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Oi siunaa, isä Jumala,
nyt koulunkäyntini. – Virsi 485:4
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K

esätauon jälkeen Café Kismuksessa Kalevankadulla järjestettävät Lähetyssopen käsityöpajat käynnistyvät jälleen. Paja
on avoinna joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko ja torstai,
syyskuussa 5.–6.9.
Lähetyssihteeri Pia Ketola kertoo, että ensimmäisellä kerralla
koristellaan henkareita eli vaateripustimia virkaten.
– Pajaan tulijan pitäisi ottaa
omat materiaalit mukaan: Henkareita, lankoja, virkkuukoukku
ja parsinneula. Virkkaamalla koristelluista henkareita saa vaikka
mukavan ripustimen kesämekolle tai vaatenaulakon piristyksen,
sanoo Pia Ketola.
Jolla on internet-yhteys, mallia voi käydä katsomassa vaikka

sivulta http://www.hakenenmeer.
blogspot.fi/2011/12/tutorial-engive-away.html, jos jutun yhteydessä oleva kuvakin on kopioitu.
Myös sivulta http://www.creativejewishmom.com/crochet-crafts/
löytyy malleja niin henkareista
kuin muistakin virkkaustöistä.
– Käsityöpajaa vetävät Lähetyssopen vapaaehtoiset, ja mukaan
voi tulla vaikka molempina päivinä koko ajaksi tai vain muutamaksi tunniksi. Paja on kaikille ja
kaikenikäisille avoinna, sanoo Pia
Ketola.
Keväällä käsityöpaja oli avoinna kahtena kuukautena ja suosio
oli suuri. Käsitöiden tekijöitä oli
molemmilla kerroilla mukana
kymmeniä.

http://www.hakenenmeer.blogspot.fi/2011/12/tutorial-en-give-away.html

Virkaten
koristeltu
vaateripustin
piristää
naulakkoa tai
vaatekomeroa.

Kirkkokierros lähialueella

P

erinteiselle seurakunnan lähetystyön järjestämälle kirkkokierrokselle lähdetään lauantaina 29.9. Mukaan voi ilmoittautua
koko seurakunnan alueelta. Retki
on koko päivän mittainen.
Kierroksella käydään Haapaniemen
hiippakuntakartanon
kappelissa ja pappilassa, Nurmon, Tiistenjoen, Kuortaneen,
Lehtimäen, Alavuden ja Peräseinäjoen kirkoissa. Reissuun lähdetään kahdella linja-autolla.
Auto 1 lähtee Peräseinäjoen seu-

rakuntakodilta kello 8 ja auto 2
Ylistaron seurakuntakodilta kello 8. Paluu noin kello 18.
Mukaan lähtevien olisi ilmoittauduttava 3.–21.9. puh. 418 4230.
Ilmoittauduttaessa
pyydetään
kertomaan, mistä tulee kyytiin ja
ruoka-aineallergiat.
Matkan hinta on lähtijämäärän mukaan 30–35 € ja pitää sisällään ruokailun, kahdet kahvit ja
matkat. Matkan vetäjinä toimivat
Jukka Tuppurainen ja Tapio Hirvilammi.

KUUKAUDEN KOMMENTTI
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Koulurauhan turvaaminen vaatii kodin ja
koulun yhteistyötä. (Piispa Jari Jolkkonen
Kuopiossa Martti Ahtisaaren koululla
13.8.2012.)

Lakeuden Risti täyttyi, kun alueseurakunnan alueella ekaluokan aloittavat siunattiin koulutielle.

Ekaluokkalaiset
siunattiin koulutielle
P

eräseinäjoen kirkossa elokuun
alun perhejumalanpalveluksessa varsinkin tulevia ekaluokkalaisia nauratti kovasti, kun johtava
kappalainen Markku Ylinen esitteli oman ekaluokan koulureppunsa.
Viitisenkymmentä vuotta sitten
ei lapsilla ollut hienoja kuvia sisältäneitä reppuja, vaan repun väri
oli vihreänharmaa. Markku Ylisen
aapinenkin on tallella ja myös sen
hän esitteli kirkkokansalle. Maitopullon reppuun rikkoutuminen
on varmaan lähes kaikille eväspulloa koulussa kuljettaneille tuttu
juttu.
Ylistarossa ja Nurmossa siunattiin koulun aloittavat jo keväällä,
Peräseinäjoella ja alueseurakunnassa ekaluokkalaiset polvistuivat
alttarille siunattaviksi elokuun
alussa.
– Nämä ovat työn juhlahetkiä.
Kun kutsu menee kotiin, sitä noudatetaan ja kirkko täyttyy, iloitsi
lapsityön ohjaaja Päivi Linna.
Lakeuden Ristissä oli juhlakirkossa liki 1 000 henkeä, ekaluokkalaisia ja heidän läheistään;
vanhempia, sisaruksia, kummeja
ja isovanhempia. Peräseinäjoella siunattavat mahtuivat kerralla
alttarikaiteen äärelle, ja papin ja
eskariopettajien lisäksi siunaamassa oli myös joku ekaluokkalaisen
läheinen.
Koulutoimistosta
kerrotaan,
että Seinäjoella ekaluokan aloitti
tänä syksynä yli 720 pientä koululaista.

lutielle siunaaminen on yhteisöllinen tapahtuma. Usein mukana on
samaan kouluun ja samalle luokalle meneviä lapsia. Siunaaminen on
myös koko perheelle valmistautumista uuteen elämäntilanteeseen, varsinkin ensimmäisen lapsen aloittaessa koulun.
Seurakunnat ovat järjestäneet
kouluun siunaamisia ympäri Suomea jo parikymmentä vuotta. Siunaustilaisuudet ovat yleensä joko
toukokuussa tai elokuussa. Kouluun siunaamisella seurakunta haluaa olla lapsen ja koko perheen
tukena siunaamassa, toivottamassa kaikkea hyvää ja rukoilemassa
heidän puolestaan.

Hieno tilaisuus
Peräseinäjoen
seurakuntatalon
kirkkokahvilla istunut Sainen perhe, ekaluokkalainen Viljam ja vanhemmat Virpi ja Tomi kiittelivät,
että siunaamistilaisuus oli hieno.

Samalta kylältä oli mukana tuttuja.
– Tulimme mielellämme, kävimme samalla kirkossa ensimmäisen kerran, kertoivat Virpi ja Tomi
Saine.
Perhe muutti Peräseinäjoelle
huhtikuussa Äänekoskelta, löysi
kodin Riskunmäestä. He ovat tyytyväisiä maalaismiljööseen, jossa
Viljam on löytänyt paljon uusia
kavereita.
Viljam kertoo menevänsä kouluun mielellään. Keväällä hän ehti
käydä pari kuukautta eskarissa, ja
tutustui tulevaan opinahjoonsa
Alaviitalan kouluun. Tiina-opettajakin oli ensi näkemältä vaikuttanut mukavalta.
Reppu oli jo ostettuna, ja siinä
on Mikki Hiiren kuva. Kyniäkin on
koulua varten ostettu.
– En osaa lukea, mutta koulussa
oppii, luottaa Viljam.
Leena Hautala

Leena Hautala

Kismuksen käsityöpajalla
koristellaan henkareita

Leena Hautala
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Lapsen rinnalla
Kouluun siunaaminen on seurakunnan tapa kulkea lapsen rinnalla uuden ajanjakson alussa. Kou-

Peräseinäjoen kirkossa ekaluokkalaisia siunaamassa oli myös lasten
läheisiä.
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PÄÄKIRJOITUS

Alttarilla

Seinäjoella 29.8.2012

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte
toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset.
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus
toteuttaa koko lain. (Room. 13:8, 10)

Pyhä kuva

Leena Hautala

Jouko Ikola
Nurmon kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Iloa ja hämmennystä
konfirmaatioissa
Lähdetään liikkeelle ilosta.
On ollut riemullista ja koskettavaa havaita, miten konfirmaatiot
ovat viime vuosina saaneet uutta ilmettä kummien aktiivisemmasta
roolista ja perhekuntien yhteisestä osallistumisesta ehtoollispöytään.
Kummilapsiaan siunaavien kummien herkkä ja luonteva läheisyys
on ollut puhuttelevaa. Kummin siunaavan käden ojentuessa on koko
kirkkokansan nähtävissä jotakin aivan olennaista Kristuksen kirkosta.
Toinen riemullinen kokemus on konfirmaatioissa ollut perheistä
täyttyvä ehtoollispöytä. Lasten mukaan ottaminen on tuonut ehtoollispöytään tärkeitä asioita: ihmettelyä, iloa ja läheisyyttä.
Aivan oma haasteensa on pohtia ehtoolliskasvatusta saaneen lapsen osallistumista ehtoollisen vastaanottamiseen. Kynnys on vielä
suuri, mutta läsnäolo muun perheen mukana viitoittaa tietä oikeaan
suuntaan.
Ehtoollisen alkuperäinen nimi eukaristia –
kiitos – viekin meitä aivan ehtoollisen juurille asti. Suomalaisessa
ehtoollisperinteessä on
korostunut rippi ja itsensä tutkiminen joskus niin vahvasti, että kynnys syntisten aterialle
on noussut aivan liian korkeaksi.
Hämmentävältä tuntui ainakin yhdessä konfirmaatiossa keskeisen
juhlaan liittyvän asian puuttuminen. Koolla oli reilusti yli 400 juhlavierasta, ja valittuina virsikirjan tutuimmat perusvirret. Virren alkaessa penkkeihin laskeutui hiljaisuus, joka vahvan pohjalaisen virsiperinteen suojissa kasvaneelta tuntui hämmentävältä. Syy ei liene ihmisten laulutaidossa, sillä kesältä on kokemusta myös vahvasti veisaavasta konfirmaatiokansasta. Kysymys lienee siitä, että vahvojen virrenviejien puuttuessa hiljaisuus tarttuu, kun taas muutaman rohkean veisaajan mukana virsi leviää, ja tuo yhteisen veisuun riemun konfirmaatiojuhlaan.
Jaakko Löytty rohkaisee virressään: Kyllä syntinenkin veisata saa,
huutaa avuksensa Vapahtajaa.
Herätys, virren kantajat! Teidän rohkaisuanne tarvitaan! Soikoon
virsi koetellun rukouksen äänenä rohkeasti myös tulevaisuuden kirkossa.

Kummien luonteva
läheisyys on
puhuttelevaa

Virsi 509:1
Herra, elämääni
valvo, etten harhaan
vaeltaisi täällä
ohi ihmisten.

Virren viemää

Nuorten virren Herra, elämääni (509) kirjoittajan Gustav Lohmann
(1876–1967) Lohmann tuli papiksi I maailmansodan jälkeen Stolbergin kaupunkiin (lähellä Aachenia). Eläkkeelle hän jäi 70-vuotiaana 1946.
Mutta nuorten laulunsa hän kirjoitti vasta 1961, siis 85-vuotiaana.
Ranskalais-saksalainen Hans Puls (1914–1992) loi 60-luvulla paljon
nuorisojumalanpalvelusten musiikkia, joka herätti runsasta huomiota.
Hänen säveltämänään Herra, elämääni ilmestyi ensi kerran 1965. Nyt se
on Saksassa niin evankelisen kuin katolisenkin kirkon virsikirjassa.
Laulun suomennos sanoo paljon enemmän kuin alkuteksti. Laulun
suomensi 1966 silloinen Lauttasaaren nuorisopappi Juhani Forsberg
(1939–). Selkeänä ja vaikuttavana lähimmäisvirtenä Herra, elämääni ei
suinkaan puhuttele vain nuoria: meille kaikille sillä on tärkeä sanottavansa.

Oppia lähimmäisyydestä
Ruutin kirja on ylistyslaulua uskollisesta rakkaudesta, jolla Jumala rakastaa omiaan ja kutsuu muiden
jumalien palvojia omikseen. Kirja kertoo myös uskollisesta lähimmäisenrakkaudesta ihmisten välillä
naispäähenkilöidensä Noomin ja Ruutin kautta.
Ensi sunnuntaina 2.9. kirkoissa päivän aiheena on
lähimmäinen. Saamme oppia Jumalan ajatuksia todellisesta lähimmäisyydestä ja uskollisuudesta Ruutin kirjan luvun 1 jakeista 8–11 ja 14–18 sekä pohtia asennettamme toisiin ihmisiin, niin suomalaisiin
kuin maahanmuuttajiinkin.
Noomi muutti miehensä ja kahden poikansa
kanssa Juudan Betlehemistä siirtolaisiksi Moabin
maahan. Siellä Noomi ja hänen poikiensa kanssa
avioituneet moabilaiset naiset jäivät leskiksi. Noomi
halusi palata kotimaahansa ja ajatteli miniöidensä
parasta halutessaan jättää heidät Moabin maahan
avioitumaan uudelleen. Toinen miniöistä jäi Moabin
maahan, mutta Ruut halusi valita Noomin Jumalan
Jumalakseen ja seurata Noomia uskollisesti. Uskollisuutensa Ruut osoitti seitsemästi vakuutuksessaan
1:16–17. Ruut etsi suojaa ja apua Israelin Jumalalta
ja teki hyvää anopilleen Noomille (2:11–12).

SANA

Ruut ymmärsi totuuden todellisesta uskollisuudesta. Uskollisuus Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle, tulee edeltää kaikkia muita sitoumuksia kristityn
elämässä. Saamme voiman tehdä hyvää lähimmäisillemme Jumalan voimasta, jonka saamme lahjaksi armosta.
Jumala ei vain mittaa tekojamme, vaan ennen
muuta hän tahtoo saada sydämemme täysin omakseen voidakseen pelastaa, pyhittää ja parantaa meidät. Siksi emme voi vannoa uskollisuutta kenellekään, emme julkisesti emmekä salaisesti, ohittaen
Kristuksen ehdottoman auktoriteetin elämämme
hallitsijana. Emme voi palvella kahta Herraa.
Ruutin kirjassa kohtaamme myös sukulunastaja
Boasin, ennakkokuvan lunastajastamme Kristuksesta. Boas pelasti muukalaisen, Ruutin, ottamalla tämän vaimokseen. Samoin Kristus sulhasena ottaa
hänen paluutaan odottavan ja siihen valmistautuvan seurakuntansa, uskollisen ja puhtaan, vain hänelle pyhitetyn morsiamen omakseen.
Mari Mutanen
seurakuntapastori
Seinäjoen alueseurakunta

KIRKONMÄELTÄ

Onnea ja siunausta
Meillä on tapana onnitella toista ihmistä, kun hänellä on merkkipäivä
tai hän saavuttaa jotain merkittävää tai elämässä on muutos edessäpäin. Monesti myös monesti onnittelujen yhteydessä toivotetaan
siunausta.
Olen saanut kirkkoherraksi valinnan jälkeen vastaanottaa monilta ihmisiltä, niin tutuilta kuin vähän vieraammiltakin, onnen ja siunauksen toivotuksia. Toukokuun 20. päivän jälkeen on saanut vahvasti kokea olevansa näiden toivotusten kannattamana. Olen kokenut vahvasti sen, että minua tässä kirkkoherran tehtävässä tuetaan
myös rukouksin.
Me tiedämme, mitä merkitsee, kun toivotamme toiselle onnea.
Mutta mitä oikein merkitsee se, kun pyydämme toiselle siunausta?
Siunausta toivottaessamme pyydämme ja muistutamme Jumalan
hyvyydestä, läsnäolosta ja huolenpidosta. Se on ymmärrettävissä
myös pyynnöksi, että Jumalan hyvä tahto, siunaus, toteutuisi ihmisen elämässä.
Kun siis onnittelemme toista onnea ja siunausta toivottaen, me
yhdymme toisen ihmisen onneen ja iloon. Olemme näin siinä kanssakulkijoina yhdessä iloitsevia. Kun toivotamme siunausta, pyydämme ja muistutamme meidän yhteisen kanssakulkijamme, Jumalan läsnäolosta tässäkin elämänvaiheessa, kuten kaikissa menneissä ja vielä edessä olevissa. Me emme ole yksin. Hänen kanssaan saamme olla elämämme kaikissa vaiheissa niin ilossa, onnessa, arjessa, surussa
ja muutosten kohdatessa.
Onnea ja siunausta sinulle ja läheisillesi alkavaan syksyyn.
Jukka Salo
kirkkoherra

Lakeuden Risti
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Piispa Simo Peura:

Jäsenyyden merkityksestä puhuttava
Leena Hautala

Piispa Simo Peura ojensi tuomiokapitulin myöntämän valtakirjan
Seinäjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan Jukka Salolle.

P

uheessaan virkaan asetetulle
kirkkoherra Jukka Salolle ja Lakeuden Ristiin kokoontuneelle seurakunnalle piispa Simo Peura totesi,
että Seinäjoella eteläpohjalainen helpoimmin eroaa kirkosta, mikä tuo
miettimisen aihetta.
– Kaikki eivät oivalla kirkon jäsenyyden merkitystä tai koe sitä tarpeelliseksi. Sen vuoksi meidän on
puhuttava siitä, mitä on olla seurakunnan jäsen. Yhtä tarpeellista on
puolustaa uskonnon asemaa tässä
kaupungissa, sen kouluissa ja päiväkodeissa sekä muussa yhteisöllisessä
elämässä.
– Nykyisin liian moni suomalainen väittää, että hän voi uskoa Jumalaan ilman kirkkoa. Se saattaa olla
mahdollista – ainakin jonkin aikaa.
Mutta entäpä, jos asetammekin kysymyksen toisin: voinko pelastua ilman kirkkoa?
Piispa Peura totesi, että iankaikki-

Vapaalla
Toteutunut unelma
Kaksi vuotta sitten Seinäjoen alueseurakunnan kanttori Johanna
Ojala yllätti ystävänsä saapumalla
kuoroharjoituksiin uudella moottoripyörällään.
– Kun ajoin pihaan, kukaan ei
reagoinut mitenkään, mutta kun
otin kypärän pois, kiinnostus heräsi. Joku kysyikin hämmästyneenä,
että onko Johanna tuo pyörä ihan
oikeasti sinun, kertoo Johanna
iloisesti nauraen.
Ja olihan se, 125 kuutioinen Suzuki Marauder, jonka hän oli ostanut edellissyksynä ystävältään.
– Olen haaveillut 13-vuotiaasta
asti omasta moottoripyörästä. Liimailin moottoripyörän kuvia seinille ja harmittelin että en saanut
mopoa, ei ollut varaa sellaiseen.
Joskus sain ajaa naapurin poikien mopoilla ja se oli hienoa, hän
muistelee.
– Myöhemmin on ollut monenlaisia tekosyitä; olen ajatellut
että ei ole rahaa sellaiseen tai että
olen liian lyhyt; jalat eivät ylety
pyörän päältä maahan tarvittavalla tavalla ja niin edelleen, kunnes
kerran työkaverini sanoi, että tee

asialle jotain niin kauan kuin jalka
vielä nousee, Johanna muistelee.
Sen jälkeen alkoi tapahtua.
– Oli lokakuu vuonna 2009, kun
ystäväni oli vaihtamassa moottoripyöräänsä isompaan ja soitti,
että olisinko kiinnostunut hänen
moottoripyörästään. Ja olinhan
minä. Kun istuin pyörän päälle,
loppuivat tekosyyt. Tein kaupat
heti. Tunne oli mahtava, vihdoin
unelma moottoripyörästä, vaikkakin pienestä, toteutui, Johanna
Ojala muistelee.

Kevään odotusta

Minna Ylimäki-Hemminki

Johanna Ojala sanoo, että olo on
vähän niin kuin Euroopan omistajalla, vaikka pyörä onkin pieni.

– Moottoripyörä oli talven autotallissa ihailtavana ja minä odotin
kevättä. Kun sitten koitti toukokuu, harjoittelin ensin kotipihalla ja sen jälkeen vielä Jalasjärven
ajoradalla. Se oli hyvä yhden illan, minut alkuun auttava ajokoulu, jota suosittelen kaikille moottoripyöräilijöille. Noviisina olo jatkuu, mutta koko ajan oppii lisää ja
varmuuskin kasvaa.
Johanna rohkaisee kaikkia toteuttamaan unelmiaan.
– Kaikille meille keski-ikäisille
haluan sanoa, että raivatkaamme
tekosyyt pois haaveiden tieltä. Toteuttakaa unelmia, hän kannustaa
ja esittele hankkimaansa paitaa,
jossa lukee oivallisesti If you can
dream about it, you can do it –
jos sinä voit unelmoida siitä, sinä
voit toteuttaa sen. Kaikkia unelmia
ei tietenkään voi tai kannata toteuttaa, mutta moni asia on itsestä
kiinni ja mahdollista.
No, onko nyt kanttorin kaikki
unelmat toteutettu?
– Ei tietenkään. Tuntuisi hyvältä, jos vielä joskus voisi parkkeerata isomman moottoripyörän keltaisen omakotitalon pihaan, jossa
juoksentelisi vaikka pari Bernin
paimenkoiraa, hän naurahtaa.
Minna Ylimäki-Hemminki

sen elämän saavuttaminen tuntuu
hänen mielestään kovin epävarmalta
hankkeelta, jos se on ihmisen ja hänen yksityisen uskonsa varassa.
– Siitä olen kuitenkin varma, että pelastuminen on mahdollista, jos
olen kastettu ja säilytän jäsenyyteni
seurakunnassa. Sehän tarkoittaa, että pysyn Jumalan sanan ja kasteen
armon vaikutuspiirissä ja että ehtoollispöytä on minullekin avoin.
Piispa Peura kertasi seurakuntaliitoksen vaiheet ja totesi Seinäjoen
seurakunnan muodostuvan neljästä
eri seurakunnassa, joiden on kasvettava yhdeksi kokonaisuudeksi: – Tätä
varten on ollut tarpeen luoda yhteiset rakenteet ja toimintaperiaatteet.
Tärkeää on ollut myös antaa tilaa
alueiden omaleimaisuudelle. Kohta
on aika arvioida, kuinka yhdistyminen on edennyt. Sen, minkä pitää
olla yhtäläistä kaikilla alueilla, ja sen,
minkä on syytä olla omaleimasta ja

erilaista, tulee päästä hyvään tasapainoon. Tarttukaa tähän mahdollisuuteen ja tarkentakaa olemassa
olevaa, mikäli siihen on aihetta.
Simo Peuran mielestä kokonaisuudesta ja tasapainon säilymisestä
huolehtiminen on ennen muuta
kirkkoherran tehtävä. Tätä pyrkimystä hän toteuttaa yhteistyössä luottamushenkilöiden, johtavien kappalaisten ja hallintojohtajan kanssa.
– Sinä, Jukka, nouset uuteen tehtävääsi Seinäjoen alueseurakuntaa
johtavan kappalaisen virasta. Olet
oivaltanut asemasi nyt muuttuvan.
Onkin tärkeää, että sinut koetaan
kirkkoherraksi, joka huolehtii koko
seurakunnasta; kirkkoherraksi, joka
on läsnä ja näkyy eri puolilla Seinäjokea. Toivon, että työyhteisö ja
luottamushenkilöt antavat tukensa
tälle pyrkimykselle. Tarttukaa kaikki yhdessä hetkeen ja sen tuomaan
mahdollisuuteen.

Seinäjoen kaupungin asema
maakunnan keskuksena on piispa
Peuran mukaan vahvistunut. Yhteiskunnan päättäjät käynnistävät
kuntakentän myllerrystä, mikä merkitsee uusia muutoksia. Lopputulosta on vaikea ennakoida. Kirkossakin
joudutaan varautumaan uuteen.
– Kaupungin kasvu tuo mukanaan myös omat kipunsa. Seinäjoelle muuttaa paljon uusia asukkaita, niin hyvinvoinnin ulkopuolelle
pudonneita kuin nuoria aikuisia
valoisine tulevaisuuden suunnitelmineen. Toivon, että he kaikki löytävät hengellisen kodin ja turvapaikan
seurakunnasta. Sillä on muuttajille
paljon tarjottavaa. Vapaaehtoistyö
on vilkasta jo nyt. Sitä voidaan edelleen kehittää niin, että tulijat löytävät oman paikkansa seurakunnassa,
sanoi piispa Simo Peura puheessaan
uudelle kirkkoherralle.

PAPPI PAKISEE
Lontoon kisojen
jälkipelit ja taivaanmerkit
Ehdotan, että jatkossa pidetään
olympialaiset Suomessa joka vuosi ja
tauotta läpi vuoden. Jos näin olisi toimittu, tämä tarkoittaisi, että vuoden
1952 kisojen jälkeen olisi nyt ollut 60
vuotta jatkuvaa olympiahuumaa.
Ehkä kukaan ei näe sinua nyt.
Koetapa laittaa toisen käden sormet
yhteen ja käännä ne kohti itseäsi. Sitten nostat käden otsan korkeudelle.
Sieltä huiskaiset käden vähän alemmas rintakehän tasalle. Sitten pyöräytät räpylän vielä kohti vasenta ja
oikeaa olkapäätä. Aivan. Tämä ei ole
tsumpaohje, vaan tulit juuri tehneeksi jonkinlaisen ristinmerkin.
Olen koettanut viime vuosina vähän opetella hommaa, vaikka aika
höntti olo siinä tulee. Varsinkin jos joku muu näkee. Harjoittelu on vähäistä ja ylikunnon vaaraa ei ole.
Ristiä piirtäessä voi kuulemma
huokaista rukouksenkin. Vaikka sen,
jossa pyydetään siunausta ajatuksille (siinä kupolin kohdalla), sydämelle (pumpun ohi kiepatessa) ja käsien
töille (tietysti olkapäitä tavoitellessa).
Oletko huomannut, että kirkossa
saattaa joku huiskaista merkin tuosta vaan luontevasti, sen kummem-

min ahdistumatta. Innokkaimmat tekevät ristejä tämän tästä. Usein siinä
kohdassa, kun sanotaan: ”Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen”. Siinä kai
ristin piirtelijä haluaa osoittaa, että
haluaa liittää itsensä rukoukseen ja
Jumalan varjelukseen. Ei se siis ihan
pöhköä hommaa sittenkään? Vaikka
yleensä tavataan ajatella, että ei normaali suomalainen tuolla tavalla ala
ilmaan huitoa, jos hissi kulkee edes
melkein ylös asti.
Yhden kohdan olen havainnut,
jossa se istuu jotenkin helpommin
omaan ajatukseen. Silloin kun joskus satun ehtoolliselle ja muutenkin
kumarran tönkösti kohti alttaria kiittääkseni. Siinä saattaa nykyään tulla ponnistelematta tämä mielenhäiriö, että nyt ristiä piirtämään. No, nyt
se tuli sanottua. Tämän takia hoitoonohjaus ei ehkä sittenkään ole aivan
välttämätöntä. Voi olla, että minunkin
haitallisimmat liikkeeni ovat muita?
No niin. Sitten palaan alkuperäiseen olympiaehdotukseen. Yksi kirkkoystävä, jonka Hesan reissulla äsken
tapasin, oli pohtinut ristinmerkkiä ja
olympialaisia ja arveli merkin kertovan jotain uskomisen luontevuudes-

ta. Hän oli huomannut, mikä määrä
maailman nopeimpia, korkeimmalle
ponnistavia ja voimakkaimpia näytti luontevasti uskonsa Kristukseen ja
Jumalaan. Lontoossa huiskittiin lähtöviivoilla jos jonkin mallista ristiä.
Katseita ja sormia nousi kohti taivasta. Oli vakavia, iloisia ja anovia ilmeitä. Kehtasivat siinä rukoilla. Sitten
vasta alkoi suoritus, jossa piti laittaa
kaikki peliin.
Aikamoinen vastakohta tälle suomalaisten, ”usko on yksityisasia”,
ajattelulle. Monet kymmenet olympiaurheilijat osoittavat uskonsa sanoin ja teoin miljoonien ihmisten
nähden. Samaan aikaan täällä porukka miettii, että piru kun nyt vaan
kukaan ei huomaisi, että uskon yhtään mihinkään, saati Jumalaan. Mitä muutkin siitä sitten ajattelevat ja
pahinta on jos uskosta täytyisi jonkun kanssa keskustella.
Että jos näet minun tai jonkun
muun ristinmerkkiä opettelevan, niin
kyse on jälkipeleistä ja voitontahdosta.
Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi
PS. Läheskään jokainen ristimerkin tehnyt urheilija ei lajiaan voittanut, vielä.
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apuan hiippakunta luovutti
elokuun puolessa välissä Lehti–tunnustuksen Ylistaron kappeliseurakunnalle.
Lehti-tunnustus myönnettiin
Ylistaron kappeliseurakunnan vapaaehtoisille ja työntekijöille tunnustuksena vahvasta ja monimuotoisesta vapaaehtoistoiminnasta
sekä työyhteisön kyvystä toimia ja
kantaa vastuuta yhteisönä.
Tunnustus on myönnetty vuodesta 2006 alkaen noin joka toinen

vuosi. Tunnustus voidaan myöntää
yksittäiselle henkilölle, seurakunnalle tai muulle toimijataholle, joka on vaikuttanut merkittävästi Lapuan hiippakunnassa tai kehittänyt
uusia toimintatapoja seurakuntien
käyttöön tai nostanut toiminnallaan esille uusia näkökulmia. Tunnustukseen kuuluvat Lehti-keramiikkalautanen, tunnustustaulu ja
rahallinen palkinto.
Samassa tilaisuudessa annettiin
Tasavallan Presidentin 25.5.2012

myöntämä opetusneuvoksen arvo
hiippakuntasihteeri Reijo Takamaalle. Opetusneuvos Takamaa
on Seinäjoen seurakunnan poikaja nuorisotyön kasvatteja, itsekin
nuorisotyönohjaajana Seinäjoella
toiminut.
Lisäksi piispa Simo Peura on
myöntänyt 1.7.2012 rovastin arvonimen mm. sairaalapastori Tapani Rengolle, joka tekee työtään
Seinäjoen kaupunginsairaalassa ja
Härmän kuntokeskuksessa.

Leena Hautala

Ylistarolaiset palkittiin
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Pohjankyrö/Juhani Perämäki

Kappeliseurakunta muisti palveluksesta pois jäävää kappalaisen sijaista Marjo Niskasta. Torkkupeiton ojensi Markku Ylinen ja kukat Rauni Louko. Marjo Niskanen siirtyy 1.9. alkaen alueseurakunnan papiksi.

Henkilöstöuutisia

P
Lehti-tunnustuksen vastaanottivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Aila, vapaaehtoistyöntekijä Airi
Alanko, keittiöesimies Päivi Hakala, diakoni Johanna Piuhola ja johtava kappalainen Jukka Tuppurainen.

Aluevastuuryhmät
keräävät varoja kaivoon
A

lakylä-Katajalaakson aluevastuuryhmä päätti keväällä yhdessä Jouppi-Jouppilan aluevastuuryhmän kanssa aloittaa projektin, jolla kerätään varoja kaivon
lahjoittamiseksi Ugandaan.
Projektin lähtölaukaus oli
maaliskuinen sunnuntaihartaus,
jossa Kirkon Ulkomaanavun seinäjokelaissyntyinen Itä-Afrikan
aluekoordinaattori Leena Koivisto
kävi kertomassa avustuskohteista
tuoden terveisiä mm. Ugandasta,
joka on tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena avustuskohteena. Tilaisuudessa Leena
esitteli myös KUA:n ”Toisenlai-

nen lahja” -kampanjaa. Siinä suomalainen voi hankkia ystävälleen
tai tuttavalle lahjan, jonka kautta
lahjoitetaan vaikka koulupuku
kehitysmaan lapselle. Köyhälle
perheelle voi lahjoittaa vuohen,
viisi sikaa tai kuusi kanaa. Lahjavalikoima on monipuolinen.
Kukin voi valita kukkarolleen sopivan lahjan, minkä Kirkon Ulkomaanapu toimittaa perille.
Aluevastuuryhmät päättivät
lähteä keräämään varoja, joilla
lahjoitetaan ulkomaanavun kautta kaivo Ugandaan. Kaivon hinta
on 1 200 euroa.

Konsertti
”Kaivo Ugandaan”

Aluevastuuryhmien alueilla asuvat
muusikkoperheet ovat lupautuneet
talkoisiin kaivovarojen keräämiseen.
Sunnuntaina 16.9 klo 15 Seinäjoen seurakuntasalissa järjestettävässä kahvikonsertissa esiintyvät Raili ja
Jussi Peltonen sekä Viitasaaren perheyhtye, jossa isä Markun ja äiti Tiian lisäksi soittavat perheen musiikkia opiskelevat lapset. Leena Koivisto
kertoo Ugandan tilanteesta.
Ohjelma konserttiin maksaa
10 euroa, ja se sisältää pullakahvit
konsertin jälkeen.

alkkakirjanpitäjä Pirkko Perttula ja toimistosihteeri Kirsti
Lehto jäävät loppusyksystä eläkkeelle, mutta käyttävät lomapäivänsä ja ovat jo jääneet pois työstä.
Mervi Leinonen aloitti palkkatoimistossa määräaikaisena toimistosihteerinä Jaana Jaskarin tilalla
31.8.2014 saakka.
Mari Mutanen tullut alueseurakuntaan seurakuntapastorin viransijaiseksi, Tuire Wuorijärvi on
jäänyt virkavapaalle.
Maija-Liisa Pulkkinen ja Pekka

Pulkkinen jäävät loppusyksystä
lomalle ja alkuvuodesta 2013 eläkkeelle, kaksi kappalaisen paikkaa
on avoinna.
Avoinna ovat myös johtavan
kappalaisen ja kanttorin virat.
Peräseinäjoen kappalainen Irja
Hietala on palannut vuorotteluvapaalta, Marjo Niskanen lomailee ja
aloittaa 1.9. alueseurakunnan vt.
kappalaisena.
Ylistaron
seurakuntapastori
Minna Lainimo palaa lokakuun
alussa virkavapaalta.

Kuorosunnuntai
lokakuussa

Viitasaaren perheen arkisto

Kuorosunnuntaita vietetään Seinäjoen alueseurakunnassa 7.10.
Lakeuden Ristin messussa kello
10 kaikki alueseurakunnan kuorot laulavat, mm. virsiä lauletaan
äänissä koko kirkkoväen kanssa.
Muutenkin kuoroja käytetään elävöittämään messua vähän totutusta poiketen.
Kirkkokahvien ja seurustelun
sakramentin jälkeen seurakuntasalissa pidetään kaikille avoimet
kuoroharjoitukset. Kaikilla seura-

kuntalaisilla on mahdollisuus tulla
katsomaan ja kokemaan, minkälaiset ovat oikeat kuoroharjoitukset. Varsinainen kuorotyöhän tehdään harjoituksissa. Esiintymiset
ovat kaikelle kansalle näkyvä jäävuoren huippu.
Avoimissa kuoroharjoituksissa
pidetään äänenavaus ja opetellaan
yhdessä uusi laulu.
Jos harkitset kuoroharrastusta
tai haluat muuten vaan tutustua
kuorojen toimintaan, tervetuloa!

Nurmon lähetystyölle
testamenttiavustusta

Viitasaaren perheyhtye soittaa hyväntekeväisyyskonsertissa Raili ja Jussi Peltosen lisäksi. Kuvassa vasemmalta Tiia, huilu, Vilma, alttoviulu, Vertti, sello, Taavi, kontrabasso ja Markku Viitasaari, piano.

Lähetystyölle osoitetusta testamenttilahjoituksesta jaetaan jälleen kannustinrahaa, jota nurmolaiset voivat hakea erilaisiin lähetystyöhön liittyviin hankkeisiin.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee löytyä hakijan henkilötietojen lisäksi kuvaus hankkeesta,
selvitys mukana olevista yhteis-

työtahoista ja kustannusarvio sekä
minkä verran avustusta anotaan.
Hakemusmalli on Nurmon
kappeliseurakunnan kotisivulla.
Hakemus tulee olla postitettuna
30.9. mennessä osoitteeseen Nurmon
kappeliseurakunta/lähetystoimikunta ”Kannustinraha”,
Nurmontie 3, 60550 Nurmo.
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Hopeatiistai 40 vuotta

Osallistujien määrä yllätti
I

nöstä lähdin kaksi vuotta sitten.
Ensimmäisellä kerralla hän haki
minut. Sen jälkeen olen täällä käynyt ja kovasti tykännyt. Viikko menee paremmin, kun on jotain mitä
odottaa. Ja on kiva, kun yhtenä
päivänä viikossa ei tarvitse laittaa
ruokaa, hän kiittelee.
Hopeatiistain ohjelma koostuu
jumppatuokiosta,
hartaudesta,
ruokailusta ja keskustelusta. Joka
kerta on myös ohjelmaosuus, jossa
vierailijat ja aiheet vaihtelevat, aiheina on esim. terveyteen liittyviä
asioita, runot, seurakunnan työmuodot. Tulevana syksynä mm.
runoryhmä Intensio tulee esiintymään. Joskus kanttori on laulatta-

massa ja tapana on, että Hiljaisella
viikolla vietetään ehtoollista.
Vanhat ja uudet ovat tervetulleita Hopeatiistaihin. Toiminta alkaa taas kesätauon jälkeen 11.9. klo
10 seurakuntakeskuksessa.
– Pyrimme aivan erityisesti
kiinnittämään huomiota uusiin
tulijoihin ja heidän toiveisiinsa ja
pyrimme ”kotouttamaan” heidät.
Tervetuloa uudet osallistujat, tilaa löytyy vielä, rohkaisee Annikki
Peltonen.
Annikki on ollut Hopeatiistain
vetäjänä viitisen vuotta ja on kovasti pitänyt tehtävästään.
– Parasta Hopeatiistaissa ovat
kaikki mukana olijat. Minä itse
Minna Ylimäki-Hemminki

käihmisille suunnatuissa Hopeatiistai -tapaamisissa tulijat toivotetaan aina lämpimästi kädestä pitäen tervetulleeksi. Hopeatiistain
järjestää Seinäjoen alueseurakunnan diakoniatyö.
Vapaaehtoiset ohjaajat Airi Karri, Annikki Peltonen ja Maija-Liisa
Peltoniemi ovat ovella vastassa,
kun 70–90 ikäihmistä saapuu odotettuun viikoittaiseen tapaamiseen
seurakuntakeskukseen. Yksi heistä
on 92-vuotias Linnea Huhtala, joka
on käynyt Hopeatiistaissa kahden
vuoden ajan.
– Olin kuullut kyllä Hopeatiistaista, mutta en yksin uskaltanut
tulla. Diakoniatyöntekijän pyyn-

Annikki Peltonen toivottaa
Linnea Huhtalan
lämpimästi
tervetulleeksi
Hopeatiistaihin. Suurin osa
Hopeatiistaihin
osallistuvista
on yksin asuvia
naisia, miehiä
on vain 10 prosenttia.

Levossa ja hiljaisuudessa

saan varmasti ihan yhtä paljon
kuin nämä kävijät. Yhteishenki on
hyvä, lämmin ja voimia antava. He
ovat ystäviäni, hän kertoo.

Uusia työmuotoja
Hopeatiistai perustettiin 40 vuotta sitten diakoniatyöntekijä Asta
Juurakon toimiessa puuhanaisena. Tuolloin elettiin 1970-luvun alkua, jolloin kaupungistuminen oli
alkanut. Kaupunkien keskustan
kerrostaloihin oli asettunut yksin
eläviä eläkeläisiä, jotka olivat jättäneet taakseen naapurit ja kotikonnut. Tuli tarve löytää yhteyksiä
muihin ihmisiin ja kokoontua yhteen, hän kertoo.
– Näille eläkeläisille ruvettiin
suurissa kaupungeissa järjestämään tapaamisia ja niistä kirjoiteltiin lehdissä. Kävin katsomassa Tampereella ja jututtamassa
osallistujia. Siellä vakuutuin, että
tällaista tarvitaan Seinäjoellakin,
muistelee Asta Juurakko.
Idea sai työyhteisössä kannatusta ja toiminta käynnistyi pian. Kokoontumiset olivat ensin maanantaisin ja myöhemmin ne siirtyivät
tiistaille keittiövarausten vuoksi.
Osallistujien määrä oli järjestäjille
yllätys.
– Heti alussa osallistujia oli 40 ja
koko ajan tuli uusia. Se oli todellinen yllätys. Tällaiselle toiminnalle
oli selvästi tarvetta, hän kertoo ja
iloitsee, että edelleen Hopeatiistaissa käy suuri määrä ikäihmisiä.

Keskusteluapua tarjolla
Kirsti Esala aloitti alueseurakun-

nan vanhustyön diakoniatyöntekijänä kolmisen vuotta sitten. Siitä lähtien hän on toiminut Hopeatiistain vetäjien tukena ja on ollut
suunnittelemassa toimintaa. Myös
Kirsti iloitsee siitä, että moni ikääntyvä eläkeläinen on löytänyt paikkansa Hopeatiistaista. Yksin ei kannata jäädä.
– Tutkimusten mukaan sosiaaliset kontaktit virkistävät ja ehkäisevät masennusta. Hyvä vanhuus
syntyy hyvistä sosiaalisista suhteista, tunteesta, että on oma yhteisö,
johon kuuluu sekä turvallisuuden tunteen kokemisesta. Monille
hengelliset asiat antavat voimaa ja
sisältöä elämään ja auttavat jaksamaan, kertoo Esala.
Kirstiin ja muihin diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä,
jos haluaa keskustella arjessa jaksamisesta, elämän perimmäisistä
kysymyksistä ja kriisien, sairauden
ja kuoleman kysymyksistä.
– Kun kaipaat kuuntelijaa ja
hengellistä tukea, päivävirren veisaamista ja rukousta, ota rohkeasti
yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin tai kerro toiveestasi
vaikka Hopeatiistain vetäjille, rohkaisee Esala.

Sariola juhlapuhujana
Hopeatiistain 40-vuotisjuhlaa vietetään tiistaina 25.9. alkaen klo 10
seurakuntasalissa, jossa mm. emerituspiispa Yrjö Sariola puhuu rukouksesta vanhuuden voimavarana. Juhla päättyy messuun Lakeuden Ristissä.
Minna Ylimäki-Hemminki

Kirkko enkelin hoivassa

Hiljaisuuden toimintaa

Johanna Rinkinevan puhuttelevassa kirjotussa ikonissa enkeli pitää kädessään kirkkoa.
Levollinen kuva kuljettaa ajatusta moneen suuntaan
omasta kotikirkosta aina Kristuksen maailmanlaajuiseen
kristittyjen perheeseen. Kuva huokuu turvallisuutta ja levollisuutta. Enkelin suojeluksessa oleva kirkko lepää varjeltuna kaikelta tämän maailman melulta ja hälinältä. Maailma kuohuu, elämän kuume ja levottomuus näyttää tarttuvan kirkon arkeen. Tehokkuutta, osaamista, touhukkuutta
ja ajan kiihkeydessä askeltamista vaaditaan.
Entä jos pitäisikin ajatella aivan toisin? Kristuksen kirkon hiljainen viesti enkelin sylistä rohkaisee laskemaan
omatkin kädet syliin lepäämään. Meitä kannetaan. Kirkon
tulevaisuus ei ole kiinni meidän jaksamisestamme ja osaamisestamme. Ihmistekoiset ja ihmislähtöiset hienot visiot ja strategiat voivat särkyä ja sortua, mutta Kristuksen
kirkon huominen on suuremmissa käsissä. Toivon tämän
uskon antavan luottamusta ja levollisuutta seurakunnan
arjen haasteisiin. Toivottavasti myös me kirkon työntekijät
osaamme välittää samaa viestiä
Kristuksen kirkko ei ole hengellisiä lihaksiaan pullistelevien malliarmeija, vaan syntisten sairaala. Itseäni on aina
puhutellut Lutherin kuva kirkosta syntisten sairaalana, jossa sidotaan haavoja, lohdutetaan, kuunnellaan kärsivällisesti, kannetaan kuormia.
Luther sanoo: ”Kristuksen valtakunta on laupeuden ja
armon valtakunta. Se ei ole muuta kuin alituista kantamista. Siksi piispojen ja pappien on meneteltävä kuin heidän
hiippakuntansa olisi sairaala …” Meitä kutsutaan kantamaan, mutta meitä myös kannetaan. Enkeli kantaa syntisten kirkkoa matkalla kotiin.
Jouko Ikola

Hiljaisuuden lähteellä
klo 17–18, Lakeuden Ristin toimituskappelissa.
19.9. rukoushetki, Helena Turja, luento, Sinikka Tala: Koko ruumis
rukoilee.
3.10. rukoushetki ja luento, Johanna Rinkineva: Ina Collianderin
enkelikuvat matkaoppaina.
17.10. rukoushetki, Helena Turja, luento, Pekka Y. Hiltunen:
Vierasta oppimassa – voiko kristitty oppia jotakin aasialaisesta
meditaatiosta.
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 20.9. mennessä 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 hiljaisuuden retriitti Lankarissa. Ohjaajina Matti
Kristola ja Johanna Rinkineva. Hinta 60 €. Ilmoittautuminen
10.10. mennessä Seinäjoen seurakuntaan, puh. 06 418 4230.
2.–4.11.2012 pyhäinpäiväretriitti Haapaniemessä, Kuortaneella,
teemana ”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. 0207630923.
www.seinajoenseurakunta.fi/hiljaisuuden-retriitit
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Honkiniemessä puulajipuisto
kän rantakaistan puusto saa kokea
”luonnollisen kuoleman”, sanoo
Honkiniemen leiri- ja kurssikeskuksen johtaja Janne Tenhunen.
Hän toivoo, että puulajipuisto
voisi olla osana seurakunnan ja ulkopuolisten käyttäjien leiritoimintaa: Puistoon voi laittaa rastitehtäviä, sen avulla voi kertoa maamme
luonnonvaraisista puista.
– Jos polkua kävelee kodalle
päin, voi samalla havainnoida, mitä tapahtuu metsälle, joka saa kasvaa luonnontilassa.

Esteetön kulku
ja frisbeegolf

Honkiniemen kodalle on tehty leveämpi ja tasaisempi, esteetön kulkureitti.
– Viime talvena tehtiin pohjatyöt, ja lopullisesti se on valmis
ensi talven jälkeen, kun lumi vielä
painaa pohjan tasaisemmaksi. Sitä
on toivottu jo vuosia. Ajatuksena on, että kodalle pääsisivät vaikeamminkin liikkuvat. Matka ei
lyhentynyt, mutta reittiä on helpompi kulkea.
Honkiniemessä on Pohjanmaalla suhteellisen harvinainen 9-korinen frisbeegolfreitti, jonka käyttö
on maksutonta. Leirikeskuksen
vastaanotosta saa karttoja, ja sieltä voi myös varata ruokailun tai
muuta tarjoilua pelireissulle.

Punalehtinen hieskoivu kasvaa Oulun seudulla luonnonvaraisena.
Leena Hautala

ähkinäpensas, tammi ja punalehtinen hieskoivu eivät
ole Ähtärin leveysasteilla yleisesti esiintyviä lehtipuita. Tammikaan
ei kasva kuin puistoissa.
Honkiniemen leirikeskukseen
on istutettu puulajipuisto, jossa
ovat lisäksi raita, kynäjalava, metsälehmus, vaahtera, tervaleppä,
suomenpihlaja ja Siperian lehtikuusi.
Istutukset on suunnitellut puistopäällikkö Esko Karttunen, joka
sanoo kasvien olevan sellaisia, että niitä kasvaa luonnonvaraisina
eri puolilla Suomea, mutta niihin
törmää harvemmin tällä alueella,
koska ne kasvavat vain rajatulla
alueella luonnonvaraisina.
Taimet on istutettu harvakseltaan leirikeskuksen kodalle menevän tien varteen. Jokaisen kasvin
vieressä on taulu, jossa kerrotaan
tarkemmin kasvupaikoista ja levinneisyydestä. Alueella on ollut aikaisemmin kuusikko, mutta se jouduttiin metsän ikääntymisen ja tuholaisten vuoksi avohakkaamaan,
kun puut kuivuivat pystyyn.
– Puulajipuisto liittyy seurakunnan ympäristödiplomiin ympäristötekona. Ympäristötekoja
ovat myös kodalle vievän uuden,
tasaisen, esteettömän reitin rakentaminen ja rannan väliin jäävän
metsän rauhoittaminen hakkuilta.
Metsästä on poistettu kesän 2010
myrskyssä kaatuneet puut, jotka
voisivat aiheuttaa vaaraa kulkijoille, muuten noin 300 metriä pit-

Leena Hautala
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Kokouspalveluita
Kaikkia Seinäjoen seurakunnan
leirikeskuksia, Ahonniemeä Ka-

Honkiniemen kodalle pääsee nyt tasaisempaa, esteetöntä reittiä. Siellä
voidaan keittää nokipannukahvit ja ihailla järvimaisemaa.

Seurakunnan
musiikkikoulu käynnistyy
eurakunnan musiikkikoulun
24. toimintakausi käynnistyy
syyskuun alussa, kun jälleen lähes
sata innokasta lasta ja nuorta aloittaa soittoharrastuksen.
Musiikkikoulu on avoin kaikille
lapsille ja nuorille. Musiikkikoulun lukuvuosi sisältää 25 opetuskertaa sekä keväällä pidettävät kevätsoittajaiset. Opetusaika oppilasta kohden on 20 minuuttia.
Soitinvalikoima on piano, kitara, poikkihuilu ja nokkahuilu.
Opetusta antavat pääasiassa nuoret, jotka ovat omissa soitto-opinnoissaan pidemmälle ehtineitä EP:n musiikkiopiston kasvatteja.
Soiton alkuopetusta annetaan
tänä vuonna nokkiskerhossa, joka on tarkoitettu 6–8-vuotiaille
lapsille. Soittimena on nokkahuilu, ja lapset saavat opetusta pienissä 2–3 lapsen ryhmissä. Tästä
opetuksesta on hyötyä, kun lapsi
valitsee jatkossa minkä tahansa
soittimen.
Kokeiluna musiikkikoulussa on
mahdollista saada pianon tai huilun opetusta myös osin englannin
kielellä. Tällöin tunnin kulku on
pääosin suomen kielellä, mutta
mukaan ujutetaan englanninkielistä sanavarastoa. Opetus on kuitenkin lapsen ikätason mukaista
sekä soiton että kielen opetuksessa.
Kevätlukukaudella oppilaille
järjestetään musiikinteorian opetusta. Teoriatunnit ovat vapaaehtoisia ja hyödyllisiä, sillä lyhyessä
oppihetkessä (20 min) ei musiikin
teorian oppeja laajalti ehditä käydä.

Leena Hautala

S

lajärven rannalla, Lankaria Nurmonjoen rannalla ja Honkiniemeä Ähtärinjärven rannalla voivat käyttää myös muut kuin seurakunnan omat ryhmät.
Lankari on Seinäjoen kaupungin alueeltakin helposti tavoitettavissa keskellä luontoa, Ahonniemi
tarjoaa lämpimään vuodenaikanaan kokouspalveluita pienemmälle ryhmälle, ja Honkiniemeen
mahtuu kerralla enemmänkin väkeä. Viikon arkipäivinä on kiivaimman leirikauden ulkopuolella vapaita aikoja.
– Leirikeskuksissa on hyvää
ruokaa, ystävällinen palvelu ja
asianmukaiset laitteet. Autamme
ohjelman suunnittelussa pyydettäessä, ja Lankariin tarjoaa ohjelmapalveluita Komiat hetket -yritys, kertoo Janne Tenhunen.
Leirikeskuksissa kokouksen tai
koulutuksen vapaa-aikana pääsee
marjametsään,
Honkiniemessä
ovat talvella hiihtoladut valmiina
ja järvelle pääsee pilkille.
Kaikki seurakunnan leirikeskuspalveluiden varaukset hoituvat
yhdestä numerosta, 06 418 4450.
Ryhmätarjouksia kannattaa katsoa nettisivulta www.leirikeskuspalvelut.fi.
Yksittäiset lomanviettäjät voivat varata Honkiniemestä majoituksen tai täysihoidon. Seurakunnan jäsenille majoitushinnasta
annetaan 40 % alennus.
Leena Hautala

Ulkomaalaisille
opiskelijoille haetaan
ystäväperheitä
S

Musiikkikoulun opettajat Piia Penttilä, Lea Mehtälä, Anniina Penttilä,
Pauliina Penttilä ja Niko Ala-Louko odottavat jo pieniä oppilaitaan soittotunneille.

yyskuu tuo uudet opiskelijat
Seinäjoelle eri puolilta Suomea, mutta myös eri puolilta maailmaa.
Tänä vuonna Seinäjoen ammattikorkeakoulussa aloittaa tutkinto-opiskelijoina opiskelijoita
Afrikan maista (Ghana, Nigeria,
Kenia, Etelä-Afrikka), Aasiasta (Kiina, Vietnam, Nepal, Kazakstan, Intia), Euroopasta (Espanja, Bulgaria,
Moldova, Unkari, Ranska, Venäjä)
ja USA:sta.
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on jo muutaman vuoden
ajan järjestetty ystäväperhetoimintaa, eli tutkinto-opiskelijoille
on etsitty suomalaisia ystäväperheitä, joiden avulla opiskelija pystyy harjoittelemaan suomen kielen taitoaan ja oppimaan enem-

Musiikkikoulun
tavoitteita
ovat: mahdollistaa lapsille ja nuorille musiikkiharrastus, jossa saa
edistyä kukin omaan tahtiinsa,
saada lapsia ja nuoria musiikin ja
seurakunnan pariin sekä rikastuttaa seurakunnan tilaisuuksia oppilaiden ja opettajien esiintymisillä
Syksymmällä käynnistyy myös
muutama kirkkomuskariryhmä,
joita ohjaa kanttori ja musiikkikoulun opettaja Miia Latva-Nikkola.
Musiikkikoulu työllistää tänä
vuonna 12 nuorta ja aikuista, jotka
omien koulu- ja musiikkiopintojensa ja harrastustensa ohessa eh-

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kuoro harjoittelee Café Kismuksessa. Kuoro esiintyi uuden kirkkoherran tulojuhlassa.

tivät vielä opettamaan seurakunnan musiikkikouluun muutamaksi viikkotunniksi. Opettajat saavat
työstään opettamisen ilon lisäksi hyvää työkokemusta ja palkkaa,
joka määräytyy opettajan suorittamien kurssitutkintojen mukaan.
Seurakunnan musiikkikoulu toimii jumalanpalvelus- ja musiikkityön alaisuudessa. Sitä on koordinoinut jo lähes kahdenkymmenen
vuoden ajan Pirjo Kotkaniemi.
Lukukausimaksun määrittää kirkkoneuvosto, ja musiikkikoulun tulisi kattaa tuloillaan menot. Lukukausimaksu syyslukukaudella 2012
on 93 €, sisaralennuksella 70 €.

män suomalaisesta normaalista
arjesta.
Ystäväperhe voi olla perinteinen ydinperhe, mutta ystäväperheenä voivat toimia myös ”sinkut”
tai pariskunnat ilman lapsia.
Ystäväperhetoiminta on hyvin vaihtelevaa. Toiset tapaavat
useammin, toiset noin kerran
kuukaudessa. Kulttuurien vuorovaikutusta on syntynyt erilaisissa
tilanteissa, yhdessä kokaten, ulkoillen, marjastaen.... Opiskelijoille suomalaiseen arkeen ja elämään
tutustuminen on suuri lahja.
Mikäli ystäväperheenä toimiminen kiinnostaa, ota yhteys Aila
Orsilaan (aila.orsila@seamk.fi) 044
5806651 tai Seamkin kansainvälisten asioiden toimistoon (kv-toimisto@seamk.fi).
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uorten yhteydet Seinäjoelta unkarilaiseen ystävyyskaupunkiin Soproniin solmittiin kesäisellä matkalla. Nuoret viettivät
viisi ikimuistoista päivää Unkarissa.
Matkaan sisältyi tutustuminen upeaan Sopronin kaupunkiin
ja sen ympäristöön, vierailu Pannoholman katolisessa luostarissa ja
Unkarin luterilaisen kirkon nuorisopäivillä. Sopronissa näkyy historia. Kaupunki on täynnä kauniita
vanhoja rakennuksia, kaupungin
liepeiltä löytyy Rooman vallan aikainen amfiteatteri ja useita muistomerkkejä. Kaunis arkkitehtuuri
näkyy niin näyttävässä kaupungintalossa kuin koristeellisissa kirkoissa.
Mietityin kysymys matkaan
liittyen taisi ennakkoon olla kielimuuri. Miten ymmärrämme
toisiamme, jos ei yhteistä kieltä

löydy? Suomalaiset olivat valmiita puhumaan englantia, kun taas
Unkarissa vahvempi kieli oli saksa.
Kuitenkin sitä vain selvittiin. Osan
matkasta mukana kulki tulkki
ja loppu onnistuttiin aina jollain
kielellä selvittämään. Mieleen jäi
myös hartaus Sopronin luterilaisessa kirkossa, joka pidettiin niin
suomeksi kuin unkariksi, niin että
kaikki ymmärsivät.
Vieraillessamme Pannonhalman luostarissa saimme seurata
iltamessua, joka toimitettiin täysin
unkariksi. Vaikka messun kaava oli
tunnistettavissa, osaa sen jälkeen
ihan eri tavalla arvostaa omalla
äidinkielellään pidettyä kirkonmenoja.
Samaa vettä janoinen saa, sama
lähde pulppuaa.” Tuttu, Pekka Simojoen nuorten veisu kaikui useasti nuorten Szélrozsa -festareilla

Henna Nortunen

Nuoret Unkarissa

Nuorisopäivillä esiintyi gospelbändejä, mutta olipa siellä mahdollisuus opetella unkarilaisia kansantanssejakin.
tutulla ja tuntemattomilla kielillä.
Ennakkoon meille kerrottiin, että
kyseessä olisi kirkon nuorisopäivien kaltainen tapahtuma. Samoja
piirteitä toki löytyi, paikallisia gospel-bändejä, näytelmiä, kanavia ja
kenttäruokaa. Vähän asiaa kuitenkin muutti yli kolmenkymmenen
asteen helle.
Ohjelmassa ensimmäisenä iltana oli unkarilaisia kansantansseja.
Kuulostaa oudolta suomalaisesta, joka osaa juuri ja juuri pyöriä

Unkarin -matkalaiset kokoontuivat ryhmäkuvaan,

Uusia ystäviä
M

egajatkisleirille Honkiniemessä osallistui rippikoulun
käyneitä sekä isosena toimineita
nuoria koko seurakunnan alueelta. Uusia ystävyyssuhteita syntyi.
– Lauantaina leirillä oli monipuolisesti erilaisia rasteja, joissa
nuoret saivat pohtia lähetystyötä
ja vaikuttamista, askarrella, liikkua ulkona, lukea Raamattua sekä musiikkirastissa laulaa nuorten
veisuja. Musiikkirastissa rohkeimmat uskaltautuivat menemään jopa eteen laulamaan mikrofoniin,
kertoo nuorisotyönohjaaja Lotta
Kemppainen.

Lähetysrastia pitivät Pete ja Pia
Ketola. Pia puhui tasauksesta. Tämän vuoden mainoksessa on tummaihoinen nainen, joka kantaa
käsivarsillaan erilaisia asioita. Nuoret saivat kokeilla, miltä tuntuu
kantaa mm. väkivaltaa, köyhyyttä,
nälkää, naisten ja tyttöjen syrjintää.
Musiikkirastilla sai laulaa tuttuja nuorten veisuja, askartelurastilla sai tehdä puisen peilin tai ristin
ja koristella sen omalla tyylillään.
– Leiri oli onnistunut. Ystävyyssuhteita luotiin yli rajojen, kertoo
Lotta Kemppainen.
Lotta Kemppainen

Marika Järvi
sai kokeilla,
miltä tuntuu kantaa
mukanaan
väkivaltaa,
köyhyyttä
jne. Taakkoja
laittamassa
Rosa Koskiniemi.

valssia. Bändin soittaessa keskellä
nurmikenttää yksi henkilö näytti muille, mitä tehdään, ja eihän
kukaan tansseja oikeasti osannut,
joten kuka vaan saattoi hypätä
mukaan.
Mukavaa oli huomata, että unkarilaisen nuoren elämä ei oikeastaan kovin paljon poikkea seinäjokelaisen nuoren arjesta. Jopa heidän käyttämänsä nuorten veisut
olivat osin samoja! Ehkä eläminen
maassa, jossa luterilainen kirkko

on vähemmistönä, valtaosin katolisessa Unkarissa vaatisi suomalaiselta totuttelua.
Kaikesta selvittiin. Jospa Taivaan
Isällä oli jälleen siunaava käsi matkalaisten yllä, kun matkasimme
edestakaisin. Ikävä oli jo Unkarista lähtiessä kotiin, mutta paljon
jäi vielä kokematta Unkarissakin.
Taisi olla jo seuraava reissu suunnitteilla.
Henna Nortunen

Rippikouluilmoittautuminen lähestyy
U
usi rippikouluvuosi käynnistyy
jälleen Seinäjoen seurakunnassa, kun vuonna 1998 syntyneitä nuoria kutsutaan mukaan ainutkertaiselle matkalle rippikouluun.
Rippikoulu ei ole pelkkää koulua ja opiskelua, vaan se on ennen
kaikkea tutustumista. Tutustut tämän reilun puolen vuoden jakson
aikana uusiin ihmisiin, seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin,
Raamattuun ja kristinuskoon sekä itseesi. Saat kysellä ja ihmetellä yhdessä toisten kanssa kaikkia
elämän isoja ja pieniä kysymyksiä.
Tänä vuonna rippikouluihin
ilmoittautuminen uudistuu ja se
tapahtuu sähköisesti Seinäjoen
seurakunnan internet-sivuilla
http://www.seinajoenseurakunta.fi/ siellä annettujen ohjeiden mukaan.
Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 5.9. ja ilmoittautumissivu
sulkeutuu perjantaina 21.9.2012.
Sähköisen ilmoittautumisen sivuilla saat tarkemmat ohjeet lo-

makkeen täyttöön, voit tutustua
eri rippikouluvaihtoehtoihin. Tutustu huolellisesti eri vaihtoehtoihin huoltajasi kanssa, ja valitse
vain sinulle sopivia ajankohtia. Jokainen valitsee ilmoittautuessaan
neljä (4) vaihtoehtoa, lisäksi voit
ilmoittaa kaveritoiveen. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen
järjestelmämme sijoittelee rippikoululaiset ryhmiinsä. Sijoittelu ei
tapahdu ilmoittautumisjärjestyksessä! Rippikouluryhmän koko on
25 henkilöä. Viikolla 41 saat tiedon
postitse, mihin rippikouluryhmään olet päässyt.
Kun rippikouluryhmät on muodostettu syyslomaan mennessä,
kaikkien nuorten rippikoulu alkaa
sunnuntaina 28.10.2012 klo 10, jolloin saat osallistua rippileirisi järjestävän seurakunnan messuun
Lakeuden Ristissä, Nurmon, Ylistaron tai Peräseinäjoen kirkossa. Tästä
alkaa matka, jonka etappeja ovat
etukäteiskokoontumiset, kaupunkijaksot, rippileiri ja konfirmaatio.

Jos olet syntynyt vuonna 1998,
mutta käyt rippikoulusi muualla (järjestöt, urheiluriparit jne.),
ilmoittaudu myös nettisivujen
kautta. Tutustumisjakso käydään
aina omassa seurakunnassa.
Jos olet syntynyt vuonna 1998,
mutta haluat käydä rippikoulusi
myöhemmin, ilmoita myös tästä
rippikoulutyöstä vastaaville papeille.
Yhteystiedot: Nurmon kappeliseurakunta: Henna Salo, henna.
salo@evl.fi , 044 580 6636, Seinäjoen alueseurakunta: Jani Latva-Nikkola, jani.latva-nikkola@evl.fi, 044
580 6641, Ylistaron kappeliseurakunta: Jukka Tuppurainen, jukka.
tuppurainen@evl.fi, 044 262 4540,
Peräseinäjoen kappeliseurakunta:
Irja Hietala, irja.hietala@evl.fi, 040
753 3268 ja Seinäjoen alueseurakunta: Pete Ketola, pete.ketola@
evl.fi, 044 477 7777

Taizé-tapaaminen Helsingissä
T

aizén ekumeeninen yhteisö järjestää alueellisia tapahtumia
ympäri maailmaa. Tämä ”luottamuksen pyhiinvaellus” saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen 28.–
30.9. Helsingillä on kunnia isännöidä Taizén alueellista tapaamista.
Taizén ekumeenisen yhteisön
veljiä ja osallistujia eri maista saapuu viikonlopun ajaksi laulamaan
Taizé -lauluja, rukoilemaan, tutus-

tumaan uusiin ihmisiin ja elämään
yhdessä.
Seinäjoen
seurakunnastakin
tehdään retki Taizé -tapahtumaan.
Mukaan voi ilmoittautua kirkkoherranvirastoon, puh. 06 418 4230.
Lisätietoa antaa nuorisotyönjohtaja
Pete Ketola, puh. 044 4777 777 tai
pete.ketola@evl.fi
Matkan hinta on 50 euroa, johon
sisältyy bussimatka, osallistuminen

tapahtumaan, majoitus, sekä HSL:n
seutulippu viikonlopun ajalle.
Kaikki ohjelma tapahtuu pääasiassa Tuomiokirkossa, majoittuminen
joko perhe- tai koulumajoituksena,
joihin kuuluu myös aamu- ja iltapala. Jos sinulla on tiedossa oma
majoitus, niin sen voi ilmoittautumisen yhteydessä mainita.
Lisätietoja tapahtumasta www.
taizehelsinki2012.fi
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Perheuutisia
Hautaan siunattu
Seinäjoen alueseurakunnasta: Elin
Lemmikki Iso-Oja 95 v, Jussi Ilmari
Puutonen 82 v, Osmo Päiviö JärviLaturi 72 v, Anja Susanna Loukola 88
v, Pentti Riittinen 84 v, Henny Hilja
Alkula 67 v, Hilkka-Liisa Luoma 74
v, Mirja Eeva Matala-Aho 74 v, Esko
Tuomas Järvinen 73 v, Seppo Ilmari
Haapala 63 v, Reino Antero Löytynoja 62 v, Eini Sofia Yli-Panula 86 v,
Oiva Johannes Potinkara 84 v, Greta
Anna-Liisa Nisula 80 v, Mauno Uolevi
Välimäki 79 v, Hilkka Kaisu Peltola 76
v, Eero Kustaa Rantala 74 v, Reino Johannes Lehtimäki 66 v, Eero Johannes
Mäkelä 60 v, Impi Sanni Haapasalmi
84 v, Maija Heleena Rautakorpi 74 v,
Salme Sanni Tellervo Rajala 73 v, Tuija
Helena Loukko 50 v, Kauko Kalervo
Hirvonen 90 v, Lilja Onerva Yli-Kantola 82 v, Teuvo Rantamäki 80 v, Juhani
Jaakko Koskela 79 v, Raija Anneli YliKorhonen 72 v, Aune Maria Koivunen
90 v, Lahja Lemmitty Mollberg 88
v, Osmo Alanko 76 v, Heikki Antero
Repola 75 v, Soile Hillevi Kotkaniemi
65 v, Lyydi Katariina Alitalo 89 v,
Martti Sameli Koski-Harja 87 v, Elvi
Maria Lehtimäki 85 v, Laura Annikki
Männikkö 84 v, Elsa Ester Saukkonen
83 v, Aarne Matias Glasberg 77 v,
Heikki Matias Saarnisto 76 v, Manne
Viljami Martikkala 63, Pekka Juhani
Antosalo 60 v, Kerttu Kyllikki Virtala
95 v, Eeva Kaarina Rautanen 92 v,
Veikko Iisak Männikkö 90 v, Maija
Helena Tuomi 71 v, Pirjo-Liisa Annikki
Jäsperlä 64 v Ari Jaakko Alanen 56 v,
Joni Tapani Pulkkinen 28 v, Arvi Matias Uusitalo 86 v, Erkki Heikki Niemistö
84 v, Tuomas Erik Rautalinko 83 v, Leo
Markus Hellman 80 v, Terttu Sanni
Tellervo Puska 78 v, Helena Rintamäki
67 v, poikavauva Rantala, Kaisu Helena Orrenmaa 90 v, Kalle Orvo Joki 82
v, Jorma Hiirikoski 77 v, Juha Kalevi
Oksanen 40 v, Alli Kaarina Salo 92 v,
Alli Susanna Vainionpää 91 v, Esko
Matias Ruokonen 81 v, Jorma Jaakko
Nikula 69 v, Juha Kalevi Oksanen 40
v, Liisa Sinikka Susanna Männikkö 88
v, Anja Susanna Kortesmäki 84 v, Erkki
Antero Elovaara 76 v, Terttu Helena
Mäkynen 74 v, Seppo Sakari Harju 71
v, Juhani Antti Mäkynen 55 v, Terhi
Loviisa Tuomi 53 v, Mikko Antero Pippola 26 v.
Nurmon
kappeliseurakunnasta:
Pentti Juhani Paavola 78 v, Paavo
Välimäki 86 v, Helmi Maria Männikkö
89 v, Impi Eliisa Koskiniemi 90 v, Mirja
Eeva Matala-aho 74 v, Seppo Kalevi
Kantola 67 v, Greta Anna-Lisa Nisula
80v, Antti Aukusti Katila 51 v, Rea
Hannele Kulmala 61 v, Mauno Jaakko
Hakala 71 v, Eila Anneli Latva-Nevala
84 v, Markku Tapani Haapasalmi 59 v,
Mirja Kaarina Saranpää 87 v, Gustav
Fredrik Sandelin 87 v, Kerttu Kyllikki
Suvanto 90 v, Juho Emil Kyrönkoski
91 v, Rae-Marja Hannele Pesonen 70v
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Tuovi Elisabeth Mäki-Mantila 91
v, Anna-Liisa Karonen 92 v, Laina Susanna Ilomäki 83 v, Antti Tapio Haapamäki 83 v, Tarja Elisa Rantavuori
50 v, Matti Juhani Sileäsaari 64 v, Joni
Tapani Pulkkinen 28 v, Esko Flinkman
75 v, Leena Johanna Myllymäki 76 v,
Veikko Olavi Ventelä 67 v.
Ylistaron
kappeliseurakunnasta:
Paavo Jaakko Juhani Parkkomäki 66
v, Aatos Johannes Hölsö 93 v, Reino
Liukkonen 77 v, Markku Matti Juhani
Heiska 65 v, Martti Mikael Hiipakka
85 v, Tilda Maria Lintala 90 v, Jussi

Veikko Ala-Luhtala 71 v, Paavo Juhani
Pakka 59 v, Teemu Petri Yliketola 19 v,
Elli Josefiina Pakka 91 v, Jyyni Kyllikki
Lankinen 87 v, Anna Aino Kaarina
Louko 90 v.

Vihitty
Seinäjoen
alueseurakunnasta: Tuukka Matti Tapani Järvinen ja
Marjaana Elisa Minni, Risto Johannes Vilén ja Marjaana Elisabet Hautaniemi, Marko Eerik Hopiavuori ja
Suvi Tuulia Leimola, Kimmo Mikael
Köykkä ja Hanna Josefina Paganus,
Sami Petteri Akkala ja Pauliina Sofia
Lemettinen, Panu Martti Tapio Perasto ja Seija Satu Sinikka Saastamoinen,
Ari-Matti Ilmari Rintala ja Maria Kristiina Ahvenniemi, Juha Erkki Mikael Ristimaa ja Elina Marlene Puska,
Antti Erkki Hautalahti ja Liisa Katariina Leminen, Vesa Tapani Kurunsaari ja Annika Marita Syrjälä, Seppo Eino Antero Kurkimäki ja Marita
Astrid Ottela, Kimmo Antero Mäkelä
ja Mari Hannele Alanen, Mikko Tapani Lehto ja Minna Kaarina Brandtell,
Mikko Juhani Vasanko ja Liisa Maria
Lintala, Kyösti Kalevi Haaparanta ja
Inkeri Mari Susanna Koivumäki, Ilmo Yrjö Leino ja Maria-Leena Tuulikki Lahti-Mantere, Kim Kristian Lahti
ja Jonna Pauliina Korkiamäki, Tommi
Olavi Grön ja Johanna Anita Kristiina
Humppi, Niko Matias Nikolai Ristimäki ja Sari Susanna Backlund, Arto
Olavi Hinkula ja Elina Kristiina Wahlsten, Aki-Petteri Pilli ja Jenni Maria
Kilpeläinen, Tuomas Petteri Perkiö ja
Emma Katariina Nikula, Pasi Antero
Poola ja Piia Hannele Mäkelä, Aimo
Valtteri Laasonen ja Paula Katariina
Eskonen, Janne Tapio Panula ja Virpi
Anita Ruonala, Jarkko Markus Viitala
ja Hanna Loviisa Tuppi, Reko Jorma
Jussi Puska ja Emmi Irene Luokkamäki, Antti Heikki Johannes Muurinen ja
Saija Irmeli Hagert, Petri Juhani Händelin ja Anne Marja-Leena Laaksonen,
Juho Antero Alapiha ja Heini Hannele
Kohtakangas, Sauli Juho Aleksi Kitunen ja Heidi Eveliina Uusitalo, Tuomo
Matias Karvonen ja Heidi Johanna
Valli, Esko Juhani Koivuluoma ja Irma
Maria Virkkala, Jukka Heikki Jaakko
Rahko ja Jutta Emilia Isosaari, Juha
Jarkko Ojanperä ja Taija Tuulikki Peltomäki, Pekka Matias Valo ja Emma
Annikki Koski, Marno Kristian Kuure
ja Anette Kristiina Leppänen, Sami
Mikael Hakola ja Johanna Maria YläPöntinen, Jani Ilmari Kiviniemi ja Pia
Minna Ketomäki, Toni Antero Liminka
ja Johanna Emilia Karjalainen, Ville
Heikki Ojaniemi ja Mari Hannele Mäki-Kivistö, Pekka Eerik Jokiaho ja Salla
Iida-Annika Hanka, Tommi Tapio Myllykoski ja Sanna Eveliina Muotio, Jussi
Antti Eemeli Kuoppala ja Satu Annika
Paavola, Markus Juho Kalevi Ahokas
ja Sonja Katariina Niemelä, Janne Kari
Olavi Kujanen ja Niina Marjaana Punkari, Heikki Tuomas Tapani Torppa ja
Minna Maria Virkkala, Mikael Luotola
ja Saana Maaria Nygård, Eero Sakari
Järvinen ja Marja-Liisa Kallinki, Teemu Heikki Hautala ja Henna-Maria
Hannula, Jarno Antti Esaias Haapamäki ja Heini Anna Elisabet Yliaho,
Mikko Petteri Luomanperä ja Sanna
Maarit Luuri, Jukka Juhani Kristian
Makkonen ja Marika Mirjami Ranta, Juha Henrik Saarikoski ja Marika
Tuulikki Ketola, Joni Petteri Ristimäki
ja Mari Susanna Lehtonen, Jari Jukka
Henrikki Mannermaa ja Jonna Helena Perkiö, Tuomo Tapani Ohramaa ja

Mari Henriikka Nikander, Vesa Markus
Rantala ja Anniina Susanne Elisabeth
Haapala, Vesa Jaakko Haapala ja Tuija
Hannele Olli, Juho Kalervo Kujala ja
Hanna-Kaisa Alatalo, Mika Johannes
Luhtasaari ja Piia Liisa Maria Tastula,
Kristian Mikael Danielsson ja Joanna Eeva-Liisa Tynjälä, Hannes Valtteri
Keskikiikonen ja Anna Katariina Reinilä, Jussi Matti Pernaa ja Sanna Katariina Ilvola, Jussi-Pekka Tapani Tiilikka
ja Anu Katariina Nevanpää, Henry
Markku Mikael Mäenpää ja Heidi Johanna Paananen, Mikko Heikki Antero
Melvaskoski ja Annika Susanna Pohto, Jukka-Pekka Antero Paukkunen ja
Anna-Mari Soidinmäki, Juhana Tapio
Paavola ja Terhi Maria Artikainen.
Nurmon
kappeliseurakunnasta:
Hannu Pekka Johannes Sormunen ja
Helena Pirkko-Liisa Syrjälä, Hannu
Jouko Tapio Talvitie ja Susanna Maria
Koskela, Juha Matti Kalevi Järvenpää
ja Meri Kristiina Piispanen, Jussi Johannes Sillanpää ja Sanna Maija Pernaa, Kerkko Olavi Hopponen ja Jenna
Tuulikki Sivonen, Sampsa Matias Rantanen ja Elina Susanna Kiikka, Miikka
Aleksanteri Heikkinen ja Päivikki Suvi
Ilkka, Timo Antero Saarela ja Anna
Kaarina Märijärvi, Juha Kristian Syrjämäki ja Jenna Elina Kotanen, Teemu
Tapani Haapasalmi ja Eija Marjatta
Koivisto, Jukka-Pekka Harju ja Ellamari Marjukka Kallio.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Liisa Johanna Mastosalo ja Erkki
Hämäläinen, Henna Kristiina Kaunisharju ja Jani Jouni Harju, Kirsti Kaarina Samppala ja Pekka Mika Pasto,
Katja Maarit Niemistö ja Anssi Heikki
Koliini Pitäjänmäen seurakunnasta, Salla Katariina Mäki-Reini ja Kai
Matias Köykkä, Katariina Anne Maria
Mäkynen ja Matti Juha Heikki Saunamäki, Elina Mari Helena Antila ja Tapio Matias Mäki-Jussila, Reija Marita
Uusi-Pohjola ja Toni Pekka Toivonen,
Pauliina Eliisa Ylinen ja Jarmo Sakari
Happonen, Verna Maaria Hangasluoma ja Jarmo Petri Seppo Hautala.
Ylistaron
kappeliseurakunnasta:
Jyrki Joeli Panttila ja Heli Susanna
Uusitalo, Antti Erkki Hautalahti ja Liisa Katariina Leminen, Ismo Juhani
Myllykoski ja Mervi Susanna Assinen,
Pekka Matias Valo ja Emma Annikki
Koski, Sakari Marias Impola ja Minna
Kristiina Myllykoski

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta: Olivia
Helmi Kristiina Aho, Elias Onni Heiska, Emilia Katariina Keski-Hirvi, Hertta
Matilda Koski, Iiro Akseli Märijärvi, Iida
Adeliina Sofia Valtonen, Ami Oskari
Aho, Serina Vihelmiina Akkala, Luka
Daniel Hautala, Senni Iina Emmiina
Hopiavuori, Inka Sofia Iskala, Elviira
Laula Kaarina Kivimäki, Iida Elisabet
Latomäki, Ella Olivia Mäki, Adalmiina Josefiina Aliisa Nikko, Ilmari Aapo
Henrikki Pakkala, Aarre Toivo Eevert
Takala, Iida Adeliina Sofia Valtonen,
Lukas Aatu Oskari Viinamäki, Milla Eeva Kaisu Yliaho, Asko Urho Johannes
Heinonen, Inka Sofia Iskala, Venla Erica Jaakkola, Atte Santeri Jussila, Tinja
Ella-Maaria Knuttila Urho Antti Johannes Krekola, Sara Sofia Elviira Peltonen, Emilia Hilma Maria Pykälämäki,
Liina Marjut Aleksantra Toroska, Elias
Longfei Eteläaho, Aino Alina Etula, Elsa
Heidi Sofia Hautalahti, Eevi Amanda
Aurora Hautaluoma, Christina Julia
Holm, Kaisa Lyydia Kärki, Aleksi Juho
Tapani Mustakoski, Ella Aino Mäky-

nen, Tiitus Veikka Takala, Daniel Eero
William Ahlsved, Vilma Emma Julia
Hölsö, Saara Ilona Haapaniemi, Inna
Rianna Härkönen, Veikka Kaarle Mikael
Ikola, Chasmira Stella Aurora Isotalo,
Ilari Aamos Aleksanteri Kangasniemi,
Vilma Olivia Kivelä, Tilda Aliina Marjatta Korhonen, Vanessa Elna Amanda
Koskela, Nelia Adele Kuusisto, Veeti
Sakari Kuutti, Sofia Karoliina Adele
Latva-Kivistö, Konsta Aukusti Linna,
Helka Aliisa Lohilahti, Eino Otto Ilmari
Mattila, Jessi Victoria Rantala, Maisa
Amanda Ritala, Neela Sofia Margareeta Ruuttila, Selma Iloisa Soininen, Julius Aleksanteri Uusitalo, Etta Maija Govinda Vaaranmaa, Valtteri Antti Oskari
Yli-Karjanmaa, Veera Maria Happonen,
Rosa Amalia Aleksandra Hirvilammi,
Eino Juho Kustaa Javanainen, Jesse
Antti Eemeli Kaisto, Jemina Moonika
Laitila, Leo Tiitus Malkamäki, Viljo Kaleva Muurimäki, Mea Helmi Pynttäri,
Astrid Josefiina Wargh, Minea Susanna
Viinikainen, Noureddine Zerfa, AadaEmilia Adeliina Ankkuri, Eemeli Martti
Alfred Autio, Henrik Elias Kristian Ilkka,
Inari Aada Karoliina Jalkanen, Milea
Maria Kallio, Tatu Eetu Eemeli Kankaanpää, Seeti Johannes Lahti, Viljami
Niilo Sakari Laitala, Jessica Emmi Sofia
Lammi, Viljami Eino Matias Niemi, Riku
Jouko Juhani Suonkoski, Tiitus Teo Samuel Suvanto, Sara Maria Tuhkasaari,
Neea Tuulia Väli-Torala, Iisakki Mikael
Ålander, Taneli Matias Karvonen, Aatu
Vilho Artturi Alapiha, Tuomas Mikael
Halkosaari, Luca Artturi Oliver Hietala,
Minka Lumia Huttu, Veikko Johannes
Aukusti Kortesmäki, Aleksi Jaakko
Oskari Kuusisto, Joa Jaakko Jeremias
Kurkimäki, Lilja Inkeri Eveliina LatvaKarjanmaa, Iiris Elise Linna, Ossian
Heikki Olavi Peurala, Tiitus Oskari Saarela, Elli Terhi Johanna Salmela, Seemi
Phillip Olavi Syri, Iines Lumi Tuhkanen,
Noora Juulia ja Veera Sofia Ulvila, Elias
Rikhard Väliniemi, Oskari Vilho Matias
Kaunisto, Amanda Emilia Kiikka, Aada Agneetta Aleksandra Kiuttu, Hanna Ester Susanna Savolainen, Topias
Oiva Viita, Luca Miki Romeo Villgren,
Ellinoora Anna Isabella Väistö, Meeri Viola Äijö, Lilja Elea Olivia Ahola,
Aleksi Jeremias Aro, Kimi Eero Oliver
Keskinen, Nuutti Hannunpoika Kuusisto, Joona Niila Kristian Nikkari, Ronja
Lotta Matilda Rantalainen, Sampo Eljas Syynimaa, Mico Aleksi Hytönen,
Tuukka Pentti Juhani Hänninen, Leo
Ketola, Miska Lauri Topias Muurimäki, Jimi Jaakko Tapio Myllyniemi, Antti
Viljo Aukusti Pajulammi, Rasmus Aatu
Elias Yliluoma, Rayan Veli Valde El Baz,
Armas Sakari Eerikki Haavisto, Estel
Luna Alexa Hepouro, Jasmin Josefiina
Erkkonen, Ilona Anni Eliina Kallio, Iine
Viliina Keski-Huikku, Sini Marika MäkiMantila, Alisa Iiris Ilona Leppäkangas,

Jinna Jenilla Saari, Joel Daniel Siirilä,
Adam Eemeli Tuominen, Minea Susanna Yli-Soini, Alina Indi Anneli Dearling.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Timi
Alpo Johannes Prusti, Veeti Vili Santeri Rintamäki, Rasmus Matias Junno,
Emilia Eila Helena Homi, Mila Alina
Paula Seppälä, Olivia Elisabeth Saari,
Lilja Roosa Emilia Karjalainen, Olavi
Sulo Aatos Saari, Adele Ava Lyydia
Aho, Juhana Pyry Daniel Ilkka, Mea Eini Aurora Syrjälä, Rianna Sofia Hietaniemi, Mikael Eevert Rajaharju, Maria
Eveliina Parjanen, Axeli Casper Eemil
Kulmala, Vili Viljami Hautaluoma, Sini Ida Maria Suojanen, Christina Julia
Holm, Helka Aliisa Lohilahti, Silja Serafiina Panu, Tilma Armiida Aho, Liija Serafia Hällfors, Eetu Onni Juhani Ketola,
Jesse Antti Eemeli Kaisto, Emilia Maria
Josefiina Esala, Kia Marjatta Anneli
Kemppainen, Jimi Henrik Kristian Käpyaho, Jaakko Anselmi Katainen, Nea
Hely Eerika Mäenpää, Luca Kristian
Harju, Leo Patrik Ilari Eteläaho, Venja
Maija Mirella Perälä, Eemi Jaakko Olavi
Perkiö, Tiitus Paavo Henrik Aho, Isla
Aino Esteri Hytönen, Atte Valto Tapani
Kitinoja, Aleksandra Maria Kwankgaw
Parkkinen, Eikka Leo Miikkael Laukkala, Venla Karoliina Ala-Luoma, Aada
Agneetta Aleksandra Kiuttu, Joel Sulo
Herman Hylkinen, Aleksi Thirawat Romo, Eino Iisakki Juonoja, Pihla Lyydia
Saukko, Lumo Sofia Konster, Ella Adele
Mansikkamäki, Markus Mikael Palmi,
Sanni Helvi Maria Puskala, Adele Iina Amanda Rantala, Rasmus Markku
Eemil Airaksinen, Minea Susanna YliSoini, Jenna Maria Eveliina Harri, Erin
Mariia Siitonen, Janna Maria Mansikkamäki, Robin Venni Vilhelmi Takamaa,
Eeli onni Edvard Köykkä, Rosaliina Sofia Saarinen, Iida Adelina Hautamäki,
Kiara Iisa Erika Harju.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Siiri Aino Maria Mustalahti, Hertta
Liisa Hannele Koliini, Neo Mikael Latvala, Iida Adeliina Sofia Valtonen, Vilja
Ilona Kanninen, Ronja Alice Vilda Josefina Rönn Daniel Onni Matias Harju,
Alex Miska Juhani Kytömäki, Juulia Elle
Emilia Ojaniemi, Lukas Eemil Ensio Javanainen, Onni Martti Gabriel Ketomäki, Johannes Joel Samuel Kanto, Stella
Aurora Sarvela, Seeti Johannes Lahti
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Camilla Kristiina Kärki, Ville Sakari Soininen, Mette Malviina Riihimäki, Nuutti
Hannes Iisakki Ritari, Aukusti Ossian
Saarela, Ella Aino Mäkynen, Eetu Ville Valtteri Leppinen, Elsa Heidi Sofia
Hautalahti, Aaro Viljami Setälä, Mimi
Martta Mimosa Korkiamäki, Eelis Eino Efraim Suomalainen, Usva Amanda Susanna Lepistö, Ansa Ella Lyydia
Kujala, Senni Olivia Koivukoski, Elias
Eerik Yliselä.

Kirkossa kuulutettu?

K

esällä on taas kymmeniä pariskuntia vihitty kristilliseen
avioliittoon Seinäjoellakin. Monen
parin aikomus avioitua on myös
”kuulutettu” kirkossa.
Seinäjoen seurakunnan kirkkoherranviraston toimistonhoitaja
Kirsti Nummensalo toivottaa seurakunnan jäseninä olevat nuoret
tervetulleiksi avioliiton esteiden
tutkintaan kirkkoherranvirastoon
tai kappeliseurakuntien seurakuntatoimistoihin.
– Annamme esteiden tutkinnan yhteydessä parikunnille

monenlaista luettavaa: on Hääilo
–lehti, piispojen kirja ja asiaa sukunimilaista. Samassa yhteydessä
selvitetään, luetaanko avioliittoaikomus
jumalanpalveluksessa
ja saako vihkimisen jälkeen parin
nimet julkaista lehdessä, selvittää
toimistonhoitaja Nummensalo.
Hän valittelee sitä, että mikäli
avioliiton esteet tutkitaan maistraatissa, sieltä ei tule tietoa esimerkiksi siitä, jos pari haluaa avioliittoaikomuksensa kuulutettavan kirkossa. Siitä pitäisi erikseen ilmoittaa kirkkoherranvirastoon.
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Yksinhuoltajille
olohuone ja leiri
Y

ksin- ja yhteishuoltajat kokoontuvat omaan olohuoneeseensa
Seinäjoen seurakuntakeskukseen
syksyn aikana kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin klo 17.30–19.30.
Seurakuntakeskuksen kellarikerroksessa ollaan koolla ke 12.9.,
ke 10.10., ke 7.11. ja ke 5.12.
Olohuonekokoontumisiin voi
tulla koko seurakunnan alueelta
ja myös ympäristökunnista. Illoissa lapset leikkivät ja askartelevat
kahden ohjaajan kanssa ja aikuiset
keskustelevat eri tilassa. Tärkeää
on vertaistuki, voimia arjen jaksamiseen. Ryhmä ei siis ole suljettu,
vaan täysin avoin eikä edellytä joka
kerralla osallistumista.

Leiri
Yksin- ja yhteishuoltajien leiri on

Raili Aintila ja Sinikka Mäki-Reinikka ovat vapaaehtoisia asioimispalvelun päivystäjiä ja auttajia. Asioimispalvelun apu ja aika on maksutonta kaikenikäisille nurmolaisille.

Asioimispalvelu auttaa
V

apaaehtoiset
seurakuntalaiset tekevät auttamistyötä Nurmon kappeliseurakunnassa. Syyskuusta toukokuuhun joka torstai
päivystetään kello 10–12, ja silloin
voi apupyyntöjä soittaa.
Asioimispalvelun
päivystys
alkaa tältä syksyltä 6.9. Jo liki 20
vuoden ajan toimineessa palvelussa on mukana kymmenkunta
päivystäjää, jotka myös vastaavat
apupyyntöön eli lähtevät seurakuntalaisten mukana vaikka lääkäriin tai menevät lapsiperheeseen
lastenvahdiksi.
– Puheluiden määrä vaihtelee
kerralla yhdestä viiteen, sanoo Sinikka Mäki-Reinikka, joka toivoo,
että vapaaehtoisia tulisi rinkiin lisää. Varsinkin miehiä tarvittaisiin.
– Alkuaikoina vapaaehtoiset
auttoivat nurmikon leikkaamisessa tai lumitöiden tekemisessä,
mutta nykyään ne työt ovat jääneet, kun miehiä ei auttajien joukossa enää ole, sanoo Raili Aintila.

Apu voi olla kuljetusta, lastenhoitoa, saattamista asioille tai
vaikka lääkärin vastaanotolle. Niin
Raili kuin Sinikkakin uskovat, että
terveyskeskuksen siirtyminen Ytalolle lisää apupyyntöjä.
Päivystäjä hankkii avun saman
tien. Siitä ilmoitetaan avun pyytäjälle tai auttaja itse ilmoittaa. Joillakin vapaaehtoisilla on omia ystäviä, joille he antavat apua, mutta
päivittäin tai viikoittain toistuvaa
auttamispalvelua ei voida antaa,
koska vapaaehtoisten joukko on
rajallinen.
Sinikka Mäki-Reinikka ja Raili Aintila kertovat, että aputyö on
noin neljä tuntia kerrallaan. Jos
apua tarvitaan pidempään, henkilöä vaihdetaan välillä.
– Voimme tuurata omaishoitajaa, olemme vahtineet lapsia,
kun vanhemmat ovat sulattaneet
pakastinta tai äiti on leiponut. Jos
kutsu tulee esimerkiksi lastenvahdiksi, avun pyytäjän ei tarvitse ker-

toa, mihin menee tai mitä tekee,
korostaa Sinikka Mäki-Reinikka.
Toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat ottaa yhteyttä
diakoniatyöntekijä Katja Kankaanpäähän numeroon p. 050 369 1750,
418 4377, katja.kankaanpaa@evl.fi.
– Työ opetellaan yhdessä, me
vanhat opastamme uusia, ketään
ei laiteta ensimmäisillä kerroilla
yksin päivystämään tai antamaan
apua, lupaavat Sinikka ja Raili.
Asioimispalvelun vapaaehtoisille ei makseta palkkaa eikä apu
maksa mitään. Jos auttamistyö
sisältää vaikka autolla kuljetusta,
bensoja voi avun saaja halutessaan
muutamalla eurolla korvata. Auttajille ajokortti ja auto eivät ole
välttämättömiä.
Asioimispalvelun numero on
418 4363 ja numerosta vastataan siis
joka torstai 6.9. alkaen kello 10–12.
Leena Hautala

Peräseinäjoen Ahonniemessä pe –
su 14.–16.9. Leirillä on kahden diakoniatyöntekijän lisäksi kaksi lastenohjaajaa, jotka osan päivästä
ovat lasten kanssa leikkien, askarrellen ym.
Vanhemmilla on mahdollisuus
keskusteluun ryhmässä ja yksilöllisesti. Leirillä on myös tekemistä
yhdessä perheenä. Leirin tarkoitus
on antaa perheille yhteisiä elämyksiä, hengen ravintoa ja voimavaroja
tulevaan talveen. Myukaan otetaan
kahdeksan perhettä. Hinta on 45 €
/ perhe. Lähtö on perjantaina kello
17 Lakeuden Ristin pihasta.
Ilmoittautumiset puh. 06 4184
230 viimeistään ma 3.9. Leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja saa Seija Saarelta, seija.
saari@evl.fi ja 050 570 6273.

Astu sisään
seuratupaan
S

anan tarjotin katetaan Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastossa noin kaksi kertaa kuukaudessa. Virsissä, puhutussa sanassa
ja avoimessa kohtaamisessa vierailee Hän, joka asuu korkeudessa ja
pyhyydessä.
On hyvä hakeutua niiden joukkoon jotka etsivät, hapuilevat ja
kaipaavat Jumalan läheisyyttä, tahtovat kuulla hänen puhetta, etsivät
hänen kasvojaan. Seuratapahtuman kynnys on niin matala, että
sinne voi kaikissa elämäntilanteissa.
Evästä joka tapauksessa on jaossa. Jumala hoitaa salatulla tavalla,
omalla paikallasi seurapenkissä.
Nyt on seuraliikkeessä etsikkoaika. On aika lähteä liikkeelle,
kutsua ystävät mukaan. Tulkaa
kaikenikäiset kuulemaan sanaa,
rukoilemaan veisaten ja virkistymään ystävien yhteydestä. Saamme olla kaikkivaltiaan tavattavissa,
josko Hän piipahtaisi, puhuisi ja
lahjoittaisi riittävät matkavarusteet; armon ja anteeksiantamuksen kirkkautensa kunniaksi.

Syyskausi, ”sisäruokintakausi”
on alkanut. Seurakalenteri syksystä -jouluun on valmistunut.
Noin 25 puhujaa on lupautunut
jakamaan tuntojaan kirkkovuotta
noudattavista raamatun kohdista.
Yhteinen veisuu ei velvoita veisaamaan. Voi vain olla.
Alkusyksyn seurakalenteri on
tässä lehdessä ja se on jaossa seuroissa. Nostan pari tapahtumaa;
21.10. kirkkopyhä lähetystyön teemalla, mukana lähetti Pia Ruotsala
Virosta. 13.11. ”Isän maat, Jumalan
säätämät,” mukana eversti Antero Maunula, sosiaalineuvos Pirkko
Uusi- Kauppila ja perheneuvoja
Markku Orsila.
Olemme toimikunnassa pyrkineet perinteitä säilyttäen, päivittämään Herännäishenkistä tarjotinta.
Tartu hetkeen, astu sisään seuratupaan, omalle paikallesi. Tarjotin on katettu.
Lea Saarinen
puheenjohtaja
Herättäjä-Yhdistyksen
Seinäjoen paikallisosasto

Peräkamarikuoro juhlii
P

eräkamarikuoro juhlii 20-vuotista toimintaansa kahvikonsertissa 21.10. kello 14 Peräseinäjoen seurakuntatalolla. Konsertti on
samalla seurakuntatalon 40-vuotisjuhla.
Kuoron toiminta alkoi vuonna
1992, kun Päivi Mäki-Reini aloitti
Peräseinäjoen kesäkanttorin työssä. Hänelle heräsi ajatus perustaa
kuoro kanttorin avuksi.
– Koukkarissa asui useita kuorolaisia ja ajattelimme mieheni Raimon kanssa kutsua heitä
omaan lauluryhmään. Saimme
koottua sopivan kokoisen kuoron
kutsumalla väkeä vähän kauempaakin. Kokoonnuimme alussa
kuorolaisten kodeissa ja yleensä
peräkamareissa. Laulaminen tuntui hyvältä ja päätimme jatkaa

harrastusta kesän jälkeenkin, kertoo Päivi Mäki-Reini.
Kun kesäkuorosta tuli ympäri
vuoden harjoitteleva, piti kuorolle
keksiä nimi.
– Pyrimme hyvään sointiin ja
selkeään tekstiin, koska tavoitteemme on julistaa evankeliumia
ja lohdutusta kuulijoille. Pyrimme
jopa kamarikuoromaiseen sointiin. Aivan siihen ei päästy, niinpä
ehdotin kuoron nimeksi peräkamarikuoroa. Siihen päädyttiin. Perusteluna oli peräkamareissa harjoittelu Peräseinäjoella ja kamarikuoromaisesti, naurahtaa Päivi
Mäki-Reini.
Kuoro palveli aluksi Peräseinäjoella, mutta sitten tuli kutsuja
laajemmaltakin lähipitäjistä.
– Esiinnymme kaikkien herä-

tysliikkeitten tilaisuuksissa ilman
raja-aitoja. Alussa lauloimme kirkkokuoromaisia, neliäänisiä kappaleita, mutta nykyisin keskitymme
kevyempään ohjelmistoon, nyky
gospelmuusikkojen kirjoittamiin
kappaleisiin. Meillä on ohjelmistossa esimerkiksi Simojoen, Kaskisen, Löytyn, Heikkilän ja Laaksosen lauluja, kertoo Päivi MäkiReini.
Hän korostaa, että Peräkamarikuoro on palvelutehtävä. Kuoro
menee joka paikkaan, minne pyydetään, mutta ei tyrkytä itseään
esiintymään.
20-vuotisjuhlakonserttiin 21.10.
kello 14 on vapaa pääsy. Kahvista voi halutessaan maksaa pienen
korvauksen.

Peräkamarikuoro laulaa niin Peräseinäjoen kappeliseurakunnan tilaisuuksissa kuin muuallakin, minne pyydetään.
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Aikuisrippikoulu
alkaa
K

iinnostaako kummius, seurakunnan täysivaltainen jäsenyys tai haluatko pohtia kristinuskon perusteita?
Aikuisrippikoulu alkaa alueseurakunnassa syksyllä. Ensimmäinen
kokoontuminen on keskiviikkona
5.9. kello 18 Kirkonkrannin kokoustila 5:ssä. Ensimmäisellä kerralla
seurakunta tarjoaa kahvit.
Ryhmä kokoontuu yhdessä sovittuina iltoina seurakuntakeskuksessa 6–7 kertaa syksyn aikana.
Opiskelu sisältää keskustelua,
tehtäviä ja tutustumista seurakunnan toimintaan. Aikuisrippikoulu
on mahdollista suorittaa myös yk-

HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

* Hautakivet * Kaiverrukset
* Kultaukset * Entisöinnit ym. alan työt
puh. 06 4121029, 0400 661516
SEINÄJOKI veli.saren@netikka.fi

AR-kukka
Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki

Puh. 4140 860

sityisesti. Rippikoulusta ja konfirmaatiosta saa todistuksen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
numeroon 418 4230 tai kaisa.oittinen@evl.fi.
Aikuisrippikoulun järjestää Seinäjoen alueseurakunnan aikuistyö.

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Sami Paasimäki

Minna Ylimäki-Hemminki

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

Tietokirjailija Markus Aaltonen:

Aalto-keskuksesta
voi olla ylpeä

Monumentaalisin työ
Aalto-keskus on Alvarin monumentaalisin työ.

Avoinna ma-to 8-20 pe 8-16
ETELÄ

POHJANMAAN

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET
SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

..
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!

Markus Aaltonen
kirjoitti jo toisen
kirjan Alvar Aallosta.
Lakeuden Risti ja
seurakuntakeskus
ovat mukana näissä
kirjoissa vahvasti ja
niiden suunnittelu- ja
rakennusvaiheisiin
palataan kirjoissa
useaan otteeseen.

A

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

Puh. 0400 440 164

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

lvar Aallosta on kirjoitettu yli
3 000 kirjaa, joista suomenkielisiä on vain murto-osa. Seinäjoen Aalto-keskuksesta on kirjoitettu kolme teosta, joista viimeisin
on juuri julkaistu Markus Aaltosen Vapaata viivaa – kriipoksia Alvar Aallosta. Kirjassa on käsitelty
Aallon tuotantoa laajasti.
– Olen halunnut tässä kirjassa
kertoa muun muassa kaupungin ja
seurakunnan päättäjille ja oppaille
siitä, miten tätä kokonaisuutta voitaisiin hyödyntää paremmin kaupungin imagopolitiikassa. Tämä
on paljon merkittävämpi asia, mitä
yleisesti tiedostetaan. Alvar Aalto
on ollut maailmalla vuosikymmeniä yksi kärkiarkkitehdeistä ja
maailman kaikkien arkkitehtien
ihailema, ja neroksikin monen sanoma arkkitehti. Nämä ainekset
ovat innostaneet kirjoittamaan,
hän kertoo.
– Olen pyrkinyt kokoamaan
kirjaan myös hauskoja tarinoita,
joilla saa suuren yleisön mielenkiinnon heräämään.
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– Se on ainoa kaupunkikeskus,
joka on kokonaan rakennettu hänen suunnitelmiensa mukaan.
Monia muitakin kaupunkisuunnitelmia Suomessa oli, mutta ne
jäivät kesken, sanoo Aaltonen.
Aalto-keskusta käy vuosittain
katsomassa suuri määrä arkkitehtiopiskelijoita ja muita kiinnostuneita eri puolilta maailmaa. Aallon
ainutlaatuinen arkkitehtuuri kiinnostaa ja se näkyy kirjoitettujen
kirjojen määrässä.
– Alvari suunnitteli myös useita
kirkkoja, joista Lakeuden Risti on
hänen ainut katedraalin mittoihin
yltävä kirkkonsa. Se rakennettiin
tarkasti Aallon suunnitelmien mukaan. Muutamia poikkeuksia piti
suunnitelmiin kuitenkin tehdä.
– Alvari toivoi, että kirkko päällystetään mustalla graniitilla, mutta se oli liian kallis ratkaisu, joten
päädyttiin valkoiseksi rapattuun
valkoiseen pintaan. Nyt kirkko on
50 vuotta vanha ja edelleen sopii
mainiosti pohjalaiseen maisemaan.
Siitä saa olla ylpeä, niin kuin koko
Aalto-keskuksesta, rohkaisee Aaltonen.
Minna Ylimäki-Hemminki

HAUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija

Raimo Puumala

Mäenpääntie 237 KAUHAVA

Puh. 0400-164554

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

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

Huolella hoidettua hautauspalvelua koko maakuntaan.

Hautauspalvelu
Moisio

Valtionkatu 2, asemaa vastapäätä
Puh. 0400 567 115
www.hautauspalvelumoisio.fi
Kaikki alan työt; kukat, hautalyhdyt
hautakivet ja kunnostukset jne.

LAKEUDEN HAMMAS

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO
VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI

P. 044 530 2281

Ei hätää, jos
sinä autat.

Keräyslupa 2020/2012/2631

UUDISTA KEITTIÖSI

Edullisesti ja nopeasti
Ovet, tasot, laatikot
MITOIN KUIN MITOIN

Tule kerääjäksi tai lahjoita 15 €
lähettämällä tekstiviesti SPR
numeroon 16499.
nälkäpäivä.fi

Kaikkiin kalusterunkoihin

Runsaat valikoimat
Ilmainen mittatarkastus

0440 806 631
Myös runkoineen uusittuna

Leikin asia.

Ihmistä etsimässä.
KUNTAVAALIT 2012
Syksyn kuntavaalit lähestyvät.
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät Kotimaayhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Tilaa:
www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista!
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annan mielelläni lisätietoa
kuntavaali-ilmoitteluun liittyen.
Pirjo Teva p. 020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Lakeuden Risti
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Sisältöä elämään kansainvälisistä tehtävistä
– Nopein lähtö on ollut Iraniin. Olin valmistautumassa puoli
yhdeksältä alkavaan yövuoroon
seitsemän maissa, kun tuli soitto,
voinko olla yöllä kello 24 Helsinki-Vantaalla. Sanoin tarkistavani
tilannetta, ja soitin osastonhoitajalle, onko estettä lähdölleni. Hän
lupasi mennä sijaiseksi. Tarkistin
juna-aikatauluja, ylipuhuin vaimon ja annoin toisen pakkauslistan vaimolle, toisen mukaan pakkasin itse, ja puoli yhdeksän maissa
istuin junassa, kertoo Jarmo Raitila.

K

Henkilökuntaa katastrofialueelle
lähetetään kahdessa ”aallossa”. Ensimmäinen ryhmä lähtee heti, kun
kutsu käy.
– Luonnonmullistuksissa yleensä tuhoutuu alueen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito,
jos sellaista on ollutkaan. Näille
alueille viedään perusapu, ja aloitetaan kenttäsairaalan pystyttämisestä. Meidät suomaiset hoitajat on
koulutettu siihen, ja siellä me sitten teknisen henkilökunnan kanssa värkkäämme ulkoisia oloja telttojen pystytyksestä lahtien. Esimerkiksi Pakistanin komennuksella minun piti teettää sairaalan pohjatyöt, ajattaa maata ja ohjata miehet tasaamaan huonot paikat. Vasta sen jälkeen siirryin hoitotyöhön.
Katastrofialueella työskentelyn
aika on rajattu. Ensimmäisessä aallossa menevät ovat työssä korkeintaan kuusi viikkoa, koska työtä
tehdään sairaalan pystytyksessä ja
ensivaiheen järjestyksen rakentamisessa lähes yötä päivää. Ulkoiset
olot ovat ankarat, suihku voi olla
muovipussi puun oksalla ja vessa
kuoppa maassa. Työntekijät joutuvat niin koville, että ellei työaikaa
rajattaisi, helposti he polttaisivat
itsensä loppuun.
– Työtä tekee itseään säästämättä, kun näkee avun suuren tarpeen
ja nopeasti pitää saada sairaanhoito
toimimaan.
– Toisessa aallossa meneville työaika voi olla kolmekin kuukautta.
Silloin rakenteet ovat jo selkeät,
työ on pikkuasioiden ”fiilaamista”
ja reagoimista potilasmäärän kasvuun. Esimerkiksi maanjäristyksen
uhrit hoidetaan noin kolmessa viikossa ja sen jälkeen voidaan keskittyä perusterveydenhuoltoon.
Iranissa olin kaksi ja puoli kuukaut-

Työaikarajoituksia

ansainväliset tehtävät ovat
kuljettaneet Jarmo Raitilaa
ensin YK:n sotilastarkkailijan työssä Lähi-Idässä, sitten katastrofialueilla terveydenhoitotöissä Kansainvälisen Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa Intiassa, Pakistanissa, Sri
Lankassa ja Iranissa sekä pakolaisleiriä rakentamassa Libyan sodan
aikana Tunisiassa.
Päivätyötään Jarmo Raitila tekee Seinäjoen keskussairaalan ensiavussa. Hoitotyöhön hakeutumisen juuret ovat jo murrosiässä:
– Äiti sai sairauskohtauksia, ja menin SPR:n ensiapukoulutukseen
voidakseni auttaa häntä. Armeijan
jälkeen vaihtoehtoina olivat kadettikoulu ja sairaanhoitajakoulu.
Olen aina pitänyt nopeammasta
toiminnasta, ja hoitotyö tuntui
hyvältä vaihtoehdolta, varsinkin
kun olin saanut työskennellä sairaankuljetuksessa jo ennen armeijaa.

Suosittelee

Intialaisilta alaisilta läksiäislahjaksi saadut komeat miekat koristavat Raitiloiden olohuoneen seinää.
ta, ja niin pitkällä komennuksella
määrätään välillä lomalle jonnekin
lähiseudulle.
– Telttasairaala vastaa suunnilleen suomalaista aluesairaalaa, ja
sen potilasmäärää voidaan kasvattaa noin kolmeensataan. Poliklinikan, synnytysosaston, potilasosastojen ja leikkaussalin lisäksi
kenttäsairaalassa on pesula, ruokahuolto, saniteettijärjestelmä ym.,
kertoo Jarmo Raitila.
Kiinteitä rakenteita järistysalueella ei sortumavaaran vuoksi voida käyttää. Telttasairaala pyritään
korvaamaan järeämmillä rakenteilla niin pian kuin mahdollista,
koska esimerkiksi monsuunisateet
voivat olla uhkana.
– Intiassa olimme alueella, jossa
monsuuniaikana sataa vettä puoli
metriä.
– Kenttäsairaalaa pyöritetään
ulkomaalaisjohtoisesti keskimäärin neljä kuukautta, ja sinä aikana
paikalliset koulutetaan tehtäviin.
Tilanne pyritään saamaan mallille,
jossa paikallinen terveydenhuolto
on järjestäytynyt ja voi ottaa hoitotyön vastuulleen, kertoo Jarmo
Raitila.
– Vapaehtoisen työn kautta olen myös oppinut näkemään
mm. Punaisen Ristin ja kirkon

avustustyön merkityksen. Tietää,
että apu menee perille!

Purkupaikkoja
Katastrofityössä näkee ja kokee
kaikenlaista. Henkistä hyvinvointia auttaa se, että työtoverit purkavat toisilleen näkemäänsä ja kokemaansa. Työntekijäjoukko voi olla hyvinkin kansainvälistä, ja parhaimmin tietysti sisimpiä tuntojaan voi purkaa suomalaisille.
Työntekijät pyrkivät auttamaan
toisiaan. Komennuksen kesto auttaa myös paineen sietämisessä.
– Minulle ei ole tullut vastaan
mitään asiaa, joka olisi muodostunut sisäisesti niin vaikeaksi, etten selviäisi. Lähellä on aina toisten
työntekijöiden tuki ja kotimaahan
palatessa on haastattelu, ja annetaan mahdollisuus tarvittaessa
osallistua jälkihoitoryhmään.
Jarmo Raitila uskoo apua olevan myös työstään ensiavussa,
johon Seinäjoellakin tuodaan päivittäin äkillisesti sairastuneita tai
vammautuneita potilaita. Katastrofialueeseen tilannetta Seinäjoella ei tietysti voi verrata. Oman
haasteensa esimerkiksi järistysalueella tuo se, että potilaan tai
työhön tulevan paikallisen kaikki
omaiset ovat voineet menehtyä.

Ulkomaalaiset auttajat otetaan
yleensä avosylin vastaan. Sotatilassa olevassa maassa saattaa Punainen
Risti olla kuitenkin maalitaulu. Tarkat ohjeet ja koulutus työntekijöille annetaan niin turvallisuusasioissa
kuin eri uskontokuntia edustavien
ihmisten kohtaamisessa.
– Pitää olla äärimmäisen tasapuolinen, ketään ei saa suosia.
Omassa työporukassani Intiassa
oli sekä hinduja että muslimeja.
Yhteisen hädän aikana eri ryhmät
puhaltavat yhteen hiileen, mutta
kun pahin on ohi, vanhat kaunat
ja kateudet nousevat pintaan. Hätä
muistetaan vain hetkisen.

Ei pelkoa
Jarmo Raitila sanoo, että katastrofityöhön lähtevä ei saa ajatella, ettei uskalla pelon vuoksi lähteä komennukselle. Ei saa pelätä sairastumista tai onnettomuuteen joutumista.
– Pelko pitää pyyhkiä mielestä
pois, koska silloin ei lähtemisestä
tule mitään. Olen ajatellut, että
jos jotakin on tarkoitettu tapahtuvaksi, yhtä hyvin se voi tapahtua
kotimaassa. Varmaan kaikki lähtevät siunaavat itsensä, sanoo Jarmo
Raitila.
Leena Hautala

Jarmo Raitilan arkisto

Jarmo Raitilan arkisto

– Kansainvälisiin tehtäviin lähtemistä voi suositella, se kasvattaa.
Esimerkiksi Punainen Risti tarvitsee monen alan osaajia, ei pelkästään hoitohenkilökuntaa. SPR:n
nettisivuilta löytyy tietoa tehtävistä ja hakulomakkeet. Soveltuvuuskokeita ei ole, mutta erilaisesta järjestötyöstä, projektien
johtamisesta ja muusta vastaavasta on hyötyä. Käyttökielenä on
englanti, mutta sitäkään ei tarvitse säikähtää. Oma käytännön
sanavarastoni oli melko niukka
koulun jälkeen, mutta sillä pääsi hyvin alkuun. Usein vastapuolella on henkilö, jonka äidinkieli englanti ei myöskään ole, ja se
helpottaa kommunikointia, sanoo Jarmo Raitila.
– Katastrofialueilla näkee suurta hätää ja surkeutta. Oma tilanteensa surkeutta ihmiset harvoin
valittavat suuressakaan hädässä.
Me, joilla useilla ovat perusasiat
kunnossa, liiankin herkästi rutisemme pienistä asioista. Senkin
olen oppinut, miten sopeutuvainen ihminen on, varsinkin lapsi.
Jos leluja ei ole, lapset leikkivät kivillä.
Jarmo Raitila kertoo miettivänsä vielä yhdelle keikalle lähtemistä,
jos ikä ja terveys sen sallivat. Punainen Risti ottaa mielellään varttuneempia ja kokeneita työntekijöitä. Siksi kielitaidon ja muiden
taitojen ylläpitäminen kursseilla
on tärkeää. Jarmo Raitila kuuluu
joukkoon, joka on heti valmis
lähtemään, kun kutsu käy. Tähän
joukkoon kuuluvilla on esimerkiksi valmiina kaksi listaa, joiden
avulla mukaan otettavat tavarat
pakataan.

Leena Hautala

Seinäjokelainen sairaanhoitaja Jarmo Raitila on
toiminut kansainvälisissä tehtävissä useissa
maissa. Hän sanoo, että
katastrofityön kokemukset ovat laajentaneet
näköaloja, opettaneet
olemaan välittämättä pikkuasioista, antaneet sisältöä elämään ja tuoneet
kansainvälisen ystävä- ja
tuttavapiirin.

Kenttäsairaalan kokoaminen alkaa valtavasta määrästä tavaraa, josta
kuvassa pieni osa. Kenttäsairaala on pakattu kontteihin, ja pari sellaista on aina lähtövalmiina SPR:n varastossa Tampereella.

Jarmo Raitila hoitotyössä Intiassa yhdessä paikallisen lääkärin ja tanskalaisen hoitajan kanssa.

