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Minna Ylimäki-Hemminki

Virsikuoro alkaa
Parasta mahdollista yhtä yhteistä ääntä, ”unisonoa” etsitään virsikuorossa, joka alkaa Seinäjoen
alueseurakunnassa 1.11.
Kanttori Tapio Lempola aloittaa uutena toimintana virsikuoron. Tarkoituksena on laulaa virsiä
yksiäänisesti. Kuoroon ovat tervetulleita kaikki virsistä ja virsien
laulamisesta ja veisaamisesta kiinnostuneet. Liikkeelle lähdetään
perusveisuusta ja myöhemmin

kuoro voisi toimia virsien esilaulajana jumalanpalveluksissa.
Lisätietoja voi kysellä Tapio
Lempolalta, puh 050 505 9571 tai tapio.lempola@evl.fi Ensimmäinen
kokoontuminen on torstaina 1.11.
klo 18 seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa. Kuoroon ei ole pääsykoetta, ilmoittautua voi paikan
päällä. Kuoro kokoontuu kerran
viikossa tunnin kerrallaan.

Nurmossa seurakuntajuhla
Nurmon kappeliseurakunnassa
vietetään sunnuntaina 4.11. seurakuntajuhlaa.
Kellon 10 alkavan messun yhteydessä asetetaan kappalainen Miia
Juusola-Vänskä virkaansa ja diakonit Katja Kankaanpää ja Helena
Nahkuri siunataan tehtäväänsä.
Messun toimittavat vt. läänin-

rovasti Heikki Sariola, kirkkoherra Jukka Salo, kappalainen Miia
Juusola-Vänskä sekä kanttorit
Kristiina Ylinen ja Leena Voutila.
Jukka Mäki-Jaskari voittaa trumpettia.
Messun jälkeen on seurakuntajuhla Hyllykallion seurakuntakodilla.

Päivi Länsi-Seppäsen (vas.) ja Sirkka
Kuoppalan mielestä
vapaaehtoistyö
seurakunnassa
on palkitsevaa ja
mahdollisuus tehdä
hyvää.

Hiihtoreissu Lapin hangille
Viikolla 12 eli 15.–23.3.2013 järjestetään Seinäjoen seurakunnasta
hiihtoreissu Lappiin. Hiihtokausi
on silloin parhaimmillaan ja Urho
Kekkosen kansallispuistossa on yli
200 kilometriä hoidettuja latuja.
Tievatuvan täysihoidossa voi
tehdä eväät aamupalalta ja palata
retkeltä illalla taas saunomaan ja
päivälliselle. Paikkoja on varattu
rajoitetusti eri majoitusvaihtoeh-

doissa. Kuljetus Lappiin sisältyy
hintaan. Hinnat: Kurssitieva (uusi
rakennus, 2 hengen huone, hinta
noin 600 €), Retkitieva (päärakennus, hinta noin 500 €/3 hengen
huone, 550 €/2 hengen huone),
Metsäpaavo (yhteismajoitus naisille, noin 400 €).
Matkanjohtajana on pastori
Helena Turja. Ilmoittautuminen
puh. 418 4230.

Aamiaisella murrerunoja
Murrerunojen merkeissä kokoonnutaan naisten aamiaiselle Hyllykallion seurakuntakodille lauantaina 27.10. kello 10. Runojen lisäksi luvassa on musiikkia.
Aamiaisella on mukana kirjailija, runoilija Maire Loppi Ilmajoelta. Hän on julkaissut murrerunoja, pakinoita ja kirjan Peilistä
näköö kauas.

Nurmon runopiiri Maire Leppälän johdolla esittää hänen runoistaan koosteen Mun kans olis
heleppua. Musiikista vastaa kanttori Leena Voutila.
Puuro, salaatit, muut lisukkeet,
kahvi ja tee maksavat 5 euroa.
Aamiaisen järjestää Nurmon
kappeliseurakunta.

KUUKAUDEN KOMMENTTI
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Rauhanpalkinnon ansaitsisivat ne sota-alueiden
paikalliset ihmiset, jotka usein näkymättömissä ja
oman henkensä uhalla edistävät rauhaa ja vuoropuhelua osapuolten kesken. Ilman heitä yksikään
rauhanprosessi ei olisi mahdollinen.
(Kirkon ulkomaanavun johtaja Antti Pentikäinen)

Ihmisiä suurella sydämellä
S

uurella sydämellä on palveluverkosto, jossa Seinäjoen seurakunta on ollut mukana viime
syksystä alkaen. Kyseessä on valtakunnallinen internetissä oleva
vapaaehtoisen auttamisen kanava,
jonka kautta seurakuntalaiset ovat
voineet ilmoittautua vapaaehtoistehtäviin. Lähes 50 ihmistä on vastannut kutsuun.
– Sivujen kautta on löytynyt
ystäviä vanhuksille, Lähetyssopen
myyjiä, virren veisaajia sairaaloihin, pyhäkoulun opettajia, Lakeuden Ristin päivystäjiä ja ruokakassin jakajia, kiittelee tiedottaja Minna Ylimäki-Hemminki, joka toimii
Suurella Sydämellä-hankkeen yhteyshenkilönä Seinäjoella.
Yksi vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneista on Päivi Länsi-Seppänen, joka muutti toukokuussa
Kauhajoelta Seinäjoelle. Hän ilmoittautui pyhäkoulunopettajaksi
ja lähetystyön tehtäviin elokuussa.
– Löysin Suurella Sydämellä
-sivut sattumalta ja ilmoittauduin
heti avoinna oleviin tehtäviin. Lapset ovat isoja, ja minulla on aikaa
vapaaehtoistyölle. On hienoa, että
voi olla jollekin hyödyksi ja iloksi.
Haluan tehdä hyvää ja auttaa sellaisia, jotka apua tarvitsevat. Tässä
vaiheessa on kertynyt jo elämän-

kokemusta ja työssä opittuja taitoja, joita voi hyödyntää myös vapaaehtoistyössä, hän kertoo.
Mukavat muistot omasta lapsuuden pyhäkoulusta saivat ilmoittautumaan pyhäkoulunopettajan tehtävään.
– Minulle on jäänyt lämmin
muisto lapsuuden pyhäkoulusta ja
tätä samaa tunnetta haluan välittää muille. On ihana kokoontua
yhteen ja kuulla kertomuksia, askarrella ja lopuksi saada keräilytarra muistoksi käydystä pyhäkoulusta. Tarrat näyttävät olevan vielä nykyäänkin haluttuja ja sitten
ovat nämä leikit ja askartelut. Minun aikanani luettiin Raamattua
ja laulettiin virsikirjasta. Nykyään
on lasten omia lauluja, joita on
kiva opetella yhdessä, kertoo Päivi
Länsi-Seppänen, joka pitää pyhäkoulua yhdessä tyttärensä Hannan
kanssa.

Palkitsevaa työtä
Sirkka Kuoppala on toiminut jo
vuodesta 2006 lukuisissa vapaaehtoistehtävissä ja edelleen innostusta riittää.
– Tehtävät ovat olleet monipuolisia ja osa niistä on ollut toistuvia ja osa kertaluonteisia. Olen
ollut asioimis- ja saattoavussa, py-

häkouluopettajana, Yhteisvastuu
-kerääjänä, tuolijumpan vetäjänä,
Ruokapankin apulaisena ja Inkerityön tehtävissä, hän luettelee ja
vakuuttaa, että vapaaehtoistyöstä
saa aina enemmän kuin antaa.
– Olen voinut valita aina
omaan elämäntilanteeseen sopivia töitä. Uskon, että kaikille halukkaille löytyy mieluisia tehtäviä
seurakunnasta. Mukaan kannattaa
lähteä avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti. Työ on palkitsevaa,
hän kertoo ja ottaa esiin Maija Valon runon Hyvä tahto, jossa sanotaan osuvasti: ”Meitä tarvitaan
juuri tänään. Käsiemme tekoja,
sydämen lämpöä ja hyvyyttä. Vaatimusten ja pyytämisen sijaan meidän on aika palvella, auttaa ja rakastaa. Juuri nyt on aika kohdata,
mennä aivan lähelle, sillä juuri nyt
ihmisen ikävä on pohjaton.”
Vapaaehtoistehtäviä
löytyy
osoitteesta www.suurellasydamella.fi.
– Nyt tarvitaan ystäviä kansainvälisille opiskelijoille, sukankutojia, lipunmyyjiä, hautaustenohjaajia, ruokakassin viejiä avuntarvitsijoille ja ihmisiä vanhusten avuksi. Myös tarpeetonta tavaraa voi
lahjoittaa opiskelijoiden aarteeksi,
kertoo Minna Ylimäki-Hemminki.
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PÄÄKIRJOITUS

Alttarilla

Seinäjoella 24.10.2012

Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.
Psalmi 46:2

Pyhä kuva

Jouko Ikola
Nurmon kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Virsi 170:1
Jumala ompi linnamme
ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme
ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja,
kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen
ja julma, hirmuinen.
Vain Herra hänet voittaa.

Äänestämään

Virren viemää

Lutherin taisteluvirsi Jumala ompi linnamme luokitellaan psalmivirreksi. Se on Martti Lutherin hyvin persoonallinen taisteluvirsi. Uskonpuhdistuksen muistopäivän (28.10.) virsi se on ennen muita.
Virren sävelmä on todennäköisesti Lutherin muodostama vanhemman
sävelaineiston pohjalta. Hänen alkuperäinen melodiansa on rytmisesti
vaikeammin opittavissa ja laulettavissa. Meillä käytössä on yksinkertaisempi versio, joka esiintyy painettuna ensimmäisen kerran 1529.
Meillä Lutherin taisteluvirrestä on tullut tavallaan kansallinen juhlavirsi. Se on rohkaissut mieliä isänmaan kohtalonhetkinä. Sen juhlava sävelmä ja uskonvarmuutta huokuvat sanat luovat turvallisuutta tulevaisuuden edessä. Siksi se usein juhlistaa siirtymistä uuteen vuoteen.

Linna ja turva
Ensi sunnuntaina vietetään uskonpuhdistuksen
muistopäivää ja samalla rauhan, ihmisoikeuksien ja
kansainvälisen vastuun rukouspäivää.
Päivän virsi on vahva Martti Lutherin ”Jumala ompi linnamme”, jota suomalaiset ovat veisanneet vaikeina aikoina ja joka veisataan mm. Seinäjoen kansalaistorilla vuodenvaihteen juhlallisuuksissa.
Uskonpuhdistuksen muistopäivänä tulee erityisesti esiin Martti Luther, saksalainen katolinen pappi ja munkki, joka yritti löytää armollisen Jumalan,
mutta synnintunto poltti häntä antamatta rauhaa.
Paavalin kirjeitä tutkiessaan Luther päätteli, että pelastus tulee ainoastaan armosta ilman lain tekoja.
Pelastus on lahja kaikille kastetuille Kristukseen uskoville. Hyvät teot ovat seurausta armosta ja vanhurskautuksesta, eivät edeltävä ehto. Tästä Lutherin ajatuksesta tuli uskonpuhdistuksen perusajatus,
uskonvanhurskaus, joka myöhemmin kirjattiin luterilaisuuden päätunnustukseen, Augsburgin tunnustukseen.
Luther vaati Raamatun kääntämistä kansan kielelle latinan sijaan. Hän itse käänsi Raamatun saksaksi sekä teki saksankielisiä virsiä, kirjoitti katekis-

SANA
muksia ja muuta kirjallisuutta, jotka kirjapainotaidon ansiosta levisivät nopeasti. Messua tuli Lutherin
mukaan viettää latinan ohella myös kansankielellä.
Lutherin ajatukset saivat pian kannatusta maallisten ruhtinaitten keskuudessa. Reformaatio synnytti
muun muassa Ruotsi-Suomeen uuden ilmiön, protestanttisen kirkon.
Lutherin vaakuna on yllä oleva ”Pyhä kuva”. Hän
kuvaa vaakunaansa 8. kesäkuuta 1530 kirjoittamassaan kirjeessä näin:
”Kaiken keskuksena on musta risti luonnollisen
värisen sydämen sisällä. Sillä joka sydämestään uskoo, on vanhurskas ... Tämän sydämen tulee olla
valkoisen ruusun sisällä, jotta näkyisi, että usko tuo
mukanaan iloa, lohdutusta ja rauhaa ... siksi ruusu
on valkoinen eikä punainen; sillä valkoinen on henkien ja enkelien väri. Tämän ruusun tausta on taivaansininen, sillä sielun uskon tuoma ilo on tulevan
taivaallisen riemun alkua ... Ja tätä taustaa ympäröi
kultainen rengas, sillä taivaan autuus jatkuu ikuisesti, ilman loppua ja on kaikkea iloa ja omaisuutta
arvokkaampaa, niin kuin kulta on malmeista arvokkainta ja jalointa...

Lähestyvät kunnallisvaalit näyttävät jälleen kerran, kuinka politiikka
yhä herättää tunteita ja intohimoja. Hyvä asia onkin se, että yhteisistä asioista kannetaan huolta. Sensaatiohakuisessa ajassa politiikka
leimautuu liian usein ääri-ilmiöittensä mukaan. Myös kunnallispoliittista vastuuta kantavat saattavat saada niskoilleen jo lähtökuopissa
toiminnan motiiveja halventavaa arvostelua. Ei liene ihme, että monet vastuun kantamisesta kiinnostuneet ja yhteisistä asioista huolta
kantavat vetäytyvät.
Luterilainen perinne korostaa maallisen vastuun kantamista arjen
jumalanpalveluksena, jossa Jumalan antaman järjen ja harkintakyvyn
välinein hoidetaan yhteisiä asioita. Hengellisissä asioissa maailmaa
katsellaan uskon ikkunasta, mutta maallisissa asioissa käytetään toisia välineitä. Päätösten täytyy olla järkeviä, oikeudenmukaisia, reiluja
ja kohtuullisia. Yksilötasolla kristillinen vakaumus saattaa toki antaa
syvemmän näyn ja vastuuntunnon omaan tehtävään.
Monesti parjattu arkinen työskentely luottamuselimissä on usein
aikaa ja sitkeyttä vaativaa istumista pitkissä kokouksissa. Kaupungin
ja seurakunnan yhteinen maaperä tulee vastaan erityisesti varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa, joka vahvistaa yhteisen opetussuunnitelman.
Nyt uskontokasvatuksen tavoitteena on opettaa oppilas tuntemaan ennen kaikkea oman uskontonsa sekä antaa valmiuksia kohdata muita uskontoja ja maailmankatsomuksia. Evankelisluterilaisen
uskonnon yhteydessä määritellään, että kristillinen ihmiskäsitys luo
puitteet koulutyön etiikalle ja moraalille. Kaikkien ihmisten sydämeen
istutettua yleisinhimillistä eetosta korostava luterilaisuus antaa luontevia välineitä käydä vuoropuhelua myös muiden maailmankatsomusten kanssa.
Pohjalaista hengellistä maisemaa on hapattanut myönteinen asenne yhteisen vastuun kantamiseen ja yhteiskunnallisiin asioihin osana kristityn kutsumusta. Raamatun kehotuksen mukaisesti on rukoiltu jopa vierailla mailla sen kaupungin menestystä, johon elämä
on kuljettanut.
Äänestämään siis!

KIRKONMÄELTÄ

Kutsutut
Seinäjoen seurakunta tunnetaan suurena, toimivana ja jäsentensä
keskellä elävänä. Tämä on monelle muualla asuvalle tai täällä vierailevalle seurakunnan työntekijälle ja seurakuntalaiselle ihmetyksen aihe. Miten näin suuri seurakunta voi olla tällainen?
Seurakuntamme elämä rakentuu vahvojen kristillisten arvojen
pohjalle. Ne ovat vahvasti olleet osa tämän alueen ihmisten elämää,
osa arkea ja juhlaa. Seurakunnan työntekijät ovat luontevalla tavalla löytäneet paikkansa ja tulleet tutuiksi ihmisten kanssa elämän eri
yhteyksissä niin työssä kuin vapaa-aikana.
Tuo kaikki ei kuitenkaan ole riittävä selitys Seinäjoen seurakunnan
elämän aktiivisuuteen, toiminnan monimuotoisuuteen ja ihmisläheisyyteen. Me ihmiset, seurakunnan jäsenet kokonaisuudessa muodostamme yhteisömme. Meidän arvomme, perinteemme ja tapamme elää ja kohdata toinen ihminen vaikuttaa. Se tekee meistä sellaisen seurakunnan, mikä me nyt olemme.
Kaiken tämän välittämisessä eivät riitä työntekijät ja heidän osaamisensa. Meidän vahvuutemme rakentuu paljon laajemmalle pohjalle.
Seinäjoen seurakunnan vahvuutena on suuren suuri vapaaehtoisten
joukko erilaisissa tehtävissä. Kuka toimii luottamustehtävissä, kuka
kerhonohjaajana, isosena, Yhteisvastuu-kerääjänä, kuorolaisena jne.
Tekemistä ja tekijöitä on paljon.
Seurakunnan jäseninä meidät kaikki on kasteessa kutsuttu Jumalan lapsiksi ja seurakunnan jäseniksi. Meidät on kutsuttu myös toimimaan ja elämään ja käyttämään niitä lahjoja, joita olemme saaneet. Kutsuttuina me saamme luottaa siihen, että meidän tekomme
aina ovat merkityksellisiä. Mikään tehtävä seurakunnassa ei ole vähäpätöinen. Kaikki on Jumalan valtakunnan työtä ja myös kutsu toinen toiselle, se on kuin muistutus: sinä olet arvokas, tule sinäkin mukaan, sinulla on tehtävä.
”Herran ristinkantajiksi meidät kaikki kastettiin, lähimmäisten auttajiksi arkipäivän askeliin” VK 442:1
Jukka Salo
kirkkoherra
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Vapaalla

Mitä seurakunta ja seurakunnan jäsenyys sinulle merkitsevät?

Seurakunta tuo turvaa

Geokätköilijän
J
toisenlainen maailma
N

uorisotyönjohtaja Pete Ketola aloitti geokätköilyharrastuksen viime kesänä ja sen jälkeen seikkailunhaluiselle miehelle
avautui aivan uusi maailma.
– Lähdin seurakuntamme kesäteologin kanssa kätköretkelle.
Hän oli harrastanut geokätköilyä
jonkin aikaa ja opasti alkuun. Siitä
se innostus alkoi. Oman perheen
kanssa sitten lähdettiin heti etsimään Seinäjoen kätköjä. Kiinnostavia kätköjä on paljon ja kaikkialla, hän kertoo ja sanoo lähtevänsä
”aarteen etsintään”, kun on joutilasta aikaa.
– Osa kätköistä on helppoja peruskätköjä ja osa haasteellisempia.
Uuden harrastuksen ansiosta tulee
käytyä sellaisissa paikoissa, missä
muuten ei kävisi. Myös tutuista
paikoista on löytynyt sellaisia puolia, joita ei ole ennen huomannut
katsoa, hän kertoo ja laskee löytäneensä pian 200 kätköä.
– Tähän asti upein kätkö oli
Saariselällä, jossa kätkö oli lähellä
mahtavaa rotkoa ja vanhaa partiolaisten leirikirkkoa, hän kertoo.
Seinäjoella kätköjä on noin 130
ja koko ajan niitä tulee lisää. Harrastajien määrä kasvaa vauhdilla.
Kätköilijät etsivät GPS-paikantimen ja verkkoon tallennettujen
kätkökuvausten avulla muiden
harrastajien piilottamia kätköjä. Tyypillinen kätkö on vesitiivis
muovirasia, jossa on vähimmillään
lokikirja, johon kätköllä käynnit
merkataan.
– Peruskätköjen lisäksi on olemassa mysteerikätköjä, maisemakätköjä, virtuaalikätköjä ja multikätköjä. Geokätköjä on myös eri
vaikeusasteisia. Multikätkön löytäminen edellyttää käymistä useammassa paikassa etsimässä kätkön
löytämiseen tarvittavia tietoja. Se
tuo mukavaa haastetta, Pete Ketola kertoo.
Kullakin geokätköllä on internetissä oma kätkökuvaus, joka

voi varsinaisten ohjeiden lisäksi
sisältää myös taustatietoa kätkön
sijaintipaikasta tai lisävihjeitä helpottamaan kätkön etsimistä.
– Joskus lähdin kätkölle tikapuiden kanssa ja niitä sitten tarvittiinkin. Netistä ja muilta harrastajilta saa hyviä vihjeitä.
Geokätköily on harrastus, joka
sopii kaikille. Lapsenmielisyydestä
ja seikkailuhenkisyydestä on hyötyä.
– Tämä on mukava seikkailuhenkinen harrastus, joka sopii
vaikkapa perheen yhteiseksi harrastukseksi. Samalla se on hyödyllistä ulkoilua. Itse käyn usein
oman poikani kanssa etsimässä
kätköjä ja välillä koko perhekin
on mukana. Lapset innostuvat
helposti tällaisesta ”aarteen etsinnästä”. Joskus kätköpurkeista
voi löytyä oikeasti hienoja aarteita; ”kulkijoita” tai geokolikkoja.
Näitä löytöjä ei saa ottaa omaksi,
vaan niiden matkaa tulee jatkaa
sijoittamalla niitä uusiin kätköihin, kertoo Ketola.
Myös reissaamiseen on tullut
uuden harrastuksen myötä uusi
ulottuvuus.
– Kun lähden matkalle, katson
tietenkin alueen geokätköt. Matkan varreltakin täytyy joskus pysähtyä etsimään mielenkiintoiset
kätköt tai ainakin nopeat kätköt
taukopaikoilta. Shoppailukin on
saanut uuden muodon. Kun naisväki lähtee kaupoille, me pojat
katselemme lähitienoon kätköt.
– Tämä on vähän samanlainen
harrastus kuin kalastus. Saa olla
luonnossa yksin tai yhdessä muiden kanssa ja jos nappaa, niin aina vain parempi. Joka tapauksessa
hyvää vastapainoa työlle, samoin
kuin avantouinti Tanelinlammella
tai hikisähly äijäporukalla, toteaa
Seinäjoen alueseurakunnan nuorisotyönjohtaja Pete Ketola.
Minna Ylimäki-Hemminki
Minna Ylimäki-Hemminki

Nuorisotyönjohtaja Pete Ketola on löytänyt muutamassa kuukaudessa lähes 200 kätköä. Suomessa geokätköjä on yli 20 000 ja maailmalla miljoonia, joten etsittävää riittää. Geokätköjen kuvaukset ovat
sivulla geocaching.com.

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

Tarja Annala:

Raamatussa seurakunnasta sanotaan,
että se on Kristuksen ruumis, jonka pää on itse Herramme Jeesus! (1.
Kor.12:27 ja Ef. 5:23). Tämän minä uskon ja ajattelen, että tästä syystä seurakuntani on minulle kultaakin kalliimpi paikka.
Ajattelen ja uskon niin, että minulle on suuri kunnia ja etuoikeus saada
kuulua Kristuksen, vapahtajani, ruumiiseen nimenomaan Seinäjoen seurakunnan kautta. Ajattelen, että tämä
Kristuksen ruumis koostuu kaikista
uskovista, siis monista seurakunnista,
mutta minun paikkani tässä Kristus
-ruumiissa on oma kotiseurakuntani.
Jouduin vaihtamaan seurakuntaa
muuton takia heinäkuussa. Se oli minulle vaikea asia, sillä olin 16 vuodessa
jo ehtinyt kiintyä Lapuan Tuomio-

kirkkoseurakuntaan. Tähänastinen
osallistumiseni Seinäjoen seurakunnan toimintaan on rajoittunut siihen
tärkeimpään viikoittaiseen tapahtumaan eli ehtoollisjumalanpalvelukseen Lakeuden Ristissä sunnuntaisin
kymmeneltä. Siellä olen saanut nauttia uskomattoman kauniista uudesta
kotikirkostani, uskovien yhteydestä,
hyvistä saarnoista ja Jumalan hyvästä
hoidosta. Joka kerta kirkon käytävää
alttaria kohti kävellessäni, kohdatakseni Herrani Hänen ruumiissaan ja
veressään, joudun oikein pysähtymään lukiessani alttariliinasta ihanat
sanat: ”Hän ottaa vastaan syntisiä”.

Marianne Kallio:

Pohtiessani jäsenyyttä seurakunnassa,
tulee ensimmäisenä mieleen turvallisuus. Kirkko merkitsee turvallisuutta.
Seurakuntaan voin turvautua hädän
ja surun keskellä. On kyse sitten taloudellisesta hädästä tai sydämen, sielun asioista.
Onneksi kirkko tuo myös juhlan
arjen keskelle. Joulun tuntu ei tule il-

Kuumaakin kuumempaa
Sähköpostiin on alkanut säiden kylmetessä ropsahdella kuumia viestejä.
Paljon tarjotaan rahaa ja monenlaista
tavaraa tietenkin tosi halvalla. Nyt tuli
aika suora tarjous: ”Kaipaatko kunnon
panoseuraa?” Kävi mielessä, että painanko heti hiiren nappulaa?
Minut on kuulemma etuoikeutetusti kutsuttu ensimmäisten joukossa
mukaan tähän kuumaakin kuumempaan palveluun! ”Panoseuraa tarjolla
miehille ja naisille! Hyppää tästä mukaan!”
Olkoon tässä pakinassa palvelun
nimi yksinkertaisuuden vuoksi vain
KUUMA. Posti hehkutti tätä uuttaa
tosi kuumaa vakuuttavasti: ”KUUMA
-brändi on toiminnassa 22 maassa ja
se kasvaa jatkuvasti. KUUMA valittiin
kotimaassaan Saksassa parhaaksi dating-portaaliksi Wiba-awardseissa
2010. Vuonna 2011 se oli testivoittaja!
Ahaa! No sehän hyvä. Kun ihmisten parisuhdeasioita oikein tarkasti
pysähtyy miettimään, niin juuri Wibaawardsien tunnustus helpottaa. Jäin
miettimään myös sitä, että on se hyvä, kun testivoittoja näin ropisee. Mi-

tenhän testi tehdään? Siellä kysytään
tietysti, että: ”Löytyikö KUUMA seuralainen? Oliko kuumaakin kuumempaa? Varmaan helpotti? Oliko pano tosi kuuma vai oliko vielä kuumempaa?”
Aihe ei ole tietenkään ihan helppo, kun tässä maailmassa on kaiken
aikaa menossa kaikenlaisia suhteita ilman KUUMAAKIN. Varmaan nämä nettisivujen ylläpitäjät ovat vilpittömän huolissaan siitä, miten ihmisten on vaikeaa löytää piristävää seksiä. Tässä taannoin joku pettämissivuston jehu kertoi maakuntalehdessä, että yksiavioisuus on epäonnistunut kokeilu, joka pitäisi jo turhana
hömppänä lopettaa. Mitäpä sitä yhteen puolisoon keskittymään kerrallaan, jos voi olla montakin?
Pari kysymystä kyllä jää ilmaan
roikkumaan. Kuka tietää, miten kuumaa on, jos jaksaa puolison kanssa
taapertaa vaikka 70 vuotta ja selättää matkalla helkutinmoiset myrskyt
ja vaikeudet, joita joka tapauksessa on
pitkällä matkalla? Toinen kysymys on
syyllistävä ja vakava, eikä se siksi sovi
pakinaan. Kuka näistä KUUMAN vou-

Tarja Annala

Marianne Kallio

man kauneimpia joululauluja ja pääsiäisenä on aivan välttämätöntä käydä
myös kirkossa. Kirkko tuo mahdollisuuden hiljentyä arjessa, pysähtyä ja
hoitaa sisintä. Se tuo lohtua moneen
tilanteeseen. Suurissa elämäntilanteissa kirkko on aina läsnä, kirkolliset
tilaisuudet juhlistavat, virallistavat ja
kruunaavat tärkeän hetken elämässä.
Nyt iloitsen paljon musiikkitilaisuuksista. Musiikki ja sanat, hiljentymishetket koskettavat syvältä – sävelin sitä matkaa joskus hyvinkin kauas
menneisyyteen, jopa lapsuuteen. Toivon voivani istuttaa edes joitain hengellisiä lauluja lasteni sävelmuistiin,
josta he toivottavasti saisivat aikanaan
lohtua sitä tarvitessaan.

PAPPI PAKISEE
hottajista ajattelee pientä lasta ja hänen perhettään, kun aikuiset etsivät
panoseuraa netistä?
Peli KUUMASSA on kuulemma reilua. Jokainen tietää, että tässä ei olla
nyt pysyvää kumppania etsimässä. On
siis tosi reilut ja selvät sävelet. Tämä
takaa, että KUUMASSA ei tule itkuja ja
kyyneleitä. Kaikki on nyt tosi hienosti!
Ai niin, sitten vielä loppukiihdytys.
Mikä on kuumaakin kuumempaa? Tuli mieleen se helvettihomma, tai auringon ytimen purkaukset, mutta kyllä
kai tämä on sitten vielä kuumempaa.
Kuinkahan kuumaa ihminen kestää? 37 astetta on hyvä. 40 on jo kuumetta ja pian tuon jälkeen tulee mieleen jo sauna, hiki ja palovamma. Rupesi niin pelottamaan, että en klikannut sivulle. Menin netissä autojen varaosia katsomaan. Vanhassa Mersussa jo lukko vähän reistaa.

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi

ps. Työkaverit suosittelivat uutta elokuvaa Lemmenlomalla. Siinä kuulemma pitkään yhdessä elänyt pariskunta
etsii uudelleen läheisyyttä.
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Kitinojan kyläkirkko 60 vuotta

Talkootyön voimaa

Juhla 25.11.
Kitinojan kyläkirkko rakennettiin
kyläläisten talkootyön ja lahjoitusten turvin. Kirkko vihittiin 60
vuotta sitten, tuomiosunnuntaina
23.11.1952. Vihkijänä oli arkkipiispa Ilmari Salomies avustajanaan 11
pappia. Hautausmaa oli perustettu
jo vuonna 1946.
Tuomiosunnuntaina 25.11. kirkkoa juhlitaan. Jukka Koski kertoo
saaneensa juhlatoimikunnan puheenjohtajuuden viime vuoden
keväällä samassa kokouksessa, jossa
jätti kirkonisännän tehtävät: –Vaikka asun Seinäjoen keskustassa, miellän itseni edelleen kitinojalaiseksi.
Jukka Koski kuvailee juhlaa
perusarkiseksi, mutta silti juhlaksi. Kello 10 alkavassa jumalanpal-

Leena Hautala

– Milloinkaan ei ole jäänyt mitään
tekemättä, jos väkeä talkoisiin on
tarvittu, vakuuttaa Kitinojan kyläkirkkoyhdistyksessä pitkään kirkonisäntänä toiminut Jukka Koski.
Nyt hän on jättänyt kirkonisännän tehtävät, mutta toimii kirkon
60-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajana.
Kyläkirkkoyhdistyksen
puheenjohtaja Antti Hirvilammi
kiittelee myös kyläläisten aktiivisuutta: Esimerkiksi suntiovuorot
kirkossa hoidetaan talkoilla, eikä
ongelmia ole. Aina löytyy vuoroon
tekijä.
– Talkootyön osuus on valtava.
Kun seurakunta maksaa kirkosta
vuokraa, taloudellinen tilanteemme on vakaa, ja olemme voineet
keskittyä toimintaan enemmän
kuin varojen hankintaan. Teemme
itse, mutta meitä pitää avittaa, sanoo Jukka Koski.

Kitinojan kirkon pihassa on Oiva Kentan ja hänen oppilaittensa veistämä vaivaispoika, jota kyläkirkkoyhdistyksen puheenjohtaja Antti Hirvilammi kuvailee poikaviikariksi.
veluksessa saarnaa Turun piispa
Kaarlo Kalliala, juhla jatkuu ruokailulla kirkon alasalissa, ja päiväjuhla alkaa kello 12.30. Puhujina
juhlassa ovat kirkkoherra Jukka
Salo, keväällä johtavan kappalaisen virasta eläkkeelle jäänyt Markku Toivio, rovasti Vilho Hakala ja
piispa Kaarlo Kalliala. Sekä jumalanpalveluksessa että juhlassa laulaa Karhunmäen seudun kuoro
Paula Pääkkösen johdolla.
– Juhla on kaikille avoin, erityisesti ovat tervetulleita nykyiset ja
entiset kitinojalaiset. Ruokakaan ei
maksa mitään, lupaa Jukka Koski.

hejuhlien pitopaikkana kirkkoa
ja sen alasalia pitäisi markkinoida
enemmän. Saliin mahtuu vajaa
100 henkeä, keittiö ja koneet ovat
ajanmukaiset, eivätkä vuokrat ole
suuret, kertoo Jukka Koski.
Sisko Kitinoja Kitinojan maa- ja
kotitalousnaisista kertoo, että alasalissa voi järjestää omatoimisesti
ruoka- ja kahvitilaisuuksia. Vuokra on 30–60 euroa päivältä. Salissa
on maa- ja kotitalousnaisten astiat,
ja niiden käyttö ja liinat kuuluvat
vuokrahintaan.
- Emäntäpalveluita meillä ei ole
tarjota, juhlajärjestäjällä pitää olla oma keittiö- ja tarjoiluhenkilökunta, sanoo Sisko Kitinoja.
Kirkon varauksia hoitaa kirkonisäntä Matti Hirvilammi, jonka
tavoittaa numerosta 0400 195 708.

Lisää tilaisuuksia
Seurakuntaliitoksen jälkeen ovat
tilaisuudet kirkossa lisääntyneet,
mutta enemmänkin käyttöä saisi
olla.
– Moni on sanonut, että per-

Leena Hautala

Ylistarolaiset kirkkorasat
V

– Olen ollut 15 vuotta Ylistaron käsityökerhossa. Eläkeläisenä
on aikaa, enkä osaa olla toimettomana. Käsityönopettaja Hilkka
Kääriäinen innostui kuultuaan
kirkkorasoista ja pyysi kutomaan
ne valmiiksi kevätnäyttelyyn viime
keväänä. Kääriäinen teki myös rasoista kaavat paperille. Niitä saa nyt
vapaasti kutoa kuka haluaa, sanoo
Raili.
Taidokkaasti tehtyjä lapasia
katsoessa tekisi mieli lisätä, ”kutoa
voi, jos osaa”. Lähetystyön hyväksi toimiva pipopiiri on luvannut
ottaa haasteen vastaan. Saattaakin
olla niin, että tulevana jouluna pukinkontteihin voi valmistua Ylistaron kirkon juhlavuoden kauniita
kirkkorasoja.

rin tekijä palkitaan ja kaikki näyttelyn villasukat myydään huutokaupalla ennen joulua lähetysmyyjäisissä.
Villasukkasukkanäyttelystä voi
kysyä tarkemmin Ylistaron lähetyssihteeri Kaisu Kuparilta.
Jukka Tuppurainen
Martta Tuppurainen

iime keväänä Raili Hellman luki Lakeuden Risti- lehdestä jutun Peräseinäjoen kirkkorasoista.
Hän sai idean tehdä ylistarolaiset
kirkkolapaset. Mallina on Ylistaron
kirkon sivuikkuna.
Ylistaron kirkko täyttää tänä
vuonna 160 vuotta, niinpä mustavalkoisten lapasten suuhun on
kudottu vuosiluvut 1852 ja 2012.
– Hain ensin kirkkoherranvirastosta kirkon esitteen, jossa oli hyvä
kirkon ikkunan kuva ja suunnittelin mallin paperille. Kaikkein
vaikeinta oli tehdä pyöröikkuna.
Piti monta kertaa purkaa ja kutoa sitten uudestaan. Mutta mitä
vaikeampia yksityiskohtia, sitä mukavampaa on kutoa, kertoo Raili
Hellman kärsivällisyyttä vaatineiden lapasten teosta.
Raili Hellman on syntyperäinen
ylistarolainen, joka asuu lapsuudenkotinsa pihapiirissä asemalla.
Välillä Hellmanin perhe asui töiden takia 20 vuotta Vaasassa, mutta
eläkepäiviksi palattiin Ylistaroon.
Raili on tehnyt koko ikänsä käsitöitä. Nuorempana hän ompeli
vaatteita lapsille ja myös itselleen,
nykyisin kutominen on pääharrastus. Sukkien ja lapasten kuluttajia riittää, neljättäkin polvea on jo
seitsemän lasta. Puoliso Veikko on
myös taitava käsistään. Kansalaisopiston veistopiirissä on valmistunut monta koristekelloa.

Sukkatempaus
isänpäivänä

Ylistaron lähetystyön toimikunta järjestää villasukkatempauksen.
Kappeliseurakunnan seurakuntatoimistoon voi tuoda 9.11. mennessä sukkia, jotka laitetaan isänpäivälounaan ajaksi esille näyttelyyn. Kansa voi äänestää komeimmat villasukat.
Sukkien malli ja koko on vapaa, Jos sukkamallilla on joku nimi
tai siihen liittyy joku tarina, sen
voi laittaa paperille ja sukkien mukaan.
Eniten ääniä saaneen sukkapa-
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Raili Hellman suunnitteli ja kutoi
ylistarolaisille omat kirkkorasat.
Mallina on Ylistaron kirkon sivuikkuna.

Seinäjoen seurakunta on kutsunut
papin virkojen eripituisiin sijaisuuksiin alueseurakuntaan teologian maisterit Petra Kuivalan, Tarja Takala-Luostarisen, Riikka Saarnon ja Johanna Haapamäen.
Koska sijaiseksi tulevilla ei ole
vielä pappisvihkimystä, Lapuan
hiippakunnan tuomiokapituli tekee pappisvihkimyspäätöksen ja
antaa virkamääräykset vihittäville 24.10. istunnossaan. Ennen tätä
vihittävät osallistuvat tuomiokapitulin järjestämään kolmipäiväiseen ordinaatiokoulutukseen.
Pappisvihkimysmessu järjestetään
3.11. Lapuan tuomiokirkossa.
Alueseurakunnan kaksi kappalaisen virkaa ja johtavan kappalaisen virka sekä kanttorin virka
olivat avoinna, ja valintaprosessi
etenee ensin tuomiokapitulissa ja

sen jälkeen seurakunnassa. Tuomiokapituli tutkii, ovat hakijat virkoihin kelpoisia. Sen jälkeen alueneuvosto haastattelee hakijoita ja
tekee esityksen kirkkoneuvostolle
ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Alueseurakunnan kanttori Johanna Ojala siirtyy marraskuun
alussa tuomiokapituliin määräaikaiseksi hiippakuntasihteeriksi, ja
häntä sijaistaa Tapio Lempola.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa on aloittanut uusi osapäiväinen lähetyssihteeri Mirjam Harju.
Vahtimestari-kiinteistönhoitaja
Martti Leikas jää vuodenvaihteessa
eläkkeelle ja lomailee loppuvuoden. Virka on avoinna. Lastenohjaajat Raili Rajamäki ja Seija Seppälä jäävät eläkkeelle myös vuodenvaihteessa. Toimet ovat haettavina.

Juhlia vapaaehtoisille
Alueseurakunnan ja Ylistaron
kappeliseurakunnan vapaaehtoistyössä mukana olleita kutsutaan
kiitokseksi vuoden aherruksesta
alueseurakunnassa juhlaan ja aterialle ja Ylistarossa kiitoslounaalle.
Alueseurakunnan vapaaehtoisia kutsutaan juhlaan keskiviikkona 21.11. klo 18. Juhla alkaa ohjelmalla Lakeuden Ristissä ja jatkuu
aterialla seurakuntakeskuksessa.
Erillisiä kutsukirjeitä ei lähetetä,
vaan jokaisen vapaaehtoistyönte-

kijäksi itsensä kokevan toivotaan
ilmoittautuvan lehtijutun perusteella.
Mukaan tulisi ilmoittautua viimeistään 9.11. Ystävän tuvalle, numeroon 418 4283.
Ylistaron kappeliseurakunnassa vapaaehtoistyössä tänä vuonna
mukana olleet kutsutaan yhteiselle kiitoslounaalle Lapuan kristilliselle opistolle sunnuntaina 2.12.
klo 12. Ilmoittautuminen seurakuntatoimistoon, puh. 4184 200.

Helpot häät 12.12.2012
Mieleenpainuva ja hyvin muistissa pysyvä hääpäivä on taas tarjolla
keskiviikkona 12.12.2012. Vihkimisen voi varata yksityiseksi tai tulla kello 19 Lakeuden Ristiin, jossa on ”joukkovihkiminen” eli vihitään useampi pari kerralla.
Lakeuden Ristin häät ovat ne
”helpot häät”, sillä seurakunta tarjoaa hääpareille ja heidän vierailleen seurakuntakeskuksen alasalissa kakkukahvit vihkitoimituksen
jälkeen.
– Ennakkoon olisi hyvä ilmoittaa tulostaan kirkkoherranvirastoon tai alueseurakunnan päivystävälle papille ja kertoa samalla
kahvitilaisuuteen tulevien vieraiden määrä, ettei kukaan jää ilman
kakkua, sanoo pastori Merja Lampila. Hän on joukkovihkimisessä
pappina, häämarssit soittaa kanttori Maria Väinölä.
Aivan hetken mielijohteesta
12.12.2012 tapahtuvaan vihkitoimitukseen ei kuitenkaan voi tulla.
– Laki sanoo, että avioliiton
esteiden tutkintaa on pyydettävä
seitsemän päivää ennen vihkimistä
eli viimeistään 5.12.2012, se riittää,
sanoo kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Kirsti Nummensalo.
Kun avioliiton esteet tutkitaan
kirkkoherranvirastossa, samalla
selvitetään, haluaako tulevat vihkipari, että heidän puolestaan rukoillaan Lakeuden Ristin messun
esirukouksessa eli ”luetaan kuulutukset”. Pakollista se ei ole. Samalla selvitetään, voiko vihkimisestä
kertoa jälkeenpäin perheuutisissa
lehdissä.
Jos esteet tutkitaan muualla
kuin Seinäjoen seurakunnassa, todistus pitää olla mukana vihkitilaisuudessa.
Jos haluaa vihkimisen 12.12.
2012, mutta ei halua mukaan jouk-

kovihkimiseen, voi kirkon, papin
ja kanttorin varata kirkkoherranvirastosta tai seurakuntatoimistoista.
Lakiteksti sanoo, että kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa
määrätyllä tavalla. Kihlakumppanit –ilmaus tarkoittaa lähinnä lupausta avioitua, ei välttämättä virallista sormusten vaihtoa. Vihkimisen toimittaa pappi. Kirkollisesti
vihittävien tulee olla rippikoulun
käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen
kihlakumppani ei ole kirkon jäsen,
heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on
muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.
Avioliitto, joka on solmittu
muussa kuin evankelis-luterilaisen
kirkon käyttämässä järjestyksessä,
voidaan pyydettäessä siunata.
Seurakunnan jäsenelle vihkiminen eli papin ja kanttorin palvelut
ja kirkon käyttö ei maksa mitään.
Kirkkoherranvirastosta ja seurakuntatoimistoista annetaan mielellään lisätietoja.
Yhteystietoja: kirkkoherranvirasto (klo 9–15), 418 4228, 418
4229, 418 4230, alueseurakunnan
päivystävä pappi (klo 9–14) 418
4220, Nurmon seurakuntatoimisto
(klo 9–14) 418 4371, Peräseinäjoen
seurakuntatoimisto (klo 9–15) 418
4411, Ylistaron seurakuntatoimisto
(ma–pe klo 9–13, ti klo 15–17) 418
4200.

Lakeuden Risti
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samalta, mutta siinä on eroja paikkakunnittain.
Ossi Viita tulee Peräseinäjoelle
jo 23.11., jolloin hän luennoi kello 19 seurakuntatalolla alkavassa
tilaisuudessa Peräseinäjoen seurakunnan vaiheista. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu ja mahdollisuus keskusteluun.

Markku Ylisen ja ohjaaja Eija-Irmeli Lahden kanssa.

Repliikit keksitty
Ossi Viita korostaa, että historia
ei ole totuustiede, vaan kaikki on
tulkintaa, jota tehdään asiakirjojen perusteella. Tutkija tekee omia
valintojaan. Kenelläkään ei ole tiedossa, mitä henkilöt ovat puhuneet 300 vuotta sitten, vaan repliikit ovat keksittyjä, itse tapahtumat perustuvat historiallisiin asiakirjoihin.
Kirkkonäytelmään Ossi Viita sanoo tuoneensa merkittäviä, isoja
asioita seurakunnan historiasta.
Näytelmä valmistuttua huomattiin, miten paljon Ylistarossa ja
Peräseinäjoella käytettävä murre
eroavat toisistaan: – Muualta päin
kotoisin olevan korvaan EteläPohjanmaan murre kuulostaa aina

Keskikäytävä ”strada”

Leena Hautala

– Kun kuntaa ei ollut, ihmisten
identiteetti rakentui seurakunnan
kautta. Kun saatiin jotakin omaa
ja yhteistä – vaikka rakentaminen
tai papin palkkaaminen rasittikin
taloutta – oma kirkko, oma pappi
olivat rakkaita, sanoo Peräseinäjoen seurakunnan historiasta kirkkonäytelmän kirjoittanut dosentti
Ossi Viita Helsingistä.
Ylistarolaissyntyinen Ossi Viita
on kirjoittanut Peräseinäjoen historian, ja korostaa, että historiakirjan ja kirkkonäytelmän kirjoittaminen ovat kaksi eri asiaa. Markku
Ylinen sai suostutella häntä työhön pitkään.
– Koin riittämättömyyttä, mutta Markku soitti ja soitti ja totesi
aina, ettei muitakaan ole löytynyt,
sanoo Ossi Viita.
Työ alkoi loppuvuodesta 2011,
ja siinä auttoivat keskustelut

Nuoret työstävät omaa osuuttaan kirkkonäytelmään sekä ohjaaja
Eija-Irmeli Lahden (vas.) kanssa että omassa porukassaan. Kuvassa
Hanna-Maria Haapamäki (oik.), Henna Rajala, Salla Köykkä, Annukka
Mäki-Reino, Maria Rissanen ja Eero Rissanen. Poikia kaivattaisiin mukaan lisää.

Kirkkonäytelmän ohjaaja Eija-Irmeli Lahti kertoo, että harjoituksia ennen tuomisunnuntain 25.11.
ensi-iltaa on parisenkymmentä.
Näyttelijöitä on mukana yli 20, ja
lisäksi kuorolaisia.
– Sota-ajasta kertovaan kohtaukseen tulee surevien naisten
kuoro, joka hyräilee heille tehtyä
itkuhymniä mustiin pukeutuneina ja kuvailee sillä äitien ja leskien
tuskaa, kertoo Eija-Irmeli Lahti:
Mukaan on värvätty myös nuoria, jotka tuovat 1980-luvulle päättyvän näytelmän nykyaikaan.
Eija-Irmeli Lahti sanoo, että
kirkkonäytelmien esityspaikassa
kirkon kuorissa ongelmana saattaa
olla ahtaus. Peräseinäjoen näytelmässä näyttelijöitä on kerrallaan
kohtauksissa vain muutama. Näyttelijät istuvat kirkkokansan joukossa ja edustavat tavallisia seurakuntalaisia. Varsinainen ”strada”
on kirkon keskikäytävä, jota pitkin
näytelmässä ajetaan mm. polkupyörällä.
– Näytelmä lähtee 1700-luvulta ja sieltä tullaan aika rapsakkaa
vauhtia 1980-luvulle noin tunnin
aikana.
Eija-Irmeli Lahtea kirkkotila on
aina kiehtonut: – En tiedä, mikä
siinä on. Tiedän kyllä, ettei Jumala kirkossa asu, mutta tilassa on
jotakin, joka puhuttelee, Kirkko
asettaa myös omat vaatimuksen-

Raamattumeditaatio
Profeetta Elia 850 eKr.
(1 Kun 19)
Elämä ja toiveet romahtavat
Elia oli kiivas ja hellittämätön taistelija. Hän
sai vihamiehiä, joita hän pelkäsi. Elia pakeni
autiomaahan. Hän pysähtyi Keritinpurolle, hän istuutui kivelle pensaan juurelle ja
toivoi itselleen kuolemaa. Vesi virtasi hänen
jalkojensa juuressa. Silloin Elia huomasi, että iso lintu liihotti hänen luokseen ja toi hänelle nokassaan leipää.
Jumalan läsnäolo
Hän söi ja joi ja asettui makuulle. Mutta Herran enkeli tuli hänen luokseen, kosketti häntä ja sanoi: ”Nouse ja syö, muuten matka käy
sinulle liian raskaaksi”. Hän nousi jalkeille ja
söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa jatkaa
matkaa. Yöksi hän asettui luolaan.
Nykytilanteen jäsentäminen
Yöllä Elia kuuli Herran äänen: ”Miksi olet
täällä, Elia?” Hän vastasi: ”Vihamieheni etsivät minua, riistääkseen minulta hengen”.
Rohkaiseminen
Herra sanoi: ”Mene ulos ja seiso vuorella.
Herra kulkee siellä ohitsesi”. Nousi raju ja
mahtava myrsky. Myrskyssä Herra ei ollut.
Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta
Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjä-

Leena Hautala

Identiteetti rakentui seurakunnan kautta

– Kertokaa se asia näille, yleisölle, opastaa Eija-Irmeli Lahti Juhani Korhoselle ja Jouko Pitkärannalle. Harjoitukset alkoivat seurakuntatalolla,
nyt on jo siirrytty kirkkoon.
sa. Olen revitellyt kirkon seiniä.
Ehkä suurin rajoja koetellut esitys
oli Lapuan tuomiokirkkoon ohjaamani Histan häät. Olen itse kirjoittanut kirkkonäytelmän Enkelin siivellä, ohjannut mm. Rauha
Knuuttilan näytelmän, ja tehnyt
kirkkoon myös runokoosteita.
Yhteistyö kirjoittajan kanssa on
sujunut hyvin. Eija-Irmeli naurahtaa, että Ossi Viita on ollut hyvä
oppimaan.
– Kun tapasimme ensimmäisen
kerran, puhuimme näytelmän peruslaeista, koska hän ei ole aikaisemmin kirjoittanut näyttämölle.
Pitää olla joku ristiriita, joka elättää tilannetta. Samanmielisiä ei ole
kovin kauaa kiva katsella.
Papin rooleja näytelmässä on
kaikkiaan viisi, ja muutenkin näytelmä on hyvin miehinen. Roolitus ei ole ollut maailmasta helpointa; on ollut paljon innostuneita, joitakin on tullut harjoituksiin

ja he ovat huomanneet, etteivät
haluakaan olla mukana. Heidän
tilalleen on pitänyt hankkia uusia
esiintyjiä.
– Yhteen juurevan papin rooliin sain pelastajaksi vanhan ystäväni Esa Pertun, kertoo Eija-Irmeli
Lahti.

Esityksiä kolme
Kirkkonäytelmä ”Kotikirkko keskellä kylää” esitetään ensimmäisen
kerran tuomiosunnuntaina 25.11.
kello 18. Koululaisnäytäntö on
perjantaina 30.11., ja kolmas esitys ensimmäisen adventtisunnuntain iltana 2.12. kello 18. Samana
päivänä kello 10 on kirkossa ensimmäisen adventtisunnuntain perhemessu, rasamessu. Silloin toivotaan kirkkoon tulijoilla olevan
kädessään rasat, mahdollisimman
monilla tietysti kirkkorasat.
Leena Hautala

Levossa ja hiljaisuudessa
Hiljaisuuden toimintaa

ristystä seurasi tulenlieska, mutta
Herra ei ollut tulessakaan. Tulen
jälkeen kuului hiljaista huminaa.
Elia kuuli sen.

Minä 2012 jKr.
Arkielämän kaaoksessa
Minun pääni on usein kuin radio,
jossa on monta kanavaa auki yhtä
aikaa. En osaa poistaa harhailevia
ja ahdistavia ajatuksia. Mieleeni
tulvii yhtä aikaa epäonnistumiset,
pettymykset ja mieltäni vaivaavat
ihmissuhteet.
Hiljaisuuden retriitissä
Illan pimetessä ikkunaan heijastuu
tuohuksen liekki. Yö on luottamuksen varaan jättäytymistä, samoin kuin rukous. ”Tässä on minulla lupa olla levoton ja hajalla.
Pidä Sinä minut koossa. Herra suljen silmäni, ja sinä katselet ääneti
minua.”
Kohti eheyttä
Huomaamatta mieltäni vaivaavat asiat
muuttuvat pienemmiksi ja Pyhän läsnäolo
suuremmaksi. Eheytymiseen kuuluu myös
se, että myönnämme pimeät puolemme ja
puemme ne sanoiksi, näin muistan lukeneeni jostakin.

Toimintaan rohkaiseminen
”Tule Herra Jeesus, tähän tilanteeseen. Asetu meissä lepoon. Muuta kärsimys kärsivällisyydeksi. Hiljaisuus, suojele meitä. Hiljaisuus, idätä meissä oikeita sanoja. Hiljaisuus,
nosta meidät uuteen alkuun”.
Helena Turja

Hiljaisuuden lähteellä klo 17–18, Lakeuden Ristin toimituskappelissa.
31.10. klo 17 Rukoushetki: Johanna Rinkineva, luento, Kalle Hiltunen: Ikävöivä
usko Paavo Ruotsalaisella ja Ristin Johanneksella
14.11. klo 17 Rukoushetki: Marjatta Nuutinen-Koittola, luento, Antti Maunumaa:
Psalmi 90 – ihmisen osa kuoleman äärellä
28.11. klo 16.15–16.45 Psalmilaulu harjoitus. Klo 17 Rukoushetki: Matti Kristola,
luento, Riitta Linna: Hoitava laulu
Arkiretriitti
13.–20.1.2013 Päivittäinen hiljentyminen
Raamatun sanan valossa. Arkiretriitti on
tapa viettää ohjattu retriitti keskellä arkielämää.
Hiljaisuuden retriittejä
8.–10.3.2013 Psalmilauluretriitti Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella. Psalmilaulua ohjaa musiikkipedagogi Hilkka-Liisa Vuori, hiljaisuuteen
johdattaa pastori Helena Turja. Retriitin
hinta 175 € (Seinäjoen seurakuntalaisilta
130 €). Ilmoittautuminen viimeistään 25.2.
lapua.tuomiokapituli@evl.fi tai Leena Hirvelä, puh. 0207 630923.
www.seinajoenseurakunta.fi/
hiljaisuuden-retriitit
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Perheneuvojan työstä eläkkeelle jäävä Matti Mäntykoski:

Ihminen tarvitsee toista ihmistä
Perheneuvojan työn parhaita
hetki ovat ne, kun uusia polun päitä löytyy.
– On uskomatonta, miten vaikeista tilanteista ihmiset selviävät.
Perheneuvojan mukana olemisella
ja kuuntelemisella on uskomattoman suuri merkitys. Se, että istun
tässä kiltisti ja yritän pitää suuni kiinni, usein jo auttaa. Ihmiset
yleensä löytävän sen polun pään,
josta asiat alkavat purkautua.
Avun hakeminen ja pyytäminen
ei ole aina helppoa.
– Ei ole helppo myöntää, että
oman perheen asiat eivät ole hyvin. On helpompi kieltää, lakaista
maton alle tai ajatella, että itse nämä omat ongelmat on selvitettävä.
Apua kannattaa hakea ajoissa, ettei
lusikoiden jakaminen ole ainut asia,
mistä puhutaan. Monia asiakkaista
on sanonut, että olisi pitänyt tulla
aikaisemmin.
– Kun ihmiset tulevat tänne, he
ovat tosissaan. Enää ei kierrellä ja
kaarrella, vaan puhutaan suoraan
ongelmista. Moni mies on tullut
itkien, kun vaimo on lähtenyt.
Kun tällaisia tarinoita on kuullut
tarpeeksi, miestelyt tuntuvat köy-

Pohjalaismaisema,
kesämökillä
puuhailu ja
hakojen hakkaaminen ovat
asioita, joista
perheneuvoja
Matti Mäntykoski virkistyy,
Ne tuovat
myös sisältöä
tuleviin eläkepäiviin.
käiseltä puheelta. Voi olla nöyryyttävää myöntää, että tarvitse toista
ihmistä. Sen näkeminen ja myöntäminen helpottaa, ja sen jälkeen
voi toimia oikein, sanoo Matti Mäntykoski.

Puoliso ei
itsestäänselvyys

Parisuhteessa pitäisi toteutua oikeudenmukaisuus. Perhe on puolisoiden yhteinen yritys, jossa molempien pitää olla asialla.

Palveleva puhelin jo 40 vuotta
P

Kyösti Lähteenmäki esitti
Kirkkohallintokunnassa ja myöhemmin kirkkoneuvostossa pit-

kään ollut Leo L. Norja oli mukana
”synnyttämässä” Palvelevaa puhelinta Seinäjoen seurakuntaan.
- Sairaalapappi Kyösti Lähteenmäki alkoi seurakuntakeskuksen
aulassa kertoa sairaalateologien
koulutuksessa kuulemastaan Palvelevasta puhelimesta, joka oli tullut
Suomeen Amerikassa työskennelleiden pappien mukana. Otimme
yhteyttä silloin kappalaisena olleeseen Jussi Saloon ja pohdimme asiaa
syvällisemmin. Kyösti Lähteenmäki
teki kirkkoneuvostolle esityksen, ja
se käsiteltiin 15.3.1972. Sen jälkeen
esitys meni kirkkohallintokuntaan,
joka käsitteli asian jo 23.3. Perustettiin toimikunta, johon Kyöstin
lisäksi nimettiin Jussi Salo, Aarno
Sivunen ja allekirjoittanut, muistelee Leo L. Norja.
Toimikunta nimettiin keväällä, ja syksyllä toiminta aloitettiin.
Jo ennen aloittamista oli kerätty
60 päivystäjää ja heidät koulutettu. Puheluihin vastattiin Seinäjoen
verkkoryhmän eli 964 -alueelta ja
numero oli 22 222.
Palvelevalla puhelimella oli pitkään myös oma johtokunta, nyt
hallinto on diakoniatyön toimikunnan alainen työryhmä.
Palvelevan puhelimen 40-vuotisessa historiassa on monia vaiheita.
Yksi on valtakunnallisen numeron
071 tuleminen, seuraavaksi vanhan
Vaasan läänin alueen toimipisteet
Vaasa, Kokkola ja Seinäjoki päivystivät yhdessä. Vuoden 2005 alusta päivystys on ollut valtakunnallinen.
Palvelevan puhelimen rinnalla toimii palveleva netti, johon voi
jättää mieltään askarruttavan kysymyksen. Vastaus luvataan viiden
päivän sisällä.

Ongelmat muuttuneet
Palvelevan puhelimen periaate on,
että päivystäjät vastaavat nimettöminä, lähimmäisinä, unohtaen
työnsä ja taustansa. Julkisuudessa

eivät päivystäjät esiinny
nimellään tai
kasvoillaan.
1970-luvulta saakka
päivystäjänä
toiminut henkilö
”Maija” kertoo, että vuosien mittaan puhelut ovat muuttuneet.
Kun vastattiin vain omasta maakunnasta tulleisiin puheluihin, ongelmat olivat tutumpia, ja saattoi
olla henkilöitä, jotka soittivat toistuvasti.
– Joskus soittajalla saattoi olla
hirveä hätä, esimerkiksi itsemurhauhka. Sellaisia puheluita ei enää
tule, vaikka itsemurhasta voidaan
keskustella. Seksuaalisuudesta puhuttiin aikaisemmin enemmän.
Nyt puhuminen on vapaampaa.
Yksinäisyys on yhä enemmän esillä.
Kun mielenterveyshoito muuttui
sairaalasta avohoitoon, mielenterveyttä koskevat puhelut lisääntyivät. Uskallan sanoa, että kirkon Palveleva puhelin on myös merkittävä
mielenterveyspalveluiden tarjoaja,
toteaa ”Maija”.
– Kun saa puhua nimettömänä
nimettömälle henkilölle, kynnys
soittoon on matala. Soittajat myös
tietävät, että kirkon puhelinpalvelussa voi keskustella hengellisistäkin asioista. Keskustelut niistä ovat
lisääntyneet.
– Palvelevan puhelimen päivystäjä on vaitiolovelvollinen, eikä hän saa ryhtyä antamaan omia
neuvojaan tai mielipiteitään soittajalle, korostaa ”Maija”.
Mitä sitten päivystäjä vapaaehtoistyöstään saa itselleen?
”Maija” vastaa: – Varmaan siitä
saa samaa kuin kaikesta muustakin
vapaaehtoistoiminnasta: tunteen
siitä, että on mukana jossakin, jota
pitää tärkeänä.
Leena Hautala

– Se on vähän niin kuin lapsuudessa 50-luvulla, kun syyskyntöjä
tehtiin. Täytyi olla kaksi hevosta,
koska aura oli niin raskas. Yhdellä
hevosella aura ei liikkunut, tarvittiin
kahta. Perheessäkin tarvitaan kahta
vastuunkantajaa, että jaksetaan.
Matti Mäntykoski muistuttaa,
että puolisosta ei saisi tulla myöskään itsestäänselvyys.
– Olen havainnut, että kun mennään yhteen, niin joskus ollaan kuin
karjatilallisia: Ajatellaan, että nyt se

akka on mun omaisuutta, kun sillä
on mun sormus, ja sitä saa kohdella kuinka vain. Piironki nurkassa on
itsestäänselvyys – ei koskaan toinen
ihminen. Puoliso ei ole talouskone,
porstua matto tai siivouskone.
Parisuhde ei ole vain tunnejuttu, siinä tarvitaan ennen kaikkea
tahtoa – sitä, mitä papin edessä luvattiin. Tämä on hyvä muistaa varsinkin silloin, kun naapuri alkaa
näyttää mahdottoman mukavan
näköiseltä.
– Naapurin emäntä on mukava
aidan toisella puolella, mutta auta,
kun hänen kanssaan asuu saman
katon alla vuorokauden ympäri,
niin alkavat ikävätkin puolet näkyä.
Perheneuvojalla on vinkkejä siihen, miten parisuhdetta tulisi hoitaa.
– Toiselle täytyy osoittaa tykkäämistä. Kestohoitoa ja huomioon ottamista tarvitaan, niin kujin kukat
tarvitsevat vettä ja Substralia. Myös
kuulumisten vaihtoa tarvitaan, että
kerrotaan omista menoistaan toiselle. Näin pysytään samassa maailmassa, muistuttaa perheneuvoja
Matti Mäntykoski.
Minna Ylimäki-Hemminki

Ympäristödiplomia
haetaan uudelleen
K

irkon ympäristödiplomia haetaan Seinäjoen seurakunnalle
uudelleen. Diplomin voimassaolo
päättyy tämän vuoden lopussa.
Kun seurakunta hakee diplomia, se pyytää ns. ulkoista auditointia. Auditoijan nimeää oma
hiippakunta. Syyskuun alussa Seinäjoella oli auditointi, ja sen päätteeksi auditoijat Layla Ahonen ja
Mari Ylönen kertoivat, että he suosittelevat diplomin myöntämistä
seurakunnalle.
Seurakunnan ympäristöryhmä
oli puheenjohtajansa Jari Jaskarin
kanssa paikalla, kun auditoijat kyselivät lisätietoja ympäristöohjelmasta ja –katselmuksesta. Ne laati
kevään aikana Pasi Perttula, joka
laati myös aikaisemman seurakunnan ympäristöohjelman.
Auditoijat totesivat, että seu-

rakunnassa on tehty hyvää työtä,
ohjelmassa tavoitteeksi asetettuja
asioita on tehty.
Erityistä kiitosta saivat mm.
seurakunnan keittiöpalvelut. Lähiruoka ja luomu ovat päivittäisessä
käytössä.
Kiinnostuneina Mari Ylönen
ja Layla Ahonen tutustuivat seurakuntakeskukseen aulaan pystytettyyn näyttelyyn. Lapsityönohjaaja Päivi Linna ja lähetyssihteeri
Pia Ketola olivat koonneet näyttelyn siitä, miten seurakunnan
lapsi- ja lähetystyössä käytetään
hyväksi luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.
Auditoijien raportti menee seuraavaksi hiippakunnan ympäristöryhmän käsittelyyn, ja kirkkohallitus myöntää diplomin jatko-ajan
marraskuussa.

Leena Hautala

alveleva puhelin on Suomen
suurin auttava puhelinpalvelu, joka on osassa Suomea toiminut 1960-luvun alkupuolelta, Seinäjoella syksystä 1972.
Nyt Palveleva puhelin toimii valtakunnallisena ja numeroon 01019
0071 vastataan sunnuntaista torstaihin kello 18–01, perjantaisin ja
lauantaisin kello 18–03. Seinäjoella
puheluihin vastataan kolme tuntia
illassa, ja puhelut yhdistyvät koko
maan alueelta siihen puhelimeen,
joka on vapaana.
– Seinäjoella vastattiin viime
vuonna noin 1 900 puheluun, koko
maassa 31 päivystyspisteessä pystyttiin vastaamaan 51 309 puheluun.
Kaikki yrittäneet eivät päässeet läpi, kertovat Palvelevan puhelimen
toiminnasta Seinäjoella vastaavat
diakonissa Johanna Rinkineva ja
pastori Anna Saaristo.
He kertovat, että vapaaehtoisia,
palkattomia päivystäjiä oli vuoden
2012 alussa Seinäjoella 88. Heistä
noin kolmasosa on seurakuntien
työntekijöitä, ja joukosta löytyy
monenlaisia ihmissuhdetyöläisiä.
Palveleva puhelin on kirkon merkittävää, mutta hiljaista työtä, josta ei seurakunnille myöskään tule
suuria taloudellisia kustannuksia.
– Päivystäjäksi kutsutaan. Yleensä joku jo päivystäjänä oleva vihjaa
henkilöstä, jota voisi kysyä. Päivystäjien sitoutuminen on vahvaa.
Mukana on edelleen henkilöitä, jotka ovat olleet mukana koko 40 vuoden ajan. Päivystäjiä on Seinäjoen
lisäksi koko suomenkielisen EteläPohjanmaan alueelta. Vuoro tulee
vain muutaman kerran vuodessa.
Syys- ja kevätkaudella järjestetään
päivystäjien koulutustilaisuuksia
suunnilleen kerran kuukaudessa,
sanoo Johanna Rinkineva.

Minna Ylimäki-Hemminki

– Minulle tämä on kirkon tärkeintä työtä. Kun muualla itketään, ettei ihmisiä tule, tänne heitä tulee
jonoksi asti, toteaa 35 vuotta kirkon
perheneuvojana toiminut Matti Mäntykoski, joka jää eläkkeelle
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksesta ensi vuoden
alussa.
Perheneuvonnan perustehtävä
on pysynyt vuosien varrella samana: Se tukee ja auttaa parisuhde- ja
perheongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Tilanteet ja ongelmat
ovat monimuotoisempia kuin aikaisemmin.
– Vastaan tulee yhä rankempia
perhe- ja yksilötilanteita. Aloitin
nämä työt vuonna 1978, ja silloin
oli yksinkertaisempaa. Netti, huumeet ja kansainvälistyminen ovat
tuoneet uusia haasteita, Kun on
ollut oikein rankkoja tilanteita,
olen miettinyt, että pitää ihmisen
olla pimiä valitessaan tällaisen työn.
Nopeasti nämä väsymyksen hetket
ovat menneet ohitse. Olen kuitenkin enemmän tällainen arki- kuin
juhlapappi. Tämä työ sopii minulle.
En pidä keskipisteenä olemisesta,
hän sanoo.

Auditoijat Mari Ylönen (oik.) ja Layla Ahonen tarkastivat keittiön omavalvontasuunnitelman. Sitä esitteli pääemäntä Jaana Kujala. Kaikki
oli kunnossa.
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Miten surusta voi selvitä?
uulijaa huippaa, kun tukholmalainen terapeutti ja surutyön ohjaaja Esa Puolakanaho kertoo raskaista menetyksistään. Hän
on oikea mies kertomaan, miten
surusta voi selvitä.
Esa Puolakanahon isä, äiti ja
kolme veljeä ovat kuolleet ja kaksi
sisarusten poikaa tehnyt itsemurhan. Kolme ensimmäistä elinvuottaan hän vietti astman takia sairaalassa ja lapsena häntä käytettiin
seksuaalisesti hyväksi.
Suurimman surun aiheutti kuitenkin oma avioero, jonka myötä
hän menetti joksikin aikaa oikeuden tavata omia lapsiaan. Miten
surusta siis voi selvitä?
Heti alkuun Puolakanaho korostaa, ettei menetyksiä ole syytä
vertailla. Muutto tai työpaikan
menetys voi yhdelle olla yhtä
kova paikka kuin äidin kuolema
toiselle.

Puhu sinä,
minä kuuntelen

Läheiset eivät aina osaa reagoida suruun sopivalla tavalla pelätessään surevan voimakkaita tunteenpurkauksia. Voi olla, että surevaa ei kuunnella, koska moni
ei yksinkertaisesti kykene osallistumaan toisen suruun. Sen sijaan
puhekumppani yrittää usein vaihtaa aihetta johonkin keveämpään.
– Liialliset piristysyritykset ovat
harvoin korrekteja. Niiden aika
tulee sitten, kun menetyksestä on
kulunut riittävästi aikaa. Surevalle
on hyvä sanoa, että puhu sinä, minä kuuntelen.
Puolakanahon mielestä surevaa
ei pidä kieltää olemasta surullinen.
Vanhemmille ei myöskään kannata sanoa, että ole vahva lastesi
takia. – Tällainen viesti antaa ym-

Kynttilät syttyvät poismenneiden
rakkaiden muistoksi pyhäinpäivänä 5.11.
Klo 10 Ylistaron kirkossa
Klo 15 Nurmon kirkossa
Klo 18 Kitinojan kirkossa
Klo 18 Törnävän kirkossa
Klo 19 Peräseinäjoen kirkossa
Tilaisuudessa luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen siunattujen
oman seurakunnan jäsenten sekä
hautausmaahan haudattujen ulkoseurakuntalaisten nimet. Heidän muistolleen sytytetään muistokynttilät.
Pyhäinpäivänä ajatellaan uskossa ennen meitä eläneitä ja sanomme turvallisesti vanhan sielunmessun sanoin: ”Herra, alla heille iankaikkinen lepo, ikuinen valo heitä
valaiskoon”.
Toivo sävyttää myös muistohetkiä, joita seurakunnissa vietetään pyhäinpäivän ä. Niissä luetaan
edellisen pyhäinpäivän jälkeen
kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään kynttilät heidän
muistokseen. Palava kynttilä imaisee, että poisnukkuneiden muisto
elää. Samalla se julistaa Kristusta,
joka tuli valoksi kuoleman varjon
maahan. (Lähde: Lempiäinen: Pyhät
ajat)

Menetysdiagrammi
tuo surun paperille

Yksi keino surun työstämiseen on
tehdä henkilökohtainen menetysdiagrammi. Perustana on oman
elämän pituinen aikajana, johon
merkitään elämän suurin menetys päivämäärineen pitkänä poikittaisviivana.
Muut menetykset merkitään
janalle myös niin että viivan pituus
suhteutetaan suurimpaan menetykseen. Tällainen kaavio auttaa
hahmottaman oman elämän tragedioita.
– Olo ei välttämättä tule paljon
paremmaksi, vaikka hiljattain ilmaantunutta surua työstäisi kuinka. Se voi johtua siitä, että elämässä on muita menetyksiä, jotka ovat
jääneet käsittelemättä, Puolakanaho huomauttaa.
Puolakanahon vetämissä sururyhmissä joku onkin huomannut,
ettei ensiksi piirretty viiva olekaan
elämän suurin menetys.

Terapeutti itse on työstänyt
kahdeksan ihmissuhdetta, jopa
suhteen nykyiseen vaimonsa.
– Se paransi suhdettamme.
Ihmissuhteiden työstäminen on
myös vähentänyt murheitani. En
enää mieti ja murehdi menneitä.

Kirje auttaa
jättämään hyvästit

Monia vaivaa se, että ihmissuhteessa jäi jotain sanomatta, kun toinen
osapuoli kuoli. Viimeisiksi sanoiksi on voitu heittää jotain ikävää ja
ajattelematonta.
Tällaisestakin murheesta voi
vapautua kirjoittamalla suruntyön
loppuunsaattamiskirjeen menetetylle henkilölle. Sen voi kirjoittaa,
vaikka henkilö olisi jo kuollut.
Terapeutin mielestä tärkeintä
on saattaa kommunikaatio päätökseen, eli sanoa vielä se, mikä
jäi sanomatta. Kirje on hyvä lukea
ääneen jollekin toiselle osapuolelle, jolloin tulee tunne, että se on
tullut kuulluksi.
Kirjeen lopussa jätetään hyvästit. Se voi olla hankalaa, mutta
hyvästejä ei jätetäkään kyseiselle
henkilölle, vaan sille tuskalle, jota
surija on joutunut kantamaan.
– Parasta olisi, jos konfliktit voisi
sopia kasvokkain, mutta aina se ei
ole mahdollista.
– Äitini oli hyvin sairas ja dementoitumassa. Vaikka pelkäsin loukkaavani häntä, menin hänen luokseen keskustelemaan vanhoista asioista. Itkimme siinä sitten yhdessä.
Puolakanaho uskoo, että jos
hän tekee parhaansa vilpittömällä
mielellä, ei keskustelu voi mennä
väärin.
– Jos toiset ihmiset eivät aina
ymmärrä vilpitöntä tahtoani, se ei
ole minun ongelmani.

Esa Puolakanaho auttaa työkseen ihmisiä suremaan. Hän sanoo, että
menetyksiä ei voi vertailla toisiinsa.
Surun työstäminen saa parhaimmillaan aikaan sen, että ihminen
kokee helpotusta ja pystyy elämään
menneen kanssa. Suruprosessin läpikäynyt saa uutta elämäniloa ja on
enemmän mukana nykyhetkessä.
Elämä eletään kuitenkin tässä – ei
menneessä eikä tulevassa.

Lisätietoja: John W. James & Russel Friedman (2010): Surun työstäminen.
Käännös Esa Puolakanaho. Svenska institutet för sorgbearbetning.
Teksti Tytti Pääkkönen/
Kotimaadeski

Tuhkahautausten määrä kasvaa
T

uhkahautausten määrä Seinäjoen hautausmaille kasvaa
vuosi vuodelta. Viime vuonna seurakunnan kaikista hautauksista oli
37,3 % tuhkahautauksia, Törnävän
hautausmaalla jo yli 50 %.
Puistopäällikkö Esko Karttunen
kertoo, että vainajan tuhkan hautaamiseen on monia eri vaihtoehtoja. Niin Törnävän, Nurmon kuin
Ylistaronkin hautausmaalla voidaan haudata uurna- eli muistolehtoon – Peräseinäjoelle uurnalehto
on tulossa vasta ensi vuonna. Uurnalehtoon haudattaessa omaiset
eivät ole paikalla, vaan uurnan laskussa hautaamisesta huolehtivat
seurakunnan työntekijät. Uurnan
lasku hoidetaan siunaavan papin
johdolla saman kaavan mukaan
kuin aina muulloinkin.
– Uurnalehdon periaate on, että alueesta tehdään hautausmaakartta ja paikat mitataan tarkasti.
Paikat eivät ole omaisten tiedossa, mutta esimerkiksi puolisoiden
tuhkat voidaan haudata vierekkäisiin paikkoihin. Yhteiseen muistomerkkiin tulee nimilaatta, ja kukat ja kynttilät jätetään yhteiseen
muistopaikkaan. Uurnalehtoon
voidaan haudata myös anonyymisti eli nimilaattaa ei laiteta. Täällä
Seinäjoella kuitenkin ihmiset pitävät nimilaattaa tärkeänä, kertoo
Esko Karttunen.

Kun vainajan tuhka kätketään
uurnalehtoon, uurnan hankkiminen ei ole välttämätöntä.
Kaikilla Seinäjoen hautausmailla voidaan tuhkauurna haudata
myös uurnahautaan. Uurnahaudat ovat arkkuhautapaikkoja pienempiä hautapaikkoja, jolle omaiset hankkivat hautamuistomerkin
ja hoitavat hautaa itse tai maksavat seurakunnan hautainhoitorahastolle haudan hoidosta. Yhteen
uurnahautapaikkaan mahtuu yhdeksän uurnaa.
Tuhkauurna voidaan haudata
myös vanhaan sukuhautaan. Yhteen normaalikokoiseen metrin
arkkuhautapaikkaan voidaan haudata 18 uurnaa.
– Suurin osa Seinäjoen hautausmaille haudatuista tuhkauurnista haudataan uurnalehtoon tai
vanhaan sukuhautaan, sanoo Esko
Karttunen.

Uurnan luovutus
Jos vainaja tuhkataan, hautajaiset sujuvat samalla kaavalla kuin
arkkuhautauksessakin. Ainoa ero
on, että siunauksen jälkeen arkku
jää kirkkoon tai kappeliin. Törnävän hautausmaalla seurakunnan
työntekijät siirtävät arkun säilytystilaan, kappeliseurakunnissa
on ennakkoon sovittava hautaustoimiston kanssa arkun kuljetus

Leena Hautala

Pyhäinpäivän
tilaisuudet

märtää, ettei se ole tärkeää, miten
vanhempi itse voi.
Monesti sanotaan myös, että aika parantaa haavat.
– Aika ei tee yhtään mitään
vaan se, mitä me teemme ajan kuluessa, Puolakanaho vakuuttaa.
– Voimme paeta hyvin kauan
omaa sisäistä tuskaamme, mutta
ennemmin tai myöhemmin meidän
on kohdattava se. Minusta on parempi, että se tapahtuu ennemmin.
Esa Puolakanaho ymmärsi
omassa terapiassaan, että hänen
olonsa ja tämänpäiväinen tilanteensa ovat hänen henkilökohtaisen historiansa tulosta.
– Ymmärsin, että jos en pysty käsittelemään joitain asioita, ne
vaivaavat minua loppuikäni.

Kristiina Kontoniemi

K

Törnävän hautausmaan uurna- eli muistolehdon muistomerkin kivimuuri on täyttynyt nimilaatoista. Uurnalehtoon haudattavien määrä
kasvaa vuosi vuodelta.
Törnävän krematorioon.
– Siunauksen jälkeen omaiset
vievät kukat joko uurnalehdon
muistomerkille tai hautapaikalle.
Siunaustilaisuudesta sovittaessa
olisi hyvä jo sopia myös uurnan
luovutus, joka voi tapahtua aikaisintaan keskiviikkona, jos siunaus on ollut viikonloppuna. Myös
uurna on hankittava samaan aikaan kuin arkku, jos hautapaikka
on uurnahauta tai vanha sukuhauta, selittää Esko Karttunen.
Usein omaiset ovat järjestämässä hautajaisia ensimmäistä kertaa

elämässään, ja monet asiat ovat
outoja ja vieraita. Aina kannattaa
kysyä, jos joku asia on epäselvää.
Surun keskellä monet asiat voivat
tuntua vaikeilta, ja samaa asiaa
joutuu kysymään montakin kertaa – eikä sitä tarvitse häpeillä, sillä
se on aivan ymmärrettävää. Apua
antavat niin kirkkoherranviraston,
seurakuntatoimistojen kuin hautausmaidenkin työntekijät. Siunauskeskustelussa voi siunauksen
toimittavalta papilta vielä tarkistaa
asioita.
Leena Hautala
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Ylistarossa kuulutuksia haudoille
listaron hautausmaan ns. keskimaan alueen noin 70 haudalle on laitettu syyskuun lopussa
kuulutuskylttejä.
– Kävimme alueen läpi, ja kuulutus on laitettu haudoille, joiden
hoito on laiminlyöty ja joiden
hautaoikeiden haltijasta ei seurakunnalla ole tietoa, sanoo puistopäällikkö Esko Karttunen.
Ylistaron
puistopuutarhuri
Anitta Punkari kertoo, että kuulutuksen asettamiselle oli korkea kynnys: Jos haudalla oli tänä
vuonna laitettu kesäkukka, se
osoitti omaisten hoitavan hautaa.
Kuulutus on laitettu haudoille,
joiden kiven tekstistä ei saa selvää
tai kivi on kaatunut ja joilla kasvaa
vain ruohoa.
Esko Karttunen kertoo, että

kuulutuskyltti on haudalla ensi
vuoden syksyyn saakka, jos omaiset eivät ota yhteyttä tai kunnosta
hautaa. Sen jälkeen tulee erillinen
ilmoitus haudan palautumisesta
seurakunnalle ja myöhemmin kivet poistetaan.
– Joka hautausmaalta kysellään
aina paikkoja vanhimmilta osastoilta, ja uskoisin seurakunnalle
palautuvien paikkojen menevän
nopeasti kiertoon. Kun hautapaikkaan haudataan uudelleen, se elävöittää vanhoja osastoja: hautaa
hoidetaan ahkerasti, sinne laitetaan uusi kivi.
Luettelo ja valokuvat kuulutushaudoista ovat Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimistossa, jonne voi ottaa asiasta
yhteyttä.
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hmisen elämänkaaressa on joitakin merkkikohtia, joista ilmoitetaan usein myös julkisesti, tavallisesti sanomalehdessä. Niitä ovat ainakin lapsen syntymän, josta voidaan tiedottaa lehden ”Syntyneitä” -osastossa, kihlaus ja vihkiminen, joita varten on omat osastonsa, kypsään ikään ehtineiden
tasavuotissyntymäpäivät ja kaaren loppukohta, josta tiedotetaan
yleensä kuolinilmoituksella.
Tässä tarkastellaan elämänkaaren ääripäihin liittyvää tiedottamista tietäen hyvin, että tällaisten
ilmoitusten laatiminen on hyvin
henkilökohtainen asia.

Ilmoitus
lapsen syntymästä

Lapsen syntymästä kertovan ilmoituksen yhteydessä mainitaan
yleensä myös nimenanto. Edelleen suurin osa valtaluterilaisen
maamme lapsista kastetaan. Siitä ilmoittamiseen käytetään hyvin
usein vakiintunutta ilmausta ”sai
kasteessa nimen Paavo Petteri” tai
”kastettiin Paavo Petteriksi”.
Mutta mitä kastetoimituksessa
eli ristiäisissä varsinaisesti tapahtuu? Tässä asiassa näyttää monien
kristinopin tietämys pahasti horjuvan. Kastava pappi ei anna nimeä,
vaan lapsi otetaan kasteessa kristillisen seurakunnan jäseneksi sillä
nimellä, jonka vanhemmat ovat
hänelle antaneet. Vanhemmat
ovat voineet päättää nimestä ja
käyttääkin sitä jo ennen kastetta.

Asiallisesti oikeampi (ja mielestäni kauniimpi) ilmaus lapsen
syntymästä ja nimen ilmoittamisesta on esimerkiksi seuraava (jota
kyllä jonkin verran käytetäänkin):
12.2.2012 syntynyt poikamme Paavo Petteri vietti kastejuhlaansa (t.
kastettiin) 14.4.2012. Paavo Petteri
ei siis saanut kasteessa nimeä, se
hänelle annettiin jo aikaisemmin.

Kuolinilmoitus
Ilmoitusta läheisen poismenosta laaditaan usein järkytyksen ja
avuttomuuden vallassa, ja siksi siinä turvaudutaan helposti ilmauksiin, joita on nähty käytettävän
usein muissakin kuolinilmoituksissa. Koska useimmin hautajaiset
järjestetään vain pienessä omaisten ja lähiystävien piirissä – yksilöllistyvän yhteiskunnan ilmentymiä sekin – kuolemasta ilmoitetaan lehdessä vasta hautajaisten
jälkeen. Hyvin yleisesti käytetään
tällöin ilmausta, jossa esiintyy fraasi läsnä ollessa: ”siunaus toimitettiin läheisten läsnä ollessa”. Näitä
sanoja käytetään laskelmieni mukaan noin puolessa kaikista kuolinilmoituksista.
Kyseisessä fraasissa ihmisiä tuntuu usein askarruttavan vain se
pieni oikeakielisyysseikka, kirjoitetaanko läsnä ollessa yhteen vain
erilleen. Tätä kysytään Kielitoimiston neuvonnasta silloin tällöin.
Neuvontavuoroon
sattuessani
olen – eri sanoiksi kirjoittamisen
neuvon lisäksi – pyrkinyt virittä-

IKKUNA MAAILMALLE

Kotiutumisia
Nimikkolähetit Kirsti Kirjavainen ja Merja Kramsu kotiutuvat työkauden päättyessä – Merja palaa vielä takaisin Pietariin, mutta Kirsti
jää kevään päätteeksi eläkkeelle.

Agricolan askelissa

Valkoinen kuulutuskyltti kehottaa
hautapaikan haltijaa ottamaan
yhteyttä seurakuntatoimistoon.
Ellei yhteydenottoa vuoden sisällä tule, hautapaikka palautuu
seurakunnalle ja myydään edelleen.

Tiedotuksia elämänkaarelta
I
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Taru Kolehmainen
Kielikello 1/2012

Matkakuvia
Kirsti Kirjavainen lähettää ystäväkirjeensä Nepalista ja kiittää niin
tuesta kuin rukouksesta monen vuoden ajan tukijoitaan vuodesta 1977.
– Nyt (4.10.) olen viimeistä viikkoa työssä Nepalissa: orientoin uusia ja luovutan töitä, kokouksissa ja kenttäseurannassa.
Kevääseen olen Suomen Lähetysseuran julistustyössä, vieraillen
nimikkoseurakunnissani ja muissa Nepalia tukevissa seurakunnissa. Toukokuusta 2013 jään eläkkeelle. Nepalia, toista kotimaatani en
varmaan koskaan jätä, en ajatuksista enkä rukouksista, kirjoittaa
Kirsti Kirjavainen.
Hän kertoo matkastaan Muguun: - Matkasta Muguun voisi kirjoittaa vaikka kirjan: neljä päivää koneen odotusta Nepalgunjissa,
Jumlasta Muguun kaksi päivää kävellen yli 4300 m korkeiden kukkuloiden, viisi päivää Mugussa työssä, kaksi päivää kävellen Bajuraan, missä oli maanvyörytyön seuranta, ja lopulta päivässä lentäen
ensin Nepalgunjiin ja sieltä Kathmanduun.
– Vuorilla oli kylmää ja makuupussi tarpeen; laaksoissa yli 30 astetta lämmintä ja 10 – 12 tunnin kävely teki kyllä uupuneeksi, niin
uupuneeksi, etteivät shakaalit, koirat, kirput eivätkä luteet yöllä
herättäneet. Lampaita oli vielä syksyisissä laaksoissa, muuleja päivässä noin tuhat ohittelemassa kapeilla poluilla. Muulit kuljettivat
suolaa ja riisiä syrjäisiin lääneihin.
– Kyllähän tämä kävely oli ihana monen kuukauden toimistotyön ja etelän kulkemisen jälkeen. Aikaa on vain pakko olla jos
kylille lähtee.
– Minulla on parit läksiäiset, niissä soittavat näkövammaiset
ja tanssivat kuurot, puheitakin kai on pakko olla. Ensimmäisestä
viimeiseen päivään olen rakastanut olla tässä Herralta saamassa tehtävässäni; väliin sisulla, hammasta purren, useimmiten kuitenkin
tosi kiitollisena ja itse paljon siunausta ja palautta saaneena, oppien,
rukoillen. Ihmiset ovat olleet minulle tärkeitä, usko aina perustana
ja kokonaisvaltaisuuden luomana. Hankkeiden yhteystyön ja rukouksien vuoksi
ehkä tulokset ovat paremmat kuin
omat kaksi
kättäni olisivat riittäneet.
Lähetys on
yhteistyötä ja
kiitoksemme
Herrallemme
hänen työstään meidän
puolestamme, kirjoittaa Teltassa maanvyörypaikalta Nepalin Bajurasta.
Kirsti Kirja- SLS rakentaa 18 taloa sekä vesijohdot ja paranvainen.
taa sairaalan tasoa. Tukena 150 taloudelle.

Kirsti Kirjavainen

mään keskustelua siitä, tarvitaanko tätä ilmausta itse asiassa lainkaan.
Mitä fraasilla läsnä ollessa oikein halutaan ilmaista? Eikö sillä
kerrota vain, että hautajaiset on
toimitettu läheisten kesken, lähipiirissä tai joka vain perhepiirissä
(ja samalla halutaan ehkä selittää,
miksi laajempaa tuttavapiiriä ei ole
kutsuttu mukaan)?
Miksi asiaa ei voida siis suoraan
ilmaista näillä luontevilla ilmauksilla? Mihin tarvitaan jäykän
virastokielistä fraasia läsnä ollessa,
joka ilmeisesti on irronnut virallisen toimituksen, avioliittoon
vihkimisen, kaavan sanamuodosta
”näiden todistajien läsnä ollessa”.
– Hautajaisissa ja varsinkaan siitä
tiedottamisessa ei ole mitään virallista, joten ei myöskään tarvita
näin virallisia sanoja.
Tiedän liikkuvani henkilökohtaisten tunteiden vellovalla suolla,
mutta läsnä ollessa -ilmaus herättää minussa ankeita mielikuvia: läheiset ovat läsnä, tietenkin, mutta
ikään kuin ulkopuolisina viranomaisina tai ainakin passiivisina
sivustaseuraajina. Ilmaus ei kerro
siitä surusta, lämmöstä, kiitollisuudestakin, jota läheiset yleensä
siunaustilaisuudessa tuntevat.
Mikä ilmaus sitten kuvaisi paremmin oikeita tunteita kuin
pelkkä läsnäolon ilmoitus? Lämminhenkisempi sävy olisi ilmauksella saattaa. Sitä olenkin jo vuosia
ehdottanut läsnä ollessa -fraasin
tilalle, esimerkiksi näin: ”Siunattu
läheisten saattamana” tai vaikkapa,
tilanteen mukaan, ”Olemme saattaneet rakkaamme haudan lepoon
lähipiirissä”. Näissä ilmauksissa
heijastuu kaunis kuva hautajaissaatosta, jossa omaiset ja ystävät
saattavat vainajan hautausmaan
halki viimeiseen leposijaan saakka. Näin konkreettinen saattaminen on viime vuosina tosin kovasti vähentynyt hautaustapojen
muuttumisen takia, mutta mikä
sen hienompaa, jos tällä kauniilla ilmauksella voitaisiin kuvata
hautajaisten sävyä yleensä. Jonkin
verran kuolinilmoituksissa onkin
alkanut näkyä saattamisen ilmausta, mutta sen toivoisi yleistyvän.
– On toki muitakin tapoja kertoa
samasta asiasta.

Merja Kramsu iloitsee siitä, että Pietari on niin sopivan lähellä, että silloin tällöin vieraaksi tulee nimikkoseurakuntien retkikuntia.
Lähetti pääsee retkeilemään niiden mukana ja nauttimaan suomen
kielen puhumisesta, iloitsemaan yhteisestä uskosta ja jakamaan lähetystyön iloja ja murheitakin.
– Sain yhden retkikunnan mukana viivähtää Terijoella ja Viipurissa. Yhä seisoo Terijoen kirkko kauniina, nyt korjattuna keskellä
kaunista maisemaa. Monien taistelujen jälkeen on seurakunnan
työ vakiintumassa. Rukousvastaus on myös nuori ja nöyrällä mielellä työtä tekevä kirkkoherra. Komeasti kajahti suomalaisen kvartetin laulu kivikirkossa.
– Viipurissa majoitun ystävien luokse vanhaan taloon vanhassa
kaupungissa. Mukukivikadut saavat matkalaukun pyörät kolisemaan. Kirkkomme edessä rakas uskonpuhdistajamme Mikael Agricola katselee kauas. Mitä mietit, Mikael, kun aikanaan kävelit täällä
Mustainveljesten katua, katsoitko Kellotorninkadun kauniita taloja, kävitkö linnassa ihmettelemässä sen jyhkeyttä? Sinun patsaasi
on kadonnut, mutta uusi on sijaan tullut. Hyvin Sinä asiasi hoidit,
Jumalan Sanan käänsit suomeksi. Olet muistopaikkasi ansainnut.
Jospa Viipurin maaseurakunnan kirkon raunioiden luona kaivauksia tekevät arkkitehdit vielä löytäisivät viimeisen leposijasi.
– Työkauteni lähenee loppuaan. Jos Jumala suo, niin lähden
Suomeen 24.11. Muutaman kuukauden kierrän nimikkoseurakuntiani ja tuon terveisiä Inkerin kirkosta. En enää muista kuinka mones työkausi on tulossa tai menossa: toisen kauden jälkeen lopetin
laskemisen. Jos Jumala suo, niin palaan palvelemaan Kristuksen
kirkkoa tänne Pietariin kevättalvella 2013, kertoo Merja Kramsu.

Lakeuden Risti
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Kalevankatu 12

Avoinna ma-ti 10-14, ke-pe 10-16
LOKAKUUN TARJOUS:
Kahvi/tee ja kolmioleipä 4,50 €
MARRASKUUN TARJOUS:
Kahvi/tee ja juustösämpylä
JOULUKUUN TARJOUS:
Kahvi/tee/glögi ja
suklaa-punajuuripiirakka 3 €
KYSY MYÖS LOUNASPASSIA!

Lankarin päärakennuksessa on viihtyisä ravintosali ja kokous/koulutustila.

Käytössäsi on mm. tietoneita, biljardipöytä, lehtiä ja Playstation.

Tervetuloa!

Lankari on lähellä
L

tu pururata, jossa talvisin hiihtolatu.
Lisäksi Lankarin vanha tupa luo
erinomaiset puitteet hiljentymiseen.
Lankariin on mahdollisuus
myös saada monipuolisia ohjelma-

Äideille ja
tyttärille leiri

palveluja, joiden toteuttajana on
seinäjokelainen ohjelmapalveluyritys Komiat Hetket.
Lankarin varaukset Honkiniemen leirikeskuksesta numerosta
06 418 4450.

Äitejä ja tyttäriä kutsutaan viettämään hauskoja hetkiä Honkiniemen leirikeskukseen 24.–25.11.
Leirin ohjelmassa on askartelua,
yhdessäoloa, hiljentymistä ja tietysti ruokailut ja saunominen.
Hinta on äidiltä 20 €, tyttärel-

Seinäjoen seurakunnan arkisto

ankarin leirikeskus Nurmonjoen rannalla, Kourantien varrella palvelee seurakunnan leiritoiminnassa, mutta myös yritykset, yhteisöt ja yksityiset voivat varata sitä.
Erityisen hyvin leirikeskus sopii
koulutus- ja kokouskäyttöön. Päivätilaisuudet on helppo toteuttaa,
koska matkaa Seinäjoen keskustasta on vain 15 kilometriä, mutta
Lankarissa ollaan irti kaupungin
”hulinasta”.
Lankarissa on erilaisia kokousja kokoontumistiloja. Käytettävissä ovat kokous/luokkatila uuden päärakennuksen ruokalan
yhteydessä, Jokituvan uusi takkahuone, iso rantasauna takkahuoneineen.
Vuodepaikkoja Lankarissa on 2
– 4 hengen huoneissa yhteensä 52.
Alueella on myös hyvät ulkoilumahdollisuudet, mm. tilaa lento- ja jalkapallon pelaamiseen sekä
Lankaria kiertävä n. 1,2 km valais-

tä 18 €. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen leirin alkua kirkkoherranvirastoon, puh.
06 418 4230.
Lisätietoja
alueseurakunnan
varhaisnuorisotyöntekijältä Maria
Poskiparralta, puh,. 050 339 2893.

Lankarin keittiössä valmistetaan maukasta kotiruokaa.

Rippikouluryhmät jaettu
einäjoen seurakunnassa kokeiltiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa sähköistä rippikouluilmoittautumista. Ensi vuonna
15 vuotta täyttäville seurakunnan
jäsenille lähetettiin rippikoulukirjeitä 598, rippikouluun ilmoittautui määräaikaan mennessä 594, ja
jälkikäteen vielä muutama lisää.
Nuorisotyönjohtaja Pete Ketola sanoo, että rippikoulu on seurakunnan työmuoto, joka tavoittaa lähes
koko ikäluokan.
Alueseurakunnan rippikoulupappi Jani Latva-Nikkola sanoo, että ongelmia ja yllätyksiä oli, mutta
internetin kautta ilmoittautuminen sujuvoitti joitakin asioita.
– Työntekijöillä on edelleen
paljon opittavaa, sanoo Jani LatvaNikkola.
Sähköinen ilmoittautuminen
ei aina onnistu, sillä kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta käyttää
internetiä, eikä heillä ole sähköpostiosoitettakaan, jonne viestejä
rippikoulusta voisi lähettää. Sen
vuoksi paperi-ilmoittauminenkin
oli edelleen mahdollinen.

Koko seurakunnan
työmuoto

Rippikoulutyö on ensi vuonna koko seurakunnan yhteinen työmuoto. Ilmoittautua voi siis mihin

rippikouluun vain. Se aiheutti painetta erityisesti alkukesän leireille.
– Ongelmat ovat samat kuin
aikaisemminkin: 90 % nuorista
haluaa leirille kesäkuussa, vaikka
puolet leireistä on talvella tai myöhemmin kesällä. Leirien täyttämiseksi on pitänyt soitella ja sopia
muista mahdollisista leiriajoista.
Samoin on ollut muinakin vuosina.
Jani Latva-Nikkola kertoo, että
Honkiniemen kaikki kesän 10 leiriä
ovat täynnä, osittain ylipaikoilla.
Rippikoululeirin vahvuus saa olla
25, mutta kirkkoneuvostoon menee anomus, että kuudelle Honkiniemen leirille voitaisiin ottaa 27,
jopa 28 rippikoululaista.
Paine kesään johtui myös siitä,
että hiihtolomalla oleviin rippikouluryhmiin Honkiniemessä ja
Lankarissa ei ollut riittävästi ilmoittautuneita eikä parhaaseen
leiriaikaan eli kesäkuun alkuun
suunniteltu Posion eräleirikään
saada toteutumaan.
– Ehkä hiihtolomaleirille ei
haluttu siksi, että rippijuhla-ajaksi halutaan mieluummin kesä.
Olemmekin miettineet, voitaisiinko talvella rippikoulun käyneet
konfirmoida vasta kesän alussa,
jolloin kodeissa juhlajärjestelyt sujuisivat paremmin ja se vähentäisi

edes vähän kesän painetta, pohtii
Jani Latva-Nikkola. Tähän asiaan
palataan suunniteltaessa vuoden
2014 rippikouluja.

Leena Hautala

S

Kaveritoiveet
toteutuivat

– Toivomme rippikouluun tulijoilta ja heidän perheiltään ymmärrystä. Olemme pyrkineet parhaamme mukaan noudattamaan
leiritoiveita – vaikka se saattaa olla vasta neljäs vaihtoehto. Kaveritoiveet olemme pystyneet toteuttamaan.
Nyt edessä on vielä rippikoulutyöntekijöiden kouluttaminen
siihen, että he osaavat noutaa
järjestelmästä oman ryhmänsä
rippikoululaisten nimet ja lähettää heille viestin ensimmäisestä
kokoontumisesta. Se on helppoa
– viesti matkaan tietokoneelta ja
tekstiviestimuistutus perään.
Omat ongelmansa tuova työntekijävaihdokset, joita on useita.
Pyrkimys on kuitenkin, että rippikouluryhmässä olisi joko pappi
tai nuorisotyöntekijä, joka johtaa
ryhmän talven kokoontumisista
kesän rippikouluun ja konfirmaatioon.
Ilmoitukset rippikouluvalinnoista ensi vuoden rippikoululaisille heidän ryhmistään lähtivät

Rippikoulupapit kokoontuivat tarkastelemaan rippikouluilmoittautumisten lukuja alueseurakunnan rippikoululuokkaan. Pete Ketola hallinnoi
tietokonetta, mukana Jukka Tuppurainen, Irja Hietala, Henna Salo ja
Jani Latva-Nikkola.
ennen syyslomaa, ja sunnuntaina
28.10 kello 10 vietetään jokaisessa
kirkossa rippikoulusunnuntaita,
johon ensi kesän rippikoululaiset
läheisineen kutsutaan.
– Jos vielä ei ole tullut sähköpostia tai muuta yhteydenottoa,
tai ilmoittautuminen ensi vuoden
rippikouluun on kokonaan teke-

mättä, kannattaa ottaa yhteyttä
rippikoulupappeihin eli Nurmon
Henna Saloon, Peräseinäjoen Irja
Hietalaan, Ylistaron Jukka Tuppuraiseen ja alueseurakunnassa minuun, kehottaa Jani Latva-Nikkola.
Leena Hautala
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Jouluvirsiä pelimanniotteella
K

ansanmusiikkiyhtye Pömpeli
(http://pompeli.org) konsertoi sunnuntaina 2.12. kello 17 Hyllykallion seurakuntakodilla.
Yhtye on tehnyt jouluvirsikonsertteja ja nyt yhtye julkaisee
Suomen Lähetysseuran kustantamana jouluvirsilevyn. Konsertissa
ja levyllä on pääasiassa vanhoja
jo virsikirjoista poistuneita jouluvirsiä.
Virret lauletaan kaikki 2 – 5-ää-

nisesti. Kansanmusiikkiyhtyeeni
on perustettu vuonna 1993 Alahärmässä. Orkesterin kokoonpano on jouluna 2012 Tiina Erkkilä;
viulu ja 2-rivinen haitari, Pentti
Ketomäki; kontrabasso, Petra Kosola; laulu, Paula Kupari; laulu,
Risto Kupari; laulu, mandoliini,
kitara ja banjo, Päivi Pihakari; viulu ja laulu, Timo Saukko; harmoni ja laulu.
Yhtye on tehnyt noin 250 keik-

kaa, esiintynyt mm. kaikilla Suomen kansanmusiikkijuhlilla ja
Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa,
Latviassa ja Ranskassa. Yhtye on
julkaissut yhteensä kuusi levyä ja
sen on valittu mm. vuonna 1998
Vuoden Speli-yhtyeeksi, sekä palkittu Alahärmä mitalilla, sekä saanut Vuoden maineteko –palkinnon Härmäälääsissä Häjyylyissä.
Konserttiin on vapaa pääsy.

Seinäjoen alueseurakunnasta: Urho
Taisto Mäki 69 v, Antti Sakari Iisakki
Lahti 69 v, Maija-Liisa Kujala 62 v,
Teuvo Viljo Ryssy 80 v, Jarmo Juhani
Rihkhard Saarivirta 55 v, Ville Mikko
Matti Kemppaala 18 v, Jukka Matias
Viinamäki 56 v, Seija Maija Kristiina
Kallio 56 v, Anne Maarit Savolainen 50
v, Anja Maria Kesäniemi 94 v, MarjaLeena Huhtasalo 62 v, Selja Katri Alanen 95 v, Kerttu Maria Seppinen 95
v, Pentti Akseli Puhakka 83 v, Henni
Terttu Nuottajärvi 82 v, Mirjam Ilta
Ilona Kalliomäki 95 v, Onni Jooseppi
Pellinen 88 v, Annikki Vilhelmiina Rajala 87 v, Alli Marjatta Perkiö 79 v,
Signe Irene Marjatta Röyskö 89 v, Elma
Esteri Laaksonen 87 v, Saima Susanna
Yrjänäinen 81 v, Anneli Eliisa Arvola 76
v, Niilo Matti Mikael Hirvilammi 74 v,
Osmo Viljam Syrjälä 71 v, Heikki Juhani
Koskela 63 v, Rauha Katri Jäsperlä 91
v, Tauno Tuomas Mannila 88 v, Alpo
Akseli Leppälä 76 v, Marjo-Riitta Huhtala 51 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Eeva
Hilma Soini 86v, Pentti Mikael Pöytälaakso 82v, Tuure Antti Salli 53v, Tellervo Toivonen 74v, Anssi Juhani Honkaniemi 48 v, Esko Matias Haavisto
86 v, Ritva Kyllikki Niemelä 75 v, Toini
Kaarina Muilu 77 v, Arvo Huovinen 80
v, Juhani Sameli Vähämäki 72 v, Paavo
Vilhelm Kortesmäki 86 v
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta:
Meeri Annikki Anttila 88 v, Alli Tellervo
Ala-Kortesmaa 97 v, Raili Maria Seppälä 80 v, Esko Johannes Rajala70 v, Antti
Erik Alanko 62v, Hannu Jaakko Rikhard
Lepistö 55v, Jussi Matias Niemelä 29
v, Jaakko Autio 54 v, Hilkka Tellervo
Ojaniemi 86 v, Liisa Hilja Elisabet Teräväinen 88 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Salme Sanna Liisa Viita 81 v, Kalle Jaakko
Kemppainen 77 v, Martti Matti Kyntäjä
75 v, Marjatta Susanna Kinnari 86 v,
Kari Tapani Kontturi 60 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta: Antti
Mikael Koivulahti ja Hanna-Kaisa Marjatta Koivusalo, Mika Kristian Sillanpää
ja Pia Katriina Vähäkoski, Jari Tapani
Ala-Louvesniemi ja Maija-Katariina
Ahola, Teijo Petteri Rantanen ja Marika
Hannele Vuorenpää, Leif Olavi Stenroth
ja Prisella Mirella Palmroth, Kalle Matias
Lähdesmäki ja Auri Katriina Lampimäki,
Tomi Juhani Pohjasniemi ja Maria Karoliina Lihavainen, Joona Anttus Kalervo
Kankainen ja Virpi Susanna Järvenpää,
Jarmo Petri Seppo Hautala ja Verna
Maaria Hangasluoma, Marko Armas
Koivuporras ja Piia Pauliina Partanen,
Ville Markus Ilmari Kuismin ja Päivi
Kaarina Urrila, Markus Henrik Kuusisto
ja Catherine Mutoni, Matti Alfred Pe-
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Perheuutisia
Hautaan siunattu

SINUA VARTEN

Marja-Leena Kurhela
Terveydenhuollon ammattilainen

rälä ja Riikka Pauliina Koli, Timo Pekka
Juhani Siekkinen ja Susanne Hannele
Hautamäki, Antti Pekka Paulasaari ja
Marianne Elisabet Alaspää, Pekka Eeli
Tapani Miettinen ja Susa Marika YliValkama, Veli-Pekka Matias Mononen ja
Heidi Marianne Suokas, Anssi Eero Leppänen ja Riikka Maria Kankaanpää, Jussi
Kalevi Kivistö ja Elina Hannele Aalto, Timo Juhani Ranta ja Mari Katriina Porkkala, Sami Olavi Valo ja Suvi Kirsi Maaria
Männistö, Toni Matias Hintsala ja Laura
Leena Rentola, Eerik Antero Latvala ja
Leila Maarit Hyrkäs, Matti Ilmari Haveri ja Reetta Lotta Hanhimäki, Mika
Antero Oijennus ja Marianne Johanna
Perkiö, Panu Antti Johannes Hellinen
ja Riikka Miia Maarit Ranta, Pasi Jukka
Lehtimäki ja Katja Anne-Teresa Kuru,
Marko Jaakko Hietamäki ja Päivi Eliisa
Niemistö, Mikko Sakari Fiskaali ja Elina
Marika Harju, Jere Joonas Salo ja Leena
Elisa Känsäkangas, Juha-Matti Karhu ja
Eeva Kristiina Pasila, Heikki Hermanni
Hakala ja Dahlia Dordal Guiteras, Simo
Antti Koski-Säntti ja Sirpa Sisko Annikki
Niemi.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Otto
Oula Jalmari Outakoski ja Petra Annukka Mäntyniemi, Teemu Tapani Haapasalmi ja Eija Marjatta Koivisto, Tuomo Juhani Varala ja Merita Susanna
Piikkilä, Jukka-Pekka Harju ja Ellamari
Marjukka Kallio, Jukka Tapani Luhtala
ja Satu-Maarit Söyrinki, Mikko Jaakko
Tapani Vuolle ja Marika Heli Anneli
Ristimäki, Mikko Antero Kallionsivu ja
Sonja Elina Tuomela, Olli Juhani Keisala
ja Marianne Heli Koivusalo, Mika Matias Vanhamäki ja Sari Maarit Ihamäki,
Veikko Nestori Kujala ja Ulla Kristiina
Lemponen, Jarkko Mikael Salo ja Pipa
Nina Camilla Keto-oja, Ari Pekka Hautala ja Tanja Maarika Ala-Hiiro.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta:
Kati Susanna Rajala ja Thomas Olof
Hellstén, Minna Heidi Elina Risku ja
Jarkko Johannes Paloniemi, Hanna Mari Myllyniemi ja Janne Petteri Heinonen, Miia Maria Pyhälä ja Mikko Petteri
Kulmala, Terhi Marianne Uusi-Pohjola
ja Harri Rinta-Korkeamäki.
Ylistaron
kappeliseurakunnasta:
Jussi Vihtori Karhu ja Petra Elisabeth
Leinonen.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta: Alina
Indi Anneli Dearling, Henna Helmi Inkeri
Heinonen, Eemeli Johannes Kaakkomäki, Mona Hannele Kangas, Oskar Juhani Karvonen, Milja Liisa Alina Korvola,
Pinja Tuulia Laitinen, Niilo Toivo Eemil
Pirhonen, Roni Mikael Raja, Eemeli Tomi
Matias Rakkolainen, Topias Akseli Vihtonen, Jaakko Olavi Ylinen, Lumi Erika
Hakala, Oskar Juhani Karvonen, Kaapo
Jaakko Matias Kivimäki, Eino Aabram
Kortetjärvi, Otto Ilmari Ensio Kotilainen, Eelis Alvari Saarikko, Joona Matti
Samuel Talja, Mikael Matias Palovuori,

Mio Justus Joonatan Söyrinki, Clarissa Emilia Crispino, Luukas Onni Tapani
Kivimäki, Julius Ilmari ja Mikael Aleksanteri Komu, Helvi Kaneli Koskinen,
Tessa Tuulia Peippola, Juho Johannes
Pihlaja-Aho, Jeremias Tapani Rajakallio, Niilo Johannes Vainionpää, Henna
Helmi Inkeri Heinonen, Olivia Aleksandra Hietamäki, Peik Matias Alexander
Joensuu, Aleksi Johannes Mattila, Mila
Ellen Myllymäki, Venla Maria Puputti,
Venla Emilia Amanda Rantamäki, Aino Vilhelmiina Valtonen, Veikko Ilmari
Anttila, Amelia Matilda Dawe, Pinja Ida
Maria Heikkilä, Aada Edla Ilona Muikku,
Melina Olivia Myllymäki, Roni Ruupertti
Oijennus, Maia Amanda Aro, Eveliina
Juulia Niskanen, Anton Timo Tapani Olli,
Josefina Bertta Katariina Viisteensaari,
Iina Regina Amanda Hovikorpi, Martti
Olavi Kalmu, Pihla Lumi Tuulikki Kaunissaari, Joel Somplio Myllykallio, Ilmari
Anselmi Mäki, Eino Oskari Mäkipelkola,
Miska Matti Samuel Rantala, Reino Armas Ylitalo, Julia Aura Katariina Koski,
Aksel Toivo Matias Kurhela, Venla Maria
Alexsandra Luoma, Liinus Valtteri Maunuksela, Sini Lempi Orvokki Myllymäki, Joel Jasper Johannes Ranto, Peetu
Topias Rinne, Eino Hermanni Rintala,
Reetta Kaija Henriikka Salonen, Veikko
Erik Iivari Vanha-aho.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Elias Benjamin Haapoja, Ada Alexandra
Niskala, Eetu Oliver Kristian Paski, Niilo
Harri Johannes Kajaala, Amanda Sofia
Mikkilä, Peppi Veera Maria Uusitalo,
Oona Emilia Kantola, Sampo Ilmari
Korri, Nelmia Pihla Linnea Tuominen,
Tessa Tuulia Peippola, Iida Aurora Katila, Laura Elina Paavola, Minea Amanda
Viitanen, Iiris Sini Susanna Pitkäranta,
Julia Isabella Luoma, Vili Eino Olavi
Koskela, Stella Anniina Setälä, Rasmus
Artturi Orell, Aada Ilona Sundstedt,
Jussi Kosti Matias Puska, Leo Eero Oliver Toivola, Kaisla Helmi Salimäki, Iina
Maija Alviina Thors, Aaron Tino Tuomas
Rasku, Viljami Arttu Einari Alanen, Oona Maarit Hietakangas, Kalle Armas
Petteri Leppänen, Venla Maria Alexsandra Luoma, Aksel Toivo Matias Kurhela,
Tytti Maija Ahopelto.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta:
Mikaeli Johannes Saarinen, Lilya Aino
Maija Karhu, Enna Kristiina Pakkala, Juuso Onni Daniel Korhonen, Aaro Heikki
Vilhelm Sahlakari, Mirjami Eedit Mimosa
Mäki, Ukko Markku Tapani Pihlajamäki,
Elena Maria Anneli Kaukola, Emmi Matilda Suokas, Eero Juhani Iisakki Lahti.
Ylistaron
kappeliseurakunnasta:
Veikka Artturi Kaartinen, Netta Alli
Maija Puskala, Noora Emmiina Linjamäki, Elias Miika Matias Lehtimäki,
Topi Jukka Johannes Yli-Rantala, Venni
Mikael Kinnunen, Anni Ella Sylvia Koivusalo, Kaarlo Veikko Johannes Saari,
Reino Armas Iisakki Korkiavuori, Iiro
Sulo Johannes Kuusisto, Reko Sisu Mikael Korkiavuori, Julius Joakim Latvala,
Tommi Ossi Julius Keskinen.

Sydäntä lähellä:
- ennaltaehkäisevä terveydenhoito
- kroonisten sairauksien hoito
- omaishoitajuus
- lapsiperheiden arki

Aktiiviosallistuja ja sisukas
asioiden eteenpäinviejä.
Ihmisläheinen, moniulotteinen
työkokemus ja elämänasenne
ovat ominta itseäni.
Haluan politiikassakin kuunnella
ja kuulla kuntalaisten ääntä.
Jarmo Raitila
sairaanhoitaja

150
Liian vanha
valtuustoon?
Eihännyttoki
Sitä mieltä olisivat ainakin
C.G.E. Mannerheim
J.K. Paasikivi
U.K. Kekkonen

Siksi vielä kerran
Professori
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Kari Hokkanen
Kaupunginvaltuutettu vuodesta 1988
Kirkkovaltuutettu vuodesta 2010

Keskusta

Lakeuden Risti
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Kirkon rakenteiden
muutoksista päätetään pian
K

irkossa on jo vuosikymmeniä puhuttu, että sen rakenteille on pakko tehdä jotain. Nyt
on takaseinä tullut vastaan. Pitkään harkitut suunnitelmat saavat päivänvalon viikon kuluessa.

Itse muutoksiin päästäneen käsiksi vuoden 2015 alussa.
Kirkkohallituksen työryhmissä
on vuosien ajan mietitty, mihin
asentoon seurakuntien rakenteet
pitää virittää, kun maailma ympä-

rillä on muuttunut. Kaikki mittarit osoittavat, että nykymallilla ei
voida jatkaa. Peräseinä on tullut
vastaan, eikä vanhoilla resepteillä
pitkälle pötkitä.
Asiaa vuosina 2008–2011 pohtiJukka Granström

Projektipäällikkö, pastori Terhi Jormakka Kirkkohallituksesta on useita vuosi kiikaroinut kirkon tulevaisuutta.
Parin viikon kuluttua selviää, mihin pitkään pohdittu rakenneuudistus suuntautuu.

100
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varatuomari, liikuntaneuvos

Ilmari Ylä-Autio

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
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Hyvä valinta. Luotettava asiantuntija.

Näkemystä päätöksentekoon: kirkolliskokousedustaja 2012-2016,
kirkkovaltuuston ja diakoniatoimikunnan jäsen

Pirjo Teva

020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

nut ohjausryhmä päätyi viime talvena esittämään uutta rovastikuntamallia. Sen rinnalla pohdittiin
nykyisten rakenteiden kehittämistä sekä uutta hiippakuntamallia.
Seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta pyydettiin
keväällä lausunnot ohjausryhmän
loppuraportista.
Tämä ennakoi, että työryhmän
ehdotus ei sellaisenaan toteudu,
vaan sitä vähintäänkin muokataan.
– Olemme aidosti kiinnostuneita siitä, miten seurakunnat asian
näkevät. Emmehän me muuten
olisi lausuntoja pyytäneet, toteaa
kirkkohallituksen seinäjokelainen
projektipäällikkö, pastori Terhi
Jormakka. Hän on työskennellyt
myös Meidän kirkko 2015 -strategian projektisihteerinä ja kirjoittanut Kirkon tulevaisuusselonteon.
Loppuraportissa vilahti myös
lause, että jäsen voisi valita seurakuntansa rovastikunnan sisällä
riippumatta kotiosoitteesta. Jormakka ei ota kantaa, onko ajatus
mukana lopullisessa esityksessä.
Esitys tulee päivänvaloon tiistaina 23.10. kirkkohallituksen täysistunnon jälkeen. Kirkolliskokous
ottaa esitykseen kantaa kokouksessaan 5.–9. marraskuuta. Lopullista
päätöstä odotetaan keväällä 2013.
Sen jälkeen käynnistyy säädösvalmistelu, jonka eduskunta lopulta
vahvistaa. Uusilla rakenteilla voidaan aloittaa vuodesta 2015 alkaen, jos suunnitelmat etenevät nopeimmassa tahdissa.

Mikä pakottaa
muutoksiin

Seurakuntia odottaa väistämätön
uusjako. Kyse on vain siitä, millainen uudistuksesta tulee. Kirkon
muutospaineet ovat teologisia ja
yhteiskunnallisia.
Muutosten avulla halutaan ihmisten saavuttavan kirkon hengellisen sanoman nykyistä paremmin.
Kirkon palveluita halutaan myös
taata tasapuolisesti kirkon eri kolkissa. Se pakottaa lisäämään yhteistyötä.
Muutoksiin pakottaa ennen
kaikkea vuoden 2015 alussa odotettava kuntauudistus, koska lain
mukaan seurakuntien rajojen on
noudatettava kuntarajoja. Kunta ei
voi jakautua kahden seurakunnan
alueelle. Saman kunnan sisällä
voi olla useita seurakuntia, mutta
niiden tulee muodostaa nykylain
mukaan seurakuntayhtymä.
Muutoksiin pakottaa myös seurakuntien talous, ikääntyminen
ja jäsenkato. Yli sata seurakuntaa
on viime vuosina tehnyt tappiota.
Koska seurakuntia ei voi päästää
konkurssiin, ainut pelastus ovat
uudet yhteenliittymät, joissa seurakunnat tasaavat ja takaavat yhdessä toistensa toimintaa.
Kituvilla seurakunnilla on usein
korkeampi veroaste kuin vaurailla
seurakunnilla. Uusi tasaus voi laskea köyhien seurakuntien veroa ja
nostaa rikkaampien veroasetetta.
Tasapuolisuus lisääntyy.
Kirkkoneuvos Pekka Huokuna
toivoo, että uusia seurakuntakokonaisuuksia voidaan käynnistää
vuodesta 2015 alkaen – samaan aikaan, kun suuri kuntaremontti on
odotettavissa.

– Tarvitaan yhteisvastuullisuutta. Niiden joilla on, pitää auttaa
niitä, joilla ei ole, Huokuna sanoo.

Mitä on suunniteltu?
Suunnittelijoiden pöydällä on ollut
kolme toimintamallia. 1. Nykymalli, jossa kehitetään nykyisiä rakenteita ja seurataan kuntaliitosten rajoja, 2. uusi rovastikuntamalli sekä
3. uusi hiippakuntamalli.
Lausunnon antaneista seurakunnista 56 prosenttia kannatti
nykymallia tai sen kehittämistä.
Rovastikuntamallia kannatti seurakunnista 38 prosenttia, hiippakuntamallia 7 prosenttia.
Rovastikuntamallissa kasvukeskusten ympärillä liitetään yhteen
uusia seurakuntia niin, että rovastikunta vastaa kaikkien seurakuntien taloudesta ja hallinnosta. Rovastikuntaa johtaa lääninrovasti.
Työntekijät ovat työsuhteessa rovastikuntaan, eivät seurakuntiin,
ja seurakuntayhtymät puretaan.
Työntekijöitä voidaan liikutella
joustavasti rovastikunnan sisällä.
Nykyisistä kirkkoherroista tulee
alueiden johtavia pappeja.
Hiippakuntamallissa liittyvien
seurakuntien määrä on suurempi
ja hallinto hieman mutkikkaampi.
Uusien seurakuntarakenteiden
sisäinen johtamismalli voidaan toteuttaa työaloittain tai alueellisesti.
– Tulevaisuuden seurakuntatyö
voi olla joustavaa ja suvaitsevaista,
eikä siinä ole vain yhtä toimintaprofiilia. Se voi olla yhtä aikaa vain
olemisen tai toiminnan kirkko, se
voi olla jäsen- tai asiakaskirkko, se
voi olla sekä kansankirkko että uskovien yhteisö, Jormakka toteaa.

Luonnollisen
kehityksen malli

Terhi Jormakka sanoo, että rakennemuutoksessa pohditaan myös
seurakuntalaisen identiteettiä ja
kirkon itseymmärrystä.
– Nyt tulevat muutokset ovat
jatkoa toteutuneelle kehitykselle. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana maastamme on hävinnyt
noin 140 seurakuntaa. Tämän vuoden alussa seurakuntia oli 449, Jormakka toteaa.
Kun kaupungistuminen Suomessa oli vilkkaimmillaan, suuria
kaupunkiseurakuntia jaettiin uusiksi seurakunniksi. Nyt on menossa heiluriliike toiseen suuntaan. Kyseessä on luonnollisen kehityksen
malli.
Salon seudun seurakunnissa
toteutettiin uutta rovastikuntaa
muistuttava muutos kolmisen
vuotta sitten, kun kymmenen seurakuntaa yhdistyi yhdeksi suureksi
seurakunnaksi. Siellä uudistusta
on pidetty hyvänä. Nyt yhteen liittyvät seurakunnat saattavat kokea
uuden liitosmullistuksen vielä tällä vuosikymmenellä.
Rakennemuutoksen yksi tulos
saattaa olla, että seurakuntalaisten
vastuu vapaaehtoistyöstä kasvaa.
– Ennen kaikkea on kyse siitä, että seurakuntalaiset pääsevät
myös tulevaisuudessa Sanan ja
sakramenttien äärelle ja saavat
muut kirkolliset palvelut, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa,
Huokuna tiivistää.
Sakari Sarkimaa
/Kotimaadeski
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Aukeala, Keijo
vanginvartija,
luottamusmies

16
Humalamäki,
Merja (sit)

6
Eloniemi, Paavo

maanhankintateknikko,
freelancer urheilutoimittaja

17
Julmala, Minna
hoitaja

sovellusasiantuntija,
erityislapsen äiti

24
Kivisaari, Pasi
rehtori

25

26

Koivusalo, Jari
yrittäjä

Konttas, Juha
maatalousyrittäjä

27
Korpela, Jouni
toimitusjohtaja

7
Emlyn, Saija

yhteisöpedagogi,
maskeeraaja

18
Karhu,
Ulla-Maria (sit)

8
Finnilä,
Suvi-Pauliina

9

10

Flinkkilä, Hannu

huoltomies, maanviljelijä

Korpela, Merja
perushoitaja

29
Kurhela,
Marja-Leena

19

20

21

Karhu, Ville

Katila, Tarja

30

31

puutyöntekijä

emäntä

Kärki, Sarita
kotiäiti, hoitaja

Lähdesmäki,
Marianne

36

37

Melender, Ritva
palveluneuvoja

Miilumäki, Riitta
henkilöstösihteeri

38
Mikkonen, Juha
opettaja, HuK

39
Moisio, Markus

ostopäällikkö, insinööri

luokanopettaja

46
Mäkynen, Hanna
terveydenhoitaja,
eläkeläinen

57
Rajakorpi, Harri
lääkäri

68
Turenius, Irene
koulunjohtaja

40
Mustikkamaa,
Jussi

Kattelus, Piia
vanhempi rikoskonstaapeli, HTM

32

Lahtinen, Markku
lehtori

sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja

35

rakennuttajainsinööri

48

Mäkynen, Raisa
nuoriso-ohjaaja,
sosionomi

58

Männikkö, Mikko
väitöskirjatutkija, FM

59

Rajala, Timo

terveyskeskuslääkäri

69

Rajamäki, Satu
terveydenhoitaja,
suunnittelija

70

Utter, Aki

toiminnanjohtaja

49
Määttä, Mikael

Ojaniemi, Kati

rakennusmestariopiskelija hoitotyön opettaja, HTM

60
Ristimäki, Asko
yrittäjä

71

Vettenranta, Minna Vihriälä, Jukka
erityislastentarhanopettaja, erityisopettaja

50

agronomi,
valtiopäiväneuvos

61
Ruokonen, Hanne
luokanopettaja

72
Virkkala, Mika (sit)
koulutuspäällikkö,
muusikko

51
Pajulammi, Martti
sairaanhoidon opettaja,
opinto-ohjaaja,
eläkeläinen

62
Saari, Anne

opiskelija, lähihoitaja

73
Virrankoski, Reino
vanhempi tutkija,
maanviljelijä

Kuntavaalit 2012 • Vaalipäivä sunnuntaina 28.10.2012

tiedottaja

22
Kitinoja, Helli (sit)

kansainvälisten asiain
päällikkö, sairaanhoidon
opettaja

33

Lammassaari, Virpi Lintala-Vasanko,
lehtori, KM
Liisa

Heikkilä, Ismo
lehtori

23
Kivimäki, Jorma
ylikonstaapeli, evp.

34
Luotola, Mikael
marketpäällikkö

johdon assistentti

41
Mäenpää, Mervi
maatalousyrittäjä

42

43

Mäkelä, Ilkka
lehtori, FM

Mäkelä, Kimmo
opiskelija

toimittaja

47

Hautala, Milla

12

agrologi AMK

talouspäällikkö, KTM

28

Harju, Tapani

11

44
Mäki-Jouppi,
Marianne

45
Mäkynen, Asko

lehtori, apulaisrehtori

terveydenhoitaja

52
Peltonen, Jouko
rehtori, FM

53

54

Piikkilä,
Hanna-Mari

koordinaattori, HTM

63
Saarimäki, Jukka

64
Seppä, Mikko

kansanedustajan avustaja yrittäjä

74

75
yrittäjä

Prusti, Arto

lehtori, KTM

insinööri AMK,
yrittäjä

65

66

Sihto, Paula

vt. hoitotyön johtaja,
erikoissairaanhoitaja

76

Vuorenmaa, Galina Västi, Ritva
liikuntatieteiden maisteri

Potka-Soininen,
Tuulia

55

Ylinen, Aki

maatalousyrittäjä

Soidinmäki, Ari
ohjaava kouluttaja,
myyntineuvottelija

56
Pölönen, Kimmo
hieroja, maanviljelijä

67
Tuomikoski,
Juha (sit)
yrittäjä

77
Ylinen, Aulis

kauppatieteiden tohtori,
toimitusjohtaja,
eläkeläinen

On kotiin tulon aika.
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ouluradion kymmenenvuotisen taipaleen kunniaksi järjestetään avoin joululaulujen sanoitus- ja sävellyskilpailu, jonka vastausaikaa on vielä
viikko jäljellä. Jouluradion tuottaa
pääkaupunkiseudun radiotyö Toivontuottajat, ja Seinäjoen alueelle
Jouluradion kuuluvuuden kustantaa Seinäjoen seurakunta. Taajuus
on 91,8 MHz.
Materiaali joululaulukilpailuun
on lähetettävä sähköisesti osoitteeseen kilpailu@jouluradio.fi viimeistään 31.10.2012 klo 23.59. Sähköpostin vastaanoton kellonaika
on virallinen.
Postiosoite on: Toivontuottajat/
Joululaulukilpailu, Uutiskatu 2,
00240 HELSINKI. Mukana kilpailussa ovat kaikki 31.10. 2012 klo 16
mennessä saapuneet kirjeet.

pipappiksi tituleerattu oululainen
Mikko Salmi.
FM-radiotaajuuksilla Jouluradio
tavoitti viime vuonna Kansallisen
radiotutkimuksen mukaan 390 000
viikkokuuntelijaa ja netissä yhtäaikaisten kuuntelijoiden määrä lähestyy jo 10 000 maagista rajaa. Kävijöitä netissä oli kuukauden aikana noin 300 000 ja yksittäisiä käyntejä oli liki 650 000 yli 130 maasta.
Jouluradion avausta juhlistetaan perinteiseen tapaan ensimmäisenä adventtina Hoosiannalla.
Tänä vuonna jännitetään Rajatonyhtyeen uutta, Jouluradiolle tehtyä versiota tuosta rakastetusta
klassikosta.

Ruokapankkikeräyksellä
jouluiloa lapsiperheille

Nimekäs raati
Joululaulukilpailun satoa on saatu
arvioimaan osaava raati. Tuomaristossa vaikuttavat mm. 20-vuotista
uraansa juhlistava Eija Kantola sekä lauluyhtye Rajattoman perustajajäsen Soila Sariola.
- Minusta on todella kiinnostavaa päästä arvioimaan uusia joululauluja. Joulu on minulle tärkeä
aika vuodesta ja aionkin kuunnella
jokaisen uuden laulun täysin sydämin, Sariola ennakoi.
Toivontuottajien joululaulukilpailun tuomaristoon kuuluvat
myös kisan toisen järjestäjän AXR
Music -levy-yhtiön tuotantopäällikkö Ilkka ”Ile” Vainio sekä pop-

Minna Ylimäki-Hemminki

Jouluradio etsii
uusia lauluja kilpailulla
J

Ruokapankissa
on vapaaehtoisten uskollinen joukko
kaksi kertaa joka viikko jakamassa ruokaa
vähävaraisille.
Kuvassa takana
Marjatta Hämäläinen ja Aarne
Katila, edessä
on Pirkko Vaisto
(vas.), Svetlana Hemminki,
Maija-Liisa
Hakola ja Timo
Brännfors.

R

Seinäjoen seurakunta tarjoaa
Jouluradion joululahjana seurakuntalaisilleen ja myös naapuriseurakuntiin. Taajuus on 91,8
MHz.

uokapankkikeräys käynnistyi Seinäjoen alueseurakunnan alueella 1.10. ja jatkuu vuoden loppuun asti. Ruokapankki
toimii alueseurakunnan diakoniatyön alaisuudessa ja välittää maksutonta ruoka-avustusta tilapäisesti vaikeassa tilanteessa oleville.
Keräyksellä Ruokapankki toivoo saavansa lahjoituksia toimintansa tukemiseen ja erityisesti
apua lapsiperheiden jouluun.
– Keräyksen tarkoituksena on
avustaa vähävaraisia Seinäjoen

alueseurakunnan alueella asuvia
lapsiperheitä ja tuoda jouluiloa jokaiseen kotiin. Myös tällä tavalla
voimme olla viemässä ilosanomaa
koteihin ja tehdä yhdessä hyvää,
kertoo Ruokapankin työntekijä
Pirkko Vaisto.
Viime vuonna keräys tuotti hyvin ja lähes 800 perhettä sai jouluruokaa ja -herkkuja sisältävän
pussin.
– Toivottavasti saamme tänä vuonna jotain myös perheen
pienimmille, jotka joulua eniten

odottavat, toivoo Vaisto.
Mikäli sinulla on mahdollisuus
auttaa vaikeassa elämäntilanteessa
olevia, ota yhteyttä Pirkko Vaistoon, puh. 050 385 0444 tai diakoniajohtaja Otto Savolaiseen puh.
050 570 6271. Ruokapankkikeräyksen tilinumero on: Nordea 20433800006537. Viitenumero on 7003.
Ruokapankki ottaa vastaan myös
elintarvikelahjoituksia.
Minna Ylimäki-Hemminki

Tilauskortti
Kotimaa
maksaa
postimaksun.

REILUSTI KRISTITTY

”Vastaisku humpuukille...”

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kyllä kiitos!
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena
8 kk puoleen hintaan vain 44 € (norm. 88 €).

Tilaajaetuna saan
veloituksetta Hannu-Pekka Björkmanin
Valkoista valoa -pokkarin, arvo 10 €.
olen automaattisesti mukana 2 000 euron
arvoisen matkalahjakortin arvonnassa!
LR 5/12

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012
saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan
lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.

Arvonnan säännöt: 2 000 euron matkalahjakortin arvontaan osallistuvat 15.12.2012 mennessä saapuneet tilaukset ja ei-vastaukset. Voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt maksaa arpajaisveron. Kotimaayhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

Mari Teinilä, päätoimittaja:

Tilaajalahjaksi

Tilaa
Kotimaa 8 kk

-50%
Yht. 44 €
(norm. 88 €)

Voit tilata lehden myös:
Soittamalla 020 754 2333

• Lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.
• Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

Sähköpostilla:

Verkosta

tilauspalvelut@kotimaa.fi
www.kotimaa.fi/elotarjous
Muista kertoa tilaustunnus LR 5/12
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HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

POHJANMAAN

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET
SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

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

..
SEINAJOEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKASITOMO HIRVILAMMI

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

Avoinna ma-to 8-20 pe 8-16

AR-kukka

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki

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

Puh. 4140 860

LAKEUDEN HAMMAS

H AUTAKIVET

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO
VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI

P. 044 530 2281

Hautakivisuunnittelija

Raimo Puumala

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.

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

Puh. 0400 440 164
Huolella hoidettua hautauspalvelua koko maakuntaan.

Hautauspalvelu
Moisio

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

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

Mäenpääntie 237 KAUHAVA

Puh. 0400-164554

Kauhavan Kiviveistämö

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

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

USKOMATON PIPLIA

KENENKÄÄN EI TARVITSE JAKSAA YKSIN!

LÄPPÄKIRJA

Keskusteluapua henkilökohtaisesti klo 10 – 18
ja puhelimitse klo 10 – 21, avoinna joka päivä!

Piplia pikkuisille
Avaa 48 luukkua ja ylläty!
Hauska lukukokemus alle kouluikäisille. 15 €

Kriisikeskus Mobile

LIPPAKIRJA

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

Psalmien innoitusta
taskukokoisessa kirjassa,
jossa teksti on
ainutlaatuisesti sivuittain. 10 €

UUDISTA KEITTIÖSI edullisesti ja nopeasti

RAAMATTU

MITOIN KUIN MITOIN

Tyylikäs, keskikokoinen
Raamattu sisältää apokryfikirjat.
Juhlavuoden hinta. 8,50 €

Ovet, tasot, laatikot - kaikkiin kalusterunkoihin

Runsaat valikoimat. Ilmainen mittatarkastus

0440 806 631
Myös runkoineen uusittuna

Sivut
sujuvasti
nettiin
www.sujuu.fi
kumppanina

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi

Viktor Klimenko

Kuunkuiskaajat
SEINÄJOKI

PE 2.11.
KLO 19.00 SEINÄJOKI-SALI

Liput R-kioskista tapahtuman:o 103050
Klimenkon Hengellisen musiikin parhaat
palat nyt vihdoin saatavana
samoissa kansissa.
3 cd:n kokoelmalevy

3 CD

LIPUT:

”Kultaiset vuodet”

sisältää artistin toivotuimpia ja
koskettavimpia lauluja vuosien
1980 – 2012 varrelta.
Bonuksena kolme kadoksissa
ollutta laulua Klimenkon hengellisen uran alkuvaiheilta. Yhteensä
51 toinen toistaan koskettavampaa
tulkintaa.
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Levy julkaistaan Tampere-salin
konsertissa Tampereella 28.9.2012.
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Malalai Rahim – vuoden pakolaisnainen

Pakolainen kaipaa rauhaa

S

Malalai Rahim syntyi Kabulissa 46
vuotta sitten. Vanhemmat olivat
avarakatseisia ja arvostivat opiskelua. Perheen isä oli hyvin koulutettu
upseeri ja kävi koko elämänsä töissä.
Äiti oli kotiäiti. Hän kannusti lapsia
opiskelemaan, koska hän ei ollut itse opiskellut.
– Niin kauan kuin muistan, Afganistanissa on ollut rauhatonta.
Tilanne paheni päivä päivältä. Joka
päivä oli pommituksia. Kouluun ei
voinut kulkea rauhassa ja tyttöjä
kiellettiin menemästä sinne. Kouluissa tyttöjen kasvoja tärveltiin hapoilla ja juomavesiä myrkytettiin.
Malalai kävi yhdeksän luokkaa
peruskoulua tyttökoulussa. Koulussa ei ollut lukiota. Isä antoi hänelle
luvan käydä lukion poikakoulussa.
Hän suoritti kolmen vuoden lukion
opinnot kahdessa vuodessa.
– Koska kotimaassani ei ollut lääkäreitä tarpeeksi, halusin opiskella
lääkäriksi. Siihen vaikutti yhden
naapurin sairastuminen tuberkuloosiin. Sairautensa takia hänen piti
saada lääkkeet pistoksina, mutta kukaan ei pistänyt ja auttanut häntä.
Lukiotyttönä opiskelin pistämään
hänelle lääkkeet. Hän selviytyi sairaudestaan. Halusin auttaa lääkärinä kotimaani naisia ja lapsia, koska
heidän asemansa oli hyvin huono.
Isä antoi hänelle luvan lähteä
Neuvostoliittoon opiskelemaan lääkäriksi. Tadzikistanissa hän opiskeli
ensin yhden lukukauden venäjän

Haastatteluhetkellä kotona olivat vas. Rahimin perheen kuopus Dariush, Malalai ja Karim.
Annukka Viitaniemi

Elämää ja opiskelua

kieltä. Lääkäriksi opiskelu ja erikoistuminen kestivät kuusi vuotta.
Opiskelun kustansivat YK ja Afganistan.
– Tuleva mieheni näki minut
lentokoneessa ja junassa, koska
myös hän matkusti Neuvostoliittoon opiskelemaan. Minä en häntä
matkalla huomannut. Hän ihastui
ja rakastui minuun, mutta ei voinut
sanoa sitä. Meidän kulttuurissamme ei sovi, että poika ja tyttö sopivat
yhdessä avioliitosta. Hän pyysi perhettään ottamaan yhteyttä minun
perheeseeni. Perheet sopivat avioliitosta ja hyväksyivät sen keskenään.
Asiaa auttoi, että isäni oli mieheni
isän koulukaveri ja he tunsivat toisensa ennestään. Karimin isä kuoli
ennen naimisiinmenoamme. Avioiduimme, kun palasimme Afganistaniin.

Rahimin perhearkisto

uomen Pakolaisapu nimitti Malalai Rahimin tämän vuoden
pakolaisnaiseksi ja palkitsi hänet
1000 euron kannustuspalkinnolla.
Hänen yrittäjyyttään ja yritteliäisyyttään painotettiin.
Rahimit ovat nykyään Suomen
kansalaisia ja opiskelleet suomen
kielen. He asuvat Hyllykalliolla kauniissa omakotitalossa. Talon ostoa
varten pankki myönsi heille lainaa.
Malalai työskentelee Seinäjoella
keskussairaalassa. Nyt hän matkustaa päivittäin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, koska erikoistuu
gynekologiksi. Puoliso Karim on
koulutukseltaan agronomi. Tampereella hänellä oli oma yritys. Seinäjoella hän aikoo opiskella ammattikorkeakoulun maatalouslinjalla ja
perehtyä Suomen oloihin. Viidestä
pojasta kolme asuu jo poissa kotoa
ja kaksi heistä on naimisissa. Yksi
pojista opiskelee lääkäriksi Riikassa,
yksi ammattikoulun rakennuslinjalla Lapualla ja kolmas rakennusinsinööriksi Porissa. Kaksi nuorinta
poikaa asuu vielä kotona. Vanhempi
heistä opiskelee lukion ensimmäisellä ja nuorempi peruskoulussa.

Annukka Viitaniemi

– Pakolainen kaipaa eniten uudessa maassa rauhaa.
Rauha merkitsee, että voi nukkua ilman pelkoa,
ettei sota uhkaa eivätkä pommit ja käsikranaatit
lentele, ettei kukaan tule ryöstämään tai tappamaan
lapsia eikä muita omaisia öisin. Sodan vuoksi rauhan
merkitys on meille hyvin iso asia. Minä haluan, että
koko maailmassa olisi rauha. Ihmisten välillä tulee olla
kunnioitus toisiaan kohtaan ja politiikan ei pidä sallia
sotia eikä ihmisten kärsimystä, sanoo Afganistanissa
syntynyt lääkäri Malalai Rahim.

Takaisin Afganistaniin
– Palattuamme Afganistaniin elämä oli hyvin vaikeaa sodan takia.
Aamuisin emme koskaan tienneet,
näemmekö enää illalla toisiamme hengissä. Aluksi yritin harjoittaa lääkärin ammattia oman vakaumukseni mukaan. Kun talibanit tulivat valtaan, kiellettiin naisia menemästä töihin. Lääkäri sai mennä
töihin, jos aviomies saattoi hänet
aamulla ja haki illalla töistä kotiin.
Näin minä toimin, ja se oli vaikeaa.
Miestäni alettiin vainota ja hänen
henkeään uhata, koska hän eli ihmisiä auttavan vaimon kanssa. Koko
perheemme joutui hengenvaaraan.
Rahimin koko perhe joutui talibanien tappolistalle, koska Malalai oli oppinut nainen. Aviomiestä
pidettiin suurempana syyllisenä,
koska hän oli sallinut vaimon mennä töihin. Tämä oli perheelle suuri
shokki. Tästä alkoi perheen pakeneminen. He muuttivat paikasta
toiseen. Joka paikassa Malalai toimi
lääkärinä salaa. Viimeisessä paikassa
tuttu sairaanhoitaja tuli sanomaan,
että nyt on teidän vuoronne ja talibanit tulevat tappamaan teidät. Heidän oli pakko paeta Iraniin. Mitään
tavaroita tai muistoja he eivät voineet ottaa mukaansa kotimaastaan.

Pakolaisleirillä Iranissa
– Elämä pakolaisleirillä Iranissa oli
vielä pahempaa kuin omassa kotimaassani. Leirillä asui tuhansia pakolaisia. Mitään kunnon asumuksia ei ollut, ihmiset olivat kyhänneet
erilaisia hökkeleitä, joissa he asuivat. Ihmiset sairastivat satoja eri sairauksia. Puhdasta juomavettä ei ollut, usein ainoastaan suolaista vettä. Iranin valtio oli tehnyt kaivon,
johon tankkereiden piti tuoda vettä. Veteen laitettiin klooria. Pienel-
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Lääkäri Malalai Rahim, vuoden
pakolaisnainen.

lä mittarilla mitattiin, että vesi on
sopivaa ja juomakelpoista. Ihmisillä oli ainainen jono. Vanhat naiset
ja miehet, aikuiset sekä pienet lapset jonottivat astiat kädessä. Välillä
jouduimme juomaan suolaista vettä, vaikka se oli enemmän vaatteiden pesuun.
YK toimitti kerran kuukaudessa
ruokaa, mutta sitä ei ollut koskaan
tarpeeksi. Välillä syötävänä oli vain
riisiä ja vehnää. Peseytymistä varten
sai hiukan saippuaa.
– Lääkkeet tulivat myös YK:n
kautta. Niitä jonottivat joka päivä
aamusta alkaen sadat sairaat ihmiset, joille kirjoitin reseptit. Oli raskasta, koska aamusta iltaan hoidin
pakolaisia leirillä ainoana lääkärinä
pienellä palkalla. Oli paljon ihmisiä,
joita en voinut hoitaa siellä. Heidät
piti lähettää hakemaan parempia
lääkkeitä kaupungista tai huonokuntoisimmat Iranin sairaalaan, joka oli hyvin kallis. Lapsilla oli myös
hyvin vaikeat olot. He kärsivät aliravitsemuksesta. He sairastivat infektiotauteja, ripulia ja tuberkuloosia.
Monet kuolivat jo alle yksivuotiaina
tai alle viisivuotiaina.

jossa he asuivat sekä Hervannassa
että Nokialla. Viidestä pojasta nuorin Dariush syntyi myös Tampereella.
– Suomi otti meidät hyvin vastaan. Meille oli täällä kalustettu
asunto valmiina. Sinne oli hankittu
juomaa ja ruokaa. Saimme syödä ja
lapset olivat tyytyväisiä. Alussa oli
hankalaa, kun ei löytynyt mitään
tietoa Suomesta ja suomalaisista
meidän kielellämme. Nykyisin sitä
on saatavissa paljon, mutta emme
enää tarvitse sitä, koska osaamme
suomea, Malalai naurahtaa.
Malalai kertoo, että vaikeinta uudessa maassa on kieli, kun ei
ymmärrä puhetta eikä kirjoitettua tekstiä. Heti alussa hän tahtoi
oppia kielen, että pääsee elämässä
eteenpäin. Hän opiskeli kuuden
kuukauden ajan suomea. Opinnot
keskeytti käden tapaturmainejn
murtuminen ja nuorimman lapsen
syntyminen. Kieliopinnot jatkuivat
yksityisesti kotona. Myöhemmin
hän tentti suomen kielen Tampereen yliopistossa korkeimmalla pistemäärällä. Hän osallistui kolme
kuukautta kestäneelle Suomen
lääkäriksi -kurssille, jossa opastettiin valmistautumaan tentteihin,
ultraäänen ja tietokoneohjelmien
käyttöä. Ensimmäinen lääkäritentti
Malalailla oli marraskuussa 2005 ja
viimeinen maaliskuussa 2007. Hän
sai maaliskuussa 2006 Tampereen

Kiintiöpakolaisena
Suomeen

Rahimit valittiin Suomeen kiintiöpakolaisiksi vuonna 2000. Pakolaisleirielämä Iranissa kesti kolme vuotta. He tulivat ensin Tampereelle,

yliopistollisesta sairaalasta sairaalalääkärin työtä. Työkavereista hänellä on hyvät muistot, koska he
opastivat häntä kieliongelmissa ja
korjasivat puhetta. Hän myös puhui rohkeasti ja meni kaikkeen mukaan.
Jokaisen erikoislääkäriksi erikoistuvan lääkärin opintoihin kuuluu
kuuden vuoden aikana työskentely
keskussairaalassa, yliopistollisessa
sairaalassa ja terveyskeskuksessa.
Seinäjoelle Rahimit muuttivat, koska Malalain erikoistumiseen kuului
työskennellä keskussairaalassa kaksi
vuotta. Seinäjoen keskussairaalassa
Malalai on jo työskennellyt puoli
vuotta kirurgisella osastolla. Nyt
hän käy Tampereen yliopistollisessa
sairaalassa suorittamassa yliopistollista työskentelyä, jotta erikoistuu
gynekologiksi.
– Halun erikoistua gynekologiksi
ja sitä kautta sekä parantaa että auttaa naisia. Olen erikoistunut Neuvostoliitossa lastenlääkäriksi. Mutta
sodasta saamani kokemukset ovat
vaikuttaneet, etten jaksa sitä enää
tehdä, koska kuulen korvissani lasten huutavan hädissään pommitusten ja räjähdysten aikana.
Rahimin perhe on kotiutunut
Suomeen ja Seinäjoelle hyvin. Malalai on aina hoitanut kodin, vaikka
hän käynyt töissä ja opiskellut sen
ohessa. Tarvittaessa mies ja lapset
auttavat häntä kotitöissä. Heillä on
kiinteät yhteydet lastensa perheisiin, muihin sukulaisiin ja ystäviin
Suomessa. Afganistanissa asuviin
sukulaisiin he pitävät yhteyttä tietokoneen kautta ja eniten puhelimitse. Kotimaahan he eivät voi sodan takia matkustaa tai palata. He
eivät halua lapsilleen toistaa samoja
kauhukokemuksia, mitä he itse ovat
kokeneet.

Perhe tärkein
– Meidän elämässämme perhe on
tärkein. Perhe ei ole ainoastaan
oma mies, vaimo ja lapset, vaan
siihen kuuluvat isovanhemmat,
isoisovanhemmat, tädit, sedät ja
enot. Uskonto ja kulttuuri määrittävät meidän juhlapyhämme.
Nauruz-juhlaa vietetään 21. maaliskuuta. Se on uusi vuosi. Eid-juhla muuttuu joka vuosi. Sitä vietetään Ramadan paastokauden päättymisen vuoksi. Meidän perusruokiamme ovat liha, riisi, perunat ja
kasvikset. Kabili tehdään lihasta
riisin ja porkkanan kanssa. Lisäksi
syömme erilaisia lihapullia.
Malalain mukaan ihmiset eri
uskonnoista riippumatta voivat
rukoilla Jumalaa monella tavalla.
Uskonnon kautta kaikki rukoilevat Jumalaa. Hän pitää tärkeänä,
että ihminen on rehellinen, ahkera ja kunnioittaa toisia, toisten
uskontoa, erilaista ulkomuotoa ja
arvostaa toisenkielisiä.
– Jokaisella pakolaisella on
omat taustansa ja traditionsa. Ei
kukaan halua lähteä omasta maastaan pois ja muuttaa muualle, jos
ei ole pakko. Jos ihmiset tietävät,
millaisista oloista ja taustoista pakolaiset tulevat kotimaastaan, he
kunnioittavat meitä. Olisin siitä
kiitollinen, Malalai sanoo.
Annukka Viitaniemi

