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Kun me täällä huojennamme veljiemme kuormia,
näkymättä rinnallamme kulkee Kristus, auttaja.
– Virsi 437:3
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Ilmajoesta Nurmoon ja Ilmajokeen

MUKANA

Pipopiiri auttaa
keskosia Tansaniassa
tenyt lähes joka kuukausi iso paketti, jossa on parisataa pipopiiriläisten
kutomaa sukkaa, myssyä, peittoa
ja nuttua, kertoo Pipopiirin koollekutsujana toimiva Sisko Louko.
– On mukava kutoa, kun tietää
että apu menee varmasti perille.
Leena Pasanen laittaa aina viestiä,
kun paketti on perillä. Myös kuvia
on saatu, joissa tuttuja pipoja on
ollut lasten päässä, kertoo Louko.
Pipopiiriin kokoontuu yleensä
15–20 naista. Jokaisella on omat
langat mukana ja yhdessä kudotaan, kahvitellaan ja jutellaan
ajankohtaisista asioista. Jokainen
kutoo, mitä haluaa ja kotona tehtyjä esitellään muille. Pipopiirissä
veisataan myös virsiä, kuullaan
puheita ja toisinaan luetaan nimikkoläheteiltä tulleita kirjeitä.
Eikä ole tavatonta, että kutoessa
rukoillaan pienten keskosten ja
Ilembulan sairaalan työn puolesta.
Sunnuntaina 3.3. jumalanpalveluksen jälkeen on Ylistaron seurakuntatalolla
lähetystilaisuus,
jossa Leena Pasanen on mukana.
Siellä voit kuulla lisää Ilembulan
sairaalan hyväksi tehtävästä työstä.
Minna Ylimäki-Hemminki

Seija Takala, Aira Tuohimaa, Sisko Louko, Liisa Lammi ja Leila Hautala
viihtyvät pipopiirissä, jossa kudotaan myssyjä ja sukkia Tansanian
Ilembulan sairaalan lapsille. Uudet kutoja ovat tervetulleita pipopiiriin, joka ottaa myös esimerkiksi lankalahjoituksia vastaan. Piiriläisiltä
kannattaa kysyä, millainen lanka on parasta.

KUUKAUDEN KOMMENTTI
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Meidän täytyy kohdella vanhuksia
hienovaraisesti ja kunnioittaen.
(Piispa Irja Askola)

S

einäjoen kylän vanhimmat
asukkaat 1500-luvun alkupuolella kuuluivat Kyrön suurpitäjään
ja saivat hengellisen oppinsa Isonkyrön kirkossa.
Ilmajoki erosi kirkkopitäjäksi
vuonna 1532, ja Seinäjoen talolliset olivat Ilmajoen kirkkopitäjän ja
seurakunnan jäseniä. Historialähteet arvelevat, että Seinäjoen kylää
saatettiin nimittää Koskenalaksi.
Isonvihan aikana 1700-luvun
alussa Seinäjoen kylä säästyi pahimmilta tappioilta – 1750 asukkaita oli noin 150. Kulkuyhteydet
kirkkoon Ilmajoelle olivat kuitenkin hankalat varsinkin keväisin ja syksyisin. Sama ongelma oli
nurmolaisilla. Pitkä matka Lapuan kirkkoon sai aikaan sen, että
vuonna 1727 nurmolaiset pystyttivät omin lupinsa saarnatuvan.
Tuomiokapituli ja lapualaiset kielsivät kirkkoa ja pappia kaipaavilta
nurmolaisilta seurakunnan perustamisluvan. 1730 anomus uudistettiin. Monien vaiheiden jälkeen
1765 kuningas myöntyi hakemukseen ja 1766 sai ensimmäinen pappi
valtakirjan.
Saarnahuonekunnan
raatiin
kuului myös seinäjokelaisia. Uusi
kirkko saatiin 1770-luvulla, ja ruukinpatruuna Gustaf Aadolf Wasastjerna lahjoitti seurakunnalle kynttiläkruunun. Seinäjokelaisia haudattiin Nurmon hautausmaahan.
1800-luvun puolessa välissä seinäjokelaisten pyrkimys oman kappeliseurakunnan perustamiseen
lisääntyi. Ruukinpatruuna totesi
Seinäjoen aseman merkilliseksi.
Seinäjoki kuului Ilmajoen hallinto- ja kirkkopitäjään ja seurakunnallisesti Lapuan kirkkoherrakuntaan ja Nurmon kappeliin.
1859 tehtiin ensimmäinen anomus Seinäjoen erottamiseksi Nurmon kappelista. Se kariutui, ja
hakemus uusittiin 1862. Asukkaita
Seinäjoella oli tuolloin noin 2 000.
Osa seinäjokelaisista vastusti Nurmosta eroamista, ja näiden ”väättyreiden” puolesta ruukinpatruuna Wasastjerna lupasi maksaa kirkonmaksut.
Wasatjerna tarjosi kirkoksi tarpeetonta ruutitehtaan tarpeettomaksi käyntyttä ”kivimakasiinia”.
Hän myös lahjoitti seurakunnalle
kirkon tonttimaan ja alueen hautausmaaksi.
Kirkonkokouksissa
elokuussa 1862 nurmolaiset vastustivat ja
ilmajokelaiset puolsivat kappeliseurakuntahakemusta. Ilmajoen
kirkkoherra Kaarle Rudolf Forsman perusteli seinäjokelaisten
hakemusta kolmesta syystä: Kirkkomatka on liian pitkä varsinkin

Ruutimakasiinista
seinäjokelaiset
rakensivat seurakunnalle kirkon.
Valmistelut muutostöihin aloitettiin jo pari vuotta
ennen kappelioikeuksien myöntämistä. Asialla oli
ruukinpatruuna
Wasastjerna.

vanhuksille ja sairaille, Nurmon
kirkko käy ahtaaksi ennen pitkää,
Seinäjoen kirkon rakentaminen
tulee halvaksi.
Senaatti myönsi Seinäjoelle
kappeliseurakuntaoikeudet
10.2.1863, ja yli 20 seinäjokelaisen ja
nurmolaisten vastustuksesta huolimatta päätti erottaa Seinäjoen
kappeliseurakunnaksi ja siirsi sen
takaisin Ilmajoen kirkkoherrakuntaan.
Wasastjerna oli hankkinut ruutimakasiinin omistukseensa huutokaupassa jo 1861, rakennuspiirustukset ja kustannuslaskelmat
olivat valmiina jo tammikuussa
1862 ja alustavia rakennustöitä
tehtiin jo kesällä 1862.
Seinäjoen ensimmäinen oma
pappi oli ylihärmäläinen Salomon
Hirvinen, joka aloitti kappalaisena 1.6.1864, kun kirkkorakennusta viimeisteltiin. Kappalainen asui
Östermyran kartanossa vuoteen
1867 saakka. Hirvinen oli voimakas persoona ja periaatteen mies
ja myös suomalaisuusmies. Kesäkuussa 1864 hän kirjoitti suomeksi tiettävästi ensimmäisen laatimansa Seinäjoen kappelikokouksen pöytäkirjan, kun normaalisti
papeillakin hallintokielenä oli
ruotsi.

Seinäjoen seurakunnan arkisto

Minna Ylimäki-Hemminki

n torstaipäivä kello 12 ja kerran kuukaudessa kokoontuva pipopiiri alkaa Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kahvihuoneessa kakkukahvilla.
Pipopiirin koristelema kuusi
voitti äänestyksen Seinäjoen joulumarkkinoiden kuudenkoristelukisassa, ja on aika juhlia hyvää tulosta. Voittoisa kuusi oli koristeltu
pipopiiriläisten kutomilla pikkuruisilla sukilla.
Nyt sukat ovat jo matkalla
Tansaniaan Ilembulan sairaalan
lasten jalkoja lämmittämään.
Juuri tästä ideasta pipopiiri syntyi
vuonna 2005. Tuolloin Ylistaron
kappeliseurakunnan pitkäaikainen nimikkolähetti Leena Pasanen
vieraili Ylistarossa ja näytti kuvia
Ilembulan sairaalasta, jossa hän
toimii lääkärinä. Hän kertoi, että
sairaalassa ei ole esimerkiksi keskoskaappia, vaan lapset hoidetaan
ns. kengurumenetelmällä. Keskosia pidetään vatsan päällä ja päähän laitaan villamyssy ja jalkaan
sukat. Lähetysillassa syntyi ajatus
pipopiiristä, jossa yhdessä voitaisiin
kutoa sairaalan pienimmille lämmintä päälle pantavaa.
– Sen jälkeen sairaalaan on läh-
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Seinäjoesta kappeliseurakunta 150 vuotta sitten

Salomon Hirvinen oli seinäjokelaisten ensimmäinen oma pappi,
joka tuli kappalaisen virkaan 1.6.
1864.

Perinnejumalanpalvelus 10.2.
Seinäjoen seurakunnan 150-vuotista olemassaoloa juhlitaan monissa eri tapahtumissa vuoden mittaan. Sunnuntaina 10.2. kello 10
vietetään perinnejumalanpalvelusta Törnävän kirkossa. Mukana
juhlimassa on myös 150 vuotta sitten perustettu alueen maanviljelysseura.
Lähde: Junnila:
Ruutimakasiinista Lakeuden Ristiin.
Leena Hautala
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PÄÄKIRJOITUS

Alttarilla

Seinäjoella 6.2.2013

Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät
kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat
kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle,
vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa
veljeäsi. Jes. 58: 6 - 7

Jukka Tuppurainen
Ylistaron kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Pyhä kuva

Kuvatoimisto Rodeo

Pääkirjoitus on
Jeesus Kristus
Määritelmän mukaan sanomalehden pääkirjoituksessa esitellään lehden
kanta ajankohtaisiin asioihin.
Miksi suomen kielessä puhutaan pääkirjoituksesta? Mikään etymologinen sanakirja ei anna siihen vastausta. Kaikissa niissä kielissä, joita jotenkin osaan, puhutaan lehden johtavasta kirjoituksesta.
Tulisikohan sana pääkirjoitus Raamatusta? Kerran Herramme pään
päälle naulattiin kirjoitus: Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas.
Sen kirjoitutti maaherra Pontius Pilatus, eikä hän pyynnöstä huolimatta
suostunut muuttamaan tekstiä. ”Minkä kirjoitin, sen kirjoitin”, sanoi Pilatus. Jeesuksen syntymä, elämä ja kuolema tapahtuivat tietyssä ajassa ja
paikassa, tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa.
Seinäjoen seurakunta elää keskellä tämän päivän suomalaista yhteiskuntaa. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat aina myös
kirkon ja seurakunnan elämään. Kaikista muutoksista huolimatta seurakunnan toiminnan johtaja ja pääkirjoitus on aina Jeesus Kristus. Hänelle
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ristin päällä ollut kirjoitus oli kolmella eri kielellä. Se viittaa lähetystyöhön. Lähetystyö on aina elävän seurakunnan
tuntomerkki, vaikka viime aikoina lähetystyötä
on voimakkaasti kyseenalaistettu.
Seinäjoen seurakunta elää todeksi Herralta saamaansa tehtävää kaikenikäisten Seinäjoella asuvien keskellä. Ensi viikolla abiturientit ilmestyvät iloksemme ajeluilleen.
Omasta viimeisestä koulupäivästä Seinäjoen lukiossa yli 30 vuotta sitten jäivät mieleen rehtorimme sanat: ”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää
itkevien kanssa.” Paavalin sanat on tarkoitettu koko elämää varten, aivan
kuten opiskelukin.

Lähetystyö - elävän
seurakunnan merkki

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

Virren viemää

Ruotsalaisen runoilijapapin Paul Nilssonin (1866 1951) paastonajan avausvirren alku on suoraan Raamatusta: Kyse on laskiaissunnuntain evankeliumitekstin alusta (Luuk. 18:31). Virsi häivyttää ajallisen
välimatkan: se tuo Jeesuksen kärsimyshistorian tapahtumat nykyaikaan tai vie meidät hänen aikalaisikseen. Virsi johdattaa seuraamaan Jeesusta hänen
kärsimystiellään. Anna-Maija Raittilan suomennos ei
ehkä tavoita samaa harrasta yksinkertaisuutta, joka
huokuu Nilssonin ruotsinkielisestä virrestä. Virren ensimmäinen suomennos (Pauli Vaalas) ilmestyi kokoelmassa Hengellisiä lauluja ja virsiä 1951.

Jeesus on maailman valo
Vanhastaan on sanottu, että kevään alku liittyy läheisesti kynttilänpäivään, jota olemme juuri kirkkovuodessa viettäneet. Sen sanoma kuuluu läheisesti vielä jouluun. Varsinainen kynttilänpäivä on neljäkymmentä päivää joulusta.
Juhlan raamatullisena aiheena on kertomus siitä,
kuinka Jeesuksen vanhemmat toivat lapsensa temppeliin asettaakseen hänet Herran eteen. Samalla heidän oli juutalaisen lain mukaan uhrattava kaksi metsäkyyhkystä. Saapuessaan temppeliin Joosef, Maria
ja Jeesus kohtasivat vanhan Simeonin.
Simeon ymmärsi, että nyt hän oli kohdannut luvatun Messiaan, sillä hän sanoi:� – Herra, nyt sinä
annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon,
joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Uskollisesti Simeon oli käynyt temppelissä rukoilemassa Jumalaa. Nyt oli hänellä täyttymyksen hetki; se valo, jota hän oli odottanut vuosikausia, oli
totta.

SANA

Hän ei vain katsellut valoa, pientä Jeesus-lasta.
Hän otti lapsen syliinsä ja iloitsi siitä. Nyt hän oli valmis lähtemään rauhassa.
Me emme voi kohdata Jeesusta samalla tavalla kuin Simeon. Meillä on kuitenkin Jumalan sana ja
sakramentit, joissa me saamme ottaa vastaan Jeesuksen, Pelastajan ja syntiemme sovittajan. Jumalan
sana tuo meille Jeesuksen aivan lähellemme. Sitä sanaa voimme lukea ja kuulla. Siinä sanassa on Kristus
läsnä, sen sanan saa Pyhä Henki meille kirkastaa pelastukseksemme. Kasteessa ja ehtoollisessa saamme
itse Kristuksen omaksemme. Kasteen kautta Jumala ottaa meidät omikseen ja ehtoollisessa hän antaa meille itsensä.
Meillä on oikeus kulkea valossa, Kristuksen seurassa. Jeesus sanoo: Minä olen maailman valo, joka
minua seuraa, hän ei vaella pimeässä. Kun me vaellamme Kristuksen valossa, silloin todella saamme
iloita siitä, että olemme pelastettuja.
Mauri Pitkäranta
vs. johtava kappalainen
Seinäjoen alueseurakunta

KIRKONMÄELTÄ

Ajasta aikaan
”Me rukoilemme sinua, Jumalan Poika ainoa: Myös kristikuntaa, työtä sen
suojele halki aikojen”.
Tämän uuden vuoden virren 36 sanat sopivat hyvin kuvaamaan kuluneen vuoden 2012 ja kuluvan vuoden 2013 merkittävimpien tapahtumien
sisältöä Seinäjoen seurakunnassa.
Viime vuonna saimme viettää Peräseinäjoen kappeliseurakunnan
130-vuotisjuhlaa, Peräseinäjoen kirkon 120-vuotisjuhlaa, Peräseinäjoen
seurakuntatalon 40-vuotisjuhlaa ja Peräkamarikuoron 20-vuotisjuhlaa.
Alkanutta vuotta 2013 saamme viettää Seinäjoen seurakunnan 150 -vuotisjuhlan merkeissä. Vuonna 1863, 10.2. Seinäjoesta tuli kappeliseurakunta.
Tuosta päivämäärästä on kuljettu monien erilaisten vaiheiden kautta tähän
hetkeen. Tuolloisesta Ilmajoen kappeliseurakunnasta on vuosien mittaan
ja erilaisten yhteiskunnassa ja kirkossa tapahtuneiden muutosten myötä
muodostunut suuri seurakunta. Seurakuntaelämä on rikasta ja monipuolista ja se hoidetaan kappeliseurakunnissa ja alueseurakunnassa omia arvokkaita toimintatapoja noudattaen.
Juhlavuosi näkyy erityisesti alueseurakunnassa erilaisina tapahtumina.
Kuukausittain on toiminnassa joitakin sellaisia tilaisuuksia, joissa halutaan
muistuttaa seurakuntatyön historiasta ja merkityksestä ihmisille ja samalla näyttää, kuinka seurakunta elää yhä vahvana ihmisten keskuudessa.
Esimerkkeinä näistä tilaisuuksista ovat esim. 10. 2. perinnejumalanpalvelus Törnävän kirkossa, Vanhan ajan pyhäkoulu huhtikuussa Törnävän pappilassa, kouluvierailut, KranniKospeli jne. Juhlinnan päätöksenä ja huipentumana voidaan pitää marraskuun lopussa pidettävää piispantarkastusta.
Vaikka tapahtumat ovat alueseurakunnan alueella, ne ovat tarkoitettu
kaikille seinäjokelaisille, aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin tapahtumat eri puolilla seurakuntaa. Nykyaikana meidän ei tarvitse enää pitää esteenä ”vaivalloista ja pitkää kirkkomatkaa”, kuten yhtenä kappeliseurakunnan oikeuksien saamisen perusteluna aikanaan mainittiin.
”Me Herran nimeen luotamme, myös uuteen vuoteen kantaa se. Sen
suojaan jäämme toivossa, et hylkää meitä, Jumala”. Vk 38:5
Siunausta uuteen, alkaneeseen vuoteen
Jukka Salo
kirkkoherra
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Juhlavuosi kannatti toteuttaa
uhlavuosi monine tasakymmenjuhlineen ja muine tilaisuuksineen on Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa takana. Johtaja kappalainen Markku Ylinen sanoo, että koko työntekijäjoukon
yhteinen kokemus on, että juhlavuosi kannatti toteuttaa.
– Oli mukava huomata, että koko työntekijäjoukkomme innostui
tästä juhlavuodesta ja sen tilaisuuksien järjestämisestä. Tällainen
erityisprojekti merkitsee työntekijöille aina lisätyötä normaalin seurakuntatyön päälle, mutta se on
samalla myös hyvin palkitsevaa,
sanoo Markku Ylinen.
– Juhlavuoden tarkoituksena
oli paitsi tuoda esille seurakunnan
ja kotikirkkomme historiaa, myös
antaa läpileikkaus seurakunnan
elämästä nyt. Historiaa edustivat
kirkon 120-vuotisjuhla, jossa piispammekin oli mukana, seurakuntatalolle koottu valokuvanäyttely
sekä juhlavuoden näytelmä.

– Tämän päivän seurakuntaelämä tuli esiin niissä monissa tilaisuuksissa, joita eri-ikäisille vuoden mittaan järjestettiin. Juhlavuoden olisi
tietysti voinut rakentaa yhden tai
kahden isomman tapahtuman varaan. Mielestäni teimme oikean ratkaisun, kun jaoimme erilaisia tilaisuuksia eri kohderyhmät huomioiden koko vuoden ajalle. Juhlavuotta
suunnitelleen työryhmälle jäi vielä
monta ideaa, joita ei tähän vuoteen
saatu mahtumaan, mutta ehkä niille
on aikansa joskus myöhemmin.
Markku Ylinen kiittelee koko
vuoden toteutusta ja sanoo, että
pettymyksiä ei ainakaan hänelle
vuoden aikana tullut.
– Parasta olivat ehdottomasti
ne tapahtumat ja tilaisuudet, joiden toteuttamiseen osallistui suuri
joukko tavallisia seurakuntalaisia,
esimerkiksi kirkkorasojen kutominen, raamattumaraton, koululaisten tekemä näyttely aiheesta
”Unelmieni kirkko” ja erityisesti

juhlavuoden
kirkkonäytelmä.
Näytelmän tekemisessä oli lähes
käsin kosketeltavana yhdessä tekemisen into. Minulle oli yllätys,
miten paljon luovuutta ja itsensä
likoon laittamista ihan tavallisista
ihmisistä löytyy, kun taitava ohjaaja houkuttelee sen esiin. Näytelmän myötä seurakunnan historia
tuli esiintyjille eläväksi ja läheiseksi, toivottavasti myös katsojille. Ainakin palaute on ollut hyvin
positiivista, sanoo Markku Ylinen.

Kuva: Leena Hautala

J

Näytteleminen mukavaa
Vaikka lähtikin isänsä houkutteleman mukaan kirkkonäytelmään
”lievällä pakolla”, Eero Rissanen
myöntää, että näytelmään osallistuminen oli mukavaa.
– En niin piittaa siitä historiapuolesta, mukavinta oli itse näytteleminen, sanoo Eero.
Näytelmä täytti kirkon kolmeen kertaan, mutta Eero sanoo,
että ei häntä pahemmin jännittä-

Kirkkonäytelmän näyttelijät yhteiskuvassa.
nyt. Näytelmässä mukana ollut
porukka oli mukavaa. Eerolla oli
kaksi eri kohtausta: toisessa hän
luki sankarivainajien nimiä, toisessa toi keräyspaperinippuja.
Eero Rissanen innostui kirkkonäytelmässä mukana olemisen jälkeen näyttelemisestä niin paljon,

Vapaalla

PAPPI PAKISEE

Henkinen
kuorma purkautuu

Vastapainoa työlle
Huippuvuosien jälkeen luistelu oli
taka-alalla vuosia.
– Kun oli jo kaksi lasta, oli pakko saada opinnot valmiiksi ja aloittaa työt, hän kertoo hymyillen.
Renko valmistui teologisesta
tiedekunnasta ja hänet vihittiin papiksi vuonna 1983. Sen jälkeen hän
työskenteli pappina Töysässä, Seinäjoella, rajaseutupappina Suomussalmella sekä Alavudella kappalaisena. Vuoden 2005 jälkeen Renko on
ollut sairaalapastorin virassa.
– Tämän työn ohessa on ollut
mahdollisuus taas luistella ja osallistua kisoihin, kun illat ovat yleensä vapaana. Aloittaessani pitkästä aikaa huomasin, että tämähän sujuu
edelleen. Oli helppo jatkaa.

Älä ota tyhmää miestä
ja tyydy toiseksi parhaaseen
Minna Ylimäki-Hemminki

T

apani Renko työskentelee sairaalapappina Härmän kuntokeskuksessa ja Seinäjoen kaupunginsairaalassa. Hän löysi jo lapsena
harrastuksen, joka vei mennessään.
– Sain 10-vuotiaana vanhemmiltani lahjaksi pikaluistimet,
koska olin pärjännyt hyvin hokkarikisoissa. Sen jälkeen vietin yhä
enemmän aikaa jääradalla. Harrastin paljon muutakin, kuten jalkapalloa, mutta pikaluistelussa pärjäsin parhaiten, kertoo Renko.
– Kun olin 13-vuotias, Seinäjoelle muutti insinööri Aimo Klemetsö,
joka oli A-luokan valmentaja.
Siitä alkoi Rengon menestyksellinen tarina pikaluistelijana.
– SM-kisoihin osallistuin ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana ja
miesten MM-kisoihin 20-vuotiaana, hän muistelee.
Kova harjoittelu tuotti tulosta ja
hän sai kaksi Suomen mestaruutta
sekä alle 18-vuotiaiden sarjassa että
alle 20-vuotiaiden sarjassa.
– Paras tulos on vuodelta 1981
10 000 metriltä, joka on edelleen
seuran ja piirin ennätysaika, hän
kertoo ja kiittelee valmentajaansa
Klemetsöä.

että lupautui mukaan Johannes
-passion yhteydessä olevaan Ristin
tie -tapahtumaan, kun Eija-Irmeli
Lahti pyysi.
– Odotan, että siinäkin porukassa on mukavaa, ja että yleisöä
on paljon, sanoo Eero Rissanen.
Leena Hautala

Tapani Renko harjoittelee neljä
kertaa viikossa Seinäjoen tekojääradalla. Hyvänä tukijana ja
kannustajana toimii valmentaja
Aimo Klemetsö, joka valmensi
Renkoa jo nuorena.
Pikaluistelu on Rengon mukaan hyvää vastapainoa työlle.
– Työssä näkee paljon sairautta
ja kuolemaa. Tällä tavalla henkinen kuoma purkautuu hyvin, hän
kertoo ja silminnähden nauttii
luistelusta.
– Voin myös paljon paremmin,
kun liikun ja luistelen. En tee tätä
hampaat irvessä, vaan koska tämä
tuntuu hyvältä, hän toteaa.
Renko luistelee neljä kertaa
viikossa Seinäjoen tekojääradalla
ja harjoittelee helmikuun loppupuolella olevia veteraanien MMkisoja varten. Hän kilpailee M60sarjassa. Valmentajana toimii edelleen Klemetsö.
–Tavoitteenani on pysyä mahdollisimman hyvässä kunnossa
sekä henkisesti että fyysisesti, hän
kertoo.
Haastattelu on päättymässä ja
samassa paikalle tulee valmentaja
Klemetsö, joka taputtaa Renkoa
olalle ja sanoo: Mitalia me lähdetään tavoittelemaan. Molemmat
nauravat ja keskustelu jatkuu
hyväntuulisena, kunnes on aika
laittaa luistimet jalkaan ja jatkaa
harjoittelua.
Minna Ylimäki-Hemminki

Valtioneuvos Riitta Uosukainen puhui parisuhteesta ja työssä jaksamisesta. Naisille hän antoi yhden ohjeen: ”Älkää naiset ottako tyhmää
miestä!” Hän heläytti iloisen naurun päälle.
Tuli siinä vähän perheneuvonnan
duunarille hölmö olo. Noin yksinkertaista se on. Mitäs tässä muuta
kuin jakaa tätä helppoa ohjetta. Sitten, kun kaikki naiset tämän uskovat,
niin kaikilla on kotona kunnon mies.
Riitan Topi puoliso hymyili, kun hän
tuli hakemaan Riittaa tilaisuudesta.
Ei mikään tyhmä mies. Arvasiko, mitä vaimo puhui?
Tämän puheen valtioneuvos piti perheneuvojien valtakunnallisessa
tapaamisessa. Seuraava puhuja puhui arvoituksellisesti siitä, minkälainen elämänasenne tuo kaikkein eniten jaksamista, voimaa ja iloa. Kukaan salista ei aivan arvannut neuvoa: ”Tyydy elämässä toiseksi parhaaseen!”
Aika vaikea ohje Etelä-Pohjanmaalla. Miten sitä nyt toiseksi pa-

ras riittää, jos paraskin on olemassa. Jollakin yleisöstä leikkasi nopeasti. Hän kysyi: ”Koskeeko tämä myös
puolison valintaa?” Sali nauroi, ja
terveysluennoitsija muiden mukana.
Entäs jos ohjeet yhdistetään. Jos
naiset lakkaavat ottamasta tyhmiä
miehiä riesakseen ja miehet säännönmukaisesti tyytyisivät toiseksi
parhaaseen naiseen? Lisäisikö tämä
kaikkien parisuhdeonnea?
Moni mies kokee tätä ohjetta jo
noudattaneensa. Kaikkein kauneimmille ja hauskimmille kun ei tämmöinen tavallinen uskalla edes sanoa mitään. Varsinkin, kun ne lehdestä tutut asuvat usein ulkomailla
ja puhuvat lontoota. Naisten osa on
tässäkin puuhassa lopulta vaativampi. Miten miehen tyhmyys nyt ihastuneelle heti selviäisi? Monen kuulee sanovan, että alkuun vaikutti aivan fiksulta…
Valtioneuvos kehui vuolaasti karjalaisia miehiä. Ovat kuulemma maailman parhaita seuramiehiä. Jos näkee naisia paljon ringissä ja niillä

tuntuu olevan hauskaa, keskeltä piiriä löytyy kuulemma aina karjalaismies. Onneksi pohjalaisia miehiäkin
joku puolusti. Yksi kertoi sen jutun
häistä joissa sulhanen aloitti tappelun, puukotti paria vierasta, ajoi
naiset ja lapset pihalle. Poliisi kyseli myöhemmin tyhjästä juhlatalosta kiinniotetulta sulhaselta, että olisiko hänen käytökselleen jokin selitys. Miehellä oli: ”En oo oikein seuramiehiä!”
Entäs jos vielä joskus löytyy tilanne, jossa yhteen on kuitenkin päätynyt paras akka ja oikein viisas mies?
Onko se mahdollista ja missä ollaan?
Sadussa vai kotisohvalla?
Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi
ps. Kapitulin paikasta on ollut puhetta. Jos siinäkin onnellisuuden tae
on tämä sama kosintaohje? Pitää
tyytyä toiseksi parhaaseen.
2. ps. Entäs jos joskus elämässä jollakin on tilanne jossa on tarjolla sekä paras, että toiseksi paras. Pitääkö
silloinkin valita aina toiseksi paras?
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Virittäkäämme
virtemme Nurmossa
H

Nurmon VPK lahjoitti perinteisesti joululahjoihin varatun rahasumman Nurmon kappeliseurakunnan diakoniatyölle. Nurmon VPK:n puolesta Mauno Peltokosken kanssa avustusrahaa oli luovuttamassa Martti Välimaa. Lahjoituksen vastaanottivat kappeliseurakunnan diakonit Helena Nahkuri ja Lassi Nahkuri.

Alfa-kurssi Ylistarossa
K

evään aikana Ylistarossa järjestetään Alfa-kurssi. Alfa-kurssi
on syntynyt 1980-luvulla Englannissa ja kursseja on pidetty yli 150
maassa ympäri maailmaa.
Kurssi auttaa tutkimaan elämän
tarkoitusta ja kristillisen uskon
merkitystä omassa elämässä. Periaatteena on yhdessä etsiminen ja
kyseleminen, siksi kurssille ei ole
lähtötasovaatimuksia eikä ikärajoituksia. Kurssin kokoontumisten
aiheita ovat mm. Tässäkö tämä elämä on? Miksi ja miten rukoilen?
Kuka Jeesus on? Miten Jumala johdattaa meitä?
Jokaisen viikoittaisen kokoontumisen aluksi tarjotaan ateria,
kuunnellaan alustus, juodaan
kahvit ja sen jälkeen keskustellaan aiheesta pienemmissä ryhmissä. Lisäksi yhtenä lauantaina (6.4.
klo 10–18) ollaan koolla hieman
pidempään. Kurssi on ilmainen,
ruokailuista ja kahvista voi antaa
vapaaehtoisen maksun.
Alfa-kurssista vastaavat Heli ja
Timo Seppälä. Timo on pappi ja
toimii uskonnonopettajana Ylista-

Heli ja Timo Seppälä
ron yläasteella ja lukiossa. Alustajina ovat Ylistaron kappeliseurakunnan papit ja E-P:n Kansanlähetyksen työntekijät, lisäksi on
vapaaehtoisia avustajia.
Kurssi alkaa ti 19.2. ja päättyy
su 5.5. messuun Ylistaron kirkossa
ja juhlaan seurakuntatalolla. Ilmoittautua voi Ylistaron kappeliseurakunnan toimistoon, puh.

06 418 4200 viimeistään pe 15.2.
Alfa-kurssi pidetään Ojalan
pappilassa, Pappilankuja 4, tiistaisin klo 18.30 – 21. Tarkemman
ohjelman saa ensimmäisissä kokoontumisissa. Kurssille voi tulla mukaan kolmen ensimmäisen
kerran aikana. vaikka ei kahdella
ensimmäisellä kerralla mukaan
ehtisikään.

Kaivorahat saatiin kokoon
K

aivorahat saatiin muutamassa
kuukaudessa kokoon AlakyläKatajalaakson ja Jouppi-Jouppilan
aluevastuuryhmien projektissa. Nyt
Kirkon ulkomaanavussa etsitään
paikka, mihin kaivo rakennetaan.
Ajatus aluevastuuryhmien yhteisestä kaivoprojektista syntyi viime vuoden kevättalvella, kun seinäjokelaislähtöinen, silloin Kua:n
palveluksessa ollut Leena Koivisto
oli mukana sunnuntaihartaudessa.
Aluevastuuryhmän järjestämän
tilaisuuden teemana oli ”Kaikilla
ei ole ruokaa eikä puhdasta vettä”.
Hän kertoi Itä-Afrikan kuivuustilanteesta ja vetämästään Yhteisvastuu -matkasta Ugandaan. Samalla
hän kertoi Kua:n ”Toisenlainen lahja” kampanjasta.
Alakyläläisten lisäksi tilaisuu-

dessa oli mukana Jouppi-Jouppilan
väkeä, ja niin päätettiin ryhtyä keräämään rahaa 1 200 euroa maksamaan kaivoon, jonka Kuan tuella
rakennettaisiin johonkin köyhään
Ugandan kylään.
Rahaa on koossa 1 350 euroa,
joka kerättiin aluevastuuryhmien
järjestämissä konsertissa ja alueiden
joulujuhlissa ja kolehteina.
Kirkon Ulkomaanapu selvittää
nyt kylää Ugandassa, jonne perustetaan paikallinen ”vesiosuuskunta” joka huolehtii käytännön työstä
KUA:n valvonnassa. Kaivon hinnasta yli jäävällä 150 eurolla hankitaan
jotakin ”Toisenlainen lahja” –listalla olevaa kylän tarvitsemaa.
Aluevastuuryhmät
kiittävät
kaikkia hankkeessa tavalla tai toisella mukana olleita.

PohjoisUgandassa,
Paderissa, saivat
Yhteisvastuu
–matkalaiset
tutustua kylään
rakennettuun
kaivoon vuonna
2011.

elmikuun puolivälissä, 16.–
17.2., järjestetään Seinäjoen
seurakunnassa vuosittainen alueellinen tapahtuma yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen kanssa.
Järjestelyvastuu on tänä vuonna
Nurmolla. Tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa aiemmin: viime
vuonna Ylistarossa ja edellisvuonna Seinäjoella.
– Yksi tärkeimmistä käynnissä
olevista asioista Herättäjä-Yhdistyksellä on Siionin virsien uudistus.
Siionin virsistä on Nurmossa vahvat perinteet, joten Nurmon paikallistoimikunta valitsikin päivien
aiheeksi virsien uudistuksen. Uudistus on virittämistä, joten päivien
teemaksi valikoitui Virittäkäämme
virtemme, kertoo Herättäjä-yhdistyksen Nurmon paikallisosaston
sihteeri Antti Maunumaa.
– Perusajatuksena on päästä
kurkistamaan Siionin virsien sävellyksiin, sanoituksiin ja sovituksiin
hiukan syvemmälle, jatkaa Maunumaa. Lauantaina klo 15 alkaen
on pari luentoa aiheesta. Nurmon
kappeliseurakunnan johtava kappalainen ja virsien sanoittaja Jouko
Ikola luennoi Siionin virsien kielellisestä uudistuksesta ja virsirunoudesta ja Herättäja-Yhdistyksen
musiikkisihteeri Samuli Korkalainen luennoi virsien sävelmäuudistuksesta.
Illan konsertissa esiintyy neljä
kuoroa ja lauluryhmää. Konsertin
ohjelma on rakennettu erilaisia
virsisovituksia. Lapuan kristillisen
opiston kuoro johtajanaan Arvi
Lemponen esittää Kustaa Penttilän
sovittamia Siionin virsiä ja Vanhan
virsikirjan virsiä. Tänä vuonna on
Kustaa Penttilän syntymästä 125
vuotta. Penttilä on tunnettu nurmolainen perinteisen tyylin Siionin virsien sovittaja.

Nurmolainen projektikuoro
esittää Leena Voutila-Makenan
johdolla Jouko Ikolan virsiä, jotka
on Ilmo Riihimäen, Kirsti Penttisen, Martti Hemmingin ja Esa
Pyöriän sovittamia. Uudemman
sovittajan Juho Peltoniemen sovittamia virsiä kuullaan Juho
Peltoniemen lauluryhmän esittäminä. Siionin virsiä kansanmusiikkipohjalle on sovittanut Tellu
Turkka, joka esittää konsertissa
omia sovituksiaan nurmolaisen
Marena-lauluryhmän
kanssa.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmamaksu on 10 €.
Sunnuntaina vietetään Herättäjän päivää, joka alkaa klo 10
messulla Nurmon kirkossa. Messussa saarnaa toiminnanjohtaja
Simo Juntunen ja musiikkia esittää Juho Peltoniemen lauluryhmä. Messun jälkeen ovat vuorossa
konserttiseurat Nurmon seurakuntakodilla. Konsertissa Seinäjoen HY-kuoro johtajanaan Pirkko
Rankila esittää Kustaa Penttilän
sovittamia Siionin virsiä. Seuroissa
puhuvat pastori Minna Lainimo,
hiippakuntasihteeri Reijo Takamaa ja johtava kappalainen Jukka
Tuppurainen.
Sekä lauantaina että sunnuntaina on tarjolla keittolounas 7 euron
ja kahvi 3 euron hintaan. Mikäli
osallistuja haluaa ruokailla ja kahvitella, olisi ilmoittauduttava etukäteen viimeistään 7.2. mennessä
Nurmon seurakuntatoimistoon
(puh. 06 418 4371) tai HerättäjäYhdistyksen toimistoon (puh.
06 422 5700).
– Ilmoittautuminen olisi tärkeää, että keittiö osaa varata tarpeeksi tarjottavaa, toteaa Maunumaa.
Niina Vuorela
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uhkakeskiviikosta (tänä vuonna 13.2.) alkaa pääsiäissunnuntaihin kestävä paasto. Laskiaisena
laskeudutaan paastoon. Laskiaissunnuntai on tänä vuonna 10.2.
ja laskiaistiistai 12.2. Paastoa kutsutaan joskus seitsemäksi vapaaksi
viikoksi. Se vapauttaa epäolennaisesta ja auttaa suuntautumaan tärkeimpään.
Luterilaisessa kirkossa ei ole
paastosääntöjä, mutta monet paastoavat vapaaehtoisesti. Perinteisessä paastossa luovutaan lihansyönnistä sekä pidättäydytään kahvista,
teestä, alkoholista tai tupakasta.
Paasto voi olla muutakin luopumista: Televisiota ja nettiä voi
käyttää vähemmän tai tarpeettoman kiireen voi jättää. Paasto
raivaa tilaa olennaiselle. Se ohjaa
rukoukseen, Raamatun tutkisteluun ja Jumalan kohtaamiseen. Se
kutsuu sekä seuraamaan Jeesuksen
kärsimystietä että palvelemaan lähimmäistä ja koko luomakuntaa.
Se kuljettaa katumukseen ja vie
tielle kohti parempaa ja pyhää.
Ensimmäisillä vuosisadoilla kastettiin vain kerran vuodessa, pääsiäisyönä. Kastettavia opastettiin
40 päivän ajan ennen pääsiäistä
Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen salaisuuksiin, joista he
pääsivät kasteyönään osallisiksi.
300-luvulla tästä kehittyi kaikkia
kristittyjä koskeva pääsiäiseen valmistava paastonaika. Keskiajalla,
vuonna 1091, päätettiin jättää sunnuntait paaston ulkopuolelle. Sen
vuoksi paaston aloittava tuhka-

keskiviikko on jo 46 päivää ennen
pääsiäistä.

Laskiaisena sanotaan
jäähyväiset lihalle

Ennen paastoa on ollut tapana vielä kerran syödä raskaasti ja iloita. Laskiainen jatkaa sitä perinnettä. Hernekeitto ja laskiaispulla
ovat suomalaisia tukevia ruokia, ja
mäenlaskuriehat pohjoisen maan
iloitsemistapa. Katolisten maiden
karnevaalit ovat saman asian eteläinen vastine. Karnevaali-sana
pohjautuu latinaan ja merkitsee
jäähyväisiä lihalle, jota ei paastonaikana enää syödä.
Paaston alkaessa tuhkakeskiviikkona kirkossa voidaan viettää
messua, jossa pappi piirtää jokaisen
otsaan tuhkalla ristin ja lausuu:
”Ota vastaan katumuksen merkki.” Tapa on peräisin vuoden 1000
tienoilta ja pohjautuu Raamattuun, jossa tuhka ja tomu ovat
katumuksen näkyviä merkkejä.
Paastonaikana jumalanpalvelus
on tavallista karumpi. Kirkoissa
vietetään myös erityisiä paastonajan tilaisuuksia. Rippijumalanpalvelus tarjoaa mahdollisuuden
ahdistuksen tai syyllisyyden käsittelyyn ja niistä vapauttavan sanoman kuulemiseen. Ristin tien
hartauksissa kuljetaan Jeesuksen
kärsimystiellä Raamattua lukien,
rukoillen ja laulaen. Passiot ovat
paastonajan musiikillisia hartauksia. Liturgisena värinä paastonaikana on katumusta kuvaava violetti
tai sininen.

Rouva Jenni Haukio
suojelee
Ekopaasto-kampanjaa

Ekopaasto-kampanja käynnistyy
jälleen helmikuussa. Suomalaisia kannustetaan mukaan muuttamaan omia elämäntapojaan ilmastoystävällisemmiksi ja samalla miettimään, mitä hiljentyminen
ja kohtuullisuus omassa elämässä
merkitsevät.
Kampanjasivuilla on tietoa ja
vinkkejä asumiseen, liikenteeseen,
ruokaan ja kuluttamiseen liittyviin
elämäntapamuutoksiin. Sivuilla
kerrotaan myös kristillisistä paastoperinteistä.
Ekopaastoa vietetään seitsemän
viikkoa perinteisenä luterilaisena
paastonaikana tuhkakeskiviikosta 13.2. pääsiäiseen 31.3.2013 asti.
Kampanjaa suojelee rouva Jenni
Haukio.
Kampanjan uudistuneet verkkosivut avataan laskiaistiistaina
12.2. osoitteessa ekopaasto.fi. Uudistuneilla sivuilla osallistujalla on
nyt mahdollisuus kertoa valitsemansa paastokohde. Paastovalinnat näkyvät osallistuvien yhteisenä
graafina.
Uutta sivuilla on myös Tähteistä tuunatut -blogi, joka kannustaa
pieniin arjen tekoihin ja jakamaan
ideoita myös muille. Ekopaaston
hengessä vinkkejä jaetaan esimerkiksi jääkaapista löytyneiden
ruuantähteiden hyödyntämiseen
ja kerrotaan vanhan tavaran tai
vaatteen uusia elämäntarinoita.

Kuvatoimisto Rodeo

Paasto raivaa tilaa pyhän
kohtaamiselle ja vastuullisuudelle

Laskiaistiistaita on sanottu myös ”rasvatiistaiksi”, koska silloin syödään
rasvaista hernekeittoa ja mantelimassalla ja kermavaahdolla täytettyjä
laskiaispullia. Seuraavana päivänä eli tuhkakeskiviikkona alkaa paasto.
Ekopaasto on mukana myös sekä
Facebookissa että Twitterissä. Ekopaasto-sivusto mukautuu päätelaitteen näytön mukaan.
Kampanjan järjestävät Suomen

evankelis-luterilainen kirkko ja
Suomen ympäristökeskus yhdessä
Suomen Ekumeenisen Neuvoston
kanssa.
Kirkon tiedotuskeskus

Levossa ja hiljaisuudessa
Tiedoton yksin ymmärtää,
mitä kukaan ei viisaista tiedä
Otsikon lause on Leena Krohnin
sanoittamasta ja Jaakko Mäkisen säveltämästä joululaulusta, joka on viipynyt mielessäni. Kun haluan oppia jotain hiljaisuudesta ja paastosta, jäävät
annetut viisaudet etäisiksi. Kysymykset voivat auttaa oman
hiljaisuuden etsimisessä.
Voiko tyhjentyminen olla rikkaampaa kuin täyttyminen?
Jos minulla on vahva halu kokea ja ilmaista jotain Jumalasta, luon helposti ihannekuvia, joiden mukaan mittaan
itseä ja toisia. Olisiko parempi
hiljentyä ja siten luoda tilaa aidolle kohtaamiselle itsen, toisten ihmisten ja Jumalan kanssa?
Luoko irti päästäminen sy-

vempää yhteyttä kuin kiinni pitäminen?
Tilan luominen ja irti päästäminen kuuluvat yhteen. Löytäisinkö yhteyttä, joka ei hallitse
vaan vapauttaa? Ehkä näin jättäytyisin rohkeammin Jumalan
rakkauden varaan.
Onko rakkaudessa kasvaminen lopulta pienemmäksi tulemista ja yhteyttä koko luomakuntaan? Onko se myös oman
inhimillisyyden oivaltamista?
Oman pienuuden löytäminen
voi vapauttaa elämään. Ihmisen
paikka näyttäytyy elämän keskellä, työssä yhteiseksi hyväksi,
melussa ja hiljaisuudessa. Onko ihmisen syvin tehtävä kokonaisena läsnä oleminen ilon ja
kärsimyksen keskellä? Aavistan-

ko salatun Jumalan tässä läsnäolossa?
Voisiko tie yhteyteen ja rauhaan ihmisten, kansojen ja uskontojen kesken alkaa ihmisyyden rakastamisesta ja läsnäolosta?
Koen, että kirkko yhteisönä
vaalii hiljaisuutta ja erilaisten ihmisten kohtaamista sunnuntain
messussa ja arjen elämässä. Tähän yhteyteen ei voi sanella esteitä. Usko ei mielestäni ole samanmielisyyttä tai tiettyjen oppien totena pitämistä. Se näyttäytyy haluna kääntyä salatun
Jumalan puoleen. Tätä halua ja
ojentautumista ei kukaan voi ihmiseltä kieltää.
Leena-Marja Renko, diakoni

Hiljaisuuden toimintaa
Hiljaisuuden lähteellä Lakeuden
Ristin toimituskappelissa.
20.2. klo 17 rukoushetki: Johanna
Rinkineva, virikepuhe Unto Kangasniemi: Seitsemän sanaa paastosta.

6.3. klo17 rukoushetki ja virikepuhe:
Tapani Tulisalo: Ristin juurella.
20.3. klo 17 rukoushetki ja virikepuhe: Marjatta Nuutinen-Koittola:
Marian matkassa.

www.seinajoenseurakunta.fi/
hiljaisuuden-retriitit
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Kirkkokuorot vierailivat Virossa
einäjoen kirkkokuoro ja Lakeuden Ristin kuoro tekivät joulun alla matkan Haapsaluun, joka
on kuorojen johtajan Lea Salumäen kotiseutu.
Lean isän Tiit Salumäe toimii
seurakunnan kirkkoherrana ja äiti
Lia Salumäe kanttorina ja johtaa
myös kuoroa. Vaikka Haapsalu onkin runsas kesätapahtumien kaupunki, päätettiin matka toteuttaa
adventtiaikaan kylpylä-, tutustumis- ja esiintymismatkana.
Viron Haapsalu on noin 11 000
asukkaan kaupunki. Suomessa
Haapsalu tunnetaan lähinnä kylpylöistään. Kaupungin historiassa
mainitaan se 1800-luvun venäläisten kruunupäiden ja kulttuurihenkilöiden suosimana lomanviettopaikkana.
Haapsalun linnoituksen piispanlinna on rakennettu 1200-luvulla. Se levittäytyy laajalle eri
rakennuksineen ja muureineen.
Sen sydän on tuomiokirkko, joka on valmistunut vuonna 1260.
Kirkon holvikaaret ulottuvat 15,5
m korkeuteen ja lattia-alaa on 425
neliömetriä. Se on suurimpia yksiholvisia kirkkoja Pohjoismaissa ja
Baltiassa.
Kirkkoherra Salumäe kertoi kirkon monista vaiheista. Neuvosto-

Orvo Hautamäki

S

Kuorojen yhteisesiintyminen Haapsalun tuomiokirkossa, jossa esitettiin mm. Hoosianna viroksi.
miehityksen aikana kirkko ryöstettiin ja käytettiin mm. hevostallina.
1970-luvulla aloitettiin kunnostustyöt, joiden tarkoituksena oli tehdä kirkosta konserttisali. Vuodesta
1990 alkaen kirkossa on pidetty jumalanpalveluksia.
Tuomiokirkko on kuoro- ja urkumusiikin ystävien suosikkipaikka. Jopa 11 sekuntia kestävän kaiun

takia paikka on todellinen haaste
esiintyjille, mutta tarjoaa unohtumattomia elämyksiä kuulijoille.
Kuorot vierailivat perjantaina 1.12. illalla konsertissa, jossa
esiintyivät Haapsalun naiskuoro
”Kaasike” johtajanaan Sirje Kaasik. Pianosäestyksestä huolehti Lia
Salumäe. Toisena esiintyi Kosen
naiskuoro ”Krööt” johtajinaan

Tiina Stainberg ja Kerli Sild. Kuorojen ohjelmisto oli hyvin valmisteltu ja sointi siinä ympäristössä
upeaa.
Konsertin jälkeen oli ulkona
piispanlinnassa perinteinen ensimmäisen adventtikynttilän sytyttäminen. Puhujina olivat kaupunginjohtaja Urmas Sukles ja rovasti
Tiit Salumäe. Laulua esitti Haaps-

alun kaupungin ala-asteen kuoro.
Viimasta ja pakkasesta huolimatta
tilaisuus jäi mieleen lämminhenkisenä adventinajan avauksena.
Sunnuntaina 2.12. kuoromme
esiintyivät jumalanpalveluksessa. Kirkkoon oli saapunut runsaasti seurakuntalaisia. Yhdessä
Tuomiokirkon kuoron kanssa
lauloimme mm. Hoosiannan viroksi. Kuorojemme laulut olivat
adventin- ja joulun ajan lauluja.
Saimme runsaasti kiitosta esityksistämme.
Kuorojemme matka onnistui
kaikilta osiltaan. Kylpylässä kuorolaisilla oli aamupäivisin hoitoja,
joten oltiin ”vetreitä” iltapäivän ja
illan tapahtumiin.
Kuorotoiminta on joulutauon jälkeen taas käynnistynyt.
Ongelmat ovat samat kuin aina:
miehiä kuoroihin tarvittaisiin lisää. Viikoittaiset harjoitukset ja
esiintymiset laitoksissa ja eri tilaisuuksissa tarjoavat laulutaitoisille
harrastuksen mukavassa porukassa. Kuten tästä jutusta käy ilmi,
kuorotoiminta voi olla muutakin
kuin harjoituksissa kulkemista!
Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä
seurakunnan kanttoreihin!
Aki Kivimäki

N

ukkeja Burundista Sierra Leoneen, Afrikasta Aasiaan, Venäjälle ja Lappiin… Niihin pääsee
tutustumaan näyttelyssä, joka on
kuukauden päivät esillä Seinäjoen
seurakuntakeskuksen aulassa.
Nuket ovat seurakunnan nimikkolähetti Merja Kramsun, lähetyssihteeri Pia Ketolan ja eläkkeellä olevan lastenohjaajan, nukkeharrastaja Kaija Hautalan.
Merja Kramsu on ollut pitkään
lähettinä Venäjällä ja sitä ennen
Keniassa. Hän on myös lomillaan
matkustanut eri puolilla maailmaa, ja tuonut matkamuistoksi
nukkeja.
– Vanhempani ovat tuoneet
matkoiltaan minulle nukkeja tu-

liaisiksi, ja keräily on alkanut siitä.
Kokoelmasta on nukkeja kadonnutkin vuosien varrella, eikä kaikkia ole näyttelyssä esillä, kertoo
Merja Kramsu.
Viime vuosina hän ei enää ole
nukkekokoelmaansa kartuttanut,
mutta kertoo sisarensa yrittävän
elvyttää keräilyharrastusta ja tuovan matkoilta tuliaisiksi nukkeja.
Viimeisin tuliainen on japanilaisen
munkin puvussa oleva rukoileva
nukke.
Esillä eivät seurakuntakeskuksen näyttelyssä ole posliininuket,
joita kokoelmaan myös kuuluu.
Käsinukkejakin kokoelmaan kuuluu, mutta niitä Merja on lahjoittanut eteenpäin.

– Tärkein kokoelman nukeista
minulle on isän 1960-luvulla Sierra
Leonesta tuoma, vesileiliä kantava miesnukke. Aika hauskat ovat
myös Mao –pukuiset pienet pandat, sanoo Merja Kramsu.
Kaija Hautalan kokoelmasta
ovat mm. vitriinin Lapin –nuket ja
Pia Ketola on tuonut esille afrikkalaisia leluja.

Takaisin Venäjälle
Merja Kramsu on ollut marraskuusta saakka kotimaassa, ja lähtee uudelle työkaudelle Venäjälle
Inkerin kirkon palvelukseen pääsiäisen jälkeen. Hänet siunataan
matkaan Lakeuden Ristin messun
yhteydessä 17.3.

Vauvalle virikkeitä
auvalle virikkeitä ja irtiottoa
arjesta hakevat äidit, jotka käyvät taaperorytmiksessä Café Kismuksessa tiistaisin. Rytmis on suosittu – syksyn aikana mukana oli
68 eri perhettä.
Lastenohjaajat Pauliina Viertola ja Anne Pöntinen toimivat rytmiksen ohjaajina ja kertovat, että
rytmiksiä on kaksi peräkkäin, tiistaisin kello 9.30 ja 10.30. Maksu on
2 euroa kerralta, eikä ennakkoon
tarvitse ilmoittautua.
– Palautetta on tullut nimenomaan siitä, ettei tarvitse sitoutua
ja maksaa isoa maksua koko kaudelta, vaan aina yhdeltä kerralta.
Aina ei mukaan pääse lapsen sairastumisen tai muiden menojen
takia. Rytmis on tarkoitettu vanhemman kanssa alle 2-vuotiaille,
mutta jos sitä vanhempi lapsi tulee
mukaan esimerkiksi pienemmän
sisaruksen kanssa, ei ulos laiteta,
sanoo Pauliina Viertola.

Leena Hautala

V

Lauletaan kotona
Äidit kiittelevät rytmiksen ammattitaitoisia ja taitavia vetäjiä ja kertovat, että rytmis kuuluu viikkoohjelmaan.
– Täällä laulettuja lauluja lauleskellaan myös kotona.
– Isompi lapsi on myös oppinut
laulamaan, kiittelee yksi äideistä.
– Täällä tapaa muita äitejä.

Leena Hautala

Nukkeja eri puolilta maailmaa

– Onpa mustasukkaisia
naisia! totesi
lastenohjaaja
Pauliina Viertola (pianon
ääressä) vilkaistessaan
lattialla lastensa kanssa
istuvia ja leikkiviä taaperorytmisläisiä.
– Lapsi oppii sosiaaliseksi muiden lasten kanssa.
Rytmikseen voi siis tulla ilman ennakkoilmoittautumista.
Kahden euron osallistumismaksu
maksetaan samalla, kun kirjoitetaan nimi osallistumislistaan. Rytmikset jatkuvat Kalevankadulla
Café Kismuksen rippikoululuokassa juhannusviikolle saakka.

Kaija Hautala (etualalla) ja Pia Ketola pystyttivät nukkenäyttelyn Seinäjoen seurakuntakeskuksen aulaan.

Yhteistyön voimaa
seuraliikkeessä
Vaikka seuroihin, sanan kuuloon
on kokoonnuttu vuosisatoja, ne
toimivat yhä, tässä ajassa. Seinäjoen seurakunnassa kokoontuu noin
kaksi kertaa kuukaudessa lämminhenkinen seurapiiri tapahtumaan,
jossa Siinoin virsiä vuorottelevat
kolmen puhujan pohdinnat ajankohtaisesta aiheesta.
Seurojen teeman ja puhujat
voi katsoa kotisuiltamme. Esitettä
saa myös seuroista. Mukaan voivat
lähteä entiset ja uudet seuravieraat
kokemaan kotoista yhdessäoloa,
samaan arkivoimaa Kaikkivaltiaan
läsnäolosta.
Yhteistyötä tehdään koko EteläPohjanmaalla, vilkkaimmin naapureiden kanssa. Virittäkäämme
virtemme -tapahtumaan kutsutaan Nurmoon 16.–17.2. Runsaasti
kuoroja ja muita musiikin taitajia
on lupautunut jakamaan musiikin
lahjoista.

Alueellinen yhteinen matka
Lappeenrantaan
Talviveisuihin
tehdään 13.–15. 3.
Kevätkauden uutena yhteistyökumppanina on Seinäjoen kristillinen teatteriyhdistys. Herättäjän
Seinäjoen väki kokoontuu 17.3. klo
14 nuorisokeskukseen katsomaan
Tytti Issakaisen kirjoittaman, Lauri
Stenbäckistä kertovavan näytelmän Rakkaus Tulessa. Näytelmän
jälkeen Jaakko Pihlajamäki ja Lea
Saarinen käyttävät pienet puheenvuorot.
Kohti Herättäjäjuhlia vievät vieraamme Haapajärveltä 5.3. klo 18
seuroissa seurakuntakeskuksessa.
Kotisivuillemme pääsee Herättäjäyhdistyksen sivujen kautta.
Sieltä voi nähdä paitsi tapahtumat,
niin lukea hartauskirjoituksen ja
osallistua keskusteluun uusien virikkeiden virittämiseksi.
Lea Saarinen

Lakeuden Risti
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kereille meno oli lähes pakollista.
Silloin kuulusteltiin kaikilta lukutaitoa ja kristinopin pääkohtien
tuntemista. Lisäksi kinkerit olivat
vuosittainen henkikirjoitus, suuria
kirkonkirjoja kuljetettiin kylältä
toiselle. Kinkerit kestivätkin ennen
koko päivän ja papit ja kanttori
jäivät monesti yöksi kinkeritaloon.
Sana kinkerit tulee muinaisruotsin sanasta ”gengiärdh” tai
”gingerd”, joka tarkoittaa ruokavaroja, jotka oli varattu kuninkaalle tai piispalle. Menneinä aikoina
koko kinkeriväki ruokittiin, mikä
oli suuri tehtävä emännille, jotka
tosin joskus kilpailivat kinkeritarJukka Tuppurainen

inkeriperinne elää edelleen
Seinäjoen seurakunnan kappeleissa. Monia kinkereitä pidetään
alkutalven aikana. Alueseurakunnassa kinkeriperinne on loppunut, ja kirkkohallitus on poistanut
kinkerit omasta tilastolomakkeestaankin. Useimmiten kinkereille
kokoonnutaan seurakuntalaisten
kodeissa.
Kinkerit ovat vanha, mutta yllättävän sitkeästi hengissä säilynyt
seurakunnan työmuoto, jonka
on aloittanut piispa Gezelius jo
1600-luvulla.
Kinkeripäivä oli aikanaan jännittävä, jopa pelottava, sillä kin-

Hööpakan kinkereillä oltiin Maija-Liisa ja Kari Hautamaan kodissa
koolla.

joilujen runsaudesta. Olihan aikanaan kuninkaalle ja piispallekin
tarjottu vain parasta.
Enää kinkereille menoa ei tarvitse pelätä eikä jännittää. Ketään
ei kuulustella eikä laiteta pöydän
alle. Peräseinäjoella ja Ylistarossa
rippikoululaiset osallistuvat edelleen kinkereille, mutta heidän
tehtävänsä on lukea Raamattua ja
katekismusta muiden mukana.
Raamatun- ja katekismuksenselitys sekä virsilaulu muodostavat
edelleen kinkereiden perusrungon. Nykyisin kinkereille kokoonnutaan iltaisin tai sunnuntaisin
päivällä. Kahvitarjoilut ovat edelleen monesti runsaat. Lisäksi kinkereillä keskustellaan seurakuntalaisten esille nostamista aiheista,
pyhäkoulusta, diakonia- ja lähetystyöstä.
Kylillä on omat nimetyt vastuunkantajansa, Ylistarossa lisäksi
kylänvanhin, joka etsii seuraavan
kinkeritalon. Kinkerit tavoittavat
Seinäjoella vuosittain satoja seurakuntalaisia. Kinkerit ovat työntekijöiden jalkautumismatkoja eri
kylille. Erityisesti siellä, missä ei
enää ole paljon muuta kokoavaa
toimintaa, kinkereiden pitäminen
on edelleen mielekästä ja tärkeää.
Kaikkiaan kappeliseurakunnissa pidetään alkutalven aikana liki
40:t kinkerit. Ylistarossa niitä pidetään 19 kylällä, ja väkeä on käynyt enemmän kuin viime vuonna,
osallistujia on Ylistarossa vuosittain 500 – 700 henkeä.

Jukka Tuppurainen

Kiihkeää kuin kinkereillä

Satu ja Hannu Rajamäki kutsuivat Rajamäen kinkeriväen kotiinsa.

Vielä ehtii kinkereille:
Ylistarossa:
Ke 6.2. klo 18 Isokylässä Tiina ja Juha Konttaalla
Su 10.2. klo 17 Rajamäellä Liisa ja
Tapani Aholla.
Su 17.2. klo 18 Hanhikoskella Leila
ja Esa Nuottivaaralla
Nurmossa:
Ti 5.2. klo 19 Heikki Siltalalla, Kourantie 561.
Pe 8.2. klo 18 Venestalolla, Viitalantie 221, Isokoski.
Su 10.2. klo 14 Maire Uusi-Pohjolalla, Ylijoentie 434.
Ma 11.2. klo 19 Koliinitalolla, Koliinintie 1.

Pe 15.2. klo 18 Anna-Kaisa ja Markku Lahtisella, Lylynkuja 48.
Ma 18.2. klo 19 Rekitien päiväkodissa, Rekitie 1.
Ti 19.2. klo 19 Ritja ja Tapani Niemelällä, Rannantie 3.
Pe 22.2. klo 18 Erja ja Vesa Latvalalla, Keski-Nurmontie 179.
Ti 12.3. klo 19 Haali-talolla, Latikanmäentie.
Peräseinäjoella pääosa kinkereistä pidettiin tammikuun aikana,
su 10.2. klo 19 kokoonnutaan vielä Haapaluoman kinkereille Minna
Ahon kotiin.
Jukka Tuppurainen

Lauri Stenbäckin elämäntarina näyttämöllä

irjailija Tytti Issakaisen näytelmä Isonkyrön kirkkoherra Lauri Stenbäckin elämästä nähdään 15 kertaa tänä keväänä Kristillinen Teatteriyhdistyksen tulkitsemana Seinäjoen Nuorisokeskuksessa. Rakkaus tulessa –näytelmän
ohjaajana toimii Timo Kankainen.
– Monille Lauri Stenbäckin nimi on tuttu virsikirjasta. Hänen
tunnetuin suomennettu virsi on
288 Silmäisi eteen Jeesus, kertoo
Kankainen.
Lauri Stenbäck (1811–1870) oli
suomalaisuuden puolustaja, herännäisjohtaja, uudistusmielinen
opettaja, pappi ja virsirunoilija. Hän oli merkittävä vaikuttaja
kulttuurielämässä ja kirkossa.
Hänen ehdottomuutensa herätti
aikalaisten parissa monenlaisia reaktioita. Kiivaita yhteenottoja oli
Johan Ludvig Runebergin kanssa.
– Lauri Stenbäckin sisimmässä
kävivät ankaraa painia runoilija
ja pappi, taide ja usko. Stenbäckin
elämä on mielestäni tulinen rakkaustarina, jossa taiteilija ja teolo-

Syvää pohdintaa
Näytelmää harjoiteltu viime keväästä lähtien. Näyttelijöillä on
takana tiivis harjoittelujakso, nyt
näytösten aika on alkanut.
– Tiedän että yleisöä tulee paljon, joten vähän jännittää. Mutta
kyllä uskon, että se siitä luonnistuu, tuumii 13-vuotias Elina Lehtinen.
Elina esittää Laurin pikkusiskoa,
9-vuotiasta Lauraa.
– Olen todella innoissani, tämä
on mukava kokemus. Porukka on
mahtava, ilmapiiri on hyvä ja ohjaajaa loistava, hän innostuu.
Elina Lehtinen on haaveillut
näyttelijän työstä pienestä pitäen.
Vaikka harjoituksia oli ennen ensiiltaa viisi kertaa viikossa, ei Elinan
into laantunut. Päinvastoin.

– Olen jättänyt muita harrastuksia pois, että olen voinut olla
mukana tässä näytelmässä. Tämä
on hyvä näytelmä, puhutteleva ja
hieman rajukin. Kannattaa tulla
katsomaan, hän rohkaisee.
Myös näytelmässä Johan Ludvig
Runebergiä esittävä Samuli Koskela suosittelee näytelmää ja uskoo
sen sivistävään vaikutukseen.
– Kovin moni ei varmaan tunne
Lars Stenbäckiä, joten esitystä voi
tulla katsomaan ilman sen suurempia ennakkokäsityksiä. Sivistävän vaikutuksen ohella näytelmä
on vahva ja vaikuttava henkilökuva miehestä, joka eli elämänsä kuten saarnasi, eikä saanut läheskään
niin suurta arvostusta kuin olisi
ansainnut, kertoo Samuli Koskela.
Hänen mukaansa näytelmä
on iätön tarina elämän pituisesta
löytöretkestä. Itsensä, rakkauden
ja totuuden etsimisestä sekä löytämisen mukanaan tuomista ristiriidoista.
– Minusta Stenbäckissä kiteytyy meitä jokaista askarruttavat
asiat kuten itsensä hyväksyminen
ja oman tiensä löytäminen, hän
toteaa.
Lisätiedot näytelmästä:
www.kristy.fi.

Teatteriretkiä
Ylistaron kappeliseurakunnasta
tehdään seurakuntamatka näytelmään perjantaina 15.3. klo 19. Ilmoittautumiset puh. 418 4200.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta tehdään puolestaan teatterimatka su 17.2. klo 14. Ilmoittautumiset puh. 0400 875 929.
Minna Ylimäki-Hemminki

Elina Lehtinen ja Samuli Koskela ovat mukana Lauri Stenbäckin näytelmässä. Elina esittää Laurin pikkusiskoa ja Samuli puolestaan Johan
Ludvig Runebergiä.
Airi Karri

K

gi taistelevat ja työntävät kaiken
roviolle etsiessään puhdasta rakkautta – ja itseään, kertoo Tytti
Issakainen.
Näytelmä ei kuitenkaan ole
pelkkää kamppailua ja syvää pohdintaa.
– Se sisältää myös iloa, huumoria ja kaunista musiikkia.
Näytelmä on Kristillisen Teatteriyhdistyksen kymmenes. Aiemmin on nähty mm. Isä Camillo ja
Peppone sekä Viimeiset kiusaukset.
Uudessa näytelmässä on mukana kaksikymmentä harrastelijanäyttelijää. Taustakuorona on laulajia Seinäjoen HY-kuorosta.
– Tässä vaiheessa voi vaan taas
ihmetellä, miten asiat järjestyivät
ja miten hienon porukan saimme
kokoon, iloitsee Kimmo Rantanen, joka esittää näytelmässä Lauri
Stenbäckiä.

Seinäjoen seurakuntakeskuksen
kellarikerroksessa
voi viikoilla 11 ja
12 tutustua Airi
Karrin tekemiin
ryijyihin. Hän on
valmistanut ryijyjä
Seinäjoen kansalaisopiston ryijypiirissä ”ryijy ommellen” pohjakankaalle. Kuvassa ryijy
”Sininen hetki”.

Lakeuden Risti

9

Ristin tie kirkosta Kansalaistorin kautta teatteriin
evään suurtapahtuma ja samalla osa Seinäjoen seurakunnan 150-vuotisjuhlaa ja kaupunginteatterin 50-vuotisjuhlaa on
Ristin tie -kokonaisuus Lakeuden
Ristissä, Kansalaistorilla ja teatterin suurella näyttämöllä.
Esitys toteutetaan kahteen kertaan, perjantaina 22.3. kello 18 ja
lauantaina 23.3. kello 15. Se alkaa
Johannes -passion ensimmäisellä
osalla Lakeuden Ristissä, jatkuu
Kansalaistorilla, jossa passion sanoma tuodaan tähän päivään, ja
toinen osa passiosta on teatterin
Alvar-salissa.
Niin Johannes -passion ohjaaja,
teatterinjohtaja Vesa-Tapio Valo
kuin Kansalaistorin esityksen ohjaava Eija-Irmeli Lahti iloitsevat
seurakunnan, teatterin ja kaupunginorkesterin yhteistyöstä. Toive
on, että esityksestä tulisi jokavuotinen.
– Kun yhdistetään voimat, saadaan enemmän, sanoo Vesa-Tapio
Valo.
Johannes -passion johtaa kapellimestari Juhani Lamminmäki
ja solisteina ovat Pia Komsi, sopraano, Simo Mäkinen, tenori, Juha
Kotilainen, basso, Esa Ruuttunen,
basso ja rooleissa kaupunginteatterista Jukka Puronlahti, Jeesus, Liisu Mikkonen, Maria Magdala, Esa
Ahonen, Pilatus sekä Ville Salonen,
Johannes. Passiokuoron valmentaa
Johanna Ojala.
Sisäänpääsy kirkkoon ja teatteriin maksaa 25 €, vain kirkkoon 20
€. Toritapahtuma on kaikille avoin.
Lippuja voi varata teatterilta.

Jeesus valon tuoja
Teatterinjohtaja Vesa-Tapio Va-

Leena Hautala
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Näyttelijöiden
ensimmäinen
kokoontuminen
oli pari viikkoa
sitten. Ohjaaja
Eija-Irmeli Lahteen voi ottaa
yhteyttä ja kysellä, vieläkö mahtuu mukaan.
lo sanoo, että Jeesuksen elämä on
Uuden testamentin tärkein asia.
Jeesuksen kohtalo on traaginen,
mutta hän on myös valon tuoja.
Evankelistat kertoivat hänestä, ja
jo 1600-luvulla säveltäjät ryhtyivät
säveltämään evankeliumitekstejä
passioiksi. Johannes –passio on yksi
Bachin säilyneistä passioista.
Lakeuden Ristin ja teatterin esityksessä evankelistan osuus lauletaan suomeksi, aariat alkukielellä
saksaksi ja virret veisataan yhdessä
Klemetin suomennosten mukaan.

Vesa-Tapio Valo sanoo, että näyttämöllisyyttä tulee enemmän, ja
esimerkiksi Jeesuksen roolin laulaa solisti, mutta lisäksi on Jukka
Puronlahden esittämä Jeesuksen
puherooli.

Viisi teemaa
Jeesuksen ristiä kannetaan kirkosta Kansalaistorille. Siellä on mukana harrastajanäyttelijöitä, jotka
esittävät yleisön keskellä ja kanssa lyhyitä välähdyksiä viidestä teemasta: köyhyys, syrjäytyminen,

itsemurha, kiusaaminen, erilaisuus.
– Mukana on harrastajia Seinäjoen alueelta noin 20 henkilöä
ja alueseurakunnan virsikuoro.
Tapio Lempola etsii nyt tuttuja
virsiä, niin että myös yleisö voisi veisata. Mukaan kutsutaan
”ihmistyötä” tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka esittelevät
toimintaansa. Tapahtumassa on
monenlaisia yllätyksiä, lupaa EijaIrmeli Lahti.
– Tuomme esiin ristiriitoja ja

epäkohtia, joihin Jeesus tänä päivänä törmäisi. Käsikirjoitusta työstetään yhdessä näyttelijöiden kanssa.
Toritapahtumaan on vapaa pääsy.
Eija-Irmeli Lahti kertoo, että vaikka harjoitukset alkoivat jo pari
viikkoa sitten, vielä olisi vapaaehtoisten mahdollisuus päästä mukaan. Häneen voi ottaa yhteyttä
joko puhelimitse tai sähköpostilla: puhelinnumero on 040 742 4174,
sähköposti eija-irmeli.lahti@netikka.fi.
Leena Hautala

Kahden maan kansalainen
”Vaikka vaellus on vaivaista
minä vielä jaksan toivoa
olen kahden maan kansalainen ”
Tuo kaunis ja koskettava Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan laulu soi
usein pitkäaikaisen, hyvän ystäväni
kasettisoittimessa käydessäni häntä
tapaamassa kauniissa Tampereen
kodissaan.
Laulun nimi kertoo syvästä
ulottuvuudesta. Kahden maan
kansalaisuus on vanha ja kaunis
kuva kristityn sydämen asenteesta.
Heikko usko ja huono vaellus eivät
saa estää sitä että jo tässä maailmassa kannamme kappaletta taivaasta sisällämme. Tästä uskosta,
toivosta ja ikävöinnistä kertoo
tuo laulu. Kristityn oikea kotimaa
on taivaassa. Kuitenkin olemme
samalla maallisen yhteiskunnan
jäseniä ja vastuussa siitä. Jumalanpalveluksessa rukoilemme valtiovallan puolesta ja noudatamme
sen lakeja ja velvoitteita.
Vuosi sitten edesmennyt 91
vuotias lottaystäväni kertoi usein
tapahtumista ja kauhun kokemuksista sodan ajalta. Noina yhteisinä pieninä, nyt jo mielessä
niin kalliina ja arvokkaina hetkinä
opin ymmärtämään, kuinka voimakkaan vahva, selvä ja syvä tuon
veteraanipolven usko Jumalaan
oli. Kun kaikki ympärillä tuntui
tuhoutuvan ja murskautuvan, Jumalan läheisyys oli voimakkaasti
läsnä.
Kuinka virsi soi hiljaisena sekä

lottien ja sotilaidenkin huulilla –
kuinka kädet kuin itsestään hakeutuivat ristiin, rukoukseen niin kauhun kuin parempinakin hetkinä.
Ennen sotaa syntyneenä muistan joitakin hämäriä muistikuvia
kotoakin. Isä oli jo lähtenyt, kun
kotimme ohi marssi pitkä, pitkä
joukko sotilaita ja yksi mies tuosta joukosta pujahti kotimme tuulieteiseen. Muistan, kuinka 3½
-vuotiaan voimalla takerruin äitini
jalkaan, kun menimme tiedustelemaan, mistä oli kysymys. Mies
odotti joukon loppupuolella tulevia tuttujaan ja meni taas takaisin
riviin, kun tuttujen joukko tuli.
Tajusin kuitenkin jollakin tasolla
pelon ja epävarmuuden äidistäni.
Vanhempi veljeni otti pikkusiskoonsa hyvin suojelevan asenteen,
mistä en aina pitänyt. Se jotenkin
ahdisti ja rajoitti. Äitiä veljeni tuki ja auttoi minkä suinkin osasi –
yritti olla mies….
Iltasatujen ja iltarukouksen
jälkeen äidin luullessa jo meidän
nukkuvanveljen kanssa vakoilimme häntä. Hän kirjoitti isälle kirjettä ja itki, pyyhkien kyyneleitä
silmistään, ristien kätensä rukoukseen. Vasta jälkeenpäin olen tajunnut syvemmin noita hetkiä ja tamperelaisen ystäväni kertomukset
toivat ja avasivat nuo kotoisetkin
tuntemukset paremmin. Tajusin,
kuinka vahva äitini usko Jumalaan
oli. Rukouksesta hän sai voimaa
jatkaa eteenpäin. Olemme matkal-

la kohti taivaan kotia.
Elämän varrella olen pysähtynyt joskus ajattelemaan, kuinka
kuljemme yhteistä matkaa työelämässä, harrastuksissa muualla – joidenkin kanssa pidemmän
matkan ja toisten taas lyhempään.
– Tapaammeko vielä?
Eräs kollega sanoi kerran lähtiessään muulle paikkakunnalle
töihin ” Pirkko, nähdään perillä,
taivaan kodissa” En unohda koskaan tuota koskettavaa hetkeä, sitä
iloa ja lämpöä, jota nuo muutamat
sekunnit sisälsivät. Siitä tuli kuluneeksi tänä keväänä 40 vuotta.
Yrjö Jylhän koskettavat runot
Taipaleenjoelta ovat hyvin pidettyjä ja paljon käytettyjä. Ne kuvaavat voimakkaasti sodan tuottamaa
tuskaa. Runossa Äiti ja poika tulee
esille kahden maan kansalaisuus
syvällä ja koskettavalla tavalla.
Siinä Pentti Aarnion äiti Kallion
kodissaan estelee nuorinta poikaansa palaamasta enää rintamalle haavoittumisen jälkeen. Äiti on
menettänyt jo aikaisemmin kaksi
poikaansa sotatantereelle. Runossa
poika ja äiti keskustelevat, ja poika
selittää, miksi hänen on palattava,
ja äiti ymmärtää ja lausuu:
” – mene poikani
– haltuun Herran
me kaikki – me tapaamme kerran ”
Pirkko Uusi-Kauppila
Puhe Herättäjän seuroissa
marraskuusa 2012
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Vuosi kummijoukkueena
R

iverdolls on Seinäjoen Taitoluistelijoiden organisoima lasten muodostelmaluistelujoukkue,
joka on aloittanut toimintansa syksyllä 2010. Joukkueessa luistelee
noin 20 tyttöä, iältään 9–13-vuotiata. Joukkue oli Seinäjoen alueseurakunnan kummijoukkue vuonna
2012.
Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuemuoto, jossa
joukkueen tavoitteena on luistella
suorituksensa läpi mahdollisimman yhtenäisesti ja samanaikaisesti. Tämä vaatii hyvää yhteishenkeä
ja yhdessä tekemisen meininkiä
koko joukkueelta ja kaikilta sen
jäseniltä.
Keväällä 2012 joukkueessa aloitti lähes 10 uutta luistelijaa ja heidän sekä ns. vanhojen luistelijoitten ryhmäyttäminen nähtiin tärkeänä. Päätimme hakea seurakunnan kummijoukkueeksi. Perusteluna hakemuksessamme oli mm.
tiivistää joukkueen yhteishenkeä
ja tutustuttaa luistelijoita toisiinsa
muunkinlaisen toiminnan kuin
luistelun merkeissä.
Alueseurakunnassa kummijoukkuetoiminnasta vastaa nyt
nuorisotyöntekijä Matti Pihlaja.
Käynnistimme kummijoukkuevuoden yhteisellä tapaamisella,
jossa mukana luistelijoiden lisäksi
oli vanhempia ja valmentajia. Tapaamisessa ideoimme monenlaista
mukavaa vuoden varrelle. Ideoita
syntyi laidasta laitaan: ehdotuksia
tuli yhteisestä elokuvaillasta metsäretkeen ja kirkollisesta siunaamisesta askartelutuokioon saakka.
Olipa mukana myös toiveita kummijoukkuepuun istuttamisesta,
pizzanleivontaillasta ja uimahallireissusta.
Heti kummijoukkuevuoden
aluksi joukkue pääsi toivomalleen
leirille Honkiniemeen. Siellä puuhasteltiin monenlaista yhteishenkeä kohottavaa ja painettiin yhdessä leiripaita. Aikataulu oli sen
verran tiivis ja sää viileähkö, että
uimaan emme päässeet. Viikonlopun kruunasi yllätysretki Ähtärin
eläinpuistoon. Keväällä virittäy-

dyimme Seinäjoen Taitoluistelijoiden kevätohjelman teemaan
katsomalla yhdessä Röllin sydän –
elokuvan Kirkonkrannin audiotoriossa, joka pimennettynä ja karkkipussien rapistessa oli kuin oikea
elokuvateatteri. Kesällä tapasimme
minigolfin parissa ja puuhastelimme Soukanjoen leirikeskuksen maastossa, jossa seuranamme
pörräsi myös lukuisia loppukesän
ampiaisia.
Kummijoukkueen syyskauden
aloitimme kummijoukkuekirkolla
elokuussa. Jumalanpalveluksessa
luistelijat avustivat kolehdinkeruussa ja lukivat lukukappaleet.
Lisäksi tytöt saivat siunauksen alttarilla. Syyskauden aikaan tytöillä oli myös mm. askartelutuokio
seurakuntakeskuksessa.
Uuden
kisakauden alku tarkoittaa muodostelmaluistelussa myös uuden
kilpapuvun teettämistä ja meille
äideille se tarkoittaa ensisijaisesti
paljettien ompelua. Myös tähän
tarkoitukseen saimme lainata seurakunnan tiloja ja samaan aikaan
järjestyi tytöille mahdollisuus valmistaa kisalakana kauden kisoja
varten. Lakana laitetaan kisajäähallissa seinälle ikään kuin joukkueen mainokseksi.
Kummijoukkuevuoden
viimeisimpiä, mutta ei mitenkään
vähäisimpiä tapahtumia oli se,
kun saimme seurakunnan oman
”urheilujoukkueen” Östermyra
Örnarin luistelemaan kanssamme Seinäjoen jäähalliin. Monilla
östermyralaisilla edellisestä luistelukerrasta aikaa oli vierähtänyt
jo useita vuosia ja luistimetkin
olivat teroittamista vailla, osa saapui jäälle jopa upouusilla, juuri
hankkimillaan luistimilla. Yhteisistä kisailuista ja perehtymisestä
muodostelmaluistelun saloihin
selvittiin kömmähdyksittä ja taisivatpa jotkut östermyralaiset saada jopa luistelukärpäsen puraisun
jäällä viilettäessään. Kausi päätettiin perinteisin menoin eli söimme joulupuuroa ja osallistuimme
yhdessä kauneimpiin joululauluihin Lakeuden Ristissä. Joululaulu-

Kummijoukkuevuonna kokoonnuttiin leirille Honkiniemeen.
tilaisuudessa kummijoukkuelaiset
jakoivat perinteisesti lauluvihot
tilaisuuteen tuleville ja avustivat
kolehdin keruussa.
Oli ilo olla kummijoukkueena. Joukkue sai puuhailla yhdessä,
joukkuehenki tiivistyi ja vuodesta
jäi monia mukavia muistoja. Luistelijoilta saadun palautteen mukaan mukavinta oli leiri Honkiniemessä puuhapäivä Soukallajoella,
lakanatalkoot sekä Matti! Hauskana tytöille mieleen jäi myös Matin lempisana eli ”hässäkkä”. Myös
meillä toiminnassa mukana olleilla vanhemmilla ja valmentajilla on
ollut mukavaa ja olemme kiitollisia tuesta, jota olemme saaneet
seurakunnasta.
Erityiskiitokset
lausumme Matille hyvästä yhteistyöstä ja avuliaisuudesta.
Päivi Sytelä
Joukkueenjohtaja/
RiverDolls

Hiihtolomalla
poikaleiri

Sepsin pojat uusi
kummijoukkue
Sepsi-78 -jalkapallojoukkue C14-pojat on valittu Seinäjoen alueseurakunnan tämän vuoden kummijoukkueeksi.
Kummijoukkuevuosi on jo laitettu alulle yhteisen suunnittelun merkeissä ja varsinainen startti-ilta pidetään helmikuussa.
Kummijoukkuevuodelle
on

Yhteisluistelu Östermyra Örnarin kanssa joulukuulla 2012 oli mielenkiintoinen kokemus.

suunniteltu monenlaista yhteistä
ohjelmaa, muun muassa leiri Honkiniemeen sekä ystävyysottelu
seurakunnan joukkuetta, Östermyra Örnaria vastaan.
Kummijoukkuetyötä on seurakunnassa tehty vuodesta 1989 ja mukana vuosien mittaan on toiminnassa ollut mukana yli 30 joukkuetta.

Seinäjoen alueseurakunta järjestää hiihtolomalla poikaleirin
4.–6.-luokkalaisille pojille.
Leiri pidetään Honkiniemessä
hiihtoloman alussa maanantaista keskiviikkoon 25.–27.2. Leirin
ohjelmassa on monenlaista talvista touhuilua ja puuhastelua

ulkona ja sisällä. Paikkoja leirillä
on rajoitetusti. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon puh.
06 418 4230 viimeistään 18.2. mennessä. Lisätietoja leiristä antaa
Matti Pihlaja, puh. 040 508 3802
tai sähköpostilla matti.pihlaja@
evl.fi

Kesällä telttaleiri tytöille ja pojille

Sepsin pojat ovat alueseurakunnan uusi kummijoukkue.

Tulevana kesänä 17.–20.6. järjestetään Orivedellä Päiväkummussa 11–14-vuotiaiden poikien ja tyttöjen telttaleiri. Leirille kutsutaan
tyttöjä ja poikia koko seurakunnan alueelta.
Leirin pääjärjestäjänä on Suomen Lähetysseura yhteistyössä Lapuan ja Tampereen hiippakuntien
sekä Poikien ja tyttöjen keskuksen
kanssa.

Leirille tulee porukkaa hiippakuntien alueelta noin 200. Leirin
ohjelmassa on monenlaista touhua, puuhastelua, musiikkia, hiljentymistä ja paljon muuta mukavaa. Majapaikkoina ovat teltat
Päiväkummun pihapiirissä. Lisätietoja leiristä ja ilmoittautumisesta voit kysellä seuraavasti:
Nurmon kappeliseurakunta:
Harri Saarinen, puh. 050 561 7765,

harri.saarinen@evl.fi
Peräseinäjoen
kappeliseurakunta: Minna Aho, puh. 0400
875 929, minna.aho@evl.fi
Seinäjoen
alueseurakunta:
Matti Pihlaja, puh. 040 508 3802,
matti.pihlaja@evl.fi
Ylistaron
kappeliseurakunta: Tanja Nortunen, 044 580 6709,
tanja.nortunen@evl.fi
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Kädestä pitäen kantapäätä
Monella kutojalle
kompastuskiveksi
ja kynnykseksi voi
muodostua sukan kantapää. Miten se vahvistettu
tai yksinkertainen
tehdään, miten
kavennetaan, poimitaan ja taas kavennetaan?
Helmikuun alussa apu kantapääongelmaan löytyy Käsityöpajasta, joka on avoinna 6. ja 7.2.
kello 12–15 Cafe Kismuksessa Kalevankadulla
(Keskusapteekkia

vastapäätä). Käsityöpaja kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona ja torstaina klo
12–15, ja helmikuussa on teemana
kantapää.
Käsityöpajaan ovat kaikki käsitöistä kiinnostuneet kutomaan tai
tekemään muuta omaa keskeneräistä käsityötä tai oppimaan uutta. Opastajina ovat seurakunnan
Lähetyssopen vapaaehtoiset.
Helmikuun käsityöpajan teemana on siis villasukka ja erityisesti kantapää. Sen tekeminen opetetaan vaikka kädestä pitäen.
Kudo jo kotona sukan varsi

Perheuutisia
Hautaan siunattu

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta: Jari Heikki Salovaara ja Hanna Tuulikki
Koski, Kauko Tapio Nieminen ja Mervi
Tuulikki Tastula, Pasi Markus Varto ja

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta: Kaspian Aarre Kakkori, Leevi Jaakko Eevertti Kiili, Mico Valtteri Lähdevuori,
Emma Aino Alissa Mielonen, Siiri Seija Helena Mäki-Korpela, Jimi Juhani
Peltola, Luca Jouni Ilmari Puuskamäki,
Aapo Antti Henrik Raivio, Erin Eevi
Marjatta Salli, Onni Reino Salomon
Talso, Valma Kaarina Yli-Hemminki,
Sasu Rafael Ylitalo, Jonatan Ntumba, Remy jr Ntumba, Richard Ntumba,
Cristabelle Kangwa Ntumba, Richard
Kangwa Ntumba, Otto Iisakki Kujala,
Wiljami Jaakko Oliver Nevala, Tiitus
Jaakko Oliver Varto, Sofia Säde Kristiina Vähäkoski, Siiri Alisa Arkko, Neonilla
Vanilja Marika Haavisto, Lauri Ilmari
Harju, Ilari Esa Heikki Hänninen, Eemeli Lassi Viljami Kangas, Olavi Ilmari
Ketola, Helmi Orvokki Kontio, Erkko
Arvo Emerik Korpela, Ellen Anna-Liisa
Latvala, Oiva Lauri Karinpoika Pihlaja, Elli Kaisa Saarenmaa, Veikka Sune
Iisakki Vaaranmaa, Lenni Juho Iivari
Hakala, Hilma Helmiina Hintsa, Arttu
Onni Daniel Kangas, Otto Iisakki Kujala,
Saku Lauri Samuel Lahma, Matti Toivo Johannes Latvatalo, Onni Johannes
Ilmari Mikkilä, Aleksi Eino Veikko ja
Amanda Lempi Johanna Myllyniemi,
Aada Matleena Nevanpää, Onni Hermanni Juhani Pakkanen, Sara Eerika
Hannele Ryssy, Elle Emilia Salimäki,
Eemeli Samuel Samppala, Jade-Sofia

Maria Siloaho, Aleksi Oskari Torvinen,
Aada Emmiina Valli, Milja Juliaana AlaVälkkilä, Iina Minea Albertiina Annala,
Jiia Helmi Rosaliina Havulehto, Nooa
Johannes Hietaharju, Iiris Aida Amalia
Järvinen, Rasmus Arvo Aukusti Kivisaari, Isabella Emma Unelma Kuusela,
Leo Eino Johannes Mäki, Milo Matias
Männikkö, Nuutti Eero Samuel Saariniemi, Alexsandra Bonita Cecilia Knuts,
Benjamin Aleksander Mäkelä, Jemina
Aino Emilia Mäkelä, Daniel Jooa Juhani Männistö, Venla Vieno Henriikka
Niemistö, Adalmiina Hilma Emilia Rahmani, Niko Juhani Ryssy, Eetu Onni
Antero Tuomi, Eeda Viona Adele Jokela, Santeri Elmo Sebastian Kangas,
Arvi Veikko Oskari Kallunki, Kaapo Onni
Johannes Korhonen, Viljami Onni Juhani Kujala, Eino Viljami Pulkki, Silvo
Heikki Ilmari Saari, Lenni Viljami Stenfors, Emilia Lilja Adele Takala, Hanna
Ulla Kaarina Vilmunen.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Elli
Pihla Eveliina Kirmanen, Sofi Iida Irene
Luoma, Ellen Elisabeth Kuuppelomäki, Paavo Eino Petteri Huttunen, Mea
Martta Maria Lyyluoma, Elmeri Kalle
Oskari Kinnunen, Frida Maria Mattila,
Arto Matias Saari, Meimi Helene Syri,
Ella-Mari Lahdenmäki, Jasmin Sofia
Åttman, Mico Valtteri Lähdevuori, Erin
Eevi Marjatta Salli, Roope Johannes
Vuorenmaa, Eino Aleksi Reinilä, Selina
Aleksandra Autio, Ella Olivia Holopainen, Oskari Jaakko Armas Hirvijärvi,
Pinja Aurora Rosenvall, Kalle Iisakki
Keski-Koukkari, Aliica Arja Melissa
Kuismanen, Serafia Anna Lyydia Jaakkola, Elle Hymy Helena Latikka, Ella
Esteri Perasto, Meea Ellinoora Alkula,
Nelli Rianna Peltoniemi, Hugo Tapio
Pääjärvi, Aliina Merilla Eronen, Ella
Aliisa Nisula, Pyry Johannes Rintamäki, Eino Olavi Perälä, Tuomas Henrik
Maansalo, Selina Vilhelmiina Kangas,
Nooa Petri Nisula, Nooa Arvo Anselmi
Hattula, Urho Aukusti Alamäki, Peppi Saima-Sofia Rajala, Aleksis Mikael
Ylinen, Matleena Bettina Sepponen,
Katariina Hanna Carelia Kallioniemi,
Seela Kristiina Viherlehto, Neemi Josefina Lilian Tuppi, Elias Aapo Hermanni
Martikkala.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Siru Tuulia Peurala, Milla Susanne
Karoliina Luuri, Lilli-Sofia Susanna Oinonen, Saara Juliaana Haapala, JadeSofia Maria Siloaho, Eemeli Samuel
Samppala.
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Jussi Jaakko Tapani Mäkynen,Väinö Oskari
Kansanaho, Jutta Maarit Köykkä, Topi
Antti Iisakki Luoma, Siru Angelica Perämäki, Essi Elli Maaria Mäkinen, Milla
Ilona Ekoluoma, Leevi Nikolai Ritola,
Sesilia Sanni Adele Aila, Aliisa Sylvi
Susanna Palkoma, Tatu Jaakko Sakari
Rintakoski.

IKKUNA MAAILMALLE

Ilembulasta
terveisiä
Lastentautien erikoislääkäri Leena Pasanen kertoo työstään Tansanian Ilembulan sairaalassa Seinäjoen keskussairaalan isossa auditoriossa tiistaina 26.2. klo 13. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin.
Leena Pasanen toimii Tansaniassa Suomen Lähetysseuran lähettinä ja on työskennellyt Ilembulan sairaalassa lastenlääkärinä
vuodesta 1981. Sairaala on Tansanian evankelisluterilaisen kirkon
omistama.
Ilembulan sairaala sijaitsee seudulla, joka on Tansanian pahinta
aids-aluetta. Sairaalassa hoidetaan vuosittain 150 – 200 aids-lasta.
Sairaalassa on vuosittain yli 2 000 synnytystä ja osastoilla hoidetaan
yli 10 000 potilasta vuodessa. Kaikki tämä tehdään minimaalisen
henkilökunnan voimin. Pasasen aloitteesta sairaalaan saatiin saniteettikalusteita, patjoja, peitteitä ja mm. generaattori.
Orpolapset ovat lähellä Leena Pasasen sydäntä. Sairaalan yhteydessä toimii orpolasten talo, jossa lapset saavat olla n. 3-vuotiaaksi
asti. Pasanen itse on neljän
orvon holhooja.
Pasanen on osa-aikaeläkkeellä ja tekee nykyisin
vapaaehtoistyötä myös englantilaisen Foxin perheen
organisoimassa orpokotiaidsprojektissa
Mufindi
Highlands Orphanage Project.
Leena Pasanen on valittu
vuoden ulkosuomalaiseksi
v. 2009.

Elisa Rajala

Seinäjoen alueseurakunnasta: Paavo Matti Nurmio 94 v, Aulis Kallio
83v, Antti Olavi Reinikainen 83 v, Mirja
Maria Anneli Peltonen 81v, Elsa Maria
Syväoja 81 v, Kari Jukka Kukkonen 60 v,
Elvi Marianne Maunula 99 v, Elli Kaarina Luoma 88 v, Eila Anna-Liisa Kalkas 82 v, Maija Nurmela 81 v, Samuli
Johannes Tuomela 79 v, Antti Kalervo
Mäkelä 68 v, Jorma Iisakki Koivusaari
64 v, Martti Antero Aaltonen 64 v,
Antti Juhani Kuoppala 49 v, Martta
Seliina Ukonmäki 99 v, Jaakko Olavi
Hakala 95 v, Sisko Kyllikki Ojanperä 85
v, Laura Tellervo Vehkaoja 85 v, Anna
Maria Huhtala 84 v, Aune Ranta 80 v,
Tauno Salomon Kannas 88 v, Armi Kaisa Kristola 87 v, Toivo Emanuel Risikko
85 v, Seppo Ilmari Hyvönen 75 v, Liisa
Marjatta Kotioja 73 v, Veikko Ilmari
Puska 70 v, Raimo Ilmari Hieta 64 v,
Erkki Johannes Saranpää 84 v, Pertti
Heikki Jaakko Tamminen 76 v, Olavi
Kainulainen 66 v, Kaarina Tuulikki Ponsiluoma 96 v, Ensio Jaakko Koivisto 90
v, Aili Esteri Avanne 88 v, Anna Inkeri
Kotila 81 v, Kerttu Kaarina Niemi 78
v, Arto Väinö Severi Luhtala 50 v, Into
Ilmari Järvinen 92 v, Heimo Johannes
Mastosalo 80 v, Veli Olavi Takamäki
73 v, Raimo Iisakki Kallio 58 v, Minea
Unelma Orvokki Kytöharju-Näykki
Nurmon
kappeliseurakunnasta:
Marja Anneli Keski-Heikkilä 61 v, Erkki
Veli Lesell 51 v, Anneli Marjatta Lehtinen 76 v, Olavi Kainulainen 66 v, Elsa
Maria Hiltunen 79 v, Hilkka Annikki
Malkamäki 84 v, Paula Hannele Kaunismäki 55 v, Arvo Sakari Saarikoski
84 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Olavi Johannes Ala-Prinkkilä 78 v,
Jorma Iisakki Koivusaari 64 v, Ilta Ulriika Puro 88 v, Veikko Juhani Haapala
56 v, Lilja Maria Rantala 83 v, Väinö
Juhani Iisakki Holm 58 v, Jaana Kaarina
Honka 47 v, Kaino Aliina Turkki 90 v,
Viljo Kesseli 76 v, Ensio Jaakko Koivisto
90 v, Eila Maria Rintala 92 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Armi Maria Loukola 86 v, Linne Ida Eliisa
Hautanen 89 v, Martti Jooseppi Punkari 90 v, Timo Kaapriel Kantokoski 84
v, Rakel Susanna Mikkilä 79 v, Anni
Annikki Järvi 67 v, Iisakki Hirvilammi
83 v, Paavo Iisakki Malkamäki 70 v,
Pirkko Mailis Helena Loukola 78 v, Aino
Kuusisto 90 v.

Merja Anna-Maria Halmesmäki, Kosti Lasse Tuokkola ja Taruliisa Tuulia
Stenman, Jussi Pekka Sippola ja Katja
Johanna Sivula, Janne Juhani Hokkala
ja Jaana Maria Katila, Tero Pekka Tamminen ja Miia Marika Lenkkeri, Heikki
Johannes Kytölä ja Ritva Margit Anneli Isomäki, Veikko Iisakki Hietala ja
Ulla-Maria Aalto, Tapio Kari Markus
Alaviitala ja Anne Katariina Murtomäki, Kalle Tapani Näykki ja Heidi Irmeli
Kytöharju, Jaime Joseph Buena Vista
Jaro ja Minna Katariina Kivineva, Toni Salomon Tuomiharju ja Katri Maaria Järviluoma, Ville-Petteri Kaunisto
ja Piia Maria Johanna Rajala, Tomi
Markus Rajala ja Piia Kaarina Jalonen,
Jarno Juhani Ryssy ja Outi Susanna
Nevanperä, Toni Kristian Hietala ja
Tanja Tuula Anneli Suvanto, Lauri Urho
Matias Eteläniemi ja Jessica Rosemary
Lampi, Tuomas Hermanni Perttilä ja
Jenni Marjaana Rinta-Koski.
Nurmon kappeliseurakunnasta: Sami Petri Ikkala ja Terhi Marketta Alaranta, Timo Juhani Ikola ja Marika Johanna Keskinen.
Ylistaron
kappeliseurakunnasta:
Heikki Niko Petteri Hautamäki ja Marianne Katariina Jokinen, Tero Petteri
Latvala ja Jenni Maria Mäntyniemi.

valmiiksi, niin pajassa saat neuvot
kantapään kutomiseen sukkaasi. Langan paksuudesta riippuen
lasten sukan silmukkamäärä on
40 –48 (10–12 silmukkaa puikolla), naisten sukan silmukkamäärä
on 48 tai 56 (12 tai 14 silmukkaa
puikolla) ja miesten sukkaan tarvitaan 56 tai 64 silmukkaa (14 tai
16 silmukkaa puikolle). Lankojen
vyötteessä neuvotaan puikkojen
paksuus kullekin langalle.
Käsityöpajaan voi tulla ja sieltä
lähteä oman aikataulun mukaan,
voi tulla vain toisena päivänä tai
molempina.

Leena Pasanen on tehnyt
työtä Ilembulan sairaalassa yli 30 vuotta.

Elämän eväsreppu –
matkalla Ghanaan
Koulureppuja tarvikkeineen kerätään Nurmon kappeliseurakunnan diakonia- ja lähetystyössä. Reput lahjoitetaan ghanalaiseen Armon päiväkotiin ja kouluun. Armon päiväkodissa toimii kuurojen
koulu, jossa on 3 – 16-vuotiaita
oppilaita 42. Keräyksessä tarvitaan
seurakuntalaisten apua.
Tavoitteena on saada kokoon 42
reppua eli jokaiselle oppilaalle oma
selkäreppu, jossa kantaa koulutavaroitaan. Päiväkodin johtajana
toimii suomalaislähtöinen Hanna
Boateng. Nurmon kappeliseurakunta on viime vuonna tukenut
Armon päiväkodin toimintaa
myöntämällä saamastaan testamentista avustusta kaivon rakentamiseen sekä suodattimen hankintaan, jonka avulla kaivovedestä
on saatu juomakelpoista.
Jokaisen repun sisältö on sama.
Paketissa ovat reppu, penaali, viivoitin, teroitin, pyyhekumi, pari
lyijykynää ja vihko. Tuotteiden
tulisi olla uusia tai uudenveroisia.
Koulussa opiskelee niin tyttöjä
kuin poikiakin, joten sekin pitäisi
ottaa huomioon reppua ja tarvikkeita hankkiessa. Reppupaketin
voi kokonaisuudessaan hankkia
itse, jossain ryhmässä (esim. harrastusryhmä tai koululuokka) tai
ystävien kesken. Mahdollista on
toimittaa myös yksittäisiä tavaroita, joista kasataan kokonaisia reppupaketteja.
Armon päiväkodissa vierailee
säännöllisesti suomalaisia ja tarkoituksena on saada reput tarvikkei-

Ghanalaiseen kuurojen kouluun
kerätään koulureppuja sisältöineen Nurmon kappeliseurakunnassa.
neen kulkemaan jonkun suomalaisen vierailijan matkassa suoraan
Ghanaan. Näin tiedetään, että apu
menee varmasti perille. Reput ja
tarvikkeet tulisi toimittaa viimeistään viikolla 10 joko Hyllykamariin (Opintie 1, 60510 Hyllykallio,
ma–to klo 9–15, pe klo 9–13) tai
Nurmon seurakuntatoimistoon
(Nurmontie 3, 60550 Nurmo, ma–
pe klo 8.30–14). Muusta toimituspaikasta ja voi tiedustella diakoni
Katja Kankaanpäältä (puh. 050 369
1750) tai lähetyssihteeri Niina Vuorelalta (puh 050 468 3730). He antavat myös lisätietoa keräyksestä.
Teksti ja kuva:
Niina Vuorela

Lakeuden Risti

Kaunein kiitos!
Erityiskiitos Pirkko Harrille, Antti
Maunumaalle, Tapio Hirvilammille, Sinikka Mattilalle.
Kiitokseni ystävälliselle työtervevslääkärille Marjo Ala-Karvialle
ja työterveyspsykologille Mervi
Laksolle.
Jaksamista ja voimia toivoo:
Anneli Winter

Kiitos lahjoittajille
Kaikkiaan 3 718 pussia jaettiin Seinäjoen alueseurakunnan Ruokapankista viime vuonna.
Jouluna voitiin lahjoittajien tuella antaa jouluruokaa kaikkiaan
677 pussia. Alle 16-vuotiaat lapset

saivat kaikki pienen lahjakortin.
Ruokapankki kiittää kaikkia
yksityisiä ja yrityksiä, joiden tuella voitiin auttaa avun tarpeessa olevia perheitä ja antaa lapsille
jouluiloa.

Perhekerholaiset
paloasemalla
Jännää päivää vietettiin Nurmon
kappeliseurakunnan perhekerhossa tammikuun lopussa.
Perhekerholaiset ohjaajineen

pääsivät tutustumaan Nurmon
paloasemaan, paloautoihin sekä
saivat opastusta alkusammutuksesta.
Juhani Mäki-Teppo

Alkusammutusta kokeiltiin vs. palomies Miika Mäki-Tepon opastuksella.

Matka Israeliin
ja Jordaniaan
Israeliin ja Jordaniaan tehdään
matka Seinäjoelta 6.–13.10.2013.
Kohteina ovat muun muassa
Jerusalem ja Galilea ympäristöineen Israelissa sekä Petra ja Nebo
Jordaniassa.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä Toiviomatkat.
Ilmoittautumiset ja tarkempia
tietoja matkanjohtajilta: Markku
Ylinen, puh. 0400 865 314 ja Mauri
Pitkäranta puh. 050 548 9455.
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Avoinna ma - ti 10 - 14, ke - pe 10 - 16
Lounas tarjolla ma - pe klo 11 - 14
NYT VOIT MAKSAA LOUNASSETELILLÄ

Joka keskiviikko
kello 11 hartaushetki rippikoululuokassa,
seurakunnan työntekijä päivystää klo 12 saakka.

Joka kuukauden 3. torstai (21.2., 21.3, 18.4.)
klo 12 musiikkihetki
Käytössäsi on mm. tietoneita, biljardipöytä, lehtiä ja Playstation.

TERVETULOA!

N

urmon kappeliseurakunnan
diakoniarahastosta on lahjoitettu kuntoiluvälineitä nurmolaisiin ikäihmisten ryhmäkoteihin.
Lahjoitus sisälsi kuntoilulaitteita kuntosaliin sekä Thera Fit
–harjoituslaitteen aktiiviseen ja
passiiviseen liikuntaan ikäihmisille,
jotka eivät pysty enää normaaliin
kuntosalilla käyntiin, eivätkä ehkä itsenäiseen liikkumiseenkaan.
Laite mahdollistaa toimintakyvyn
ylläpitämisen parantamalla lihaskuntoa ja verenkiertoa.
Laite on saatu käyttöön joulun
alla ja sitä on tarkoitus käyttää
vuorotellen Onnelan ryhmäkodissa ja Hyllykalliokodilla. Tällä hetkellä laitteen käyttöä harjoitellaan
vielä Hyllykalliolla.
Hyllykalliokodin asukas Eila
Möttönen pääsi käyttämään laitetta ensimmäistä kertaa: - Uuttahan
tämä on. Ei vielä oikein osaa sanoa,
miltä tämä nyt tuntuu.
Laitteessa on jalkakaukalot jalkatreeniä varten ja käsikahvat, joiden avulla pystyy harjoittamaan
käsivoimaa.
Hyllykalliokodin vastaava työntekijä Mervi Koskiniemi on erittäin iloinen saadusta lahjoituksesta: - On hienoa nähdä, saammeko
jonkun asukkaan toimintakykyä
kasvamaan niin, että hän kykenisi
tulevaisuudessa liikkumaan aivan
omatoimisesti rollaattorin avulla.
Nurmon kappeliseurakunnan
diakoni Katja Kankaanpää kertoo,
että diakoniatoimikunta päätti lahjoittaa kuntoiluvälineitä rahastosta ryhmäkoteihin, koska aikoinaan
juuri Hyllykalliokodin ja Onnelan
asukkaat ovat keränneet kolehti
ynnä muita varoja diakoniatyölle,

Kuva: Niina Vuorela

Haluan lähettää kiitokseni läheisilleni, ystävilleni, hyville työkavereilleni, Markun työkavereille. Te
jaksoitte tukea ja autoitte uskomaan elämän jatkumiseen onnettomuutemme jälkeen.
Kiitos Helena Juurakolle, joka
auttoi hakemaan apua Nurmon
kappeliseurakunnasta, jossa on
paljon auttavaista henkilökuntaa.

Kuntoiluvälineitä
ikäihmisille Nurmossa

joilla rahastoa on kartutettu. Diakoniatoimikunta halusi muistaa
varoja keränneitä.
Niina Vuorela

Eila Möttönen kokeili uutta harjoituslaitetta.

Yhteistyöllä ikäihmisten
kokonaisvaltaista
terveyttä edistämään

Terve sielu terveessä ruumiissa on
nimenä hankkeella, jossa diakonissat ovat hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen toimijoina. Kyseessä
on diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishanke,
johon rahoitus tulee Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta.
Seinäjoen alueseurakunta on
yksi kuudesta hankeseurakunnasta. Seinäjoen alueseurakunnassa
ikäihmisten kerhoissa ylläpidetään kokonaisvaltaista terveyttä ja
vahvistetaan ikääntyneiden osallisuutta. Hankkeessa kehitetään
diakoniatyön ja kotihoidon yhteistyötä.
- Yhteistyötä on ollut ennen
tätä projektiakin, mutta nyt sitä
on syvennetty ja tuotu mukaan
diakonissojen osaamista. Meillä on
yhteisiä toimintalinjoja ja tavoitteena on vastuullisen vanhustyön
yhteistyö Seinäjoen kaupungin
alueella, sanoo kotihoidon johtaja
Jaakko Kontturi.
Yhteistyössä ovat mukana myös
mm. Ikäkeskus, Omaiset mielenterveystyön tukena, kuulovammaisten järjestöt jne. Verkostoa on

Clipart
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vuonna 2011 alkaneen hankkeen
aikana synnytetty. Hanke päättyy
tämän vuoden lopussa ja ”kopin”
ottaa kirkkohallitus.
Yhteyshenkilönä
alueseurakunnassa toimiva diakonissa Kirsti
Esala kertoo, että nyt on selvitetty,
millaista yhteistyötä jo tehdään, ja
mitä kotihoidon ja diakonian asiakkaat toivovat. Kyselyllä on selvitetty, miten ikäihmiset kuvaavat
omaa terveyttään, mitä he odottavat seurakunnalta.
- Hankkeessa on ollut tärkeä
selvittää, mikä on diakonissan rooli. Diakonissallahan on sairaanhoitajan koulutus, ja on kyselty, mi-

ten he kokevat omat valmiutensa,
miten heidän ammattitaitoaan
voidaan hyödyntää verkostossa,
sanoo hankkeen projektipäällikkö
Lea Rättyä.
Myös Lapuan hiippakunta on
ollut kuulolla ja hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi sanoo, että terveyden edistämisen
hanketta halutaan edistää. Mallia
juurrutetaan valtakunnallisesti,
jaetaan kokemuksia ja kehittämisideoita. Nyt hankkeessa toimitaan
eri puolilla maata mm. lapsiperheiden, työikäisten, työttömien ja
mielenterveyskuntoutujien parissa.

Lakeuden Risti
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Yhteisvastuu auttaa yksinäisiä vanhuksia
L

ähes kolmasosa suomalaisista on 30 vuoden kuluttua yli
65-vuotiaita ja vanhusten määrä
kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna. 300 000 eli kolmasosa tämän
päivän vanhuksista kertoo kärsivänsä yksinäisyydestä. Syrjäytyneiden vanhusten todellista määrää ei
tiedä kukaan.
Moni iäkäs ihminen jää tahtomattaan vangiksi omaan kotiinsa,
kun liikuntakyky heikkenee, eikä
ulos pääse enää ilman apua. Eristyksiin jäänyt vanhus kokee suurta
inhimillistä kärsimystä – elämän
tarkoitus ja arvo tuntuvat kadonneen. Karua kertomaa on, että joka toinen päivä yksi yli 65-vuotias
suomalainen päättää lopettaa elämänsä oman käden kautta.

Koteihinsa jääneitä
vanhuksia etsitään

Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksestä saadut varat käytetään van-

husten auttamiseen. Yhteisvastuukeräys käynnistää etsivän vanhustyön projektin, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa
asemassa olevat yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset.
Keräysvaroin etsitään koteihinsa yksin jääneitä heikko-osaisia
vanhuksia, selvitetään heidän tilanteensa ja ohjataan heitä palvelujen piiriin. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan vapaaehtoisia, muun muassa aktiivisia
vanhuksia, jotka haluavat jakaa
arkeaan ikäistensä kanssa.
Apuna vanhusten löytämisessä
toimii hankkeessa rakennettava lähiverkosto, joka koostuu ihmisistä,
jotka kohtaavat vanhuksia arkisissa
tilanteissa. Esimerkiksi lähikauppojen ja -liikenteen, apteekkien ja
ruokajakelupisteiden työntekijät
sekä naapurit, sukulaiset ja tuttavat voivat vinkata havaitsemastaan heikko-osaisesta vanhuksesta.

Projekti toteutetaan yhteistyössä
Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien diakoniatyön kanssa.

Kambodžassa
rakennetaan
parempaa arkea
Yhteisvastuun vuoden 2013 ulkomaisena
esimerkkikohteena on Kambodža, jossa keräysvaroin tuetaan syrjäisten ja köyhien maaseutualueiden kehityshanketta. Erityisesti nostetaan esille
kambodžalaisvanhusten arkea, jota kylien elinolojen kokonaisvaltainen parantaminen helpottaa.
Kambodžassa lapset ovat perinteisesti pitäneet huolta ikääntyvistä
vanhemmistaan. Jos lapsia tai lähisukulaisia ei ole, vanhusten asema on
hyvin heikko. Eläkejärjestelmää tai
vanhusten tukipalveluja ei ole. Selviytyäkseen jokapäiväisestä arjestaan,

vanhusten on työskenneltävä elämänsä viime metreille saakka kunnostaan ja voimistaan välittämättä.
Moni vanhus huolehtii yksin
myös lastenlapsistaan, joiden vanhemmat ovat lähteneet siirtotyöläisiksi tai kuolleet. Joka kolmas yli
60-vuotias kambodžalainen elättääkin vähintään yhtä lasta. Tällöin oman selviytymisensä lisäksi
vanhushuoltaja on vastuussa lastenlastensa ravinnonsaannista, terveydestä ja koulunkäynnistä.
Keräysvaroin rahoitetun hankkeen työntekijät vierailevat kylissä
lähes päivittäin tapaamassa heikoimmassa asemassa olevia kyläläisiä. He käyvät myös vanhusten luona, keskustelevat heidän
kanssaan ja raportoivat vanhusten ongelmista ja terveydentilan
heikkenemisestä kylän päällikölle.
He myös kannustavat vanhusten
läheisiä osallistumaan aktiivisesti
koko kyläyhteisön kehittämiseen.

Kylien vastuuhenkilöjä koulutetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ihmisten elämää helpottavia rakennushankkeita kuten
teitä, kaivoja, vesivarastoja ja puuta säästäviä liesiä sekä käyttämään
uudenlaisia viljelymenetelmiä ja
riisilajikkeita. Kylissä järjestetään
myös kansalais- ja ihmisoikeuskoulutusta sekä opetetaan ihmisiä
varautumaan katastrofeihin, kuten ilmastonmuutoksen myötä
pahentuneeseen kuivuuteen tai
hallitsemattomiin tulviin. Avun
vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Oma seurakunta
saa 10 %

Keräystuotosta jää omaan seurakuntaan 10 %. Sen käyttökohde päätetään alueseurakunnassa
ja kappeliseurakunnissa erikseen.
Viime vuoden keräystuotosta koko seurakuntaan jäi yhteensä noin
10 000 euroa.

Yhteisvastuu –tapahtumat keväällä
P

erinteinen listakeräys ja sitä
täydentävä lipaskeräys muodostavat merkittävimmän osan Seinäjoen seurakunnan Yhteisvastuu
–tuotosta, mutta rahaa kerätään
myös muilla tavoilla.

Alueseurakunta
Ma 11.2. klo 11 alkaen laskiaishernekeiton ja kropsun myynti seurakuntakeskuksen alasalissa. Ruokailu 6 €, omiin astioihin 6 €/litra,
kropsu 3 €/4palaa.
Ti 12.2. klo 11– laskiaishernekeiton ja kropsun myynti seurakuntakeskuksen kerhohuone 3:ssa (sisäänkäynti lähinnä Lakeuden Ristiä
olevasta ovesta). Ruokailu paikan
päällä ja myynti omiin astioihin.

To 7.3. klo 11– ruokamyyjäiset srkkuntakeskuksen alasalissa: piimävellin ja klimppisopan myynti, omiin astioihin 6 €/litra ja paikalla 6 €/annos.
Ti 26.3. klo 10– leivonnaistapahtuma Keskussairaalan pääsisäänkäynnin aulassa. Seurakuntalaiset
voivat lahjoittaa kuivakakkuja ja
muita pääsiäisleipomuksia myytäväksi Yhteisvastuun hyväksi. Laita
mielellään läpinäkyvään pakkaukseen ja tee tuoteseloste mukaan.
Yhteyshenkilö: Elli Hirvilammi,
puh. 0400 665 858.
Ke 1.5. klo 11–13.30 vappulounas, seurakuntakeskuksen alasalissa. Ruokalista: Porsaan ulkofile,
kasvisgratiini, salaatteja, ja jälkiruokana kahvi + pieni makea.

Peräseinäjoen
Yhteisvastuu
-kerääjät
Kirkonkylä:
Ahokas Marjatta, Anttila Aino, Haapamäki Ulla, Julmala Heikki, Kallio-Kujala Sinikka, Kantola Anelma, Korpi
Sirkka, Kulmala Hilkka, Lamminmäki Reijo, Liminka Sirpa, Niinisalo Sirpa,
Opas Liisa, Pitkäkoski Marja, Puska Antti, Raiski Kyllikki, Salo Hilkka, Syrjälä
Heli, Talvitie Merja, Viljakainen Raila,
Ågren Rauni

Pasto
Turkki Martti

Haapaluoma
Puska Tellervo, Valtonen Tuula

Ojajärvi
Korkiamäki Maija-Kaisa, Mansila Aino
ja Sisko

Louko
Kytölä Sirkka-Liisa, Louko Rauni, Risku Seija

Vuolle
Mylläri Martti, Viitala Aino-Maija, Viitala Heikki, Vuolle Anja

Annala
Flinkkilä Hannu, Kanto Annukka, Koivisto Jouko, Takala Helena

Valkeinen
Pitkäranta Jussi

Siltala
Ranta Arto, Suokas Pirjo

Juupakylä
Ranta Maire

Korteskylä
Laurila Mauno

Kihniänkylä
Koivula Eino, Korhonen Raija, Piirainen
Martti, Pärnänen Hanna

Luomankylä
Harju Kyllikki, Jaskari Heli-Maarit, Kiviniemi Anu-Maarit, Kiviniemi Kaija

Sammatti
Kujala Anelma

Hinta aikuisiklta 12 €, 4–12-vuotiailta 6 €, alle 4-vuotiaat maksutta.
Ti 7.5. klo 14–18 otetaan vastaan
käytettyjä, hyväkuntoisia kirjoja
(huom: ei tietosanakirjasarjoja tai
Kirjavalioita) kirjakirppistä varten
seurakuntakeskuksen alasalissa. Jos
on kuljetusongelmia, ota yhteys diakoniatyöntekijöihin.
Ke 8.5. klo 18–22 Seinäkuun yö,
kirjakirppis alasalissa. Lakeuden Ristin tornin hissimaksut (1 € / nousu)
menevät Yhteisvastuun hyväksi.
Ma 27.5. leivotaan lusikkaleipiä,
nouto klo 15–17 srk-keskuksen alasalista. Hinta 20 € / kilo, leivotaan 20
kg. Talkooväkeä kaivataan lusikkaleipien leipomiseen! Yhdyshenkilö:
Elli Hirvilammi, puh. 0400 665 858.

Ti 28.5. leivotaan karjalanpiirakoita, nouto klo 15–17 srk-keskuksen alasalista. Piirakoita leivotaan
2 000 kpl, hinta 50 senttiä kpl. Talkooväkeä kaivataan leipomiseen!
Yhdyshenkilö: Elli Hirvilammi,
puh. 0400 665 858.
Lusikkaleipien ja karjalanpiirakoiden tilaukset viimeistään 13.5.
numeroon 418 4230. Tilauksen noutamisesta sovitaan tilattaessa.

Nurmo
Ti 12.2. klo 16–19 Liukasta laskiaista -ulkoiluilta kaikenikäisille Lankarissa. Luvassa mm. hernekeittoa ja
pannaria, arvontaa ja kodalla mahdollisuus paistaa omia makkaroita.
Lumikirkkohetken klo 18.30 pitää

kirkkoherra Jukka Salo.

Peräseinäjoki
27.3. nuorten lipaskeräys kaupoissa.
30.4. munkki- ja simamyyjäiset
seurakuntatalolla

Ylistaro
Ti 12.2. klo 17– laskiaistapahtuma
Ylistaron seurakuntatalon pihamaalla. Hevosajelua, makkaraa, lättyjä ja
laskiaispullia sekä kuuluisa liukumäki kirkonmäellä. Tapahtuma päättyy
yhteiseen kirkkohetkeen.
To 14.2. klo 10– ystävänpäivän tempaus. Hernekeittoa ja kropsua myynnissä Ylistaron S-Marketin pihassa.
Su 24.3. klo 11–14 Yhteisvastuulounas seurakuntatalolla.

Yhteisvastuu -kerääjät
Ylistarossa
Alhojoki

Malkamäki

Päivi ja Sauli Hakala

Maija-Liisa Hauta, Kaija Malkamäki, Pirjo Yliluoma

Asemanseutu,
Alhojoentie
Marja-Liisa Kytömäki, Eevi Kaukosalo

Jääskänjoki
Anitta Punkari, Taina Rusula

Mällikkälä, Pampunmäki
Helena Lemettinen, Kirsti Nyrhinen

Hietikko, taipale, Vittinki
Tarja Ritari, Anne-Mari Vuorela-Keppo

Kainasto
Eila Seppälä, Ritva Alanko, Kaija Kangas, Leena Saari

Hanhikoski
Kaarina Hautalahti, Helena Koski, Raili Kitinmäki, Kaarina Koivusalo, Seija
Takala

Myllykoski
Aira Yli-Rantala, Tuula Myllykoski

Hööpakka
Tuula Niemi, Irma Heikkinen

Järviranta
Mari ja Kari Lintala

Liipantönkkä
Terttu Kuivinen

Varesvuo

Kylänpää

Anelma ja Ossi Pouttu

Reetta Isoluoma, Tuulikki Kristola, Seija Pollari, Terttu Mäntysalo, Maria Liisa Pukkinen,

Halkosaari
Onerva Hirvilammi, Alli Halkosaari,
Seija Hemminki

Kitinoja
Hanna Leminen, Marjatta Kuusisto, Susanna Kivelä, Eeva Kurunsaari

Rajamäki
Liisa Aho, Pirkko Esala, Marita Iivari,
Hellevi Rajamäki

Untamala

Hilkka Koivisto, Pirkko Koivusalo, Jussi Marttala, Pirkko Myllyniemi, Anne
Leskelä, Maarit Nortunen, Liisa Sorvari

Isokylä
Tiina Konttas, Arja-Liisa Punkari

Heikkola
Pirkko Marttila, , Anita Keski-Hirvi, Mirja Sillanpää, Liisa Kiikka, Anne
Marttila

Kirkonkylä
Terttu Järvi, Soile Pohtola, Raija Tuomi,
Leena Toivio, Eija Koskiluhta, Leena Rajamäki, Kaisu Kupari, Kalervo Mikkilä,
Arja Koski, Hilkka Peltola, Marjatta Viirimäki, Antti Setälä.
Vielä tarvitaan kerääjiä Kirkonkylän
alueelle! Ota yhteyttä Johanna Piuholaan, puh. 044 580 6727

Lakeuden Risti
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Alueseurakunnan Yhteisvastuu -kerääjät
Seinäjoen alueseurakunnassa Yhteisvastuukerääjiä ja keräysalueita on liki 420.
Ovelta ovelle-keräys on koko Seinäjoen
seurakunnassa merkittävä, sillä viime vuonnakin sen avulla saatiin noin 70 % keräystuotosta.

Seinäjoen
kerääjät ja alueet

va (Vuorenmaanr. 1), Hietaniemi Sanna-Maija ja
Terho (Vuorenmaanr. 15 A - D ), Jouppila Sinikka ja Heikki (Vuorenmaanr. 5), Virtanen katja ja
Jani-Tapio (Ahdinr. 2, 3, 4, Onkipojanr., Huhtalant. 44), Myllymäki Liisa (Karhunkaator. 4 A - C),
Maunula Antero (Vuorenmaanr. 9 A), Katila Matti (Vuorenmaanr. 19), Korkeakangas Eila (Vuorenmaanr. 23, 26), Yv-toimikunta (Vuorenmaanr. 4
ja 11), Luhta Reetta-Maija (Vuorenmaanr. 9 B),
Haukkala Ritva (Vellamonr.).

Alakylä-Katajalaakso-Kultavuori

Jouppi

Laitila Pirkko ja Aimo (Rypsi-, Kettulan- ja Kytökj., Hietalank., Ohra- ja Kaurat.), Puska Irmeli (Hoijakan-, Kinkeri- ja Luuvakj.), Pöytälaakso
Jaakko (Rintalanmäestä Osmank, Sarkakj., Lähdesmäent.), Salo Tuomo (Kultakuume, Kakkosja Nelosvaltaus), Kurunsaari Minna (Aitta-, Sauna-, Riihi-, Vainio- ja Pikkukj.), Niemi-Nikkola
Anna (Kivialhonk. rt.), Hissa Anne (Keltakvartsin-, Topaasin-, Antimonin-, Hiesu- ja Moreenik.),
Korpela Laura (Poutun-, Krankan-, Pelttarin- ja
Mäkelänk.), Lauri Leena (Kauhajoen-, Isojoenk.
okt., Villamonk.), Vistonen Tuomas (Jurvank., Pinolaaksonk. 12 - 32), Korpela Elisa (Santavuoren-,
Tuomaalan-, Ilkank.), Jouppila Mirja (Ykkös- ja
Kolmosvaltaus), Koivisto Heikki (Kone-, Ratasja, Kalliok., Kukkut. 12 rt., Karijoenk. rt), Rintakallio Ritva (Kultavuorenk. 1, 3, Karijoenk. 2),
Kyttä Suoma (Kotakiven- ja Louhikkok.), Uusimaa-Salonen Päivi (Alhokallion- ja Rupulivuorenk.), Korpela Merja (Myllyojan-, Kumpu- ja Pätäränk.), Polvi Piia (Vaskooli- ja Malmik.), Pulkkinen Maija-Liisa ja Pekka (Pellava-, Ruis- ja Vehnät., Kustaant. Rinta-Kitinojant. 2), Järvinen Jouko (Timantti- ja Hippuk.), Laakso Mirva (Kultamalmin- ja Kultasuonenk.), Korkonen Sirpa
(Kalkkikiven- Vuorimäen- ja Huumukallionk.),
Olli Jorma (Kustaant. rt ja Annalank.), Vuori Aila (Liuske-, Hiekkakiven-, Katinkullank.), Jouppila
Helena (Kiuas-, Somer-, Kivikko-, Paasi- ja Kotakivenk. 28, 39, 41), Parviainen Mauno (Kivilaaksonk.
rt), Uitto Pirjo (Kotakiven- ja Katajalaaksok. rt.),
Sukuvaara Tiina (Jyrkkäkallionk.), Hietala Katriina (Lohkare-, Laaka-, ja Pinolaaksonk. 33, 34 ja 36),
Laitamäki Liisa (Hohde-, Kiille- ja Savikivenk. ja
Kiillep.), Pirttimäki Esko (Kiisuk. rt 1, 2 ja 3, Piikivenk.), Nummijoki Rauni (Välke- ja Sälpäk., Sälpäp.), Korpi-Kyyny Kaisu (Pinolaaksonk. 6 - 10),
Kujala Jorma (Pinolaaksonk. 2 - 4, 1 - 15), Hannuksela Heleena (Opaali-, Karaatti- ja Graniittik.), Poikonen Marja-Terttu (Isojoenk. rt), Koivunen Helena (Kitinojanmäki, Hallakj., , Peltosenk.), Parviainen Sointu-Sisko (Kivihaank. rt, Ruiskallionk.),
Lemponen Tarja (Rinne-, Haukkakallion- ja Kalliorinteenk.), Suolahti Markku (Ilmajoen rajasta
Rintalanmäkeen).

Hallila
Hautanen Leena (Villen- ja Liisanr.), Kivimäki Aki
(Jussin-, Siltavoudin-, Rättärin-, Vallesmanninr.),
Keski-Jyrä Johanna (Jalosen- ja Perälänr.), Laitila Seppo (Pohjalaistenr.), Reinilä Kaija (Erkin- ja
Heikinr.), Rapinoja Salme (Ruukint. parill. 120128), Korpi-Hyövälti Eeva (Härmänr.), Tammilehto Asko (Kaisan- ja Kaaponr.), Röyskö Raili (Mikon-, Kallen-, ja Sareninr.), Harju Ulla (Vuorija Ruukint. kulma, Vuorit. 9), Yli-Krekola Sirkka
(Jussinr. 42 - 44 ), Kuoppala Sisko (Villenr. 2), Rinta-Komsi Salme (Matin- ja Hallinr.), Lauri Peltola
(Saltun- ja Hetanr.).

Honka-, Lehtimäenja Ojajärvenkylä

Rantala Marjatta (Ojajärvenkylä), Mäki-Jussila
Seija (Pikänrannanmäki, Lehtimäenkylä), Peltola Sirkku ja Jouko (Honkakylä idänpuoli), Mäkinen Terttu-Liisa (Honkakylä lännenpuoli), Kivimäki Riitta (Lehtimäenkylä), Rajala Sanna (Lapinsaarentie)

Huhtala
Rapinoja Salme (Karhunkaator. 1 ja 2 ), Siltanen
Salli ja Pekka (Ruuhi- ja Kalamiehenr.), Malkamäki Katri (Vuorenmaanr. 7), Sippola Helmi (Vuorenmaanr. 10, 12 - 14), Pesonen Aino (Piilosenkaaren Huhtalant. ja Ala-Seinäjoenk. väli), Hiipakka Elina (Vuorenmaanr. 13 A - C ), Hautala Mikko (Vuorenmaanr. 2, 22 ja 24), Yli-Marttila Ee-

Littunen Raili (Kiulu-, Lypsy- ja Takalank.), Hietavirta Ulla (Hautapakan-, Hakohaudank. parittomat), Pennala Hanna (Seppienk., Paja- ja Alasink.,
Takojank. ), Ijäs Kauko (Joupinraja 31 - 37), AlaLipasti Maija (Karhink. rt 2 - 8, Kuhilask. rt, Ketojenk.), Helin Lasse (Kylväjän-, Kyntäjän- ja Niittäjänk.), Ylinen Essi (Teuvan- ja Pirink.), Pentinmäki Tuula (Torpparin- ja Talollisen., Piilosenk. rt),
Lähteenmäki Marja-Leena (Joupinr. rt 2 - 12), Koskenkorva Salme (Kimin- ja Suotink.), Mäntymäki Osmo (Kuhilas- ja Karhink. okt), Hakanen Raili
(Larvakj., Pirkkalan-, Sastamalan.), Mäki Eevaliisa
(Nurmik. kerrostalot ja Manttaalik. 2), Yv-toimikunta (Viikate-, Sahran- Laihok. ja Elokj.), Rantala Pirjo ja Matti (Karpakan- ja Liinakonk., Herralank. rt), Nyyssölä Antti (Manttaalik. rt, ja 6 A
– B), Välimäki Anja (Koturink. 3 ja 4), Tankka Liisa (Vältti- ja Äkeenk., Haasian- ja Sirppikj.) Kalliomäki Aarne (Aurank. rt 1 - 5 ja okt), Kuoppala
Pertti (Joupink. 1 - 3, Meijeri- ja Joupink. 4), Haapoja Kaisu (Joupinr. 10 – 12), Kivipelto Tuulikki
(Kuhilask. rt.), Rautalinko Kaija (Hakohaudank.
parilliset, Hiillos- ja Tervask.), Siljamäki Aino (Fillsin-, Västin- ja Finskank.).

Kasperi
Ahopelto Seija (Lintuv. 1), Isokangas Meeri (Eeronv.), Ikonen Arja (Timon- ja Simeoninv.), Pihlaja Anneli (Silmu- ja Varpuv.), Pihlaja Liisa (Kiviv.),
Pohjasniemi Helena (Kanerva- ja Jäkäläv.), Jalonen Ritva (Mustikka- ja Karpalov.), Pukkila Anneli (Vadelma- ja Lakkav.), Hirvilammi Esa (Puolukkav. rt.), Lapiolahti Merja (Aaponv.), Lahdenmäki Tuula (Saniaisv.), Laatikainen Annikki (Sammalv.), Kurhela Marja-Leena (Tapiolant. 21), Matikka Asko (Tuohiv.), Mattila Helena (Kantov.),
Maunula Juhani (Urpuv. 2,3, Kotot. 26), Mäkelä Heikki (Juolukkav.), Jääskä Annikki (Suviv. 3),
Mäki-Ikola Tuula (Risuv. rt), Jussila Liisa (Sompion- ja Viertolanv.), Kopra Maire (Mansikkav. 19,
21 ja 23), Nelimarkka Vappu (Laurin- ja Luhdikkav.), Koivisto Heikki (Suviv. 1, 2 ja 4), Ketola Sinikka (Siipi- ja Untuvav.), Keisanen Henna (Tapiolant. 9 A - E), Larimo Arja (Sulka- ja Pyrstöv.), Kallio Anna-Liisa (Tuomaanv.), Kumpula Sirkka (Piilov. ja Taskur.), Mäkiaho Ritva (Töyhtöv.), Talasmäki Marja-Liisa ja Arto (Urpuv. 1), Ruutila Jorma (Tapiolant. 23, Kasperinv. 17), Rostamo Anna-Maija (Mansikkav. 25 - 27, Ahov.), Roos Kari
(Toukolanv.), Salimäki Mauno (Pihkav.), Rajala
Elisa ja Markus (Seunalan- ja Männistönv.), Rostamo Olli (Mansikkav. okt), Syrjämäki Seija (Höyhenv.), Tervala Saara (Kaarna- ja Pahkav.), UusiPohjola Elisa (Muurain- ja Valokkiv.), Rasinmäki
Pirkko (Lillukan-, Tyrni- ja Annanv.), Ylä-Autio Ilmari (Mesimarjav. väliltä Kiviv. – Ahov.), Rantala Alli (Hilla- ja Juhaninv.), Yv-toimikunta (Vuoriv.-, Viita- ja Korpikastikka, Korpi- ja Suokukanv.
sivukatuineen), Rantamäki Eila (Sarav. ja Suo-orvokki), Y

Keskusta, Marttila
Norja Liisi (Puskant. parilliset Vapaudent. jokeen),
Norja Leo (Puskantie parittomat, Vapaudentiestä
jokeen), Nieminen-Haveri Marja-Liisa (Alvar Aallon k. 1), Santala Elli (Rakuunak. 6), Kuoppala Elina (Suuluhdant., Varikko-, Kärrääjänk. ja Postiautovarikko), Kortesmaa Kalevi (Kapernaumink.,
Sivu- ja Syrjäkj.), Kaataja Olavi (Jaakkolant. Vapaudentiestä jokeen, Marttilan-, Suupohjant., Välik., Vapaudent. 60, 62), Rantanen Aune (Torik. 19
A ja B, 21), Parkkinen Marja (Kulmak. 5), Pulkkinen Kirsti (Keskusk. 24 ), Löytty Iikka ja Eila (Vapaudent. Porvarink. väli), Tammiranta Marjatta
(Marttilant.13), Salo Marita ja Hannu (Kutojank.
3, 5), Brännfors Timo (Matti Visannin kj., Keskusk. ja Puskant. väli), Wallenius Eini (Puskant.
5), Mäkiranta Aune (Luomanr. 1), Lehto Mirja

(Keskusk. 26, 28), Somppi Erkki (Vapaudent. 75,
Jaakkolant. 16), Saarno Riikka (Kalevank. Vapaudentiestä jokeen), Herpman Leena (Kauppak. 18),
Lehto Valma (Kauppak. 26), Saha Eeva (Sahalan.,
ei 2, Rakuunank., ei 4, 6), Myllymäki Ulla (Työväenk. 1 ja 4), Latva-Mäenpää Valma (Kutojank.
1), Heikkilä Anna-Maija (Rakuunak. 4), Pitkänen
Pirjo (Vapaudent. 79), Kauppi Aino (Marttilant.
1-9), Kuoppala Sirkku (Jaakkolant. 8 – 10), Ylinen
Seija (Vapaudent. 77), Knuuttila Saini (Sahalank.
2), Hietikko Marjatta (Luomanr. 4), Kaski Marja ja Kärnä Eini (Luomanr. 2 ja 3), Tulisalo Hilkka
(Kaartotie 53, 55 ja 57), Uusi-Pohjola Liisa (Kaartotie 63), Kauppila Esteri ja Erkki (Kaartot. omakotija rivitalot, 61), Rintala Kaisu (Kaartot. 88).

Kivistö
Antila Olavi ja Marketta (Menninkäisent.), Riikonen Marketta (Kotot. 4), Kauko Anja (Tuomi- ja
Pihlajakj.), Pakkala Timo (Purokj.), Laitila Marjatta (Sinipiianp. okt, Peikon- ja Hiidenp.), Matsson Ritva (Koivu-, Haapa- ja Leppäkj.), Hemminki
Raili (Käpy-, Neulas- ja Petäjäkj.), Salomaa-Holma Tuulia (Nuolikj.), Kuivasmäki Terttu (Yrityksenkj. 4, Neuvoksenhovi), Hautala Markku ja Leena (Ruukint. 64, 70), Arovuo Liisa (Saunion- ja
Jousikj.), Latva-Kisko Maija (Kotot. 12), Ala-Karhu Marjatta (Raamikj. 2), Pessinen Leena (Korpip. ), Penttala Eila (Hako- ja Lehdokinkj.), Salo Eeva-Kaisa (Ruukint. 63 ja 72), Henriksson Annikki (Paukkulant. rt, Vasamakj.), Laasonen Anne ja Antero (Havu- ja Honkakj.), Luomaoja Jukka (Katajakj.), Talasmäki Satu (Kulleron-, Kielo-,
Kämmekän-, Kuusaman- ja Kurjenmiekj.), Silvonen Anja (Mänty-, Angervon-, Esikon- ja Kissankellonkj.), Nyrhinen Anneli (Orvokinkj.), Tuominiemi Pirkko (Ruukint., Kivistönt., Lehtikuusenk. ja joen väli), Kujala Aino (Paukkulant. okt),
Kortelainen Sylvi (Kotot. 8), Mattila Marja-Terttu (Kotot. 14), Mikkonen Leena (Leinikin- ja Lemmikinkj., Ansa-, Riista- ja Eräp.), Santtila Pirkkoi
(Vanamonkj. 4), Vaisto Pirkko (Piilikj.), Näsi Anita (Jännekj.), Oravasaari Laina (Kotot. 10), Ilonen
Maarit (Metsolant. 2, 4), Finnilä Pirkko (Paula- ja
Metsäp.), Pohjola Sisko (Keijukaisenp.), Lanttola
Ritva (Tapiolant. 5, 7), Peltonen Annikki (Tapiolant. 1), Rinta-Komsi Salme (Purokujasta Petäjäkujaan okt:t ja krs-talot), Julmala Minna (Vainiot. ja Vaahterakj. okt), Mäenpää Maija (Kuusikj.),
Martikkala Ritva (Mäntykj. krst).

Kärki
Lainimo Minna ( Ruusu- ja Ruiskaunokink.), Mäkinen Satu (Huuhkajant. ja Hippiäisent.), Saari Inkeri (Kurjent.), Putkiranta Seija (Tyllin- ja Kuovint.), Saarinen Vuokko (Kärjen- ja Leivont.), Mäkinen Raija (Suden-, Ketun-, Myyrän-, Karhunja Siilint.), Niemistö Anu (Lokin-, Tiiran- ja Torit.), Nordling Esa (Minkin-, Poron- ja Hirvent.),
Salli Jorma (Pihlajaniemi), Pohjola Sinikka (Metson-, Teerent.), Ristimäki Mirja (Tiaisent.), Hakola Anna-Liisa (Hillerin- ja Näädänt.), Viitamäki
Hilkka (Närhen- ja Siepontl), Luhtala Vappu (Korpint.), Rautero Vuokko (Jahti-, Koppelont.), Laitila Raija (Naalin- ja Ahmant.), Lanamäki Heli (Peipon- ja Tilhent.), Ilvesoksa Seija (Lumikon- ja Jäniksent.), Ankkuri Mirja (Saukon- Piisamin-, Leivont.), Nummela Riittas (Sopulin- ja Kauriint.
), Niemi Eira (Rastaan-, Pyyn-, Riekon-, Käent.),
Latvala Esa (Oravan- ja Mäyränt.), Koponen Elvi (Kotkant.), Paavola Päivi (Peurant.), Finni Maila (Tikan- ja Sirkunt.), Rinta-Nikkola Raija (Jaakkola, Haukant.), Latvala Annukka (Majavan- ja
Ilveksent.), Myllyniemi Veikko (Varpusen-, Sorsant.), Viitamäki Tapani (Eskoon alue).

Aunes-Niemistö
Antikainen Anneli (Karhunkivent. osa, Hautalant. osa, Auneksen-, Koivuluoman-, Ruohoniement.), Yli-Sulkava Maija-Liisa (Louhelan-, Väättyrin-, Ränki- ja Aisat., Keikkoahde), Niemistö
Martti (Auneksent. rist. – Niemistönkj.), Kuoppala Hanna-Liisa (Heikkilän- ja Vaasant.), Nelimarkka Paula (Vaasant. Itäpuoli, Heikkilän- ja Murront. sivukatuineen), Saarinen Lea (MäenpäänKaanaant.), Turja Helena (Mäkimetsän-, Nikkolan-, Palsta-, ja Auneksent. 25 asti), Mustajärvi Eeva (Koskela - Katila), Kyrönlahti Jarmo (Murtolan- ja Kivirannant.), Viitamäki Tapani (Hautala,
osa Aunesta), Kuoppala Hannu (Vaasantien län-

sipuoli, Varsa- ja Laksont.), Iskala Elina (Auneksentie 201 – 265), Hölsö Leena (Ruohoniement.
Vaasan rataan), Karjalainen Annikki (Hempan- ja
Hyypänt.).

Pajuluoma
Kivisalo Hanna (Närelenkki), Latvala Annukka
(Kerkkä. ja Juontol.), Ojaniemi Inkeri (Leimakirveen- ja Maalivasarant.), Riihimaa Päivi (Kaatokiilant.), Keltamäki Sirpa (Lanssi-, Tyvi- ja Leimikkot.
alkuosa), Mustonen Raija (Mittakepint.), Laine Irma (Pokasahant.), Siloaho Leena (Ajomiehen- ja
Kämppät.), Potka-Soininen Tuulia (Savottat. kioskista leikkikenttään), Huhtala Maija-Liisa (Taimikkot.), Orsila Markku (Ukkoherranl. okt), Pitkäranta Helinä (Pölkkyt.), Syri Reetta (Ukkoherranl. rt), Ilkka Kati (Metsurin- ja Vänkärinl.), Saari
Väinö (Syrjämön- ja Pänninl.), Rauhala Sari (Ylispuun-, Raivion- ja Rasint.), Lehtinen Erja (Kourakasanl.), Kuntsi Minna (Justeerin- ja Leimikkot. 37
– loppuosa), Lamminaho Liisa (Halko-, Vesuri- ja
Purilaan.), Taipalus Marika / isoskoulutus (Laatokank. sivakatuineen).

Pohja
Asu Auli (Kyllikins. parill. talot, Mielikins.), Penttilä Sirkka (Ainons.), Rintakallio Liisa (Heleenk.
Pohjantiestä Pultrant., Veikons.), Pohjola Ulla
(Päivölänk. 1, 8 – 10 välillä Sammonk. Kuusistonk.), Kaataja Olavi (Sammonk. 26), Koivusalo
Antti (Louhenk. okt ja krstalot), Ekola Kalevi (Untamon-, Kalervons., Sammonk. Kuortaneentiestä Pultrant.), Raisio Anneli (Nyyrikins.), Pajoslahti Martti (Pultrant., Sammon-, Heleen- Leenak.
väli), Kivistö Salme (Pultrant. Leenank. ja Päivölänk. väli, Annikin- ja Marjatans.), Metsälä Marja-Sisko (Pultrant. Sammonkadusta Louhenk.),
Haapala Sirkka (Peltoniemenk.), Paloneva Sirkka
(Joukahaisens.), Rämäkkö Sisko ja Kalevi (Lemminkäisens.), Koivisto Heikki (Luttitalot ), Hakomäki Kaarina (Kyllikins. parittomat, Lyylikins.),
Ivalo Marjatta (Päivölänk. 3), Lukkarila Johanna (Sammonk. 18, Louhenk. rt), Tapio Unto (Vallin-, Touko-, Kesä- ja Syysk., Sampsans.), Vesimäki
Ritva (Heleenk. Pultrantiestä Kuortaneentiehen),
Kantamaa Merja (Karjalan- Parolankatu, Saarimaantie), Nyrhinen Toini (Päivölänk. 25, Kuusiston- Kullervonk., Sammonk. 20, 21), Suokko Raija (Jussilan-, Hannulan- ja Lehmussaarenk.), Tupeli Juha (Laurilan-, Mantereen-, Hiljalan-, Leppälän-, Perävainion-, Mäntylänk., Pohjankaari, Töyli Esko (Sammonk. 19 ja 24), Nevanpää Laura (Väinölänk. 2, 4).

Simuna-Soukkajoki-Kyrkösjärvi
Hokkanen Kari (Porovuori, Pihkapeukalo, Pikinoukka, Tervahauta, -ränni ja -tynnyri), Karttunen Esko (Simunanmäenk. 1, 3, 5, 7, 8 ja 10), Ruuhela Marjo (Tikkuvuorenk. 2, 4, 6), Rantala Outi (Tervaskanto, Savuhahtuva, Tervasiira ja -pata),
Kivimäki Aila (Holminkoski, sivukadut, Tikku-,
Friskin-, Voiman- ja Hoikankoski), Yrjänäinen
Mirja (Lamment., Soukanjoenkj.), Hyllinen Ritva
(Soukkanjoent. parittomat, Kivimäen-, Saltinmäen-, Luhdant.), Hokkanen Auli (Soukkanjoent.
parilliset, Kuivamäent.), Kujala Tuula (Sahi-, Sumak. ja Uittomiehent. rt), Yli-Muilu Aili (Laanik.),
Pihlaja Matti (Otva- ja Varppik.), Säkkinen Tuula
(Sulku-, Puomi-, Keksi- ja Tukkipojan-, ja Propsik.), Uusi-Pohjola Päivi (Korpikoskentie, Ränni-,
Linkkuk. ja -kuja), Reinilä Sirpa (Paavonkatu 4 18), Mäkinen Marjatta (Lahden-, Paganuksen- ja
Puuttomant.), Haapamäki Johanna (Paavonk. 7,
20 – 24), Kuivala Petra (TIkkuvuorenk. 1, 3, 5, 7).

Törnävä
Kortesmäki Tiina (Patruunant. 2, Silinterin-, ja
Törnävänt.7 ja 9), Kujala Sari (Papin-, Väkkärin-,
Lukkarin-, ja Rovastinp., Ruukint. 155), Karri Airi (Leppäliiterint. 6), Vähäsarja Aino (Suntionp.
Ruukint. 162, 164, 166), Rajala Arja-Leena ja Jaakko (Hirvisent. 17, 19, 21, 23, 25), Peltola Ritva ja
Lauri (Törnävänt. 2 ja 6, Vuorit. 1, Leppäliiterintie1, 2, 3, Pruukintuvantie 2 ja 4 rt), Palvela Maria
(Ruutipuiston-, Salpetterin- ja Sysit.), Ikola Tapio
(Hirvisentien okt, Eemelintien okt), Haapoja Ari
(Herastuomarin-, Oltermannin-, Seksmannin- ja
Ruustinnanp., Pappilant. 5), Laitila Anneli (Pruukintuvant. 7), Uusitalo Esa (Emännänt. 2, 6, Björkenheimint. 4, 6), Aho Liisa (Pappilant. 1 - 3), Oja-
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la Johanna (Patruunant. 6), Pukkinen Helena ja
Maija-Liisa (Patruunant. 8), Turpeinen Maija-Liisa
(Isännänt., Renginp.), Niemi Ulla (Emännänt. 1, 5).

Uppa, Kapernaumi
Kivistö Annikki (Ala-Kuljunk. 5), Loukola Aino
(Kanteleenk. 10), Kaidesoja Kerttu Kanteleenkatu 12), Metso Aili (Kanteleenk. 3), Rintaniemi Esteri (Könnink. 3), Hemminki Martti (Könnink. 5),
Valkama Airi (Ruukint. 49, 55), Pirttimäki Sinikka
(Alvar Aallonk. 3, Kaasu- ja Pakkamestarink., AlaKuljunk. 7), Porola Kaisu (Kouluk. 31), Uusi-Pohjola Liisa (Ammattikouluk. 2 A - B, 3 ja 6 A - D), Esala
Kirsti (Kouluk. 34, 35, 36 ja 42), Liikala Kaisu (Kouluk. 37), Haapamäki Elvi (Alkionk. 4), Mettomäki
Elvi (Kouluk. 32), Ala-Lipasti Alpo (Kanteleenk. 4),
Heikkilä Aarne (Ylisent. 4), Viinikka Mikko (Kouluk. 30), Yli-Kojola Reetta (Ammattikoulunk. 4 A
- D), Luokkamäki Leena (Hakalank. okt, Kaivo- ja
Oikok. okt ja rt), Katila Anne (Ruukint. 76), Rajala Terttu (Ilmarisenk. 4 ja 6 ), Korpitie Toini (Kuulank. 6, 7), Niemi-Nikkola Oili (Oikok. krstalot),
Rintala Leena (Nikkarin-, Vaakamestarink.), Malkamo Timo (Siipipyöränk.), Vielma Marjatta (Jarrumiehen- ja Ratavartijank.), Sippola Riitta (Vesitornink. ja Ylisent. 5), Hirvilammi Elli (Kouluk.
54 A - D ), Ruohoniemi Hilkka (Ilmarisenk. 5), Salo Tanja (Yrityksenkj. 2, Keponk. 2 - 26), Kuvaja Matti (Ylisent. 3 A - C), Poussu Kalervo (Ilmarisenk. 3), Ylä-Autio Eila (Ylisent. 9 D - F), Martin
Kaisu (Ilmarisenk. 7), Pellossaari Helena (Ilmarisenk. 10), Manner Toini (Ylisent. 28), Hakala Vilho
(Könnink. 7), Yli-Hukkala Sirkka (Ylisent. 6), Rinkineva Johanna (Ruukint. 45 ja 47), Muurimäki Eija (Ylisent. 15), Norja Seija (Pallok. 3 - 5), Närhi Ulla
(Kuulank. 7), Turenius Eila (Upank. 4), Tuomi Virpi (Pelipuisto 6), Tervala Anna-Liisa A. (Upank. 6),
Tantarimäki Marja-Terttu (Ylisent. 1 C), Ilmonen
Liisa (Ruukint. 21, Hakavainionk. 2, 3), Kurunsaari Marjatta (Tarhat. 4), Juurakko Asta (Keponk. 1,
Tapuli-, Parru- ja Tukkikj.), Haapoja Seija (Ylisent.
1 A - B), Hamm Liisa (Upank. 8, Kouluk. 29), Paavilainen Soili (Siukunk.), Mäkiniemi Viola (Kouluk. 50 A - D), Muilu Irma (Ratamestarin- ja Junamiehenk.), Myllymäki Kaija (Ilmarisenk. 8), Mäkelä Ilkka (Wegeliuksenk.), Saaristo Anna (Ylisent. 7),
Sahlberg Maiju (Pelipuisto 10), Salo Sirpa (Ruukint.
66), Ala-Varvi Marja (Klemetint. 3, Vapaudent. 41),
Keski-Hynnilä Sirkka (Ilmarisenk. 9), Ihamäki Seija
(Ylisent, 12, 14).

Ämmälä
Sointula Airi, Mahlamäki Lyyli

Nurmossa ovat kerääjinä myös rippikoululaisia. Isoskoulutuksessa olevat isoset kiertävät omilla keräysalueillaan ke 20.2 n. klo. 17.
Jos omalla asuinalueella ei ole kerääjää,
ja voisi palvella seurakuntaa vapaaehtoisena,
voi ottaa yhteyttä kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijöijin.

Martikkala-Koskela
Jaana Marjanen (Kantolan- , Hemmingint., Länsit. loppu), Marja-Leena Martikkala (Länsit. alku, Kallion-, Harjulan- ja Martikkalant.), Katja Kankaanpää ja Jasmin Pekola(Kyrön-, Mannilankylän-, Järviluoman- ja Mäenkylänt.), Tuomas Peltoketo, Tapani Leppilahti, Väinö Kuoppala
(Jaskarinkylä, Vilposenmäki), Leena ja Mauri Alho (Nurmonjoent. 112-329, Rokkalan-, Kunnanmiesten-, Jokirannant.,), Maija Vedenjuoksu (Latikanmäen- Iivarint.).

Louko
Terttu Leskinen (Kirkko-, Töyrä-, Neuvoksen-,
Raskun-, Sandelinint.), Hilkka Rantala (Jyrä-, Aura-, Riihi- ja Kuokkat., Loukont. rt), Sirkka Mäkelä (Karhi-, Olki-, Sato- ja Viljat.), Pauli Honkala
(Loukon-, Aisa-, Jalas- ja Rekit.).

Teppo
Leena Kähkönen (Pihlajamäki – rata), Ritja Niemelä (rata - Paavola, joen puoli), Vellamo Keisala (Tepont., vasen puoli – rata – Kantat. 19), Arja
Ritala (Ojanperänt. 1 - 16, Ahjo- ja Valurit.), Päivi Paavola (Ojanperänt. rivitalot), Raija Mansikkamäki (Kardiinin-, Palje-, Pelttarin-, Alasin- ja
Peltrunt.), Marianne Luoma (Helat., Lohna- ja
Loukkukj.), Sari Maunus (Ratas-, Karsta-, Kärry- ja Keisikj.), Minna ja Brita Alalantela (Rukki- ja Luhtikj.), Irja Hietala ja Ritja Niemelä (Kiulu-, Lihti- ja Länkikj.), Tapani Niemelä (Kultin- ja
Isonevant.).

li Ujanen (Nurmont. 42 B), Katja Kankaanpää ja
Jasmin Pekola (Myllyt. rivitalot), Laura ja Airi Autio (Petäjät. 1, 5, Petäjä. ja Perkiönkankaan rivitalot), Aino Takala (Petäjät. 2).

Tuokko
Pirjo Pihlajamäki ja Airi Autio (Mäntyvaaran-,
Lemmon-, Kuusi-, Korsi- ja Hilat., Tuokont. rivitalot, Pensas- ja Nosturint.).

Vanha Hyllykallio
Isoset (Kiille-, Laakso-, Tilhi-, Närhit., Hyllykalliont. 19, Isosaarent., Opint. 4 – 6, Hietamäen-,
Latovuoren-, Lylyn-, Palonevan-, Kontio-, Peltosen-, Tanelin-, Jouttisalon-, Tervasmäen-, Hakomäen-, Neulas-, Havu-, Mänty-, Honka-, KeloKatajat., Rajat. 1, 3, 4, 6, Pallopuistont.), Eliisa Savolainen (Tikan-, Käki-, Lumikon- ja Näätät.),
Marjatta Valli (Puistot.), Liisa Hangasmäki (Orava-, Kevari-, Heinä- ja Lehtot., Rajat. 13 - 29), Eeva
Hippi (Kallio-, Kivi-, Rinne-, Kehät. 3 A ja B, Karit.), Eeva Hietala (Kopparint. 1, 3), Arja Yli-Koivisto (Sarvikallion- ja Marjamäent.), Pirkko Hautala (Niilon-, Mikon- Matin-, Tuomaan- ja Veljestent.), Kaarina Hiipakka (Oras- ja Jyvät.), Seija Vanhamäki (Tähkä-, Elo- ja Sänkit.), Anni Peltoniemi (Metsälän-, Vaaramen- ja Pronssit., osa
Kuortaneentiestä), Kati Latikka (Rajat. 2), MaijaLiisa Ala-Mursula (Apila-, Sarat., Vaaramenranta puolet)

jen-, Suopursun-, Karhusuontie, Ohdake-, Ratamon-, Voikukka-, Suovillap., Kolo-, Pesäk.), Aino
Kokkonen (Kullervon-, Untamon-, Väinämönt.),
Leena Myllymäki (Venlan-, Veeran-, Ainon-, Kangas-, Näre-, Vesa-, Parkki-, Urpu- ja Kantot.), Irma
Ojaluoma (Leppä-, Rahka-, Naava- ja Sammalt.).

Keski-Nurmo
Sisko Makkonen (Takala- Korpuusent., Saari), Sisko Makkonen (Hautamaa, Eerola, Autio, Rauhala, Simpankj., Kalistajant.), Matti Rantala ja Anne Rantala (Autio - Haanpään kauppa), Anniina
Kiviniemi (Haanpään kauppa – Ripsaluoma), Jussi Juurakko (Karjanmaan- ja Lehtipuunt.), Helena Saartenoja (Lassila – Keskiluoma), Kaisa Luukko (Isokoskent. alkupää – Katajamäen-, Soinint.),
Virpi Kinnari (Kankaanpää – Perkiönpää – Nevala), Katariina Eskelinen (Isokoskent. 112 – 238,
Soininkylänt., Peltosenkj.), Ritva Yli-Kortesniemi
(Isokoskent. 114 - Järveläntiehen Tunneli- ja Teräsmiehent., Peippolant., Alanen, Sepponen, Kortesniemi), Ritva Lehtinen (Järvelän-, Valkamant.).

Koliini
Hellevi Huvila (Kanerva-, Karpalo-, Riekko-, Ruha- ja Palosaarent.), Tarja Kontola (Rinki- ja Koivut., osa Nurmontiestä).

Veneskoski-Viitala

Solano

Maarit Rintamäki (Isokoskent. 882 – 983, Latvakankaant., Hirvimäent. 1 – 60), Anneli Asiala-Valkama (Isokoskent. 984 - 1095, Aamu- ja Iltat.).

Maire Mäki-Valkama (Solanon-, Heinosen-, Kytö-, Visa-, Lyhde-, Keskisen-, Varpu-, Paukanevan-, Paju-, Pihka-, Pahka-, Lieskat., Viitalankj.).

Nurmon keskusta

Uusi Hyllykallio

Helmi Martikkala (Valkiavuorent. 1), Sinikka Mäki-Reinikka (Valkiavuorent. omakotitalot, Sepän-, Käpy-, Vuorit. ja koulunmäki), Terttu Miilumäki (Kirveskj. pohjoispuoli, Leka-, Naula- ja
Kulmat.), Paula Kuokka (Kirveskj. eteläpuoli,
Onnelant.), Pirkko ja Markku Laurila (Höylä- ja
Vasarat. rivitalot), Noora Kujala ja Danni Mäki (Höylä- Vasara- ja Kannikont. omakotitalot),
Ritva Lehtinen (Puistokj. 2, 4), Tellervo Yli-Soini, (Nurmont. 42 A), Aino Martikkala (Nurmont.
17), Reetta Niemistö (Nurmont. 19 – 21), Rai-

Raili Aintila (Oksa-, Latva-, Lehvä- ja Raudust.),
Jouko Ikola (Hirven-, Karhun-, Mäyrän-, Sudenp.), Sari Saari (Kääpä-, Lehti-, Silmu- ja Juurikj., Haarat.), Hanne Ruokonen (Versot., Tuohi-,
Kuori-, Latvus-, Terho- ja Oksakj.), Ulla Niemi
(Ossink.), Mari Huosianmaa (Helinän-, Aukustinja Miinank.), Isoset (Kertun-, Arjan-, Liisan-, Kirstin-, Ailan-, Kaarinan-, Katariinan-, Airin-, Marian-, Sadunk., Kannon-, Annan-, Sirkankj., Korpikuusen-, Valkovuokont., Maitikka-, Vaapukka-,
Kihokkikj., Metsätähden-, Manteli-, Lieko-, Salo-

Koura-Luhtala
Kaisu Mahlamäki (rata – Knaapila), Hilkka Siuruainen (Siuruainen – Huhtamäki – Välikorvent. –
rautatie), Toini Kivimäki (Kivimäki – täyttökanava), Maire Järvinen (M. Puskala – Kiviharju - Laitilan- Ala-Hakalant.), Pirjo Autio (Välimäen – Lakkisussunmäki – Saarikoskent. Kaihonsillalle).

Ylijoki
Veera Koskinen (Salli - Mäntymaa), Meeri Kari (T.
Kari – Myllykoski), Elina Talvitie (Kortesmäki –
Lehmikoski – Mattila – Lauttamus), Matti Hautala (Hautala – Saarimäki).

Ryhtyisitkö kerääjäksi?
H

uolimatta Yhteisvastuu –toimikunnan
vapaaehtoisten ahkerasta soittelusta ja
kyselyistä joitakin alueita on jäänyt alueseurakunnassa ilman listakerääjää.
Voisitko Sinä toimia listakerääjänä vaikka
omalla kotikadullasi tai kotitalossasi? Tunnetko jonkun, joka voisi lähteä listan kanssa
liikkeelle? Voit tehdä hyvän työn vanhusten
hyväksi.
Ilman kerääjää ovat ainakin seuraavat alueet: Huhtalassa Jänisjahtirinne 1 – 4, Vuorenmaanrinne 6 ja 21, Hirvenhiihtorinne 2 - 4 ja
3 A – B, Ahdinrinne 2, 3, 4, Onkipojanrinne
rivi- ja omakotitalot sekä Huhtalantie 44.

Kasperissa kerääjiä ei ole Urpuviita 4:ssä,
Kototie 24:ssä, Kasperinviita 23:ssa, Hallilanvuoren alueella Metsäkukanviidalla ja sen sivukaduilla, Peltokukanviidalla, Kultapiiskalla,
Nurmilauhalla, Metsätähdellä ja Metsälauhalla.
Upan alueella on useita alueita vailla kerääjää. Ne ovat : Kuulankatu 1 ja 5, Pelipuisto
2 ja 4, Koulukatu 52, Ylisentie 26, Kuulankatu
4, Koulukatu 37 C – D, Ruukintie 26 ja 27,
Ylisentie 9 A – C, Koulukatu 46 ja 48, Tammija Pajukuja ( ei palvelukeskus), Raamikuja 3,
Keponkatu 9, Hakavainionkatu, Alkionkatu
3.

Pajuluoman alueella kerääjiä ei ole Leimakirveen-, Maalivasaran-, Ylispuun-, Raivionja Rasintiellä sekä Närelenkillä.
Pappilantie 6 ja Törnäväntie 10 ovat Törnävällä vielä vailla kerääjää.
Kivistössä kerääjää ei ole Sinipiianpolun rivitaloissa ja Kototie 6:ssa ja 14:ssä.
Simunassa ilman kerääjää ovat Kivivainio,
Marjaneva, Mattilankallio ja Lehmivuori.
Keskustassa Luomanranta 7 ja 9 tarvitsisivat vielä Yhteisvastuu –kerääjän.
Jos haluat toinmia kerääjänä, voit ottaa
yhteyden Yhteisvastuu –toimikunnan puheenjohtajaan Saara Ijäkseen, puh. 045 232

0770, diakoniajohtaja Otto Savolaiseen, puh.
418 4253 tai diakoniatyöntekijä Seija Saareen,
puh. 418 4234.
Jos listakerääjä ei jostakin syystä ovelle ilmaannu, on silti mahdollisuus lahjoittaa: mm. lipaskerääjät liikkuvat kaupungilla
– ajat ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa
- lippaita on myös kauppojen kassoilla, kirkoissa kerätään kolehteja Yhteisvastuulle ja
netin kautta osoitteessa www.yhteisvastuu.fi
on myös mahdollisuus antaa lahja.

Isovanhempien valtava vastuu
vanhemmat kuolivat aidsiin pienimmän ollessa vasta sylivauva.
– Vaikka arki on raskasta, olemme onnellisia, että lapset ovat terveitä ja voimme
hoitaa heitä, pariskunta kertoo.
Isoäidin kunto ei enää kestä työntekoa,
mutta hän pitää huolta kodista. Isoisä hankkii perheen elannon ostamalla ja myymällä kanoja ja puuta. Hän kertoo tienaavansa
kuukaudessa 40–60 euroa, joka kuluu lasten
koulunkäyntiin ja ruokaan. Säästäminen on
mahdotonta. Pariskunnalla on neljä elossa

olevaa lasta, mutta he asuvat kaukana kotikylästä.
– Yritän kaikkeni, että lapset voisivat käydä koulua niin kauan kuin olen elossa. Vain
koulutus voi johtaa parempaan elämään,
Mong Heam toteaa päättäväisesti. – Mieheni terveys huolestuttaa. Kun hän ei enää
jaksa työskennellä, yritämme saada jonkun
lapsistamme adoptoimaan kaikki kuolleen
veljensä lapset, rouva Roeun kertoo. – Haluaisimme, että he saisivat kasvaa yhdessä.
Teksti: Salla Peltonen

Kuva: Ville Asikainen

Paahtavan kuuma keskipäivän aurinko saa
ilman väreilemään. Mong Heam (63) ja Eam
Roeun (65) istuvat lastenlastensa kanssa tien
pientareella sijaitsevan talonsa pihassa. Päivisin he eivät voi mennä sisään, koska aaltopellistä rakennetun talon kuumuus tukahduttaisi hetkessä. Öisin ongelmana on tieltä
kantautuva seitinohut okranpunainen pöly, joka tunkeutuu hengitysilman mukana
keuhkoihin.
Isovanhemmat pitävät huolta poikansa
neljästä alakouluikäisestä lapsesta, joiden

Lakeuden Risti
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Brandon haettiin Etelä-Afrikan
lämmöstä lumiselle lakeudelle
Brandon syntyi viisi ja puoli vuotta sitten EteläAfrikassa Johannesburgissa, josta Niskasen
perhe haki hänet Seinäjoelle marraskuussa
noin kolmen vuoden adoptioprosessin
päätteeksi.
– Oli se ihmeellinen ja kauan odotettu hetki, kun yhtäkkiä se poika
oli siinä, kuvailee Marjo Niskanen
ensitapaamista.
Sitä ennen Brandon oli ehtynyt
viettää useamman vuoden perhekodissa, jossa olot olivat hyvät.
Pihalla oli uima-allas, jossa lapset
uivat ja leikkivät usein. Afrikan
lämpö, uima-allas ja perhekodin
väki vaihtuivat hetkessä lakeuksien lumiseen maisemaan ja pieni kikkarapäinen poika sai uuden
kodin, lämpimät talvivaatteet,
sukset, luistimet, vanhemmat ja
isoveljen 10-vuotiaasta Gamusta,
joka on aiemmin adoptoitu EteläAfrikasta.
– Alku on sujunut hyvin ja
Brandon on oppinut nopeasti
suomea. Hän myös hiihtää ja luistelee jo mielellään. Brandon on
hyvin energinen, urheilullinen,
musikaalinen ja näyttää tunteensa. Antaa suukkoja ja suuttuu
ja leppyy nopeasti, kertoo Marjo Niskanen ja katsoo lempeästi
poikaansa. Eikä mene kauaakaan,
kun Brandon kipaisee äitinsä syliin, laittaa kädet olkapäille ja antaa suukon. Lämpimiä tunteita on
paljon.
– Elämä on nyt täynnä iloa ja
haastetta, kuvailee papin työstä
hoitovapaalle jäänyt Marjo Niskanen. Sopeutuminen uuteen ottaa
oman aikansa kaikilta perheenjäseniltä. Brandon leikkii ja touhuaa,
mutta pitää äitiään tarkasti silmällä.
– Hylkäämisen kokemukset näkyvät. Luottamuksen syntymiseen
on annettava aikaa. Monenlaisia
vaiheita tulee varmasti. Lapselle
tulee olemaan haasteellista se, että hän erottuu aina joukosta niin
hyvässä kuin pahassa, pohtii Niskanen.
Hyvää tukea adoptioperheet
saavat toisiltaan. Seinäjoella kokoontuu aktiivisesti vertaisryhmä
perheille, jotka ovat adoptoineen
lapsen tai lapsia ulkomailta. Ja
Etelä-Afrikasta adoptoineet pitävät
tiiviisti yhteyttä toisiinsa.

Vaativa
adoptioprosessi

Brandonin Suomeen tulon tarina
alkaa kolmen vuoden takaa, jolloin Niskasen perhe oli päättänyt
toisesta adoptiosta. Ensimmäisestä
adoptiosta oli jo muutama vuosi.
– Adoptioprosessi on aika vaativa. On paljon selvityksiä, anomuksia ja odottelua. Adoptioperheet
syynätään tarkkaan, kysellään tulot ja terveystiedot, hän kertoo.
Adoptiovanhemmiksi haluavien on oltava terveitä ja korkeintaan 50-vuotiaita. Myös toimeentulon täytyy olla turvattu ja elämän säännöllistä ja turvallista.
– Adoptioprosessi alkaa aina
adoptioneuvonnalla, joka kestää

puolesta vuodesta vuoteen. Sen
jälkeen haetaan kansainvälistä
adoptiolupaa. Viimeistään sitten
kun päätös on tehty, mietitään
palvelun tarjoajaa. Myös palvelun
tarjoajien kanssa käydään neuvotteluja ja kuullaan mitä vaatimuksia eri mailla on adoptioperheeltä ja minkälaisia mahdollisuuksia on.
Palvelun tarjoajia Suomessa
ovat Interpedia, Pelastakaa lapset ja
Helsingin kaupunki.
– Adoption lähtökohta ei ole
vain siinä, että me haluamme lapsen, vaan siinä, että adoptioon vapaalle lapselle pyritään löytämään
paras mahdollinen koti ja sopiva
perhe. Lapset pyritään aina ensin
sijoittamaan lähelle ja syntymämaahansa, ja sen vuoksi kansainvälinen adoptio ei ole ensisijainen
vaihtoehto.
– Adoptiossa ei voi toivoa tyttöä
tai poikaa tai edes tietyn ikäistä lasta. Esimerkiksi vanhempien ja sisarusten iät, asuinpaikka, perheen
kiinnostuksen kohteet, suhteet sukulaisiin, turvaverkko ja valmiudet hoitaa lasta vaikuttavat, siihen
minkälainen lapsi saadaan, kertoo
Niskanen.
– Adoptioprosessin alku on hidas, mutta loppu on usein todella
nopea. Tiedon saamisen jälkeen on
toimittava nopeasti. ’Raskausaika’
kestää usein paljon pidempään
kuin 9 kuukautta, mutta lapsitiedon saamisen jälkeen esimerkiksi
Etelä-Afrikassa on tavallisesti oltava parissa viikossa.

Rukouksien
lapset

Adoption myötä Brandon sai Suomen kansalaisuuden, mutta hän
tulee aina olemaan myös EteläAfrikan kansalainen. Etelä-Afrikka on osa Niskasen perheen elämää, jonka vaiheita kiinnostuneena seurataan.
– Lähdemme sinne joskus lomamatkalle, jos lapset sitä haluavat. Adoptiomatka ei ollut lomamatka, vaikka kolme viikkoa siellä
olimmekin.
Etelä-Afrikassa
kristillisyys,
luottamus Jumalaan ja uskonto
ovat luonnollinen osa ihmisten
elämää. Se ei ole yksityistä, itselle
kuuluvaa, vaan osa tavallista elämää ja yhteyttä toisiin.
– Haluamme poikiemme kuuluvan seurakuntayhteyteen ja olevan osa tätä maailmanlaajaa kirkkoa. Brandonin ristiäisiä vietetään
10. helmikuuta. Kastejuhla on tärkeä juhla perheellemme. Lapsemme ovat monien rukousten lapsia,
heidät on rukouksin meidän perheelle lahjana annettu.
Kuvat ja teksti:
Minna Ylimäki-Hemminki

Brandon leikkii mielellään lumessa. Yhdessä perheen kanssa on jo luisteltu ja hiihdelty.

Marjo-äiti saa tuon tuosta halauksia 5-vuotiaalta Brandonilta.

Veljekset kuin ilvekset, tietää
Gamu, Brandonin isoveli. Pojille
lumileikit ovat hauskaa yhdessäoloa.

