 21,8,
äänestäjiä oli yli 4 600.
– Seinäjoelle muuttaa vuosittain satoja uusia asukkaita. He
eivät ole vielä kiinnittyneet seurakuntaan, eivätkä ehkä lähde
äänestämäänkään, arvelee Jukka
Salo.
– Kirkkoherran asema on viime
vuosina muuttunut. Hallinnolliset tehtävät ovat lisääntyneet, eikä
kirkkoherra hoida enää samalla tavalla toimituksia kuin takavuosina
eli ei ole seurakuntalaisten kanssa
tekemisissä yhtä paljon kuin aikaisemmin.
Yhdeksi syyksi äänestysprosenttiin Jukka Salo arvelee myös sen,
että ehdokkaat olivat tasaisia, eikä
suuria vastakkainasetteluja ollut.

Leena Hautala

Seinäjoen seurakunnan arkisto

Uusi kirkkoherra laitettiin ”pienelle paikalle”

Vaalipäivänä, sunnuntaina 20.5. tungos oli seurakuntasalissa vaalin alkaessa melkoinen. Ennakkoon äänesti 2 398 ja varsinaisena vaalipäivänä 1 419. Äänestysprosentti oli 9,65.
Jukka Salo vastaa: – Ensiksi täytyy
istua alas ja sulatella vaalitulosta,
ja sitten miettiä, mitä eteenpäin.
– Seurakunnan työ ei lopu. Me
Seinäjoella olemme ”hyvässä jamassa”. On hyvä lähteä tekemään
työtä. Meillä on paljon aktiivisia
seurakuntalaisia, hyvä työyhteisö,
hyvät luottamushenkilöt, talouskin on hyvässä kunnossa.
Uusi kirkkoherra Jukka Salo sanoo, että edessä on seurakunnan
haasteiden kartoitus. Yksi vaativimmista tehtävistä on miettiä,

Ensin täytyy istua alas
Kysymykseen, mitä seuraavaksi,

Pappi on osa yhteisöä
Y

listarossa pappi on osa yhteisöä,
ei virkamies, eivätkä seurakuntalaiset välttämättä tiedä, milloin
heidän papillaan on vapaapäivä.
Huhtikuun alusta Ylistaron
johtavana kappalaisena toiminut
Jukka Tuppurainen sanoo, että asioita hoidetaan kylänraitilla, kaupassa ja lenkkipolulla.
– Toissa kesänä yksi eskarilainen
tuli kaupassa sanomaan: ’Sä oot
nyt lomalla’. Kun kysyin häneltä,
mistä tiedät, lapsi osoitti minua
ja totesi: ’Sullon nuo’. Nuo olivat
shortsit, nauraa Jukka.

Enemmän aikaa

Puutarha ja kirjat

Kuva-Vintti

Jukka ehti jo vuosia seurata johtavan kappalaisen työtä sivusta ja
sanoo, ettei suuria yllätyksiä uu-

mutta pohtii sitten, mistä sitä aikaa
saisi.
Työpaineeseen vaikuttaa myös
se, että Ylistarossa töitä tehdään
yhden papin työpanoksen vajauksella syksyyn saakka.
– Olemme tottuneet tekemään paljon töitä, ja myös uusi
kappalainen Marketta Veikkola on
tottunut siihen. Ylistarossa seurakunnan työntekijöillä on työmotivaatio kohdallaan, kehuu Jukka
alaisiaan.
Hän arvelee, että vuosi kuluu,
ennen kuin uuden työn pystyy
”ottamaan haltuun”.

dessa virassa tullut. Hän tiesi, että hallintotyötä ja kokouksia on
paljon. Hänen mielestään liitosten
jälkeen seurakunnassa on edelleen
ylimenokausi, ja kokouksissa etsitään yhteyttä ja yhteisiä työtapoja.
– Vähän kokousten suuri määrä kyllä yllättikin ja toinen yllätys
ovat monet yhteydenotot ja pyynnöt osallistua mitä erilaisempiin
tilaisuuksiin.
– Toivon, että olisi enemmän
aikaa valmistella puheita ja kohdata ihmisiä erityisesti syrjäkylillä.
Siellä seurakunnan työntekijöiden
näkyminen on tärkeää, sillä sivukylillä asuu paljon ihmisiä, jotka
eivät pääse osallistumaan keskustassa järjestettävään toimintaan.
Jukka toivoo enemmän aikaa,

Johtava kappalainen Jukka Tuppurainen ja kappalainen Marketta Veikkola asetettiin virkaan Ylistaron kirkossa pääsiäisenä.

Jukka Tuppurainen kertoo rentoutuvansa hiljaisuudessa, lukemalla
ja hoitamalla puutarhaa, kotona
tyttärien kanssa. Mihinkään varsinaiseen harrastustoimintaan hän
ei jaksa lähteä. Kun on työssä paljon tekemisissä ihmisten kanssa,
vapaa-ajalla haluaa olla itsekseen.
Paljon iloa on tuonut viime juhannuksena perheeseen otettu
lapinkoira Laika, joka on Martta
–tyttären koira, mutta myös Jukan
mielestä on ”mukava lähteä tummasilmäisen kaunottaren kanssa
metsään”.
– Luin jostakin, että koiratkin
hymyilevät, ja se on kyllä totta.
Jukka sanoo, että hänen jaksamiseensa vaikuttaa edelleen Hanna-vaimon sairastaminen ja kuolema, josta ei ole vielä kahta vuotta.
Mielessä ovat joka päivä puolison
sairastuminen ja poismeno. Elämä
kuitenkin jatkuu, siksi uuden virat
haasteet on otettava vakavasti ja ne
tuovat uuttaa ajateltavaa.
Leena Hautala

miten seurakunta reagoi ihmisten
kirkosta vieraantumiseen.

Virkaan 12.8.
Uusi kirkkoherra asetetaan virkaan
Lakeuden Ristin messussa 12.8.
Virkaanasettamisen toimittaa
piispa Simo Peura avustajineen.
Jukka Salo on toiminut Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin
määräämänä Seinäjoen seurakunnan vt. kirkkoherrana vuoden
alusta, kun Tapio Luoma siirtyi Espoon hiippakunnan piispaksi. Sitä

ennen hän toimi Seinäjoen alueseurakunnan johtavana kappalaisena. Alueseurakunnan johtavan
kappalaisen viran täyttämisluvan
antaa kirkkoneuvosto.
Muutoksia saattaa seurakunnan viranhaltijoihin olla tulossa
muitakin: Peräseinäjoen kappeliseurakunnan johtava kappalainen
Markku Ylinen on ehdolla Ilmajoen kirkkoherran virkaan. Siellä
vaali on ensi sunnuntaina 27.5.
Leena Hautala

Seurakunnan tilinpäätös ylijäämäinen
S

einäjoen seurakunnan tilinpäätös vuonna 2011 oli ylijäämäinen noin 265 000 €. Talousarviossa ollutta rahastosiirtoa ei tehty.
Seurakunnat lainat lisääntyivät
niin, että lainamäärä oli 71,40 € /
seurakunnan jäsen.
Kirkollisverotuotto nousi, ja
seurakunnan jäsentä kohti kirkollisveroa maksettiin 275 €.
Kaikki seurakunnan menot viime vuonna olivat 21,2 miljoonaa
euroa. Siitä eniten lohkaisi seurakunnallinen toiminta, 43,14 %
eli noin 9,14 miljoonaa. Seinäjoen seurakunnalla on suuri määrä
kiinteistöjä, mm. kirkkoja ja seurakuntakoteja, ja kiinteistöjen kulut
olivat menoista 32,15 %. Hallintoon

meni 17,01 % ja hautausmaiden ylläpitoon 7,7 %.
Seurakunnallisesta toiminnasta eniten meni lapsi- ja nuorisotyöhön, 40,51 %. Palvelu eli diakonia vei seurakunnallisen toiminnan menoista 19,79 %, muut seurakuntatilaisuudet ja jumalanpalvelus ja kirkollinen toiminta veivät noin 10,5 % verran molemmat, lähetyksen osuus oli 6.55 %,
tiedotus ja viestintä eli esimerkiksi
kirkolliset ilmoitukset ja tämä Lakeuden Risti-lehti 5,63 %, musiikkityö 3,43 %, aikuistyö 2,3 %, kansainvälinen toiminta 0,55 % ja yhteiskunnallinen työ 0,19 %.
Kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 30.5.

Työ lasten ja nuorten parissa sai viime vuonna seurakunnan toimintamäärärahoista eniten.
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Suvivirsi soi Seinäjoella ja Helsingissä

Kesäjuhlilla tavataan
K

esä tulee, ja sen mukana monet hengelliset kesäjuhlat eri puolilla maata. Seinäjoen lähialueellakin vietetään kahta eri
juhlaa.
Suvivirren sunnuntaita vietetään Seinäjoen seurakunnassa 27.5. Silloin kaikissa
kirkoissa veisataan jumalanpalveluksessa tai
messussa suvivirsi ja samalla siirrytään seurakunnan toiminnassa kesäkauteen.
Seinäjoen kauppatorillakin soi suvivirsi
perjantaina 1.6. kello 12. Puheiden lomassa
veisataan suvivirsi ja kuullaan Unto Monosen Satumaa-tango ja Jukka Kuoppamäen
Sininen ja valkoinen-laulu. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomalaisen tangon
Satumaa ry, Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi ja Seinäjoen seurakunta.
Helsingissä Kampin kappelin Suvivirsi -juhlaa vietetään Lasipalatsin aukiolla to
31.5. kello 18. Tilaisuudessa lauletaan yhdessä kesälauluja ja –virsiä. Piispa Irja Askola
siunaa käyttöön Kampin kappelin. Juhlassa
kerätään varoja Haitin koulujen jälleenrakentamiseen. Tapahtuman järjestävät Kirkko Helsingissä ja Kirkon Ulkomaanapu ja se
televisioidaan (YLE TV1).

Sanan Suvipäivät
Hämeenlinnassa 15.–17.6.

Lähetysjuhlat
Haminassa 8.–10.6

Viikko juhannuksen jälkeen käynnistyy Turussa Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) valtakunnalliset Evankeliumijuhlat. Päivien teema 29.6.–1.7. on ”Armo
riittää”. Kokoontumispaikka on kaupunkipuisto Kupittaa ja Mikaelinkirkko.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat pidetään historiallisessa ympyräkaupungissa, Haminassa, 8.-10.6. Pääareena on Bastioni, Haminan
historiallinen vallitus, jonka ylle kesäisin levitetään Euroopan suurin telttakatos. Juhlien tunnus ”Pää pyörällä” liittyy vanhaan sanontaan ”Pää pyörällä kuin Haminan kaupunki. ”
Lähetysjuhlat on musiikkipainotteinen
tapahtuma. Muun muassa Onnen vuori -musikaalia kutsumuksesta esittää yli 30
hengen joukko. Raamattutunnilla myös
profeetat sotkevat ympyröitä.

Tapahtumat keskittyvät jäähalliin ja Poltinahon seurakuntakeskukseen, torille ja kirkkoon viikkoa ennen juhannusta, 15.–17.6.
Päivien teema on ”Hyvässä turvassa”.
Turvallisuuden näkökulmia pohditaan
perheessä, parisuhteessa, ja yhteiskunnassa.

Evankeliset kesäjuhlat
Kurikassa 16.–17.6.

Evankelinen lähetysliitto Ely järjestää kesäjuhlansa Kurikan seurakuntakeskuksessa
16.–17.6. Mukana on muun muassa Malawin
luterilaisen kirkon piispa Joseph P. Bvumbwe, Kurikassa asuva Lapuan hiippakunnan
ex-piispa, teologian tohtori Jorma Laulaja
sekä Lähetysseuran edustajia.
Juhlilla lauletaan paljon Siionin kanteleen lauluja. Lapsille on omaa ohjelmaa, kuten Aarrearkkujuhla.
Ely irtaantui Suomen luterilaisesta evankeliumiyhdistyksestä (Sley) keväällä 2008.

Sley juhlii
Turussa 29.6.–1.7.

Suviseurat
Lopen lentokentällä 29.6.–2.7.

Vanhoillislestadiolaisten (SRK) Suviseurojen ohjelma 29.6.–2.7.koostuu seurapuheista, virsistä ja Siionin lauluista. Seuroissa kuullaan neljäkymmentä seurapuhetta,
yksi nuorille suunnattu puheenvuoro, sekä
vietetään kaksi jumalanpalvelusta ja muuta-

mia laulutuokioita. Puheita tulkataan useille kielille.
Räyskälän kentälle kohoaa asuntovaunujen ja telttojen muodostama keskisuuri
suomalainen kaupunki ja Lopen väkiluku
kymmenkertaistuu. Päiville odotetaan jopa
70 000 kävijää.

Isonkyrön
Herättäjäjuhlat 6.–8.7.

Myös Isonkyrön väki moninkertaistuu 6.–
8.7., kun herättäjäjuhlia vietetään jo 118 kerran. Tunnus ”Silmäisi eteen, Jeesus” on vuodelta 1839 runoilija Lars Stenbäckin virrestä 288. Isoonkyröön haudattu seurakunnan
kirkkoherra Stenbäck kuoli vuonna 1870.
Mukaan odotetaan 20 000–40 000 kävijää,
joille on tarjolla juhlakentän seurojen lisäksi
oheisohjelmana hevikirkko, virsiä kansansoittimilla, Juha Tapio ja kersakirkko.
Herättäjä-yhdistys viettää 100-vuotisjuhlavuottaan. Vuoden tunnus on ”Arjen halleluja”.

Kansanlähetys
Pieksämäellä 6.–8.7.

”Raamatun valossa” on Kansanlähetyspäivien tunnus Pieksämäellä 6.–8.7. Ohjelmassa on paljon musiikkia, kanavia eri-ikäisille ja seminaareja yrittämisestä aina tieteisiin
saakka.
Suurin esiintyjäryhmä on Kuopion Alavan seurakunnan kanttorin Leila Savolaisen
johtama Zipporim-kuoro. Myös laulajat Jaana Pöllänen ja Hanna Ekola esiintyvät.

Merimieskirkko
Leppävirralla 11.–12.8.

Merimieskirkon kesäjuhlat pidetään Pieksämäen naapurissa Leppävirralla 11.–12.8. teemana ”Virroilta valtamerille”. Suomen Merimieskirkko perustettiin vuonna 1875.

ISOKYRÖ
6.–8.7.

Herättäjäjuhlat

PIEKSÄMÄKI
6.–8.7.

LEPPÄVIRTA
11.–12.8.

Kansanlähetyspäivät

Merimieskirkon
kesäjuhlat

KURIKKA
16.–17.6.

Evankeliset kesäjuhlat

HÄMEENLINNA
15.–17.6.

Sanan suvipäivät

LOPPI
29.6.–1.7.

Suviseurat (SRK)

TURKU
29.6.–1.7.

Valtakunnallinen
Evankeliumijuhla

HELSINKI
31.5.

HAMINA
8.–10.6.

Valtakunnalliset
Lähetysjuhlat

Kampin kappelin
Suvivirsi

Tapahtumatiedot perustuvat järjestäjien
ilmoituksiin. Lisätietoja www.evl.fi-sivustolla ja järjestäjien nettisivuilla.
Edellä mainittujen lisäksi ympäri maata
vietetään pienempiä ja suurempia hengellisiä kesä- ja vuosijuhlia läpi koko kesän syyskuulle saakka.
Hengelliset kesäjuhlat kokoavat yleisöä
noin 140 000 ja talkoissa eri juhlilla on tuhansia ihmisiä.
Koonnut:
Sakari Sarkimaa / Kotimaadeski

Levossa ja hiljaisuudessa
Helig dag – pyhä päivä
Kuvittele suuren turistikaupungin tori.
Koolla on tuhansia ihmisiä kaikkialta maailmasta. Puheensorina on valtava. Puhutaan arabiaa, slaavia, tanskaa, ranskaa, swahilia, latinaa, kiinaa, intiaa ja jopa nurmoon murretta. Väki on torilla ihmettelemässä outoa kohisevaa ääntä. Kuka selittäisi tapahtuman ja kääntäisi uutisen kohinasta kaikille noille kielille.
Kuvittele talo jossa kokoontuu tusina
miestä. He ovat menettäneet juuri johtajansa ja ovat nyt hiiren hiljaa rukoilemassa. Raju tuulenpuuska täyttää huoneen. Hiljaisuus muuttuu
ritiseväksi tulen kohinaksi. Miehet
pelästyvät kun oudot tulenlieskat
laskeutuvat heidän päänsä päälle.
Kun he tokenevat, niin he huomaavat puhuvansa outoja kieliä.
Ihan pian he siirtyvät pihalle muiden joukkoon.
”Tällaisessa” tilanteessa syntyi
kristillinen kirkko. Hiljaisuuden ja
hämmennyksen keskelle laskeutui
Pyhä Henki. Mikä juuri oli ollut
meditoivaa mietiskelyä, onkin nyt
jylyä ja pauhua. Tapahtui ihme.
Miehet osasivat tulkita taivaallisen kohinan kaikilla kielillä torin
tuhansille ihmettelijöille. Pietarin
johdolla jaettiin uutinen Kristuk-

sesta. Hiljaisuuden täytti Pyhä Henki ja
maailmanlaajuinen kristikansa sai alkunsa.
Kyllä minäkin olen usein hiljaa ollut,
antanut mielen täyttyä levolla ja odotta-

nut mitä tapahtuu, kun hiljaisuus muuttuu rukoukseksi ja mieli tyyntyy. Joskus
siihen auttaa rukouskirja.
Kudon huulilleni hiljaisuuden.
Kudon mieleeni hiljaisuuden.
Kudon sydämeeni hiljaisuuden.
Suljen korvani hälinältä.
Suljen silmäni houkutuksilta.
Suljen sydämeni kiusauksilta.
Luen ja toistan tätä uudelleen ja uudelleen, kunnes joskus tapahtuu ihme
– hiljaisuus laskeutuu.
Ei ole tullut rajuja tuulen puuskia, mutta armon tuuli on raikastanut sydämen.
Ei ole näkynyt isoja liekkejä,
mutta Kristuksen lämpö on lämmittänyt minutkin.
En ole oppinut uusia kieliä,
mutta silti ymmärrän eri ihmisiä
paremmin.
En ole synnyttänyt kirkkoa, mutta kirkko on synnyttänyt minussa
halun rakastaa ja palvella muita.
Siunattu hiljaisuus on kuin Helig dag – pyhä päivä, arjen kiireen
ja hälyn keskellä. Hiljaisuudessa
voi syntyä vaikka mitä – kerran
jopa kristillinen kirkko.
Reijo Takamaa

Hiljaisuuden
toimintaa

Rukouslaulukurssi 29.–30.9.2012
”Rentouttava ja hoitava ääni” Lakeuden
Ristin kappelissa la klo 13–18 ja su klo 12–
14. Kouluttajana on musiikkipedagogi Hilkka-Liisa Vuori Lisätietoja: www.voxsilentii.
fi. Kurssin hinta on 30 €. Ilmoittautuminen
Seinäjoen seurakuntaan, puh. 06 418 4230.
Hiljaisuuden messu
30.9.2012 klo 10 Lakeuden Ristissä, keskiaikaisin lauluin mukana Vox Silentii.
Hiljaisuuden retriittejä
19.–21.10.2012 Työhyvinvointi -retriitti
Lankarissa. Ohjaajina Matti Kristola ja Johanna Rinkineva.
Ilmoittautuminen 10.10. mennessä Nurmon
seurakuntatoimistoon, puh. 418 4371.
2.–4.11.2012 Pyhäinpäiväretriitti Haapaniemen Kuortaneella. ”Kotiinpaluu”.
Retriitiss¨tutkimme Rembrantin mestariteosta, jonka teemana on kotiinpaluu ja 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. 0207630923.
www.seinajoenseurakunta.fi/
hiljaisuuden-retriitit
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Perhekerhot ja -kahvilat
kokoontuvat kesälläkin
erhekerhot alueseurakunnassa ja perhekahvilat Nurmon
kappeliseurakunnassa kokoontuvat myös kesällä. Niihin ovat tervetulleita lapset vanhempiensa tai
esim. isovanhempiensa kanssa ilman ilmoittautumista. Toimintaa
ohjaavat lastenohjaajat ja he huolehtivat tarjoilusta ja ohjelmasta.
Alueseurakunnan perhekerhoissa tarjoilu eli kahvi/mehu ja
keksi/korppu: aikuiset 0,50 €, aikuinen ja lapset 1 €.
Maaanantaisin klo 9–11 Heikkilän srk-koti, Vaasantie 104, puh.
417 0719
Tiistaisin klo 9–11 Kasperin srkkoti 1, Lintuviita 5, puh. 418 4271
Keskiviikkoisin klo 9–11 Pajuluoman srk-koti, Suunnistajanreitti 1, puh. 0400 541 182 ja klo
13–15 Katajalaakson srk-koti, Katajalaaksonkatu 6, puh. 4234356
Torstaisin 7.6. alkaen klo 9–11
Cafe Kismus, Kalevankatu 12 B,
puh. 044 580 6646

Taaperorytmikset
Kesäkuussa perjantaisin 8.6. alkaen 28.6. asti (ei juhannusaattona 22.6.) toimivat Taaperorytmikset Cafe Kismuksessa, Kalevankatu 12 B (kulku Marilynia vastapäätä). Taaperorytmiksessä lauletaan
ja leikitään muskarityyliin eikä niihin tarvitse ilmoittautua. Ryhmät
on tarkoitettu 0–2-vuotiaille aikuisen kanssa yhdessä.

Ensimmäinen ryhmä kokoontuu klo 9.30, toinen ryhmä kokoontuu klo 10.30. Kertamaksu 2
euroa.

Toukkikset
Toukkikset eli touhua ja tuokioita koko perheelle toimivat 4.- 28.6.:
Pohjan srk-kodissa (Eljaanhovi),
Väinölänkatu 4 A, puh.418 4251
ma–to klo 9–16 ja lisäksi ti klo 19
asti, Kärjen srk-kodissa, Toritaival
3, puh. 417 2600 ma–to klo 9–16 ja
lisäksi ke klo 19 asti ja Kultavuoren seurakuntakodissa, Ilmolantie
3, puh.418 4250 ma–to klo 9–16 ja
lisäksi to klo 19 asti.
Jokaisessa Toukkiksessa on yhtenä päivänä viikossa myös siis iltaaika, jolloin toimintaan pääsevät
myös työssä käyvät vanhemmat
pientensä kanssa. Muuten Toukkis -toiminta on tarkoitettu kotona
oleville lapsille ja vanhemmille (tai
esim. isovanhemmille, jotka hoitavat lapsia kotona). Toukkiksiin voi
ottaa omat eväät mukaan.
Toukkiksissa ei ole tarjoilua,
mutta kahvinkeittomahdollisuus
ja mahdollisuus mikron käyttöön
on. Toukkiksissa on ohjelmaa:
kynttilähetki alttarin äärellä, laululeikkejä/satuhetki ja muskarihetki. Toukkiksissa voidaan askarrella, leikkiä ulkona ja sisällä
kerhon leluilla. Ovet avataan klo 9.
Toukkiksen päivän ohjelma:
klo 9.15 kynttilähetki, muskarihet-

Seurakunnille oma
hiilijalanjälkilaskuri

ki, 11.15 laululeikit/satuhetki, 13.15
kynttilähetki, muskarihetki, 15.15
laululeikit/satuhetki, ilta-aikana
16.15 laululeikit/satuhetki ja 18.00
kynttilähetki.

Kesäkahvilat perheille
Kesäkuun alkupäivien aikana ovat
Nurmon kappeliseurakunnan perhekahvilat avoinna. Tiistaisin 5.19.6. klo 10–14 kokoonnutaan Hyllykallion seurakuntakodille, Opintie 1. Paikkana on nuorisotila.
Käynti on leikkikentän puoleisesta päädystä.
Torstaisin 7.–21.6. klo 10–14
kahvila on avoinna Kertunlaakson
seurakuntakodilla, Kertunkatu 6.
Perjantaina 8.6. ja 15.6. klo 10–
14 kokoonnutaan Nurmon seurakuntakodille, Nurmontie 3. Tarkempi paikka on kerhotila.
Nurmossa on myös kesäkerhoja lapsille 4.–28.6. Kääpäkujan
seurakuntakodilla, Kääpäkuja 2 ja
Nurmon seurakuntakodilla Nurmontie 3. Kerhot kokoontuvat
maanantaista torstaihin aamupäiväryhmä klo 10–13 (pääsääntöisesti 5–6-v.) ja iltapäiväryhmä klo
14–17(pääsääntöisesti 7–8-v.)
Ilmoittautuminen ensisijaisesti
www.nurmonkappelisrk.fi tai Päivi
Kaunisto, puh. 040 567 9954. Lapset
otetaan kerhoon ilmoittautumisjärjestyksessä, varmistus ja kutsu
lähetetään postitse ennen kerhon
alkua.

Voi valita itselle parhaan ajan
Ä

idit Pohjan perhekerhossa
iloitsevat perhekerhon kesätoiminnasta.
Erityisen kiitokset saa se, että
kesäkuussa Pohjan seurakuntakodissakin perhekerho on avoinna
koko päivän ja vielä neljänä päivän
viikossa.
– Kun Jenny toi esitteen päiväkerhosta kotiin, ihmettelin, voiko
tämä olla totta. Kerhoon voi tulla
niin kuin itse haluaa, voi valita itselleen sopivan ajan minä päivänä tahansa, päivittelee Anne Saari, joka
nauttii tyttäriensä Jennyn ja Eimin
kanssa perhekerhon tarjoilusta.
– Ihme on jo ylipäätään se, että
lapsille järjestetään kesällä jotakin.
On tottunut siihen, että kesällä
kaikki toiminta päättyy, sanoo Anne Saari. Muut äidit ovat samaa
mieltä: Kesäkuussa on hyvä vielä
olla toimintaa, koska usein perheen työssä käyvän loma on heinäkuussa.
Anne Saari muutti perheensä
kanssa Hämeenlinnasta Seinäjoelle tammikuun puolessa välissä, ja
tuli ensimmäisen kerran mukaan
perhekerhoon jo seuraavalla viikolla. Hän tarkisti ennakkoon seurakunnan nettisivuilta, millaista
tarjontaa Seinäjoella lapsiperheelle
on.
– Hoidan kotona lapsia, ja on
tärkeä saada uudella paikkakunnalla uusia tuttavia. Niin perhekerhon kuin Jennyn päiväkerhonkin
kautta on löytynyt ihmisiä, joiden
kanssa olen muutenkin tekemisissä. Tämä on hyvä kanava tutustua
ihmisiin, sanoo Anne Saari.
Lastenohjaaja Seija Mäkipelkola sanoo, että netti on nykyajan

äideille se kanava, josta toimintaa
etsitään. Moni muukin muualta
muuttanut on kiitellyt perhekerhoa hyvänä paikkana saada tuttuja
ja ystäviä uudella kotipaikkakunnalla. Hän nauraa, että joku oli
kertonut, että puhui ensimmäisellä perhekerhokerralla muiden

kanssa enemmän kuin koko aikana entisellä kotipaikkakunnalla.
– Ei siis voi sanoa, että me pohjalaiset olisimme juroja ja hiljaisia.
Täällä perhekerhossa juttua riittää, sanoo Seija Mäkipelkola.
Leena Hautala

Jenny, Eimi ja Anne Saari muuttivat Hämeenlinnasta talvella Seinäjoelle
ja ovat saaneet tuttuja perhekerhon ja päiväkerhon kautta. He aikovat
osallistua kesätoimintaan.

Kirkko on julkistanut seurakuntia
varten luodun Kirkon ilmastolaskurin. Nettipohjaisella laskurilla
seurakunnat voivat laskea hiilijalanjälkensä ja asettaa tavoitteita
sen pienentämiseksi.
Seinäjoen seurakunta on juuri
uudistamassa ympäristödiplomin
hakemusta ja myös Seinäjoella hiilijalanjälkeä tutkitaan.
Ilmastolaskuri julkistettiin Kirkon ilmastoseminaarissa kirkkohallituksessa toukokuun alussa.
Ilmastolaskurin käyttöönotto
on edellytys Kirkon ympäristödiplomin saamiselle. Tällä hetkellä
diplomiseurakuntia on jo yli 100.
Laskuri on apuväline seurakunnissa tehtävään ympäristönsuoje-

luun. Ilmastolaskuri on helppokäyttöinen, jo olemassa olevaa tietoa yksinkertaistava apuväline. Se
arvioi seurakunnan toiminnoista
syntyvät kasvihuonepäästöt sähkö-, lämmitys-, liikenne-, hankinta- ja jätetietojen avulla.
Se auttaa seurakuntia kartoittamaan todelliset, omaan hiilijalanjälkeen vaikuttavat asiat, ja kannustaa
toimimaan niiden alentamiseksi.
– Alustava palaute ilmastolaskurista on ollut hyvin myönteistä.
Haluamme tarjota seurakunnille
konkreettisen apuvälineen, jolla
he voivat toimia ympäristön ja
kustannustenkin säästämiseksi,
kertoo työalasihteeri Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta.

Vuoden 1962 rippikoululaiset kokoontuvat
50 vuoden takaisilla rippikoululaisilla eli vuonna 1962 ripille päässeillä on Seinäjoen seurakunnassa kokoontumisia kevään ja kesän aikana.
Ylistarolaiset ehtivät jo juhlia
helatorstaina, helluntaina 27.5.
ovat koolla Peräseinäjoen rippikoululaiset 50 vuoden takaa.

Seinäjoen seurakunnan arkisto
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Nurmossa ollaan koolla sunnuntaina 3.6. ja Seinäjoen kokoontuminen on tänä vuonna poikkeuksellisesti loppukesästä, sunnuntaina 19.8. Seinäjoella vuonna
1962 ripille päässeiden toivotaan
ilmoittavan juhlaan tulostaan numeroon 418 4230.

Uruissa on eroja.
Peräseinäjoen
kirkon uruilla
soittaviksi sopivat eri sävelmät
kuin esimerkiksi
Lakeuden Ristin
uruilla.

Kanttori on asiantuntija
K
esähäät tulossa, kirkko varattu, pappi varattu, kanttorikin
tiedossa. Mitä musiikkia kirkossa?
Kirkollinen vihkiminen on jumalanpalveluksen luonteinen tilaisuus, ja siihen sopivaa on musiikki, jota voitaisiin jumalanpalveluksessa muutenkin soittaa ja
esittää.
Kanttorit Hanna Petäjä Ylistarosta, Aino Palomäki Peräseinäjoelta ja Maria Väinölä Seinäjoen
alueseurakunnasta korostavat, että kanttori on musiikin ammattilainen ja häämusiikissakin paras
asiatuntija. Kannattaa siis ottaa yhteyttä kanttoriin.
Hanna ja Aino sanovat, että kovin usein heille ei hääparit eivät
kovin usein toivo ”mahdottomia”.
– Kannattaa miettiä, miltä vaikkapa rock-yhteen esittämä sävelmä kuulostaa uruilla soitettuna.
Sävelmä voi liittyä pariskunnan
ensitapaamiseen, mutta ei ole urkukappale eikä jumalanpalvelusmusiikkia, sanoo Aino Palomäki.
Hanna Petäjä kiittelee nykyajan vihkipareja, jotka aika usein
sähköpostilla ottavat ennakkoon
yhteyttä ja kysyvät musiikin sopivuutta.
Maria Väinölä korostaa, että
vaikka kanttori onkin musiikin
ammattilainen, ”kylmiltään” ei aivan kaikkea pysty soittamaan. Uusi sävelmä vaatii harjoitteluajan.
Jokaisella kanttorilla on esimerkiksi oma häämarssivalikoimansa

harjoiteltuna. Sieltä valikoimista
voi löytyä harvemmin kuultuja
marsseja. Myöskin uruissa on eroa.
Kaikilla uruilla eivät kaikki sävelmät kuulosta samalta.
Vihkitilaisuuteen kuuluu myös
virsi. Kanttorit suosittelevat tutustumaan virsikirjan liiteosan uusin
virsiteksteihin. Numerosta 816
alkaen on avioliiton solmimiseen
liittyviä virsiä. Esimerkiksi virressä 819 lauletaan ”…’Tahdon’-sana
heitä kantaa, lupaus on voimana…” tai suvivirren sävelmällä
laulettavassa virressä 822 ”…Ja
toisen hyvää aina myös auta etsimään…”. Uudet tekstit ovat puhuttelevia. Vihkitilaisuuteen sopivia virsiä on paljon muitakin. Suvivirsi tai ”Soi kunniaksi Luojan”
ovat kesähäihin oikein sopivia.
Myös yksinlaulu tai muu musiikkiesitys voidaan liittää vihkitilaisuuteen. Sopivasta musiikista saa
tietoa ja ehdotuksia kanttoreilta.
– Kaupoista löytyy häämusiikkia cd-levyillä, ja hyvä apu ovat
Turun
Mikaelinseurakunnan
kanttorin Marko Hakanpään häämusiikkisivut, jotka sisältävät
kuunneltavia näytteitä ja nuotteja
sekä listan, jolla on kirkossa esitettäväksi sopivia lauluja. Osoite on
http://www.haamusiikki.info, neuvoo Maria Väinölä.
Hyvin valitusta ja tilaisuuteen
sopivasta musiikista jää hääparille
ihania muistoja.
Leena Hautala
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ippikoululeiri on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran. Niin
hieno kokemus, että suuri osa rippikoululaisista löytää leirin jälkeen
itsensä seurakunnan isoskoulutuksesta. Seinäjoella rippikoululeireille osallistuu noin 90 prosenttia ikäluokasta ja isoskoulutuksen aloittaa
suuri osa rippikoulun käyneistä.
– Seinäjoella kiinnostus isoskoulukseen on valtavaa. Moni
aloittaa isoskoulutuksen, mutta
totta kai matkan varrella osa tipahtaa pois harrastusten tai muun
syyn vuoksi. Joka tapauksessa valmistuneiden määrä on ilahduttavan suuri. Helatorstaina 160 uutta
isosta ja vanhaa siunattiin tehtäväänsä Lakeuden Ristissä, kertoo
nuorisotyöntekijä Erja Kinnunen
Seinäjoen alueseurakunnasta.
Isoskoulutus kestää kaksi vuotta. Osa heistä jatkaa vielä ns. vanhakoulutukseen, johon voi osallistua isoskoulutuksen käyneet nuoret. He toimivat rippikoululeirillä
isosten tukena ja apuna. Keväällä
Honkiniemessä järjestettiin isosten ja vanhojen toimintaleiri, jossa
olivat mukana myös vanhakoulutuksessa olevat nuoret Hanna
Lehtomäki, Terhi Peltonen, Laura
Poranen ja Hanna Kaltiala. Heille
rippikoululeiri on kesän kohokohta, jota jo kovasti odotetaan ja johon valmistaudutaan huolella.
– Se on kesän paras viikko, he
toteavat vakuuttavasti.
Omaa kolme vuotta sitten käytyä rippikoululeiriään Honkiniemessä he muistelevat usein hyvällä.
– Meidän leirillä oli tosi hyvä
yhteishenki, siellä oli paljon sisäpiirihuumoria. Muistan, kun yhtenä

iltana paistettiin ulkona lettuja ja
joku soitti kitaraa. Viimeisenä iltana itkettiin ja halattiin, kertoo
Hanna Lehtimäki.
– Myös meidän leirillä oli tosi
mukavaa ja oli kiva kun isoset otti meidän pienet huomaansa. Uitiin ja leikittiin ulkona. Oli paljon
omia hauskoja juttuja, joita toisteltiin ja nyt muistellaan, kertoo
Terhi Peltola.
Nuoret kertovat, että rippikoululeirillä nauretaan, lauletaan, leikitään, rukoillaan, keskustellaan,
opiskellaan ja ihmetellään elämää.
Isosilla on tärkeä tehtävä pitää
huolta nuorten viihtymisestä.
– Isosen pitää osata leikittää ja
esiintyä iltaohjelmissa. Sosiaalinen
pitäisi olla. Mutta pitää osata myös
pitää kuria ja järjestystä. Tärkein
tehtävä on saada porukka yhtenäiseksi, sanoo Laura Poranen.
– Hyvä isonen on minun mielestäni huumorintajuinen, vastuuntuntoinen ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Kun hänelle tullaan kertomaan omia asioita, niin niistä ei
saa kenellekään kertoa. Monenlaisia asioita on minullekin kerrottu,
kuten perheongelmista ja kiusaamisesta, paljastaa Terhi Peltonen.
Luonnollisesti myös hengellisiä
asioita pohditaan leirillä.
– Rippikoululaiset jaetaan leirillä ns. raamisryhmiin, joissa isosen
kanssa yhdessä pohditaan annettuja aiheita esim. Raamatusta tuttua tuhlaajapoikavertausta. Monet
eivät ole ennen leiriä pohtineet
näitä asioita ollenkaan ja jotkut
taas pohtivat liiankin vaikeita. Joskus täytyy sanoa, että tätä pitää
kysyä papilta. Usein sitä mietitään

Rippikoulut 2012 lukuina
• Seinäjoen alueseurakunta:
- rippikouluja 14, joista
leirejä 12
- rippikoululaisia yhteensä 360
- isosia 105 ja vanhoja 55.
• Nurmon kappeliseurakunta:
- rippikouluja 9, kaikki leirejä
- rippikoululaisia yhteensä 172
- isosia 50 ja superisosia 10.

• Peräseinäjoen
kappeliseurakunta:
- rippikouluja 2, molemmat
leirejä
- rippikoululaisia yhteensä 58.
- isosia 15
• Ylistaron kappeliseurakunta:
- rippikouluja 2
- rippikoululaisia yhteensä 54
- isosia 12.

yhdessä, että mistä kaikki on saanut alkunsa ja mikä on elämän
tarkoitus, kertoo Terhi Peltonen.

Leirille avoimin mielin
Alueseurakunnan alueella on kesän aikana kymmenen rippikoululeiriä. Nuorisotyönohjaaja Erja
Kinnusen toivoo leireille tulijoilta
avointa mieltä.
– Toivoisin, että jokainen rippikoululainen, iso, vanha ja työntekijä tulisi leirille avoimin mielin valmiina kohtaamaan erilaisia
ihmisiä ja olisi valmis antamaan
jotain itsestään. Meidän tehtävämme ei ole antaa valmiita vastauksia.
Voimme yhdessä pohtia ja kysellä.
Näistä aineksista syntyy hyvä leiri,
kertoo Erja Kinnunen.
Rippikoululeirillä nuoret saavat
kasteopetusta, tunneilla käydään
läpi kristinuskon perusasiat. Erja
Kinnunen toivoo, että jokaiselle
nuorelle jäi mukava muisto leiristä
ja että hän saisi tärkeitä eväitä elämän varrelle.
– Toivon, että jokainen muistaisi leiriltä sanoman taivaallisesta,

Alueellinen Taizétapaaminen Helsingissä

T

aizé on Ranskan maaseudulla sijaitseva ekumeeninen luostariyhteisö. Se perustettiin vuonna
1949.
Yhteisöön kuuluu yli sata katollista ja protestanttista veljeä eri
maista. Yhteisön elämää rytmittävät kolme päivittäistä rukoushetkeä, joissa Taizén laulut ja hiljaisuus ovat tärkeässä osassa. Taizéssa
vierailee vuosittain satoja tuhansia
nuoria eri puolilta maailmaa. Taizé
on perustamisesta asti edistänyt
kristittyjen yhteyttä.

Taizén ekumeninen yhteisö järjestää alueellisia tapahtumia ympäri maailmaa. Tämä ”luottamuksen
pyhiinvaellus” saapuu ensimmäistä
kertaa Suomeen 28.- 30.9.2012. Helsingillä on kunnia isännöidä Taizén
alueellista, pohjoismaalais-baltialais-venäläistä nuorten aikuisten
tapaamista. Taizén ekumeenisen
yhteisön veljiä ja eri maiden nuoria
saapuu vieraaksi viikonlopun ajaksi
rukoilemaan ja elämään suomalaisten kanssa.
Viikonlopun ajan nuoret rukoilevat yhdessä, laulavat Taizén lauluja ja hiljentyvät, osallistuvat workshop-työskentelyihin ja tutustuvat
toisiinsa. Tapahtumaan odotetaan
pari tuhatta erityisesti noin 15 – 35
- vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. Tapahtuman kielet ovat suomi
ja englanti. Tuomiokirkonmäellä ja
Senaatintorin tuntumassa on syys-

rakastavasta isästä. Siitä turvallisesta Jumalasta, joka kantaa elämän
myrkyissä myöhemminkin.

luun lopussa siis iloista, kansainvälistä ja ekumeenista kuhinaa!
Seinäjoen
seurakunnastakin
tehdään retki Taizé -tapahtumaan.
Mukaan tulisi ilmoittautua viimeistään perjantaina 10.8. kirkkoherranvirastoon, puh. 06 4184230.
Lisätietoa antaa nuorisotyönjohtaja
Pete Ketola, puh. 044 4777 777, pete.
ketola@evl.fi
Matkan hinta on 50 €, ja siihen
sisältyvät bussimatka, osallistuminen tapahtumaan, majoitus, sekä
HSL:n seutulippu viikonlopun
ajalle. Kaikki ohjelma tapahtuu
pääasiassa tuomiokirkossa, majoittuminen joko perhe- tai koulumajoituksena, johin kuuluu myös aamu- ja iltapala. Jos tiedossa on oma
majoitus, sen voi ilmoittautumisen
yhteydessä mainita.
Lisätietoja tapahtumasta
www.taizehelsinki2012.fi

Minna Ylimäki-Hemminki

Hanna Kaltiala, Terhi Peltonen,
Laura Poranen ja Hanna Lehtomäki ovat käyneet isoskoulutuksen ja nyt myös vanhakoulutuksen. Kesän rippikoululeiriä he
odottavat jo malttamattomina.

Minna Ylimäki-Hemminki

R

Minna Ylimäki-Hemminki

Parasta kesässä

Rippikoululeirillä pohditaan yhdessä avoimin mielin. Honkiniemen
luonnosta löytynyttä mittarimatoa ihmetteli isojen ja vanhojen toimintaleirillä Hanna Kaltiala nuorisotyöntekijä Erja Kinnusen kanssa.

Kutokaa nuttuja!
Etiopian Nuttu-projekti on saanut myönteisen käänteen. Mekane Yesus –kirkko on solminut juuri Etiopian viranomaisten kanssa virallisen sopimuksen 30 000 verovapaasta nutusta
tuleviksi kolmeksi vuodeksi, kirjoittaa Nuttu-projektin äiti, lähetystyöntekijä Pirkko Tuppurainen.
Suomalaiset nututtajat ovat
lähettäneet jo 56 000 nuttua
etiopialaisille vauvoille. Viime
vuoden toukokuussa Etiopian
tulliviranomaiset alkoivat periä
nutuista tullia. Osa Black Lion
–sairaalaan lähetetyistä nutuista odottaa vielä tullissa, osa on
saatu ulos.
Verovapausoikeutta anotaan
veroasioista vastaavalta ministeriöltä. Sen vuoksi sopimusosapuolina ovat Mekane Yesus

-kirkko ja Etiopian valtio.
– Kiitos Suomen suurlähettiläälle Leo Olasvirralle ja Mekane
Yesus –kirkon Illubabor Bethelsynodin kehitysjohtaja Terfassa
Mekolle, jotka ovat antaneet
ideoita ja käyneet neuvotteluja
tulliasian ratkaisemiseksi, Tuppurainen iloitsee. Hän kehottaa
jatkamaan nuttujen neulomista
uusia postitusohjeita odottaessa.
– Nututtakaa vain iloisella mielellä! Toivon, että nyt ei
lähetetä nuttuja minun nimelläni eikä myöskään Black Lion
sairaalaan. Tutkin, miten nutut
nyt kannattaa lähettää ja ilmoitan asiasta heti sen selvittyä. Joten jälleen kerran pyydän teiltä
kärsivällisyyttä.
Infoa löytyy asian selvittyä
www.nuttu.info -sivuilta ja Facebookista ”Nuttu”-ryhmästä.
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Perheuutisia
Seinäjoen alueseurakunnasta: Oskari
Männikkö 89 v, Anja Anna Loviisa Niemi
84 v, Keijo Henry Aatos Loppi 55 v, Selma
Elisabet Varvikko 86 v, Armas Henterikki
Hattula 84 v, Jaakko Ilmari Suvanto 78
v, Aino Maria Eliisa Alaluoma 77 v, Pekka
Kalevi Koskinen 69 v, Hellevi Ilona Haapasalmi 62 v, Päivi Satu Hannele Karvonen 51 v, Eero Olavi Sinkkonen 91 v, Aino
Kaarina Uitto 91 v, Vieno Marjatta Viertola 87 v, Anna Martta Mirjami Viitala 86 v,
Paavo Aleksi Yli-Renko 80 v, Leena Sisko
Lahtinen 77 v, Matti Iisakki Hirvimäki 75
v, Alpo Matti Johannes Kujanpää 55 v,
Matti Nurmela 51 v, Aili Sofia Vähämaa
96 v, Heino Martti Näyhä 69 v, Reijo Taito Matias Saarela 66 v, Sinikka Hannele
Rantavaara 53v, Kalervo Iisakki Rajala 86
v, Sirkka Liisa Kupila-Ahvenniemi 84 v,
Anna Adolfiina Varpula 79 v, Mikko Antti
Hakala 76 v, Jussi Heikki Rauhala 62 v,
Raija Kaarina Yli-Ilkka 53 v, Elli Marjatta
Aalto 93 v, Armi Justiina Kultavuori 93
v, Reijo Henrik Pennala 80 v, Anna-Liisa
Linna 77 v, Rauni Maria Nivukoski 77 v,
Esko Rikhard Ikkala 75 v, Matti Eemeli
Peräsalo 67 v, Raili Raakeli Pollari 89 v,
Ossi Gunnar Silla 83 v, Ritva-Liisa Ilona
Nuolivirta 82 v, Antti Pekka Männikkö 64
v, Bertta Mirjam Alanen 94 v, Inkeri Hilda
Maria Katajamäki 83 v, Olavi Edvard Vainionpää 83 v, Aulis Ahto Lahti 76 v, Kalevi
Esko Kangasmäki 74 v, Seija Katarina
Hietikko 59 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Jarmo
Aatos Markkila 39 v, Ahti Yrjö Johannes
Huhta 82 v, Jaakko Laitamäki 80 v, Voitto
Juhani Luoma-aho 78 v, Suoma Sofia
Männikkö 84 v, Olga Adeliina Mäki 91 v,
Arvo Herman Kapela 91 v, Juha Mikael
Mäki-Mikkilä 46 v, Hanna Maria Valkama
86 v, Erkki Matti Hippi 71 v, Sirpa Talvikki
Saarikoski 52 v, Enni Sanna Liisa Somppi
88 v, Lea Annikki Haiminen 87 v
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta:
Helmi Mirjam Korkealuoma 93 v, Maria
Loviisa Kangasniemi 83 v, Aino Maria Eliisa Alaluoma 77 v, Kaarina Sofia Rintakihniä 92 v, Anna Martta Mirjam Viitala 86
v, Seppo Vilho Mansila 72v., Heikki Pentti
Pahkala 68 v, Raili Helvi Maria Rajala 80
v, Petri Keijo Tapani Kuusisto 43 v, Sanni
Selma Roivas 96 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Maija
Liisa Leinonen 71 v, Veikko Mikael Soini

91 v, Aune Susanna Myllymäki 92 v, Anni
Esteri Manner 79 v, Matti Erkki Mäenpää
81 v, Matti Eemeli Peräsalo 67 v, Arvo
Matias Rautakorpi 88 v, Mauno Matias
Kujanpää 77 v, Heino Tapio Juhani Pouttu
65 v, Veikko Mikkola 84 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta: Marko
Juhani Leppäkoski ja Kirsi Pauliina Kulju,
Joona Markus Anselmi Penttilä ja Riikka
Iiris Järnfors, Ville-Oskari Korkea-aho ja
Helena Maaria Pakanen, Jari Sakari Rantakangas ja Tuire Tarja Tuulikki Hauta,
Tapio Matias Perälä ja Tarja-Liisa Torikka.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Jukka
Ahti Oskari Paulamäki ja Tiina Sari Helena
Tajakka, Ari Aarre Johannes Järvimäki ja
Minna Kristiina Hakala, Petri Juhani Suojanen ja Riikka Marianna Korpela.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta:
Satu Maria Jääskä ja Jussi Iisakki Kangasniemi, Elina Anneli Siltala ja Jari-Pekka
Viitala, Piia Hannele Riihimäki ja Olli Pekka Juhani Rämä.
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Marko
Juhani Hiekkamäki ja Johanna Maria Helena Kuoppamäki

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta: VeijoPekka Matti Aho, Rasmus Jaakko Johannes Airismäki, Vieno Marjatta Jylhä, Akseli
Heikki Johannes Kuoppala, Clarissa Susan
Elisabeth Lindeman, Roger Allan Richard
Lindgren, Aada Selma Annika Mutikainen,
Milja Helmi Maaria Ojala, Vappu Elmiina
Siikala, Elli Ilona Söderkultalahti, Justus
Iikka Artturi Välimaa, Joel Kristian Hytinkoski, Atte Johannes Kyrönlahti, Siiri Anniina Pääkkönen, Sofia Hilda Vilhelmiina
Ruuska, Matias Luca Johannes Salminen,
Iina Marianne Maj-Britt Sjöblom, Stiina
Sisko Vataja, Kaapo Viljami Kiviniemi, Elsa
Iines Kontiola, Fanni Olga Aurora Mantila,
Jade Sofia Mäntyjärvi, Patrik Ensio Peura,
Helmi Inari Aurora Puska, Jessica Mette
Maria Reinikka, Veera Maria Viitaniemi,
Sofia Tarja Aurora Wallin, Amanda Eliisa
Alvarez, Fanni Aliina Hanhikoski, Daniel
Tapio Kalevi Kangas, Vilho Jaakko Werneri
Ketola, Aino Maria Kuusisto, Elias Markku
Juhani Lukkari, Iina Emilia Peltokangas,
Elsa Onerva Sippola, Maija Kaarina Äijö, Nelli Maria Järvenpää, Aatos Alexander ja Benjamin Aleksei Alalantela, Aava
Aksiina Elisabeth Danielsson, Jimi Aleksi

Hautamäki, Olivia Katariina Hyyryläinen,
Waltteri Väinö Mikael Hämäläinen, Joni Hugo Olavi Kekkonen, Tiuku Helinä
Justiina Kohtala, Elsa Maria Kuivinen,
Nuutti Pekka Ossian Lahtinen, Veikko Ilkka Hermanni Pajula, Miisa Fanny Helinä
Perämäki, Mila Viliina Saarenoja, Ilona
Anttiina Unnaslahti, Saimi Talvikki Alho, Taito Elgar Haukkala, Daniel Albertto
Hirvonen, Veeti Matias Laaksonen, Heini Eveliina Perälä, Alexina Ella Amanda
Pörri, Minttu-Maria Sarkaranta, Kaapro
Ossi Johannes Vanharanta, Miki-Romeo
Kervinen, Tiitus Onni Oliver Rintamäki,
Eemeli Ilmari Järvinen, Julia Eerica Mirella
Mäkelä, Nooel Oliver Saari, Lauri Vilho
Oskari Kytöniemi, Selim Leenok Aukusti
Syrjälä, Miko Matias Takkula, Stella Isla
Olivia Keltto, Aada Eveliina Kankaanpää,
Miska Iisakki Jokinen, Kerttu Alisa Järvinen, Leevi Hugo Axel Kjäll, Neea Olivia
Haapaniemi, Samu Antti Aleksi Kitunen,
Iikka Uljas Koskela, Peetu Antti Aukusti
Lähdesmäki, Iiro Akseli Märijärvi, Renne
Matias Nisula, Olivia Iida Carina Rajalampi, Eemi-Aleksi Samuel Toivonen.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Kiira
Sirkku Anneli Ketonen, Nooa Arto Elias
Laakso, Juuso Matti Sipilä, Sampo Mikael Hyytiäinen, Johannes Herman Ylinen,
Eemi Iisakki Yli-Soini, Olivia Eevi Sofia
Paulamäki, Martta Anni Sofia Kesseli, Atte Vilho Eelis Makkonen, Niilo Kustaa Katajamäki, Jeremia Peetu Johannes Nissilä,
Moona Karoliina Vänskä, Iida Alna Sofia
Sorjanen, Lumia Aada Helmiina Rentola,
Lenni Markus Mikael Himanka, Juho Olavi
Edvard Kallioniemi, Veera Venla Keisala,
Vilma Olivia Mäkinen, Aapo Verneri Kaukola, Olivia Anna Eleonora Martikkala,
Oliver Eeli Alexander Ekman, Eeli Matti
Johannes Järvimäki, Venla Siiri Kaarina
Keskinen, Elias Matti Juhani Rajala, Lotta
Aamu Susanna Haapoja, Valtteri Evert
Mäkelä, Leevi Veikka Matias Rajala, Kalle
Martti Heikki Kiikka, Eevi Helena Koivupuisto, Joel Oliver Viljanen, Maija Isabella
Rannila, Linnea Lumi Aurora Yli-Kokkila,
Mea Ellen Aurora Korpela, Iida Serafiina
Kiukkonen.
Peräseinäjoen
kappeliseurakunnasta: Veera Katri Kangasniemi, Eeli Aleksi
Nevala, Fiona Rauha Maria Muchimba,
Anton Niilo Tuomas Ketelimäki, Lassi Sulo
Heikki Rämä
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Fanni
Aliina Hanhikoski, Vilja Vanamo Adolfiina
Valli, Jami Jaakko Setälä, Aaron Raimo
Jaakko Kettula, Maija Katriina Koski.

Sairaalahartaudet hyviä hetkiä
erran vuodessa kokoontuvat
Seinäjoen terveyskeskuksen
kaupunginsairaalan, Myllypuistosairaalan ja seurakunnan edustajat
pohtimaan yhdessä sairaalateologi Tapani Rengon johdolla yhteisiä
asioita. Nyt kokoontuminen oli Peräseinäjoen seurakuntatalolla.
Pohdintaa aiheuttaa uuden Ytalon valmistuminen ja yksityisten
hoitolaitosten lisääntyvä määrä ja
niiden myötä lisääntyvät pyynnöt
hartauksien pitoon. Pohdittavana
on työntekijäresurssien riittävyys ja
se, mitkä ovat seurakunnan työntekijöiden ensisijaisia hartaudenpitopaikkoja; mikä on perusterveydenhuollon asema ja sairaalan tarve.
– Niin kauan kuin meidän on
kirkkona mahdollisuus mennä
yhteiskunnan laitokseen, meidän
kannattaa käyttää mahdollisuus
hyväksemme, totesi Tapani Renko.
Seurakunnan työntekijät vierailevat kaupunginsairaalassa ja
Myllypuistosairaalassa kerran viikossa pitämässä hartaushetken.
Hartaushetki on torstaisin.
Terveyskeskuksen edustajat totesivat kokouksessa näiden käyntien ja pidettävien hartauksien ole-

van hyviä hetkiä. Ketään potilasta
niihin ei pakoteta. Kenenkään yksityisyyttä ei loukata. Potilaita autetaan päiväsaliin, huoneisiin ovet
voivat olla avoinna, tai ne voidaan
potilaan pyynnöstä sulkea. Myös
potilaiden omaisia voi olla hartaushetkissä mukana.
– Hartaudessa korostuu se, että
tulee turvallinen olo. Muistisairaskin voi tuntea, että tämä ihminen
tuntee minut jostakin, he aistivat
kylmyyden ja kiireen, totesivat sai-

raalan työntekijät.
– Hoitajankin sielulle hyvää tekee
olla mukana hartaudessa, totesi perushoitaja Anu Öhmann-Kaukosalo.
Niin seurakunnan edustajat
kuin sairaalan työntekijät totesivat,
että järjestelmä toimii puolin ja
toisin nyt hyvin. Kun kaupunginsairaalan osastoja muuttaa syksyllä
Y-taloon ja Huhtalantie 10:een jää
yksi osasto, kokoonnutaan uudelleen pohtimaan yhteistyökuvioita.
Leena Hautala

Leena Hautala

K

Terveyskeskussairaalan ja seurakunnan edustat kokoontuivat Peräseinäjoelle keskustelemaan sairaalahartauksia. Mukana mm. Tapani Renko, Tarja Niemi, Raija Viitamäki, Miia Juusola-Vänskä ja Marit Kojola.

Lähtötunnelmissa
Niin Anne ja Juha Ijäs Taiwanilla kuin Kirsti Kirjavainen Nepalissa
ovat lähtötunnelmissa. Ijäkset palaavat Suomeen kesällä, Kirsti Kirjavainen syksyllä. Merja Kramsu kertoo järkyttyneenä työtoverinsa
kuolemasta auto-onnettomuudessa.
Anne Ijäs kirjoittaa: – Kiitos muistamisista! Nimikkoseurakuntien lähettämät kortit pääsevät aina seinälle!
– Dz-Ling on keski-ikäinen rouva, jonka aikuinen, lievästi vammainen poika on pitkään ollut mukana Mingsuein seurakunnassa.
Seurakunnan huolenpito vähitellen kosketti hänen äidinsydäntään
ja hän tuli itsekin seurakuntaan mukaan.
– Hänen kodissaan oli perinteinen jumalien ja henkien palvontapöytä. Hänen päätettyään seurata Jeesusta, tuli aika luopua
palvontapöydästä. Seurakuntavanhin Su ja hänen vaimonsa ja Juha
ja minä menimme eräänä aamupäivänä purkamaan uhripöytää.
Epäjumalat, niiden kuvat, ennustusvälineet, kaikki lyötiin rikki
vasaroin ja isot roskasäkit täyttyivät. Puinen uhripöytä myös pilkottiin ja lopuksi paikalle tuli rekka, joka vei kaiken kaatopaikalle.
Pääsiäisenä sitten vietettiin Dz-Lingin kastejuhlaa.
– Olemme metsästämässä pahvilaatikoita. Ensimmäinen lähtölahja on jo otettu vastaan. Jälleen kerran ihmettelemme tavarapaljoutta. Työkautemme on päättymässä heinäkuun puolessa välissä
ja olemme tulossa Suomeen. Tarkoituksemme on olla Helsinki Espoon tiimissä kaksi vuotta, kertoo Anne Ijäs kirjeessään.

Anne Ijäs

Hautaan siunattu

IKKUNA MAAILMALLE

Rouva Dz-Ling päätti lähteä seuraamaan Jeesusta ja hänen kodistaan hävitettiin epäjumalien palvontapöytä.

Eläkkeelle
– Namaste ja hyvää kevättä ystävät, nimikkoseurakunnat ja tukijat
Suomessa ja ympäri maailmaa, toivottaa Kirsti Kirjavainen.
– Olen viimeistä työkauttani Nepalissa, vastuussa kummi- ja
vammaistyöstä sekä osaa alue-edustuksesta. Työn touhussa ei vielä
tunnu miltään lähtö, olen vielä kaksi kuukautta kesäloman jälkeen
täällä elo- ja syyskuun. Syksyllä kierrän seurakunnissani ja hiippakunnassa kansainvälisen työn merkeissä. Sitten jään eläkkeelle.
Kiitos teille monivuotisesta monikymmenvuotisesta tuesta!
– Vieraita on käynyt paljon. On ollut hyvä esitellä ja kiertää
yhdessä Nepalia, tutustua kulttuuriin ja elämään, lähetykseen ja
kehitysyhteistyöhön, mitä Suomen Lähetysseura täällä tekee. Ihmiset on keskeistä!

Nuorisotyö kasvaa
Pietarista kirjoittaa Merja Kramsu: – Ilman aktiivista lapsi- ja nuorisotyötä on vaikea kuvitella seurakunnan kasvua. Toisaalta on hyvä muistaa erään toimittajan ajatus, että kun mummot rukoilevat,
niin taivaassa enkelit hikoilevat.
– Mummojen rukoukset on nyt ilmeisesti kuultu: niin voimakkaasti on Inkerin kirkossa, ainakin Pietarin alueella, nuorisotyö
mennyt eteenpäin. Vielä enemmän asiasta tekee merkittävän se,
että nuoret itse ottavat vastuuta työstään. Kaiken keskellä on kirkkaana sanoma Kristuksesta.
– Maaliskuun alussa suru-uutinen saavutti meidät. Viipuriin
menevällä moottoritiellä oli tapahtunut auto-onnettomuus, jossa
sai surmansa Teologisen Instituuttimme entinen dekaani ja opettaja perheineen. Koko perhe, isä ja äiti ja kaksi leikki-ikäistä lasta,
menehtyi välittömästi.
– Perhe asui Viipurissa. Viimeksi tapasimme Torkkelinkadun
kulmassa syyskuisessa Viipurissa. Iloiten he kertoivat perheensä
kuulumisia. Kirkkomme ja Instituuttimme paastonaikaan tuli yllättäen kovin kirkkaita sävyjä. Jumalan armoon luottaen siunaamme perheen muistoa, kirjoittaa Merja Kramsu.

Lakeuden Risti
Minna Ylimäki-Hemminki
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Juhannusaattona seurat
Honkiniemessä vietetään taas perinteiset juhannusaaton seurat
perjantaina 22.6.
Matkaan lähdetään Seinäjoelta
Lakeuden Ristin pysäköintialueelta kello 17, paluulähtö Honkiniemestä on kello 20.30 – 21.
Honkiniemessä pidetään seurat, juodaan kahvit ja paistetaan

makkaraa ja sään salliessa ihaillaan
kesäistä järviluontoa.
Seuramatkan hinta on aikuisilta
12 euroa, 4 – 12-vuotiailta lapsilta
5 euroa.
Mukaan haluavien tulisi ilmoittautua viimeistään 14.6. numeroon
418 4230.

Wanhan ajan
pyhäkoulu Nurmossa
Nurmon
pyhäkoulunopettajat
kutsuvat taas ensi kesänä lapsia ja
perheitä wanhan ajan pyhäkouluun Nurmon museolle.
Museolle Tepontielle kokoonnutaan pyhäkouluun sunnuntaina
15.7. kello 12.

Saana Sarpo ja Susanna Kujanpää kiittävät Café Kismuksen tiloja ja edullista hintatasoa.

Kismuksessa oleskelu sallittu
M

aaliskuussa Kalevankadulla Vanhan torin kiinteistöön
avattu seurakunnan kahvila Café
Kismus on paikka, joka mainostaa
”oleskelu sallittu”.
Kahvilan hoitajana toimiva Heidi Rahkola sanoo, että alun suuren
kävijämäärän jälkeen asiakkaiden
määrä on hieman tasaantunut.
– Tervetuloa kahville tai lounaalle, toivottaa Heidi, ja muistuttaa, että Kismus on paljon muutakin kuin kahvi- ja lounaspaikka.
– Kahvilassa on kaksi kiinteää
tietokonetta, joilla voi surffailla
netissä maksutta. Lisäksi on wlan,
joten läppärin kanssa voi tulla
vaikka töitä tekemään. Pelatakin

voi, tarjonnassa on biljardi ja pelikoneita. Lisäksi voi katsoa televisiota tai lukea päivän lehdet, luettelee Heidi Rahkola.
Kismuksessa on myös kirjanvaihtokaappi, josta voi noutaa
kirjoja ja tuoda tilalle uusia. Rajoituksena on vain kaapin koko
eli enempää kirjoja ei laiteta esille
kuin kaappiin mahtuu.
– Koko alkukesän on tarjouksena limsa ja panini yhteensä 5
euroa, limsa ja patonki 5 euroa
sekä kahvi ja herkkupulla 2,50 euroa.
– Asiakaspalautteessa on kiitetty niin tiloja kuin tuotteitakin, sanoo Heidi Rahkola.

Rauhallinen
ja siisti
Saana Sarpo ja Susanna Kujanpää
pitivät lukupalaveria Café Kismuksessa teekupin äärellä.
Molemmat valmistautuvat valtiotieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin ja keskusteltavaa riittää.
Uusi kahvila on molempien mieleen.
– Paikka on mukavan rauhallinen, tilava ja siisti. Hintataso on
opiskelijallekin sopiva. Tänne voisi
tulla useamminkin kirjan kanssa,
he tuumailevat.
Leena Hautala ja
Minna Ylimäki-Hemminki

Pyhäkoulun jälkeen on lapsille
ankkastukki- ja mehutarjoilu. Perheet voivat tutustua museoon ja
ostaa museolta tarjoilua.

Matka Pietariin
syyskuussa
Seinäjoelta lähdetään bussimatkalle itärajan taakse Pietariin, Hietamäkeen ja Viipuriin 7.–10.9.
Perjantaina 7.9. lähdetään
aamulla aikaisin Seinäjoelta ja
perjantai on matkapäivä. Illalla
ollaan Pietarissa. Lauantaina tutustutaan Pietariin ja illalla on
konsertti Pietarissa tai Kelton kirkossa. Kaksi yötä ollaan Pietarissa
hotellissa.
Sunnuntainaamuna
lähdetään inkeriläiseen ystävyysseurakuntaan Hietamäkeen Pietarin
lähistöllä, ja Hietamäessä osallistutaan messuun. Hietamäestä
ajetaan mahdollisesti Pietarhovin
ja Kronstadtin kautta Viipuriin,
jossa ollaan viimeinen hotelliyö

matkalla. Viipurissa on ohjelmassa kiertoajelu. Maanantaina 20.9.
illalla ollaan taas kotona.
Matka hinta on lähtijöiden
määrästä riippuen noin 400–440
euroa ja hinta sisältää puolihoidon, ryhmäviisumin, kuljetukset
ym.
Mukaan haluavien olisi ilmoittauduttava Seinäjoen kirkkoherranvirastoon, puh. 418 4230. Järjestäjänä on Seinäjoen alueseurakunnan Inkeri-työ, mutta mukaan voi
ilmoittautua koko seurakunnan
alueelta ja muualtakin.
Lisätietoja voi kysellä Mauri
Pitkärannalta, joka toimii matkanjohtajana.

Villapeitto lämmittää kroppaa ja mieltä
O

nnelan ryhmäkodissa Nurmossa iloittiin diakoniatyön
vapaaehtoistyöntekijöiden antamista villapeitoista.
Kahdenkymmenen peiton lahjoitus oli syntynyt käsityötaitoisten
naisten urakoimana talven aikana.
Naiset ovat kutoneet peittoja jo viime keväästä ja lahjoittaneet niitä
myös Kuusenlahden palvelukotiin.

tuntui kaikille sopivalta ja peitoista
tuli pehmeitä ja mukavia.
Vapaaehtoisten naisten työpanos
on ollut näkyvissä myös monissa
muissa tempauksissa vuosien varrella. Pari vuotta sitten naiset kutoivat vauvantossuja, jotka lahjoitettiin vastasyntyneille nurmolaisvauvoille neuvolan kautta. Tempaus
toteutetaan myös ensi vuonna.

Hyvä kiertämään

Kaunista ja lämmintä

Nurmon kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijä Katja Kankaanpää
ja Hyllykamarin työntekijä Merja
Kiviluoma ovat mielissään siitä, että voidaan vuorostaan antaa jotakin
heille, jotka itse aikoinaan ovat antaneet lahjansa seurakunnalle. Lankoja on saatu lahjoituksena ja ostettu myös diakoniarahaston varoilla.
– Olemme erittäin kiitollisia
ensimmäisiin peittoihin lankoja
sponsoroineille henkilöille.
Ahkeria kutojia on ollut Hyllykamarille kokoontuvien vakiokävijöiden lisäksi muitakin, kaikkiaan parikymmentä. Tempaukseen
osallistuneet Aino Kivelä ja Leena
Taka korostavat, että pääasia on ollut saavuttaa yhteinen tavoite, ei
niinkään laskea, montako peittoa
kukin ehtii valmistaa.
– Viisi oikein, viisi nurin -malli

Onnelan ryhmäkodissa asuva
83-vuotias Vappu Strand on ollut
ahkera tekemään käsitöitä. Vaikka
hän ei enää itse pysty käsitöitä tekemään, hän arvostaa kauniin värisiä käsintehtyjä villapeittoja. Peitoille on luvassa paljon käyttöä.
– Illalla ennen nukkumaan menoa on mukava istuskella yöpaidassa lämmin ja nätti peitto päällä. Tai
sitten sitä voi käyttää sängyssä lisäpeittona.
Onnelan toiminnanohjaaja Aila Järvi on kiitollinen lahjoituksesta, joka lämmittää sekä kehoa että
mieltä. Peitot ovat Onnelassa huonekohtaisia, joten nykyisten asukkaiden jälkeen uusi asukas ”perii”
peiton. Näin saadaan lahjoituksesta iloa ikäihmisille pitkäksi aikaa.
Teksti ja kuva Outi Rantala

Aino Kivelä (vas.) ja Leena Taka saivat keskellään istuvalta Vappu Strandilta lämmintä palautetta lahjoituksestaan. Vapaaehtoisia peitonkutojia on ollut mukana parikymmentä.

Lakeuden Risti
..
SEINAJOEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKASITOMO HIRVILAMMI

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.

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

Kriisikeskus Mobile

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

AR-kukka
Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki

Puh. 4140 860

HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

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

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

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

LAKEUDEN HAMMAS

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO
VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI

P. 044 530 2281

www.yhteisvastuu.fi

HAUTAK IVET

Avoinna ma-to 8-20 pe 8-16
ETELÄ

POHJANMAAN

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET
SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Sami Paasimäki

Puh. 0400 440 164

Huolella hoidettua hautauspalvelua koko maakuntaan.

Hautauspalvelu
Moisio

Puh. 0400-164554

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

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

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt
tarjoaa teemaa tukevia tuotteita,
palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu
–sinetin alla.

Tel Aviv ja Natania

Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

4.10., 11.10., 18.10, 25.10

kumppanina

Finnairin suorat lennot Helsingistä

1 viikko alk. ..............

1234

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä
Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Tutustu uuteen kahvilaan!

799

Eilatin pitkät lomat

899
3.1. 6 viikkoa ..........1299
3.1., 24.1. 3 viikkoa ..

Hinta alk/hlö. Majoitus jaetussa 2h huoneessa.
Palvelumaksu 12€/varaus.

Kiertomatkat

Matkaoppaana Pentti Holi
4.-11.10.2012
Lehtimajanjuhla
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv

LOUNAS KE-PE 11-15

TARJOUS 30.6. saakka

limsa + panini sekä limsa + patonki 5 €
kahvi + herkkupulla 2,50 €

Oleskelu sallittu: lehtiä, pelejä,
biljardi, internet käytössä
www.seinajoenseurakunta.fi

UUDISTA KEITTIÖSI

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

Runsaat valikoimat

25.10.-1.11.2012
Israelin kiertomatka
Tel Aviv-Tiberias-Jerusalem-Eilat

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Ma 28.5. klo 18.30
Nurmon kirkko

PASTORI SEPPO JUNTUNEN
Puhuu aiheesta:
“Ole vapaa”

Ilmainen mittatarkastus

0440 806 631
Myös runkoineen uusittuna

11.-18.10.2012
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv

1.-8.11.2012
Israel – Jordania kiertomatka
Petra-Amman-Tiberias-Jerusalem

Kalevankatu 12
Avoinna ke-pe 10-17, la 10-15

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

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

Raimo Puumala

Mäenpääntie 237 KAUHAVA

www.sujuu.fi

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

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

Hautakivisuunnittelija

Sivut
sujuvasti
nettiin
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Tilaisuuden järj.
Rukouspalvelu ry ja srk:t

Välitämme.
Kotimaa-yhtiöt ilmoitusmarkkinointi
toivottaa kaikille hyvää kesää.
Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

15.-22.11.2012
Kotimaan matkaklubi
Jordania – Israel kiertomatka
Petra-Amman-Tiberias-Jerusalem
22.-29.11.2012
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Natania-Eilat
7.-14.3.2013
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv-Eilat
21.-28.3.2013
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Kuollutmeri-Eilat
Kiertomatkojen lisätiedot ja varaukset:
Matka-Vekka Tarja Stefanov puh. 020 120 4077
tarja.stefanov@matkavekka.fi
Matka-Vekan toimistot kautta maan,
Puhelinmyynti 020 120 4100
(ma-pe 8-18, la-su 10-14)
ja valtuutetut jälleenmyyjät

Ammattikuvaaja palveluksessasi
Kun haluat yksilöllisen muotokuvan juhlapäiväsi kunniaksi,
varaa aika kuvaukseen
studiossamme.

Koulukatu 36, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 4147 490

Lakeuden Risti
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Taivaan Isälle kiitos armon vuosista

Lapsuuskoti Kurikassa

Uskovainen koti
Mirja Leppälä kertoo kasvaneensa
uskovaisessa kodissa. Äiti oli pyhäkoulunopettaja, ja isä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
palveluksessa osatoimisena työntekijänä, ja Mirjakin kasvoi evankeliseen liikkeeseen.
Pyhäkoulunopettajana Seinäjoen seurakunnassa hän aloitti rovasti Soran pyynnöstä jo 1950-luvun alussa. Kymmeneltä oli pyhäkoulu vanhalla seurakuntatalolla,
joka oli lähellä nykyistä Lakeushotellia. Kahdeltatoista Mirja avasi
oman kotinsa oven lapsille, joita
saattoi tulla kahdeksankymmentäkin samalla kerralla. Onneksi
opettajia asui lähistöllä muitakin.
– Aukusti laittoi penkkejä keittiöön ja lapsia istui kamarin puolel-

Keittiön pöydän ääressä istahdetaan vieraiden kanssa. Vielä 50-luvulla keittiön täytti sunnuntaisin joskus
80:kin pyhäkoululaista, joille Mirja Leppälä oli opettajana.
lakin poikien kerrossängyssä. Pyhäkoulun jälkeen oli kova työ siivota
talo sellaisen lapsilauman jälkeen.
Siihen aikaan papit tekivät pyhäkoulutarkastuksia, ja kun Erkki
Kuparinen tuli tekemään tarkastusta, Mirja Leppälä kerto pelänneensä kuulustellessaan lapsilta
edellispyhän tekstejä: – Pelkäsin,
että joudun opettajan työstä pois!
Kun Kivistön koulu valmistui,
pyhäkoulu sai sieltä toimitilaa. Parhaimmillaan lapsia oli toista sataa,
ja heidät jaettiin kahteen eri pyhäkouluun.

Lastenohjaajaksi

Leena Hautala

Mirja Leppälä on tyttönimeltään
Ilonen. Lapsuuskoti oli Kurikassa,
pientila, jossa oli pari lehmää ja vähän peltoa. Isä oli seppä ja muualla
töissä. Perheessä oli kuusi poikaa ja
kaikilla yksi sisko eli Mirja oli perheen ainoa tytär. Sisaren hän olisi
itselleen halunnut.
– Isä oli jo vuosia ollut Kaskisissa töissä, ja olin 15-vuotias, kun
hän vei koko perheen sinne. Siellä

tapasin aviomieheni, joka oli Vaasan konepajakoulusta harjoittelemassa veturinlämmitystä kesällä.
Sota tuli, ja meidät vihittiin sodan aikana keväällä 1944. Mies tuli
vihkilomalle, ja kun hän lähti, ei
ollut tietoa takaisin tulosta. Kesällä
suurhyökkäyksen aikana oli pitkä
aika, ettei kirjeitä tullut. Itkeähän
siinä piti murehtiessa miehen kohtaloa, kertoo Mirja Leppälä.
Takaisin mies kuitenkin tuli, sai
veturinlämmittäjäksi valmistuttuaan työtä Seinäjoelta ja vuonna
1946 perhe rakensi talon silloisen
kauppalan ja maalaiskunnan rajan
lähelle. Montakaan taloa ei lähistöllä ollut. Talon osoite oli silloin
Rajakatu 5. Aluksi Vapaudentieltä
Pajuluoman yli kulkenut tie oli
kuin peltotie, mutta vuosien mittaan asutus laajeni ja väki lähellä
lisääntyi.

Mirja Leppälän 90-vuotispäiville helmikuussa kokoontuivat liki kaikki
lapset, lastenlapset ja lastenlapset. Joukkoa oli koolla 28 henkiöä.

Päiväkerhotyö Seinäjoen seurakunnassa aloitettiin 1960-luvun lopulla, ja jo toisena toimintavuonna Mirja Leppälää pyydettiin lastenohjaajan työhön. Päiväkerhotoiminta laajeni nopeasti, ja ohjaajia tarvittiin lisää.
– Voin jo lähteä aamupäiviksi
työhön, kun nuorinkin lapsista oli
koulussa, sanoo hän.
– Voi, millaista se alussa oli! Askartelumateriaalit kerjäsimme kaupoista ja toimme kotoa. Omien lastenkin perheet toivat käytettyjä
maitopurkkeja ja muuta tavaraa.
Ryhmät olivat suuria, pappilan kerhossakin oli enimmillään 28 lasta.
– Ihanaa työtä se oli! huokaisee
Mirja Leppälä.
Toiminta laajeni ja muuttui
työvuosien aikana, seurakunta
hankki kerhomateriaaleja, toiminnanohjaaja tuli työhön, ja lastenohjaajia koulutettiin.
Muistot työvuosista ovat rakkaita, ja ihana yllätys oli, kun 13
entistä työtoveria saapui juhlimaan 90-vuotispäivää.
Vuonna 1985 Mirja Leppälä jäi
eläkkeelle, mutta ei suinkaan jättänyt seurakuntaa, vaan jatkoi vapaaehtoistyötekijänä. 12 vuotta kului
hopeatiistain vetäjänä, ja sekin oli

Mirjan mielestä ihana työ. Hopeatiistaissa hän käy edelleenkin saamassa sielun ja ruumiin ravintoa.
Linja-autolla vie seurakuntakeskukseen ja kävellen sieltä kotiin
tulo on päivän lenkki. Myös VR:n
eläkeläisten toiminnassa hän on
mukana, ja pitää joka toinen viikko
olevissa kokoontumisissa päätöshartauden. Niin on tapahtunut jo
vuodesta 1986. Kivipurossa Tammikujalla hän käy hartauksia pitämässä, ja viime kesänä hän kutsui asukkaat luokseen kyläilemään.

SLEY:ssä mukana
Evankelisessa liikkeessä Mirja
Leppälä on ollut mukana lapsesta saakka. Hän käy uskollisesti jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa Hyvän paimenen kappelissa Kalevankadulla. Nuttupiirissä
hän on myös mukana, ja kutonut
jo toistakymmentä vauvan nuttua
lähetettäväksi Keniaan. Käsitöiden
tekeminen on mieleistä, ja kutimen parissa aika kuluu mukavasti.
Televisiosta hän katsoo pääasiassa
uutisia ja asiaohjelmia.
Päivittäinen lenkki kuuluu ohjelmaan, ja usein siihen yhdistyy
joku muukin aktiviteetti: - Mennä pitää. Aikaa on kotonakin olla,
vaikka päivällä onkin menossa.
Hän on hiljattain palannut
kuuden päivän matkalta Ruotsin
evankeliumijuhlilta Trelleborgista
ja Kööpenhaminasta. Malmösta
Tanskan puolelle menevä pitkä
siltakin nähtiin samalla reissulla.
Kesällä SLEY:n Etelä-Pohjanmaan
puhallinorkesteri lähtee Lohjalle,
ja sillekin matkalle hän on ilmoittautunut mukaan.

50 vuotta asiamiehenä
SLEY:n lehtiasiamiehenä Mirja
Leppälä ehti toimia 50 vuotta. Se ei
ollut helppoa työtä, mutta hänellä
oli siihen työhön voimakas kutsu.

Kuva: Mirja Leppälän kotiarkisto

– Taivaan Isälle kuuluu kiitos antaa armon vuosista, jotka olen saanut elää, sanoo seinäjokelainen,
helmikuussa 90 vuotta täyttänyt
Mirja Leppälä. Iloisesti hymyillen
hän kertoo uusineensa juuri ajokortin viideksi vuodeksi.
Hän on kiitollinen siitä, että
on saanut pitkän hyvän elämän:
– Niin voi sanoa, vaikka ei kaikki
tietysti aina ole helppoakaan ollut,
sanoo hän.
Veturinkuljettajan työstä eläkkeellä ollut Aukusti-aviomies kuoli jo vuonna 2000, ja siitä lähtien
Mirja Leppälä on asunut Ruukintiellä olevassa omakotitalossa yksin. Pojanpoika käy leikkaamassa
nurmikon, ja lumityöt tekee kiinteistöhuoltoyhtiö, kotiapu käy
kerran kuukaudessa siivoamassa.
– Ihme on, että näin kauan olen
saanut tässä vielä yksinkin olla.
Tietysti Aukustin kuoleman jälkeen ikävä oli kova. Ehdimme olla
56 vuotta naimisissa.
Kun 90-vuotispäivää juhlittiin
helmikuussa, oli omien neljän lapsen lisäksi mukana jälkipolvea yli 20
henkilöä, nuorin marraskuussa syntynyt vauva, joko on neljättä polvea. Heitä on kaikkiaan jo yhdeksän.

Leena Hautala

Helmikuussa 90 vuotta täyttänyt Mirja Leppälä on ollut
seurakunnan lastenohjaajan työstä eläkkeellä jo vuodesta 1985, mutta osallistuu seurakunnan ja SLEY:n
toimintaan, pitää hartauksia Kivipurossa ja VR:n eläkeläisissä. Hän tokaiseekin, että mennä pitää ja ihmisten joukkoon lähteä. Aviopuoliso kuoli vuonna 2000 56
avioliittovuoden jälkeen.

Mirja Leppälä, o.s. Ilonen 20-vuotiskuvassa.
Yöunetkin lopuksi menivät, kun
tuli niin voimakas paine, että pitää
lähteä levittämään Jumalan sanaa.
– Jouduin sitten yhtenä yönä
lupaamaan Taivaan Isälle. Aluksi
menin naapureihin, ja siitä se työ
sitten laajeni. Parhaana vuonna
sain kokoon 400 tilausta Sanansaattajasta, Vinkistä ja Nuorten
Ystävästä. Se oli raskas homma,
polviltaan monta kertaa lähdin.
Minulla oli sisäinen kutsu, rukoilin ja pyysin voimia. Muutamaan
vuoteen en ole enää asiamiehenä
toiminut.
Omaa uskonelämäänsä Mirja
Leppälä hoitaa lukemalla rukouskirjoja ja Raamattua. Jumalan Sanaa pitää lukea, siitä uskonelämä
saa voimaa.
Mirja Leppälä sanoo laittavansa
kädet ristiin ja kiittävänsä uudesta
päivästä.
– Ei tässä iässä tulevaisuutta
suunnitella, elän päivän ja hetken
kerrallaan Taivaan Isän hoidossa,
sanoo Mirja Leppälä.
Leena Hautala

