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Viime keväänä tehty seurakunnan julkisuuskuvatutkimus kertoi, että seurakuntalaiset toivovat
saavansa enemmän tietoa seurakunnan talous- ja kiinteistöasioista. Lehtemme uusi palsta pyrkii
vastaamaan toiveeseen. Palstalla käsitellään ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät talouteen, kiinteistöihin ja muihin seurakunnan
toimintoihin, jotka luovat puitteet hengelliselle työlle.
Valtakunnallisestikin
uutisoidut seurakuntien taloudelliset haasteet koskettavat vahvasti myös Seinäjoen seurakuntaa.
Vaikka alueellamme halutaan vielä pääsääntöisesti kuulua seurakuntaan, verotulojen lasku viime
vuoteen verrattuna näyttää toteutuvan tänäkin vuonna. Verotulot
koostuvat kirkollisveron lisäksi
yhteisöverosta, joka on ollut huomattavassa laskussa. Sen määrää
on myös vaikea ennustaa. Verotulojen lasku yhdistettynä jatkuvasti
kohoaviin henkilöstö- ja kiinteistökuluihin on seurakunnalle iso
haaste.
Henkilöstösupistukset ovat tämän hetken tietojen valossa välttämättömiä. Pyrimme tekemään
supistukset maltillisesti henkilöstön eläköitymisiä hyödyntäen
tulevina vuosina. Tämä tarkoittaa myös toimintojen uudelleenorganisoimista. Työntekijöillä
on vahva halu palvella parhaansa
mukaan seurakuntalaisia myös
jatkossa.

Eläköitymisten mahdollistamat henkilöstösupistukset eivät
tasapainota seurakunnan taloutta
riittävän nopeasti, mikäli talousennusteet pitävät paikkansa. Tästä syystä ensimmäisten vuosien
tilannetta pyritään vakauttamaan
luopumalla kiinteistöistä, joiden
merkitys seurakunnalliselle toiminnalle on vähäinen tai sitä ei
ole lainkaan. Samalla voimme
vaikuttaa kiinteistökustannuksiin
pidemmällä tähtäimellä. Yksi tällainen kohde on julkisuudessakin
esillä ollut seurakunnan omistama As Oy Ruukinkoto, jonka
myyntiä on valmisteltu kevään ja
kesän aikana. Lopulliset päätökset mahdollisesta myynnistä tekee
kirkkovaltuusto lokakuun kokouksessaan.
Haasteet pakottavat työntekijät ja luottamushenkilöt ajattelemaan asioita uudella tavalla.
Tähän olemme pyrkineet, ja työ
jatkuu edelleen. Toimintamme
keskiössä on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa kirkon sanoma. Sen
julistamiselle pyrimme jatkossakin
luomaan niin hyvät puitteet kuin
mahdollista.

Titta Luoma-Kohtala
hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
Vanhempina emme voi ulkoistaa kasvatustehtävää opettajille, sillä kyse on meidän
lapsistamme. Mutta emme voi myöskään
pitää opettajia omien yksilöllisten kasvatusmieltymystemme käskyläisinä. Opettajien
pompottelu ei ole kypsää vanhemmuutta.

Lakeuden Risti

Piispa Jari Jolkkonen
15.8.2013 Kuopiossa

J

os täytyy nostaa esille yksi henkilö, joka vaikutti vahvasti Seinäjoen seurakunnan syntyyn, hän
on Östermyran ruukin patruuna,
maanviljelysneuvos Gustav August Wasastjerna.
Seinäjoen kirjassa vuodelta
1963 Reino Ala-Kulju kirjoittaa:
” …Wasastjernan osuus Seinäjoen seurakunnan perustamisessa 30
vuoden aikana on ollut ratkaisevaa laatua. On ihmeteltävää, millä
uhrautuvaisuudella hän osallistui
seurakunnan perustamiseen, kirkon rakentamiseen, lahjoituksiin
ja lupauksensa täyttämiseen, jonka
oli tehnyt Nurmon kirkonkokouksessa v. 1862. Sen hän teki vielä sen jälkeenkin, kun hänellä ei
enää ollut käytettävänään tehtaan
ja maatilan suuria tuloja. Kirkkoväärtinä hän oli 18 vuotta.”
”Kirkkoon hän jouluksi lahjoitti kynttilät, kirkon hän halusi
nähdä kodistaan ja hakkautti sitä
varten linjan kartanosta kirkolle”,
kirjoittaa Ala-Kulju.

Kuva: E-P:n Maakuntamuseon kokoelmat

Tietoa taloudesta Vaikuttaja Wasastjerna

Eroon Nurmosta
Seinäjoki oli 1700-luvun loppupuolelta seurakunnallisesti yhdessä nurmolaisten kanssa. Yhteydet
Nurmon ja Lapuan suuntaan eivät
kehittyneet 1800-luvulla. Seinäjokelaisten matkat Ilmajoelle yleistyivät, koska Seinäjoki kuului Ilmajoen hallintopitäjään. Vuonna
1812 ilmajokelaiset anoivat Seinäjoen liittämistä emäseurakuntaan.
Vuonna 1816 Nurmon saarnahuonekunnasta tuli kappeli, ja seinäjokelaiset eriytyivät Nurmosta
yhä enemmän. Seinäjoen ja Nurmon köyhäinhoidon tehtävät erotettiin 1826.
Wasastjerna totesi Seinäjoen
aseman merkilliseksi: Hallinnollisesti Seinäjoki kuului Ilmajoen
hallinto- ja kirkkopitäjään ja seurakunnallisesti Lapuan kirkkoherrakuntaan ja Nurmon kappeliin.
Hän esitti seinäjokelaisille oman
kappeliseurakunnan perustamista.
Vuonna 1859 lähetettiin senaatille anomus Seinäjoen erottamiseksi Nurmon kappelista. Päätös
oli kielteinen, koska ”huomattava
osa” tilallisista vastusti itsenäistymistä. 1860-luvun alussa hakemus päätettiin uudistaa. Se jätettiin 1862 Turun tuomiokapitulille
ja edelleen senaatin päätettäväksi.
Silloin noin 2 000 asukkaan Seinäjoki oli hieman Nurmoa pienempi. Kustannusten pelosta suuri osa seurakuntalaisista vastusti
eroa Nurmosta.
Suurin syy seurakuntalaisten
suostumiseen eroajatukseen lienee Wasastjernan toiminta: Hän
lupasi korvata maksuista kieltäytyneiden osuuden kirkon ja pappilan rakennuskustannuksista ja
papin palkkamenoista, kunnes
”väättyrit” kypsyvät seurakunnan

Maanviljelysneuvos Gustav August Wasastjerna (1823–1905).
jäsenyyteen. Patruunan mielestä
kirkon
rakennuskustannuksissa voitaisiin säästää. Hän tarjosi
kirkoksi tarpeetonta Östermyran
”kivimakasiinia”, joka kunnostettaisiin kirkoksi. Hän lupasi lahjoittaa seurakunnalle kirkon tonttimaan ja alueen hautausmaaksi.
Vastineeksi hän edellytti seurakuntalaisten tekevän päivätöitä.

Kappeliseurakunta 1863
Kirkonkokoukset pidettiin Nurmossa ja Ilmajoella elokuussa
1862. Nurmon kokouksessa oli
paikalla yli 90 talollista. Seinäjoen talollisista vain viisi puolsi itsenäistymishakemusta. Vastustavien nurmolaisten mielestä seinäjokelaiset eivät selviytyisi velvoitteistaan vähäväkisenä seurakuntana. Ilmajoen kokouksessa ilmajokelaiset taas tukivat kappelin perustamista. Wasastjerna toisti aiemmat lupauksensa, jos Seinäjoki
erotettaisiin Nurmosta ja liitettäisiin Ilmajoen kirkkoherrakuntaan
kappelina. Ilmajoen kokouksessa
ei edes äänestetty asiasta.
Ruukinpatruunan arvovalta,
lupaukset kirkon rakentamisesta sekä muut korvaukset ilmeisesti vakuuttivat senaatin jäsenet
niin, että antoivat seinäjokelaisille
myönteisen päätöksen 10.2.1863.
Yli 20 seinäjokelaisen ja nurmolaisten vastustuksesta huolimatta
senaatti päätti erottaa Seinäjoen
kappeliseurakunnaksi ja siirsi sen
takaisin Ilmajoen kirkkoherrakuntaan.
Gustav Wasastjerna oli hankkinut ruutimakasiinin omistukseen-

sa huutokaupasta vuonna 1861.
Vaasan lääninarkkitehti Carl Setterbergin laatimat rakennuspiirustukset olivat valmiina jo tammikuussa 1862. Valmistelut makasiinin muuttamisesta kirkoksi alkoivat siis lähes kaksi vuotta aiemmin
kuin vahvistus kappelin perustamiselle saatiin. Ruukinpatruuna
oli kappelin perustamisessa keskeinen johtohahmo, mutta tukea
tarvittiin myös seinäjokelaisilta.
Wasastjerna hoiti ruutimakasiinin
huutokaupan ja rakennustöiden
vaatimat rahoitusjärjestelyt.
G.A.Wasastjerna osallistui voimakkaasti seurakunnan perustamiseen ja rahoitti kirkon muutostöitä, vaikka hänen oma taloudellinen tilanteensa ei ollut paras
mahdollinen. Monien asioiden
summana oli edessä Östermyran
konkurssi 1870. Maatilan ja teollisuuslaitosten toiminta jatkui,
mutta lopullisesti Östermyran
taru päättyi 1890-luvun alussa.
Seinäjoen historian I osa kertoo
konkurssin kaikki vaiheet.
Viimeiset vuotensa Gustaf August Wasastjerna eli Peräseinäjoella Kärjen tilalla ja harrasteli
voimiensa mukaan maataloutta.
Hän kuoli 1905, ja 1914 EteläPohjanmaan Maanviljelysseura ja
Seinäjoen seurakunta pystyttivät
hänen haudalleen muistomerkin.
Leena Hautala
Lähteet: Ala-Kulju: Seinäjoen kirja
(1963), Aulis J. Alanen: Seinäjoen
historia I (1970), Heikki Junnila:
Ruutimakasiinista Lakeuden Ristiin (2009)
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PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 4.9.2013

Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.
Gal. 6: 2

Jukka Tuppurainen
Ylistaron kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Pyhä kuva

Virkistävä vaihtelu

Virsi 533:5
Elävä toivo anna,
suo, että voimani
alttiiksi tahdon panna
myös toisten parhaaksi.
Haltuusi, Isä, annan
perheeni, kotini.
Käsiisi kaiken kannan,
jää meille turvaksi.

Virren viemää
Aamuvirren runkona on Lutherin aamurukous, se on Vähässä katekismuksessa. Virren
suomennoksessa rukous alkaa jo 1.
säkeistössä ja jatkuu seuraavassa. Virren 5.
säkeistössä voimme tunnistaa rukouksen
seuraavan kohdan: ”Minä annan itseni,
ruumiini, sieluni ja kaikkeni, sinun käsiisi.”
Runoilija on saksalainen Johannes Kolros
(k. n. 1558). Ensimmäinen virren suomentaja
oli Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605.

Juhlatonta aikaa
Kirkkovuosi alkaa kääntyä loppupuolelle, ja eletään
sen juhlatonta aikaa. Kesällä vietettiin kolminaisuudenpäivää ja kirkastussunnuntaita, muita merkittäviä
kirkollisia juhlapäiviä ei helluntain jälkeen ole ollut.
Kirkkovuoden juhlapuoliskolle adventista helluntaihin kuuluvat kaikki kirkon pääjuhlat, ja puhutaan
joulu- ja pääsiäisjaksosta. Joka juhlapiiriin kuuluvat
odotus- eli valmistusaika, juhla ja juhlan jälkivietto.
Valmistusaika auttaa viettämään juhlaa oikein, varsinainen juhla tuo esiin sen kohteena olevan pelastustapahtuman ja jälkivieton tavoitteena on taas tehdä juhlasta johtopäätökset ja soveltaa ne arkielämään.
Pentti Lempiäinen sanoo kirjassaan ”Pyhät ajat”, että kirkkovuodessa ei ole kysymys vain Raamatun kertomusten muistelemisesta. Kristilliselle uskolle Vapahtajan pelastustyö kaikkine yksityiskohtineen on jatkuvasti elävä todellisuus, joka koetaan yhä uudelleen.
Ensi sunnuntaina vietetään 16. helluntain jälkeis-

SANA
tä sunnuntaita. Juhlaton puolisko kirkkovuodesta on
helluntain jälkiviettoa, ja silloin tutkitaan, miten usko
ylösnousseeseen Kristukseen ilmenee seurakunnan ja
sen jäsenten elämässä. Lempiäisen mukaan juhlaton
puolisko –ilmaus on epäonnistunut, koska jokainen
sunnuntai on juhla.
Ensi sunnuntain jumalanpalvelustekstit puhuvat
Jumalan huolenpidosta ja toisten taakkojen kantamisesta. Jeesus kehotti katsomaan taivaan lintuja ja kedon kukkia. Hän myös kehotti olemaan murehtimatta. Hän vakuutti, että Taivaallinen Isä tietää, mitä tarvitsemme. Jeesus kehotti etsimään Jumalan valtakuntaa
ja hänen tahtoaan.
Jeesuksen vakuutuksen mukaan ihmistä ei ole jätetty yksin murehtimaan. Kaiken saa jättää Isän käsiin,
etsiä hänen valtakuntaansa ja hänen tahtoaan.

Leena Hautala

Leskimies lohdutti kohtalotoveriaan, toista leskeksi jäänyttä miestä:
”Eipä tarvitse enää vaihdella verhoja.”
Ikkunanverhojen vaihtaminen keväällä ja syksyllä (keittiöön jopa jouluna) on tuntunut aina yhdeltä maailman turhimmalta työltä. Vasta kolmantena keväänä leskenä ollessa ymmärsin verhojen vaihdon idean. Valoisat ja ohuet kesäverhot tuovat kesän valon sisään, on kuin huone avartuisi. Syksyn tullen paksummat ja tummemmat verhot ovat kuin suojana
talven viimoja ja tuiskuja vastaan. Sisälle voi rakentaa turvallisen talvipesän. Tästä lähtien aion aina vaihtaa verhot keväisin ja syksyisin.
Jumalan luonto ikkunoiden ulkopuolella vaihtaa asua monta kertaa
vuodessa. Kevätverhojen ripustamisen aikaan omenapuut kukkivat.
Syksyn pimeiden tultua omenapuiden oksat painuvat sadon painosta. Edessä on vielä värikäs ruskan aika. Jumalan luonto opettaa meille,
kuinka vaihtelu rikastuttaa elämää silloinkin, kun ollaan aivan aloillaan.
Elämä ei ole koskaan muuttumatonta, yksitoikkoisen tasaista.
Elämä voi tosin muuttua tasapaksuksi, jos unohdamme Jumalan jo
luomisessa säätämän työn ja levon, juhlan ja arjen eron. Se on yksi ihmisen perusoikeuksista. Yhteiskunnassamme on paineita siihen, että kaiken pitäisi olla tarjolla 24/7.
Seinäjoen seurakunnan ensi vuoden yksi painopisteistä onkin sunnuntain merkityksen kaikenpuolinen korostaminen. On kuin se olisi
otettu meiltä pois. Vähitellen olemme Suomessa tottuneet siihen, että sunnuntai on yksi kuluttamisen päivä lisää viikossa. Näin ei suinkaan ole kaikkialla Euroopassa, sen ovat monet lapsiperheet huomanneet lomamatkoillaan. Kaupungissa on paljon tekemistä, vaikka
ostoskeskusten ovet ovatkin kiinni.
Syksyn tullen seurakuntamme eri työryhmissä pohditaan sitä, kuinka ensi vuonna löytäisimme sunnuntain merkityksen uudelleen. Katekismus on vuosisatojen ajan opettanut, että parhaiten pyhitämme lepopäivän kuulomatkan päässä Jumalan sanasta. Vaikka sunnuntai on
useimmille seurakunnan työntekijöille viikon kiireisin työpäivä, sen
viettämisestä yhdessä seurakunnan ja seurakunnan Herran kanssa antaa ihmeellisen siunauksen. Siunauksen, joka kantaa koko viikon seuraavaan sunnuntaihin saakka.

KIRKONMÄELTÄ

Kesällä kaikki on toisin

Me pidämme totena kokemuksemme pohjalta sitä väittämää, että kesällä Suomi on lomalla. Silloin vähenevät monet toiminnot ja työpaikoilla hiljenee. Ihmiset ovat lomalla ja keräävät voimia syksyä ja talvea
varten. Seurakunnassa kesä merkitsee samalla tavalla joissakin työmuodoissa loma-aikaa, mutta joissakin se on varsin kiireinen. Seurakunta ei ole lomalla, vaan kesä on erilaisen aktiivisen työn aikaa.
Oman seurakuntamme aktiivisesta kesätoiminnasta on hyvä ottaa
joitakin esimerkkejä. Ensimmäinen on rippikoulutyö. Yli 500 nuorta on
kuluneen kesän aikana käynyt rippikoulun. Konfirmaatioita on kesän aikana pidetty 22. Tämän lisäksi varhaisnuoret ovat olleet omilla leireillään
ja muutenkin seurakunnallinen leiri -ja retkitoiminta on ollut aktiivista.
Kesäaikana on seurakunnassamme vihitty avioliittoon 74 pariskuntaa.
Tämän lisäksi ovat muut kirkolliset toimitukset, kasteet ja hautajaiset.
Seinäjoen seurakunnan erityispiirteenä on olla osallisena tämän tapahtumakaupungin tilaisuuksissa. Seurakunta oli mukana heinäkuun
alun Farmari-näyttelyssä ja elokuun alun kotiseutupäivillä. Lisäksi elokuussa järjestettiin hengellisinä erityistapahtumina valtakunnalliset
evankelistapäivät ja valtakunnallinen Israel-konferenssi, joissa molemmissa seurakunta oli yhtenä järjestäjänä ja vastuunkantajana.
Kesä on monenlaisen toiminnan aikaa. Se on ihan oma ja erityinen
työjakso muuhun vuoteen verrattuna. Siinä on erityisen suuri määrä
kohtaamisia, paljon ilon hetkiä ja elämän taitekohdissa olemista. Kesällä on mahdollisuus kohdata suuret joukot sellaisiakin ihmisiä, joille
seurakunta, sen työ ja työntekijät ovat oudompia. Saamme olla kiitollisia tästäkin kesästä ja sen kaikista mahdollisuuksista ja kulkea kohti
syksyn kuulautta.
”On täynnä lahjojasi kätesi, Jumala. Soi syksy kiitostasi maan kaiken
kasvusta. Nyt kiittää sydämemme, kun meitä rakastat, suot toivon elääksemme ja hoivaat, johdatat”. VK 575:4

Jukka Salo
kirkkoherra
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Vapaalla Kolehdinkantajilla
mieluinen vapaaehtoistyö

Piha täynnä tarinoita
S

illanpään Maritan ja Joukon
piha Ylistaron Komuntiellä
houkuttelee mukaan mielenkiintoiselle matkalle.
Jo portilla kissa tervehtii tulijaa, ja pian vieraalle puhelee puinen papukaija, ja muumitarinoita
kertoo tauotta puu-ukko. Välillä
voi mörön limsakätköstä hakea
juotavaa, kiivetä seipäistä tehtyyn
näkötorniin ja katsella, kuinka
linnut käyvät kirkossa ja kissahahmot kalastelevat lammikossa.
Karkkia saa neiti mummalta, jonka käsilaukku on oikea aarreaitta.
Kymmenet pienet yksityiskohdat ovat syntyneet viime vuosien
aikana lähinnä Joukon loputtomista ideoista. Myös Marita on
ollut juonessa mukana ja yhdessä
he ovat tehneet puutarhasta paikan, jossa viihtyvät niin aikuiset
kuin lapset.
- Kaikki alkoi 23 vuotta sitten,
kun ensimmäinen lapsenlapsi
syntyi. Haluttiin, että lapset viihtyvät täällä, ja hyvin ovat viihtyneetkin. Lapsenlapsia on jo 11 ja
lapsenlapsenlapsiakin on kaksi.
Puutarhaa on rakennettu pikku hiljaa. Piha ei emännän ja
isännän mielestä ole ikinä valmis.
Tekemistä riittää.
- Kun uusi idea on tullut, se
on toteutettu, kertovat Jouko ja
Marita.
Kierrämme puutarhaa yhdessä,
ihmettelemistä riittää. Luovuutta
ei tältä tontilta puutu.
- Tuossa onkin mielenkiintoinen kukka. Jos sanot sille, että kiva kukka, niin se on tyytyväinen,
mutta jos haukut sitä, niin voi
käydä hullusti, ohjeistaa Jouko.
- Ruma kukka, sanoin tietysti
uteliaana ja sain kukalta kylmän
suihkun.
- Mitäs sanoit tuolla tavalla,
nauraa Jouko.

- Pitäähän linnuillakin kirkko
olla, sanoo Jouko ja kehuu,
että hyvin on kirkossa ollut
väkeä tänä kesänä.
Marita laittaa marjapiirakan
pihapöytään, josta voimme vielä
ihastella kahvikupin äärellä kukkaisaa puutarhaa, monenmoisia
patsaita ja kuunnella puron solinaa. Kaikki on kuin sadussa. Piha on täynnä tarinoita.
- Mikäs täällä ollessa, sanoo pariskunta tyytyväisenä. Kaikki on
mallillaan ja energiaa tuntuu olevan moneen. Marjametsästä on
tuotu jo 60 sangollista mustikkaa
ja puolukkaakin kerätään vähintään saman verran.
- Viime vuosina puolukkaa on
kerätty 2000–3000 kiloa, laskeskelee Marita.
Jouko jäi eläkkeelle kolme vuotta sitten Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntamestarin tehtävistä. Hän ehti olla 40 vuotta
töissä seurakunnassa. Nyt on aikaa
harrastaa ja ahertaa puutarhassa.
Myös Marita on ollut seurakunnassa töissä yli 30 vuotta, viimeiset
vuodet vahtimestarina. Välillä hän
käy töissä ja sitten taas hän palaa
tähän satumaiseen maailmaan.
Teksti ja kuvat:
Minna Ylimäki-Hemminki

- On kunnia olla mukana tällaisessa vapaaehtoistyössä, toteaa Lakeuden Ristin messuissa kolehdinkantajana vapaaehtoistyötä tekevä Marja-Terttu Tantarimäki.
- Kaikki kerääjät ovat innolla
mukana. Keräysvuorot on äkkiä
varattu, kun halukkaita tulijoita
on niin paljon, sanoo Seinäjoen
alueseurakunnan ylivahtimestari Maarit Ilonen, joka organisoi
kolehdin kerääjien toimintaa. Lakeuden Ristissä kolehdinkantajina vapaaehtoistyötä tekee nyt 22
henkilöä. Jos toiminta kiinnostaa,
Maarit Ilonen ottaa vastaan uusia vapaaehtoisia ja vastaa heidän
koulutuksestaan.
- Olemme tehneet tätä useita
vuosia. Minä olen ollut kolehdinkantajana yli kuusi vuotta, Vuokko Rautero toteaa.
Vapaaehtoisten kolehdinkantajien ryhmä on toiminut muutaman vuoden ajan. Sitä ennen
suntio pyysi jumalanpalveluksessa
muutamaa osallistujaa avukseen
keräämään kolehtia. Useimmat
kolehdinkantajat ovat olleet mukana myös muussa seurakunnan
vapaaehtoistyössä, mitä kautta sana on kulkeutunut eteenpäin.

- Kun Ilonen pyysi auttamaan
kolehdin keräämisessä, siitä tuli
luonteva uusi tapa palvella seurakunnassa, Juho Kössi sanoo.
- Olen lapsuudesta asti pitänyt jumalanpalveluksista, niiden
rauhasta ja järjestyksestä, kertoo
Kaarina Hakomäki. - Nyt koen
olevani itsekin tärkeä osa jumalanpalvelusta.
- Minua on pyydetty ensimmäistä kertaa keräämään kolehtia
kahdeksanvuotiaana, joten tällä
on pitkät perinteet, Simo Reinilä
toteaa.

Yhdessä sopien
Omiin keräysvuoroihin pystyy itse vaikuttamaan. Ryhmä kokoontuu vuodessa kolme tai neljä kertaa, jolloin varataan kolehdinkantajat tuleviin jumalanpalveluksiin.
Vuorot varataan sen mukaan kuin
kultakin aikaa liikenee. Kaikilla
kerääjillä on lista toistensa puhelinnumeroista, joten yllättävän esteen sattuessa tilalle löytyy helposti myös sijainen.
Kolehdin kerääminen on tuonut myös oppimistilanteita. Kun
kirkossa on vain harvakseltaan väkeä ja ihmiset istuvat penkin ää-

Rohkeasti mukaan
Kappeliseurakunnissa kirkkojen
suntiot ovat vastuussa kolehdin
kantamisesta jumalanpalveluksissa. Jos haluaa mukaan avustamaan
jumalanpalveluksen toimittamisessa kolehdin kantajana, kannattaa
ottaa rohkeasti yhteyttä suntioon
tai johtavaan kappalaiseen.
Teksti ja kuva:
Tiina Palmunen

Kolehdinkantoharjoituksessa olivat mukana Juho Kössi (vas.), Anja Arponen, Vuokko Rautero, Kaisu Rintala, Sisko Kössi, Kaarina Hakomäki, Simo Reinilä, Aira Saarimaa, Airi Kattelus,
Marja-Terttu Tantarimäki, Aarne Viljakainen ja Maarit Ilonen.

Helevetin keittiö

Marjatta ja Jouko Sillanpään puutarhasta löytyy lumiukko
keskellä kesää. Sen Jouko teki eräänä vähälumisena talvena
kivestä, kuinkas muutenkaan.

ripäissä, kolehdinkantajan pitää
osata asiansa. Joskus on myös mietityttänyt, miten toimitaan, kun
jumalanpalvelukseen osallistuu esimerkiksi ryhmä vaikeasti kehitysvammaisia. Pitkä kokemus on kuitenkin opettanut improvisoimaan
ja kaikista tilanteista on selvitty.
Kolehdinkantajat
saapuvat
kirkkoon puoli tuntia ennen jumalanpalveluksen alkua ja neuvottelevat yhdessä, mistä kukin
kerää ja käyvät läpi jumalanpalveluksen kulun. Kerääjien määrä
riippuu siitä, miten paljon jumalanpalvelukseen odotetaan osallistujia, 3-7 suntion lisäksi. Hiljentyminen ennen messun alkua
auttaa keskittymään jumalanpalvelukseen.

Juolahti mieleeni se tarina taivaan ja helvetin erosta. Molemmissa oli ihmisten käsiin sidottu
kiinni metrin pituiset lusikat. Helvetissä ihmiset nääntyivät soppakulhon ääressä nälkään, kun ahnaasti yrittivät kauhoa liian pitkillä lusikoilla soppaa kitaansa.
Kuhmuja tuli ja silmäkulmat
olivat mustana ja tuskin palovammoiltakaan vältyttiin, kun
väki hakkasi toisiaan puukauhoilla. Helvetistä pääsi joku katsomaan, miten taivaassa pyyhki ja oli ensin iloinen, kun lusikkaongelma näytti olevan siellä puolella sama. Sitten vieras jo
huomasi, että yksi ero silti oli. Taivaan väki oli hoksannut syöttää
liian pitkillä lusikoilla toisiaan.
Tarinaa muistelin, kun näin
tv-mainoksen Hell`s Kitchen
-ohjelmasta. Siinä semmoinen
nyrkkeilijältä vaikuttava huippukokki huusi nuppi punaisena ja
kiroili ja mesoi, että jos ei hänen
ohjeet ja periaatteet kelpaa, niin
jo on piru irti keittiössä.
Näitä ihmisten nolaus- ja häpäisyohjelmia syydetään nyt innolla. Tässäkin tietysti on vaikea

sanoa, onko ohjelma noloin tälle
helvetin hyvälle kokille, formaatin keksijälle vai kanavalle, joka
tällä joutuu mainostajia ja yleisöä houkuttelemaan.
Eihän se ole kovin vetovoimaista, jos nimi olisi taivaskeittiö ja pulleat enkelin oloiset ihmiset hymyssä suin kokkaisivat lempeän musiikin soidessa. Niin ja
näitähän ohjelmia on jo. Kyllä pitää vähän kiroilla ja räyhätä, ennen kuin on mielekästä ohjelmaa.
Eihän kukaan enää epäitsekkyydestä ja käytöstavoista kiinnostu.
Pitää olla minä itte ja paras ja niin
töykeä, että arvostetaan.
Kotikeittiöstä muistelen, että
stressitaso nousee joskus ilman
ulkopuolista helvetinkeittiökonsulttiakin. Harvemmin tarvitsee
vääntää siitä, kuka ruuan laittaa
ja minkälaista kalakeitosta nyt tuli, mutta tiskarin täyttäminen ja
tyhjääminen ja maitojen nostelu
takaisin kaappiin ovat nekin lapsiperheessä sopivia kisan aiheita.
Joskus oli tapana ihmetellä,
kun sai oikein kuumaa soppaa,
että onpa kokki ollut kiukkuinen.
Nyt sitten on tarjolla tosi kuu-

PAPPI PAKISEE
maa keittoa. Kirkon tarjontaan
on aina kuulunut yhdessä syöminen ja juominen. Aterialla voi jopa Vapahtajaa muistella. Jotakin
pyhää on kuulemma perheiden
ja ystävien yhteisillä ruokahetkillä muutenkin. Kersatkin hyötyvät
erityisesti yhteisistä aterioista.
Jokainen meistä tietää, miltä
ne elämän eväät maistuvat, jotka
ovat oikein suutuspäissä keitetty.
En aio ohjelmaa seurata, mutta
tuotantotiimille tarjoaisin todellisen yllätysvinkin: Jos menee ihan
helvetilliseksi, niin voisivat kutsua
tilannetta rauhoittamaan yhden
lähes kaikkiruokaisen papin. Lupaan maistaa kaikkia keitoksia ja
rohkaista niitä, jotka eivät pirun
pahalla päällä olevan huippumiehen ohjeita jaksaneetkaan piirun tarkasti noudattaa. Sanoisin,
että istu kuule huutava pääkokki tähän viereen ja anna verenpaineen tasaantua. Tämä on vain
ruokaohjelma. Maistellaan vähän
yhdessä isoja makuja. Pöydällä
oleva on Jumalan viljaa kaikki.

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi

Lakeuden Risti

Aikuisille virsikisa
L

okakuun alussa alkaa ilmoittautuminen aikuisten virsikisaan, jonka järjestää Suomen
Kirkkomusiikkiliitto. Virsikisalla halutaan innostaa aikuisia ja
rippikoulun käyneitä nuoria laulamaan virsiä sekä tutustumaan
suomalaiseen virsiperinteeseen.
Virsikisaan ilmoittaudutaan
joukkueittain. Joukkueessa voi olla joko kolme tai neljä jäsentä. Jos
joukkue selviytyy finaaliin saakka, kisan eri vaiheissa yksi joukkueen jäsen voi vaihtua.
Nyt siis kaikki kuorolaiset ja
virsien laulamisesta kiinnostuneet
ja innostuneet perustamaan joukkueita ja ilmoittautumaan!
Ilmoittautua voi 1.10. alkaen
täyttämällä lomake internetissä
osoitteessa www.skml.fi ja lähettämällä lomake eteenpäin, tulostamalla lomake ja täyttämällä se ja
postittamalla se osoitteeseen SKML ry/ Ilmoittautuminen aikuisten virsikisaan, Hietalahdenranta 13, 3. krs, 00180 Helsinki tai
soittamalla kirkkomusiikkiliiton
toimistoon, puh. 09 436 6540.
Jos seurakunnasta on useampia
joukkueita, käydään ensi vaiheessa
helmikuussa 2014 kisa seurakunnittain. Alue- ja kappeliseurakunnat voivat halutessaan osallistua kisaan itsenäisesti. Seurakuntakisasta
edetään 29.3.2014 järjestettävään
piirikisaan, jossa valitaan piirin
edustaja Turun tuomiokirkossa
17.5. järjestettävään finaaliin.
Seurakunta- ja piirikisassa virsiä on 40. Finaaliin tulee 20 virttä
lisää. Virret löytyvät Kirkkomusiikkiliiton internet-sivulta.
Virsikisan ohjeissa todetaan,
että laulamisen lisäksi kisassa tarvitaan virsien monipuolista tuntemista ja virsikirjan käytön osaamista.
Seurakunnan kanttorit voivat
antaa apua virsien opettelussa.

2014 tuetaan
saattohoitoa
Saattohoito on Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimainen
erityiskohde.
Terho-säätiön
toteuttaman
hankkeen tavoitteena on luoda
kattava, valtakunnallinen saattohoidon ja kuolevan kärsimyksen
hoitamisen ammatillinen konsultaatiopalvelu, jonka avulla ammattimaisia saattohoitopalveluja
olisi saatavilla aiempaa laajemmin
myös kasvukeskusten ulkopuolella.
Hankkeen tarkoituksena on
niin ikään vahvistaa auttamisverkostoa ja tuoda seurakuntien
sielunhoitotyön rooli entistä näkyvämmäksi kuolevan potilaan
hoidossa ja omaisten tukemisessa. Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2014 on
Guatemala.
Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen diakoniaan
Kirkon Ulkomaanavun kautta,
20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput 10 prosenttia keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen.

Matka halki Raamatun

Seinäjokelaiset ovat perinteisesti pärjänneet alakoulujen virsivisassa loistavasti. Viime keväänä Niemistön koulun joukkue
oli kolmas valtakunnallisessa finaalissa. Miten käy aikuisten
virsikisassa? Kuva: Leena Hautala

me, 241 Herra, rakkaastani, 288 Silmäisi eteen, Jeesus
301 a) ja b) Kirkasta oi Kristus
meille, 310 Herra, Jeesus kun täällä, 315 Valvoa mun, Jeesus, anna,
338 Päivä vain ja hetki kerrallansa, 339 Halleluja, kiitos Herran, 361
a) ja b) Koska valaissee kointähtönen,
454 Liekkejä on monta, 462 Soi
kunniaksi Luojan, 490 Mä silmät
luon ylös taivaaseen
511 Tie valmis on, 517 Herra,
kädelläsi, 563 Ilta on tullut, Luojani, 584 Siunaa ja varjele meitä,
600 Hyvyyden voiman
726 Sinua me kiitämme, 743
Jeesus, kutsut minutkin
811 Juhlaa suureen, Jumalam-

me, 826 Et, Herra, hylkää silloinkaan
Finaalin lisävirret (20 virttä):
14 Syvässä yössä viesti kiirii, 25
Nyt seimellesi seisahdan, 97 Herralle Jeesukselle, 105 Aurinkomme ylösnousi, 111 Oi Pyhä Henki,
Herramme, 133 Halleluja! Nyt ylistys, 142 Oi Jeesus, kiitos nimellesi
sun, 151 Nyt yhdessä jo lähtekää,
135 Jumala loi, 222 a) ja b) Jeesus
Kristus, elämämme, 219 Kasteen
kirkas vesi on, 234 Jeesus, saavun
kutsustasi, 249 a) ja b) Pois kirkas
suvi kulkee, 452 Jo Herran armopöytä, 455 Luodut, te Herraa kiittäkää, 509 Herra, elämääni, 525
Suurempi kuin sydämeni, 548 Tule
kanssani, 571 Suvivirsi, 824 Oi rakkauden luoja.

Kävele naiselle ammatti
Tule mukaan kävelemään kehitysmaiden naisille ammatteja
syyskuun 15. päivä!
Kävele naiselle ammatti on
Naisten Pankin vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma. Tänä
vuonna tapahtuma järjestetään 24
eri paikkakunnalla, ja yksi näistä
paikkakunnista on Seinäjoki.
Ulkoilutapahtumassa voi auttaa samalla kehitysmaiden naisten

Yhteisvastuulla
yli 90 000 euroa
Yhteisvastuukeräys tuotti Seinäjoen seurakunnassa tänä vuonna
94 342,08 euroa. Tuotto laski vähän yli 10 000 euroa edellisvuodesta.
Bruttotuotto laski joka alueella
edellisvuodesta, mutta nettotuotto nousi Ylistarossa, jossa keräyskulut olivat tänä vuonna pienemmät kuin vuotta aikaisemmin.
Alueseurakunnassa tuotto oli
56 793 €, Nurmossa 12 334 €,
Ylistarossa 16 024 € ja Peräseinäjoella 9 188 €.
Eniten tuotti koko seurakunnan alueella listakeräys, yli 63
300 €. Lippailla kerättiin yli 5
200, ja lipaskeräyksen tuotto oli
erityisen korkea Nurmon kappeliseurakunnassa. Kolehdeilla saatiin kokoon yli 4 300 € ja myyjäiset ja tapahtumat tuottivat yli 18
700 €. Myyjäisten ja tapahtumien
tuotto laski noin 5 000 € edellisvuodesta, jolloin Yhteisvastuun
hyväksi oli alueseurakunnassa
suuri lounas.
Lopulliset tuottoluvut saadaan
lokakuussa.
Keräyksen vastuuhenkilöt kiittävät kaikkia tavalla tai toisella
Yhteisvastuun hyväksi vapaaehtoistyötä tehneitä: kerääjiä, talkoolaisia, lahjoittajia.

Virsikisan virret

Seurakunta- ja piirikisan virret
(40 virttä):
2 Avaja, porttis ovesi, 8 Nyt tahdon käydä vastaan, 16 Jeesus Kristus meille nyt, 24 Kas, yöllä paimenille, 30 Maa on niin kaunis, 45 Oi
Kristus, valtiaamme, 52 Maria, Herran äiti, 54 Käykäämme nyt Jerusalemiin, 72 a) ja b) Nyt liehuu viiri kuninkaan, 84 Nyt se suuri päivä koitti, 92 On Kristus noussut kuolleista,
106 Terve, juhla Kristuksen, 125
Kosketa minua, Henki, 140 Autuaita
kaikki hengessänsä köyhät, 147 Sukupolvet ennen meitä, 160 Kun luova tahto, 183 On meillä aarre verraton, 195 On riemu, kun saan tulla
217 Täynnä kiitosta ja hämmästystä, 228 Vaiti kaikki palvokaam-
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aseman ja toimeentulon parantamista lahjoittamalla ammatin.
Yhden ammatin arvo on 30 euroa
ja sen voi lahjoittaa yksin tai yhdessä. Mukaan voi ilmoittautua
osoitteessa www.naistenpankki.fi/
ilmoittaudu.
Seinäjoella tapahtuma alkaa
klo 15 Kampusraitin varrelta Seinäjoki-salin rannasta. Kävellään
jokiraittia Urheilutalolle, jossa

tanssikoulu
Wimman Arto Petjala vetää
afrotanssia klo
15.30–16. Matka jatkuu jokirantaa
pitkin Mallaskoskelle, josta päädytään Uppalan kartanoon. Uppalassa voi kohottaa maljan puoli viiden
aikaan maailman naisille pientä
maksua vastaan. Paluumatkaa voi
pidentää omaehtoisesti.

Matkustaminen avartaa. Joku matkustaa etelään, toinen Lappiin.
Raamattu on melkoinen matkakirja, ja sen sivuilla ollaan melkein aina menossa jonnekin. Se on
myös opas elämän matkaa varten.
Matka halki Raamatun on neljän peräkkäisen torstai-illan sarja
Peräseinäjoen seurakuntatalolla
syys-lokakuussa.
Kyse on nopeasta ”lentomatkasta”, jonka aikana käydään tiivistetysti läpi Raamatun keskeiset

kertomukset ja karttojen äärellä
niiden tapahtumapaikat.
Illat on tarkoitettu niin Raamattuansa ensi kertaa availevalle kuin sen sanomaa kertaavalle
tai hänelle, joka haluaa selvittää
itselleen, mikä on Pyhän kirjan
punainen lanka. Matkaoppaana Raamatun maailmaan toimii
Markku Ylinen.
Raamattuillat ovat torstaina
12.9, 19.9, 26.9 ja 3.10. klo 19
Peräseinäjoen seurakuntatalolla.

Henkilöstöuutisia
Sijaisia on lähtenyt ja vakituisia
työntekijöitä tullut alueseurakunnan pappiskaartiin.
Sijaisina työskennelleet Johanna
Haapamäki, Petra Kuivala, Mari
Muranen ja Tarja Takala-Luostarinen ovat kesän aikana siirtyneet
muihin töihin.
Juhannuksen jälkeen aloitti viransijaisena pastori Auli Härkönen, joka tekee töitä Seinäjoella
vuoden loppuun. Hänet tavoittaa
numerosta 044 761 5547. Syyskuun alusta siirtyi aikaisemmin
Ylistaron ja Seinäjoen yhteisessä
virassa toiminut Minna Lainimo
seurakuntapapiksi alueseurakuntaan. Hänen puhelinnumeronsa
on 044 550 2671. Kappalainen
Arja Peltoketo aloitti työnsä 1.9.
Hänen vastuualueensa on lapsija perhetyö. Arja on toiminut pienestä pitäen Seinäjoen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä ja palaa siis ”kasvattajaseurakuntaansa”. Hänen puhelinnumeronsa on
044 761 5417.
Alueseurakunnan uusia vakituisia työntekijöitä siunataan työhön syyskauden avajaismessussa
sunnuntaina 8.9. Messun jälkeen
on kirkkokahvi ja seurat, jossa

uudet työntekijät toivotetaan tervetulleeksi, kukitetaan ja esitellään tarkemmin.
Ylistarossa aloitti kuun alussa Minna Lainimon tilalla seurakuntapastori Jarmo Happonen.
Hän työskentelee kolme viikkoa
kuukaudesta Ylistarossa ja viikon
Seinäjoella. Jarmo siirtyy Seinäjoelle Padasjoelta. Hänet tavoittaa
numerosta 044 776 9105.
Nurmossa on aloittanut siivooja Birgit Kortesniemen sijaisena Viktoria Ollila.

Jarmo Happosen tulojuhlaa
vietetään Ylistarossa 15.9.

Lakeuden Risti
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Johtava kappalainen Jouko Ikola kantaa alakertaan tarpeetonta tavaraa.

Lauri Pylkkönen, Markus Ristimäki ja Olavi Mäenpää purkutöissä. Työ oli pölyistä ja hengityssuojaimet tarpeen.

R

mutta ehkä joskus… haaveilee
Jouko Ikola.

Lankarin vanhan tuvan yläkertaa korjataan

yske kuuluu Lankarin vanhan
tuvan vintiltä ja pöly leijailee
alakertaan saakka. Hirsiseinää on
jo paljastunut, ja lisää paljastuu.
1970-luvun ”retroväreillä” maalatut lastulevyt paiskitaan kaatopaikkakuormaan. Meneillään on
purku, ja vähitellen tilat muuttuvat museoksi, mutta ovat edelleen
rippikouluryhmien käytössä.
Johtava kappalainen Jouko
Ikola on talkoissa mukana, Lauri
Pylkkönen ja Markus Ristimäki
tekevät purkutyötä yhdessä suntio Olavi Mäenpään kanssa.
Lankarin leirikeskuksen maaalueen omistaa Lankari-säätiö, ja
seurakunta maksaa pientä vuok-

raa. Lankarin vanha tupa oli jo
muuttua pelkäksi varastotilaksi,
mutta saatiin kuntoon ja kokoontumistilaksi. Säätiön ”vanhat herrat” Arvi Mäntymaa ja Matti Kujanpää entisöivät seurakuntalaisten
lahjoittamat vanhat huonekalut.
- Nuoret rakastavat vanhaa tupaa. Leireillä aamuhartaudet ja
jumalanpalvelukset pidetään vanhassa tuvassa. Sinne mennään hiljentymään, sanoo Jouko Ikola. Tupaa käytetään hiljentymiseen myös
retriiteissä.
- Tapani Koivusalon kanssa
meillä oli haaveena järjestää Siionin virsi –retriitti Lankarissa. Tapanin kanssa se jäi toteuttamatta,

Museoksi
Jouko Ikola sanoo, että Lankarin
vanhaa tupaa korjataan nuorison
ehdoilla, koska nuorisotyö leirikeskusta eniten käyttää. Säätiö huolehtii siitä, että testamenttilahjoituksen tarkoitus eli herännäisyyden edistäminen tulee täytetyksi.
Yläkerran portaiden yläpäässä
näkyy lastulevyjen alta paljastunut komea hirsiseinä. Huoneita
on kolme, ja purkutyöt aloitettiin joen puoleisesta huoneesta.
Jouko Ikola sanoo, että sinne on
laitetaan esille paitsi herännäisyy-

den historiasta kertovaa aineistoa,
myös talvi- ja jatkosodan ajan kotirintaman elämästä kertovaa materiaalia sekä Nurmon seurakunnan historiaa. Valokuvia kartoittaa eläkkeellä oleva rehtori Seppo
Rasku.
- Taas pyydämme nurmolaisten apua: Jos hallussa on mielenkiintoisia herännäisyyteen, Nurmon seurakuntaan tai kotirintaman elämään liittyviä kuvia ja
sellaisia sota-ajan esineitä, jotka
voisi lahjoittaa Lankarin museoon, mielellämme otamme vastaan, vetoaa Jouko Ikola.
- Ja tietysti muutkin kuin nurmolaiset voivat tehdä lahjoituksia!

Lankarin vanhan tuvan alakerran kamarin seinillä olevaa, talon
omasta historiasta kertovaa valokuvakokoelmaa täydennetään
mm. nimitiedoin ja laittamalla
esille lisää kuvia.
Korjaustyö etenee purkamisen
jälkeen hiljalleen. Rahoitus on
vielä hieman avoin, mutta suunnitelmissa on kartoittaa mahdollisuus saattaa työ valmiiksi esimerkiksi oppilastyönä. Aktiivisia
talkoolaisia käytetään ainakin
purkutöissä.

Levossa ja hiljaisuudessaHiljaisuuden toimintaa
Hiljaisuuden ääni?

Psalmilaulukuoro
Ke 11.9. klo 17 psalmilaulukuoro aloittaa Lakeuden Ristissä ja
kokoontuu joka toinen keskiviikko parittomilla viikoilla. Parillisilla viikoilla kuoro on mukana Hiljaisuuden lähteellä –rukoushetkissä.

Antaudun elämän edessä.
Antaudun Jumalan edessä.
Annan olla.
Annan mennä.

Hilkka-Liisa Vuori ohjasi hellään ja
hiljaiseen, keskiaikaiseen rukouslauluun. Näillä sanoilla ajattelin,
lause kerrallaan. Hengitin rauhallisesti, kiireettömästi. Suljin silmät.
Ääneni antautui vokaalien sisältöön, se soljui vapaana, hiljaisina
melodioina. Sieluko tanssi kehossani? Käsien liikkeet myötäilivät
kokonaisuutta: Päässäni ajatukset,
rinnassani sydän ja tunteet, avoin
asento kädet levossa levällään ja
sitten pyyhkivät minusta poispäin
sen, mikä sai mennä. Jotain pyhää
oli läsnä. Jokin liikutti.
Elämä on. Minä olen se mikä
olen. Antaudun tämän tosiasian edessä. Minä hengitän. Minä
olen. Minä elän.
Jumala on. Minä olen Jumalan
kuva. Antaudun Jumalan edessä.
Jumalan syliin. Hän pitää minusta huolen.
Kaikki, mikä on nyt totta, annan olla. Lepään tässä läsnäolossa. Minulla ei ole mitään hätää.
Päästän menemään minus-

ta kaiken taakan, kannettavaksi
turhan, tarpeettomaksi käyneen
ja menneen.
Tällä neljän A:n pysähtymissäännöllä lähden aamulla liikkeelle antautuen kohti uutta päivää avoimena, vapaana ja tarttumalla tähän hetkeen. Että koko
sieluni ja ruumiini olisi yhtä ja kokonaisena läsnä.
Tällä voin pysäyttää itseni kesken päivän. Että varsinkin tekemisen kiireen keskellä huomaisin

olemisen tärkeyden.
Tällä rauhoitan itseni illalla antautuessani levolle. Että antaisin
olla sen mikä on ja mennä sen
mikä on mennäkseen. Että hiljaisuudessa kuulisin paremmin, mitä elämä antaa ja ottaa ja mitä
Jumala minulle puhuu.
Tällä joskus rauhoitan itseni
äänettömästi, eleettömästi ja salaa ihmispaljouden keskellä.

Marjatta Nuutinen-Koittola

Luentokurssi ja konsertti
La 28.9. klo 12–15 keskiaikaisten birgittalaislaulujen kurssi
Seinäjoen kaupunginkirjastossa, Hilkka-Liisa Vuori ja Johanna
Korhonen. Ilmoittautuminen
25.9. mennessä puh. 418 4230.
Klo 17 kurssilaisten on mahdollista laulaa klo 17–17.20 Hilkka-Liisa Vuoren ja Johanna Korhosen kanssa keskiaikaisia rukouslauluja Lakeuden Ristin
akustiikkaa kuunnellen.
Klo 18 Vox Silentii -konsertti Lakeuden Ristissä (Suvimusiikki).
Hiljaisuuden messu
Su 29.9. klo 10 Lakeuden Ristissä, musiikki Vox Silentii.

Teksti ja kuvat:
Leena Hautala

Hiljaisuuden lähteellä-illat
Lakeuden Ristin toimituskappelissa klo 17–18
Ke 18.9. rukoushetki ja virikepuhe: Marjatta Nuutinen-Koittola, aihe: Kiitollisuudesta
Ke 2.10. rukoushetki ja virikepuhe: Johanna Rinkineva, aihe:
Enkeli kuormaamme koskettaa
Ke 16.10. rukoushetki ja ehtoollinen: Helena Turja. Virikepuhe:
Armenian maisemissa
Ke 30.10 rukoushetki: Helena
Turja. Virikepuhe: Anja Ghiselli,
aihe: Pyhä Jumala, pyhä väkevä
Hiljaisuuden retriittejä
18.–20.10. retriitti Lankarissa,
ohjaajina Marjatta NuutinenKoittola ja Johanna Rinkineva.
Hinta 60 €. Ilm. viim. 7.10. puh.
418 4230.
1.–3.11. pyhäinpäiväretriitti Haapaniemessä Kuortaneella. Helene Schjerfbeckin Omakuvien
pohjalta tutkitaan ihmisen elämänkaarta. Ohjaajina Anja Ghiselli ja Helena Turja. Retriitin hinta on 175 €, Seinäjoen seurakuntalainen 130 €. Ilm. viim. 18.10.
lapua.tuomiokapituli@evl.fi tai
Leena Hirvelä, puh. 020 763
0923.
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Kyläkirkkoyhdistys järjesti
oman rippikoulun 50 vuotta sitten

S

e oli lämmin kesäpäivä
22.6.1963, kun 40 nuorta
konfirmoitiin Kitinojan kyläkirkossa. Suurten ikäluokkien tultua
rippikouluikään järjesti Kitinojan
kyläkirkkoyhdistys neljänä kesänä oman rippikoulun Kitinojalla,
kun kaikki halukkaat eivät mahtuneet Wanhan Karhunmäkeen.
- Wanhan Karhunmäen rippikoulu täyttyi hetkessä. Onneksi Kitinojan kyläkirkkoyhdistys
järjesti oman rippikoulun. Poljin
Ruhasta joka päivä 12 kilometriä
tänne Kitinojalle, muistelee Sisko Kitinoja niitä aikoja. Nykyään
hän asuu Kitinojalla. Myös Reetta Ylikojola viihtyy hyvin Kitinojalla kesäpaikassaan.
Yhdessä he päättivät kutsua
koolle 50 vuotta sitten ripiltä
päässeet miehet ja naiset. Kutsukirjeet otettiin ilolla vastaan.
- Oli mukava nähdä pitkästä
aikaa, vaikkakin muutamat eivät
päässeet mukaan ja kymmenen
oli jo poistunut joukostamme,
kertoi Sisko Kitinoja. Messun jälkeen pidettiinkin hiljainen hetki
heidän muistoaan kunnioittaen.
Messun jälkeen juhlaväki asettautui kirkon etuosaan kuvattavaksi aivan kuten rippikuvaan. Muutamilla oli mustavalkoinen rippikuva mukana, jota yhdessä katseltiin, kun oikeaa paikkaa etsittiin.

Kirkosta tullut rakas
Rippikouluajat olivat hyvin vielä
monen muistoissa. Rippipappina
oli Matti Kujanpää ja opettajana
elämäntyönsä tehnyt Martta Mui-

lu opetti koraaleja ja musiikkia.
Kylän pitokokki hoiti ruokailun
ja osa rippikoululaista auttoi perunoiden kuorimisessa ja maidon hakemisessa.
- Siihen aikaan ei ollut ns. rippikoululauluja, vaan opeteltiin virsiä. Eikä isosiakaan ollut niin kuin
nykyisin. Ja konfirmaatiopäivän
vaatetuksen väri oli musta, muistelee Reetta Ylikojola.
Kirkko oli sama, vain alttaritaulu oli vaihtunut ja urut tulleet
myöhemmin. Moni kertoi käyneensä rippikirkossa varsinkin kesäisin, mutta joukossa oli mies,
joka paljasti, ettei ole käynyt Kitinojan kirkossa konfirmaatiopäivän
jälkeen.
Sisko Kitinojalle kirkko on tullut tuttuakin tutummaksi. Hän on
toiminut kyläkirkkoyhdistyksen
hallituksessa, nyt rahastonhoitajana, kirkon vapaaehtoisena suntiona ja milloin missäkin vapaaehtoistehtävissä. Hänelle rippikoululla oli pitkäaikaiset vaikutukset.
- Minä löysin rippikoulusta
aviomiehen, joka tosin kuoli jo
41-vuotiaana, hän kertoo.
Myös Reetta Ylikojola sai rippikoulusta hyvän sysäyksen elämäänsä.
- Kyllä siellä mukavaa oli, vaikka kuri oli kova. Joka päivä oli kokeet ja kovasti piti opetella kristinuskon perusasioita, hän nauraa ja
vakuuttaa, että uskonasiat jäivät
rippikoulusta mieleen ja seurakunnasta ja kirkosta on tullut rakas.
Teksti ja kuvat:
Minna Ylimäki-Hemminki

Reetta Ylikojola ja Sisko Kitinoja kutsuivat 50 vuotta sitten ripille päässeet yhteen Kitinojan
kirkkoon.

Osanotto suruun
seurakunnan adressilla

Herätysliikkeillä kirkkopyhiä

Peräseinäjoen seurakuntatoimistossa on myynnissä kaksi erilaista surunvalitteluadressia.

Esa Ruuttunen, Ulla Lampela, Seeli Toivio, Jussi Makkonen, Matti Makkonen esiintyvät Herättäjän kirkkopyhän konsertissa 20.10. Lakeuden Ristissä.

Surunvalitteluadressi on perinteinen ja lämmin tapa ottaa osaa
sukulaisten ja ystävien läheisten
kuolemaan. Seinäjoen seurakunnalla on myynnissä lähinnä omien kirkkojen kuvilla varustettuja
adresseja.
Lähetyssopessa on myynnissä
Lakeuden Ristin ja Törnävän kirkon adresseja niin värillisinä kuin
mustavalkoisenakin. Aineina ovat
kirkkojen kuvat ulkoa, alttarit sekä Törnävän kirkon lasimaalaus.
Vanhin kuva on mustavalkoinen
piirroskuva Lakeuden Rististä.
Sitä on ryhdytty myymään pian
kirkon valmistuttua.
- Adressien hinnat Lähetyssopessa ovat kuudesta eurosta 15
euroon, sillä myymme myös lähetysjärjestöjen adresseja, sanoo
lähetyssihteeri Pia Ketola. Lähetyssoppi on avoinna maanantais-

ta perjantaihin kello 10–17, ja
osoite on Matti Visannin kuja 15.
Adresseja myydään myös joissakin kukkakaupoissa.
Nurmon seurakuntatoimistossa
myydään 10 euron hintaista adressia, jonka tuotto menee toimistonhoitaja Hannele Luoman mukaan
diakoniatyölle. Adressia myydään
myös parissa kukkakaupassa.
Toimistonhoitaja Leena Toivio
sanoo, että Ylistaron seurakuntatoimistossa on myyty ”iät ja ajat”
kirkon alttaritaulua kuvaavaa adressia. Hinta on 9 euroa.
Peräseinäjoella adressivaihtoehtoja on kaksi, kesäinen ulkokuva
kirkosta ja kuva alttaritaulusta. Vs.
toimistonhoitaja Merja Ivaska sanoo, että adressien hinta on 8 euroa, ja tuotto menee lähetykselle.
Teksti ja kuva:
Leena Hautala

Syksy on Seinäjoen alueseurakunnassa perinteisesti aikaa, jolloin
eri herätysliikkeet viettävät omia
kirkkopyhiään.
Syyskuun 15. päivänä vietetään Rauhanyhdistyksen syysseuroja ja kello 10 Lakeuden Ristin
messussa saarnaa Kari Palomaa.
Evankelisen Lähetysyhdistyksen ELY:n kirkkopyhää vietetään
22.9. Kello 10 messussa Lakeuden
Ristissä saarnaa Antero Rasilainen.
Messun jälkeen on keittolounas
ja kahvit seurakuntakeskuksessa.
Ruuasta ja kahvista voi maksaa vapaaehtoisen maksun. Kirkkopyhä

jatkuu ruokailun jälkeen.
Mikkelinpäivänä 29.9. onkin
Lakeuden Ristissä peräti kaksi
messua: Aamulla kello 10 vietetään hiljaisuuden messua ja kello
15 perheväen messua. Perheväen
messussa on saarnan paikalla vauvan kaste. Messun jälkeen on tarjolla keittoa ja kahvit seurakuntakeskuksessa. Maksu on vapaaehtoinen.
Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä on 13.10.
Herättäjä-Yhdistyksen maakunnallista ja musiikkipitoista viikonloppua vietetään Seinäjoella 19.-

20.10. Lakeuden Ristissä esiintyy
lauantai-iltana klo 18 Herättäjän
valtakunnallinen kuoro. Kuorossa
laulaa Samuli Korkalaisen johdolla
80 eri-ikäistä laulajaa, joita yhdistää rakkaus Siionin virsiin.
Sunnuntaina 20.10. klo 10
Herättäjän kirkkopyhän messussa saarnaa projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkohallituksesta.
Päivä jatkuu keittolounaalla seurakuntakeskuksessa ja klo 12.30
on Lakeuden Ristissä konsertti Sinuhun turvaan –matkavirsiä, jossa esiintyy oopperalaulaja, baritoni Esa Ruuttunen ja selloryhmä.
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Taisto kentällä on tauonnut ja Jussi Oksanen saanut pokaalin. Pelaajat kokoontuivat vielä seurakuntakeskukseen yhteiselle
iltapalalle kertaamaan ottelun kulkua ja tutustumaan paremmin.

Suomen joukkueessa kirmasi
myös kirkkoherra Jukka Salo.

Jalkapallolla apua Afrikkaan
L

iikunta yhdistää, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan.
Näin totesi Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään
kenialaissyntyinen John Chege
Kiguru, joka johti afrikkalais-aasialaista joukkuetta Suomi-Afrikka/Aasia –jalkapallopelissä Jouppilanvuoren hiekkatekonurmella.
Noin 150-henkinen yleisö hurrasi kummankin joukkueen suorituksille, puolijalla kuultiin afrikkalaista musiikkia rumpujen säestyksellä. Vapaaehtoinen pääsymaksu ja makkaran- ja mehunmyynti
tuottivat yli 550 euroa.
Suomalaisten joukkueenjohtaja Jussi Oksanen otti yleisön ja
joukkueiden hurratessa vastaan
pokaalin.
Suomalaiset jalkapalloharrastajat ja Seinäjoella asuvat afrikkalaiset ja aasialaiset ovat jo kolmena
vuonna pelanneet ystävyysottelun.
Tänä vuonna he totesivat, että olisi

mukava saada yleisöäkin mukaan,
ja että samalla kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen. Yhteistyökumppaniksi pyydettiin seurakuntaa ja
yhteisessä palaverissa päätettiin,
että tuotto vapaaehtoisesta pääsymaksusta ja makkaranmyynnistä
jaetaan Suomen Lähetysseuran ja
Kirkon ulkomaanavun kesken.
Peli aaltoili kentän päästä päähän, ja yleisö eli pelissä mukana.
Sää oli täydellinen, mitä kaunein
kesäilta, kenttä ja katsomo kylpivät auringonpaisteessa. Maalivahdit tekivät haamupelastuksia, mutta Suomen joukkue sai silti maaliverkon perille pallon kahteen kertaan, kun afrikkalais-aasialainen
joukkue jäi ilman täysosumaa.
Tuleekohan pelistä tässä muodossa perinne? Ainakin yleisö piti
tapahtumasta, sillä monesta suusta kuului, miten mukavaa oli.
Teksti ja kuvat:
Leena Hautala

Silloin tällöin ottelun aikana ja
pelin puoliajalla rummut soivat.

Kuva: Henna Salo

Rippikouluun ilmoittautuminen alkaa

Lankarin ykkösripari kesällä 2013.

R

ippikoulut pitävät pintansa Seinäjoen seurakunnassa.
Yli 600 ensi vuonna rippikouluun
tulevaa saa valita 30:stä eri rippikouluvaihtoehdosta. Suurin osa
on leiririppikouluja seurakuntamme omissa leirikeskuksissa Ahonniemessä, Lankarissa ja Honkiniemessä. Mukana on myös esimerkiksi talvileirejä, seikkailuripari,
pääsiäisripari ja päivärippikouluja.
Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Seinäjoen seurakunnan nettisivuilla

4.–20.9. Sivuilta löytyvät myös
tarkemmat esittelyt eri ripareista
sekä konfirmaatioajoista ja -paikoista. Ilmoittautumisen yhteydessä on tärkeää ilmoittautua
vain sopiville leireille. Kannattaa
laittaa ilmoittautumiseen kaikki sopivat riparit, koska kaikille
ilmoittautuneille ei voida luvata
pääsyä ykkösvaihtoehtoonsa.
Rippikouluryhmän koon yläraja
turvallisuussääntöjen mukaan on
25 rippikoululaista. Myös muualla
kuin Seinäjoen seurakunnan jär-

jestämillä ripareilla käyvien tulee
ilmoittautua, sillä jokaiseen rippikouluun kuuluu jakso, jossa tutustutaan omaan kotiseurakuntaan.
Erityiset syyt valintoihin otetaan tietenkin huomioon ja ne
kannattaa ilmoittaa suoraan hakemuksen yhteydessä, sillä hakemuksia käsittelee koko rippikoulutyön tiimi. Näin tiedot ovat
aina oikeassa paikassa. Sähköinen
ilmoittautuminen mahdollistaa
kaveritoiveen, joten ennen ilmoittautumista kannattaa jutella
kaverin kanssa ja ottaa huomioon
myös perheiden aikataulut.
Jos perheessä on jokin aikaa
vievä harrastus, kannattaa aikatauluista neuvotella yhdessä kotona
sekä aikanaan oman rippikouluryhmän ohjaajien kanssa. Esimerkiksi konfirmaatioon voi osallistua
jonkin toisen ryhmän mukana, jos
aika ei sovi jostain syystä. Rippikoulu on kuitenkin ainutlaatuinen
elämys, johon kuuluvat tietyt asiat!
Valinnoista ilmoitetaan viikolla 41. Jokaiselle ilmoittautuneelle tarjotaan jotakin vaihtoehtoa.
Kaikkien nuorten rippikoulu alkaa
sunnuntaina 27.10. oman ryhmän

kokoontumisella kirkkoon joko
Lakeuden Ristissä, Nurmon, Peräseinäjoen tai Ylistaron kirkossa.
Messun jälkeen työntekijät antavat lisäinformaatiota rippikouluun
liittyvistä asioista.
Linkki ilmoittautumiseen on
suoraan etusivulla osoitteessa
www.seinajoenseurakunta.fi.
Rippikoulu on iso ja jännittävä asia koko seurakunnalle. Toiset
meistä osallistuvat siihen työntekijöinä, jotkut vapaaehtoisina,
jotkut taas rippikoululaisina tai
perheenjäseninä, loput tavallisina
seurakuntalaisina. Kaikki olemme saman suuren kirkkoperheen
jäseniä. Siunausta rippikouluun!
Jos on kysyttävää rippikoulusta, voit ottaa yhteyttä:
Rippikoulupastorit
Seinäjoki: Jani Latva-Nikkola
puh. 044 580 6641
Nurmo: Henna Salo
puh. 044 580 6636
Ylistaro: Jukka Tuppurainen
puh. 050 431 3354
Peräseinäjoki: Irja Hietala
puh. 040 753 3268
etunimi.sukunimi@evl.fi

Opiskelijaelämää!

Syksy tuo mukanaan paljon uusia ”kasvoja” Seinäjoelle. Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun aloittaa sadat uudet opiskelijat ja heidän
joukossaan on runsaasti tänne
muuttavia. Toivotamme kaikki
tervetulleiksi!
Seinäjoen
seurakunnassa
avataan Akkunoita elämään.
Opiskelijaikäisiä mahdollisesti kiinnostavia tapahtumia on
koottu Akkunoitten toimintaesitteeseen, ja tapahtumista
löytyy tietoja myös facebookista www.facebook.fi/akkunat.
Toivomme että voimme
omalta osaltamme luoda mukavat oppimisympäristöt seinäjokelaisille ja muualta tuleville
nuorille ja nuorekkaille opiskelijoille. Ota rohkeasti yhteyttä!
Opiskelijapappi Aila Orsila (aila.orsila@seamk.fi) työskentelee Kampusalueella, hänet tavoittaa sieltä, nuorisotyöntekijät löytyvät nuorisotoimistoista
Seinäjoelta, Nurmosta, Ylistarosta ja Peräseinäjoelta.

Perheuutisia
Hautaan siunattu

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Hulda Sofia Mäenpää 98 v, Anni Eliisabet Haanpää 95 v, Lea Lyydia Antila 92 v, Aili Elina Peuramäki-Perkiö
90 v, Saima Marja Kortemäki 80 v,
Jouni Tapani Kivisaari 30 v, Eila Sofia Hirvelä 89 v, Eeva Kaarina Kyllikki
Salmela 84 v, Alli Maria Mäkynen 78
v, Juha Matti Sievi 52 v, Sampo August Salmela 29 v, Laina Vuorenmäki 90 v, Nikolai Iisakki Ylimäki 87 v,
Aili Sofia Joensuu 86 v, Terttu Kyllikki Rantala 83 v, Erkki Johannes Hihnala 75 v, Miikka Tapio Mielty 27 v,
Tyttövauva Keinänen, Martti Elias
Paloluoma 84 v, Elsa Katariina Paloluoma 86 v, Markku Hannu Kalervo
Sirkiä 62 v, Armas Juhani Havunen
85 v, Signe Maria Lydia Luhtala 77 v,
Ritva Kaarina Kalliomäki 70 v, Olavi
Johannes Koski 69 v, Kimmo Matti Pellervo Kuusisto 59 v, Timo Tapani Kuivalainen 58 v, Pekka Antero Myllyaho 49v, Armi Johanna Hölsö 99 v, Evald Henrik Rafael Pantolin 87 v, Hilma Maria Pitkäranta 87
v, Reijo Afred Antinoja 78 v, Matti
Olavi Viitamäki 51 v, Marko Tapani
Leppiniemi 37 v, Aili Rauha Ylisaari
97 v, Kyösti Riihimäki 90 v, Esko Johannes Kohtala 88 v, Taimi Orvokki
Saarinen 86 v, Markus Usko Untamo Väli-Torala 68 v, Taru Marjaana
Kallio 41 v, Paavo Antero Salli 91 v,
Kyllikki Susanna Ranta 85 v, Annikki Lautamaja 82 v, Tauno Jussi Saarikoski 81 v, Salme Susanna Ahtiainen 57 v, Maria Graziella Hyvärinen
18 v, Siviä Esteri Jouppi 90 v, Rauno Helge Kantola 73 v, Heikki Ilmari
Aro 48 v, Sanna Helena Välimäki 44
v, Fanni Maria Majamäki 88 v, Lauri Sutelainen 84 v, Aune Anna Maria Eteläaho 79 v, Hilkka Inkeri Fors
70 v, Salme Maria Kaarina Lehtiniemi 69 v, Tuulikki Tellervo Kullas 62 v,
Reijo Juhani Manninen 60 v, Pasi Juhani Kaikkonen 51 v, Tommi Gabriel
Koivisto 51 v, Mauno Kullervo Melender 43 v, Atte Mikael Laaksonen
6 kk, Katri Maria Vatanen 94 v, Raili
Terttu Tuulikki Knuuttila 86 v, Veikko Matti Mahlamäki 84 v, Armas Ilmari Lehtimäki 82 v, Feliks Yrjö Olavi Kirstinä 82 v, Terttu Helinä Hautamäki 58 v, Hannu Antti Saarinen 49
v, Jari Pekka Peltola 39 v, Yrjö Rönö
95 v, Annikki Loviisa Peltoluoma 89
v, Jukka Veli Haapa-aho 52 v, Raimo Matias Syrjämäki 51 v, Juha Tapani Marjakangas 49 v, Kalle Heikki
Ensio Tommola 35 v, Kuusela poikavauva.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Hilkka Maria Pasala 60 v, Keijo Olavi Karppi 72 v, Siiri Helvi Mannila
93 v, Katri Marjatta Elonheimo 80
v, Jukka Kalervo Suomijoki 60 v,
Anna Maria Järvelä 82 v, Onni Armas Martti Pihlajamäki 81 v, Helli
Eliisa Yliselä 91 v, Helli Katri (Kaisa)
Hippi 91 v, Jorma Juhani Rintasalo
60 v, Esko Johannes Peltoniemi 74
v, Unto Samuel Leppäniemi 85 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Raili Annikki Rajala 80 v, Airi Elina Sipilä 77 v, Paavo Pärnänen
71 v, Elina Anneli Viitala 28 v, IidaLyydia Marjatta Rajala-Toppari 0 v,
Elli Sylvia Jaskari 93 v, Leo Henrikki
Kangasniemi 84 v, Niilo Iisakki Aho
87 v, Sari Johanna Kangasniemi 37
v, Jukka Männikkö 81 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Anja Susanna Ranta 89 v, Heino Tapio Leppäkangas 66 v, Elma Susan-

na Rouru 97 v, Paavo Rafael Suutala 90 v, Helli Vappu Pilvikki Kormano 86 v, Laina Sofia Ylkänen 85 v,
Martta Margareta Niemi 82 v, Terttu Maria Pajula 83 v, Vilho Olavi Rajamäki 98 v, Alpo Jaakko Johannes
Kristola 74 v, Sakari Kustaa Keskinen 67 v, Eino Vilmari Köykkä 82 v

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Antti Markku Peltonen ja Satu Maria Haavisto, Topi Juhani Hamm ja
Tarja Tuulikki Mykkänen, Ville Kalevi Tienhaara ja Mari Hannele Nevanpää, Jussi Pekka Mäntylä ja Outi Kristiina Laakso, Kari Matti Pöytälaakso ja Tarja Anneli Keskinen,
Jari Mika Pahkakangas ja Katri Johanna Nyman, Ville Henrikki Mäkinen ja Hilla Maaria Joensuu, Timo
Tapani Kiviranta ja Teija Elina Väliaho, Kyösti Santeri Töyrylä ja Terhi
Maria Santtila, Juhani Kari Ojala ja
Nea Emilia Jääskeläinen, Antti Juhani Kortesniemi ja Katriina Maria
Tauriainen, Mikko Seppo Juhani Yrjänäinen ja Elina Johanna Kristola,
Mikael Ensio Toivo ja Sallamari Kristella Vuorela, Joona Juhani Kriikkula ja Kati Maria Sofia Takala, JukkaPekka Aalto ja Minna Marika Poikonen, Asko Jaakko Gabriel Haapala
ja Johanna Orvokki Ojala, Petri Kalevi Ala-Harja ja Hanne Maarit Kyllönen, Janne Veikko Kapela ja Nina
Daniela Nyman, Marko Tapani Mäkinen ja Anne Maria Poutanen, Olli Oskari Linnolahti ja Jonna Marjut Sillanpää, Petri Mikael Takkula ja Riikka Johanna Halonen, Ilari
Erno Matias Mäkelä ja Hanna Riikka Kaunonen, Jarkko Tapani Leppänen ja Minna Pauliina Paananen, Juha Kristian Suorauha ja Annika Susanna Järvikangas, Lasse
Vihtori Luomanen ja Karoliina Annukka Kantola, Joonas Mikko Oskari Sippola ja Satu Margit Leppälä, Jarkko Kalevi Sivunen ja Eveliina Anna Mäki-Jussila, Joni Kristian Riihisaari ja Hanna-Mari Hakola,
Juha Heikki Inkeri ja Terhi Marianne Koskilammi, Antti Iisakki Kuusisto ja Riikka Päivikki Harvisalo, Jani
Johannes Kangas ja Anne Marketta Saari, Ville Henrik Koivuluoma ja
Minna Tuulia Viitanen, Eero Johannes Rajala ja Tanja Eliisa Katariina
Vasumäki, Miska Pekka Hänninen
ja Niina Natalia Nelimarkka, Joona Matias Nevala ja Johanna Emilia Heikkilä, Jarmo Olavi Heikkilä ja
Linda Mari Pouttu, Pekka Tapio Jaatinen ja Anna Karoliina Haapamäki, Aleksi Nikolai Konttinen ja EssiMaria Aleksandra Karikangas, Toni Heikki Jokela ja Janita Henrietta Virtanen, Hannu Markus Ilkka ja
Sari Kristiina Laaksonen, Kimmo Tapani Kuuppelomäki ja Maiju Serafia
Packalen, Sami Petteri Kivipuro ja
Anni Reetta Olli, Mikko Matias Helanen ja Jonna Elina Katariina Pirttijoki, Toni Jari Tapio Hölsö ja Reetta
Matilda Pauliina Koivisto, Sami Petteri Talso ja Katri Marleena Maria
Hamberg, Markus Juhani Knuuttila ja Sini-Maaret Hirvelä, Petri Tapani Kananoja ja Anne Kaarina Ritala,
Jani Tapani Mäntymäki ja Teija Eliisa Tapani, Kim Mauritz Lind ja Minna Maarit Klemetti, Tapani Henrikki Palmunen ja Tiina Pauliina Kuusisto, Kai Mikael Lehtinen ja Aliina
Emilia Toppari, Pete Mikael Vesterlund ja Karita Susanna Lahti-Röyskö, Jarmo Tapio Ilomäki ja Eija Maa-
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rit Latva-Koski, Jussi Petteri Hannonen ja Jonna Susanna Lahti-Luopa,
Sami Heikki Salmela ja Terhi Tuija
Tuulikki Yritys, Janne Matias Savola
ja Outi Elina Lehtonen, Teemu Matias Hakoniemi ja Minttu Rosanna
Läntelä, Marko Juhani Viinikainen
ja Marita Susanna Nännimäinen,
Jari-Matti Luoma ja Eija Hannele
Nortunen, Erkki Paavo Mikael Kuusisto ja Outi Liisa Annikki Reinola,
Ari-Pekka Lappalainen ja Marjanne Päivikki Korpela, Jarmo Tapani
Niemelä ja Eeva-Leena Wallin, Toni
Pekka Kurkimäki ja Janica Pauliina
Puumala, Tapio Valtteri Kallioniemi
ja Hanna-Kaisa Joronen, Harri Mikael Marttila ja Aino-Kaarina Mäkinen, Riku Antero Korpela ja Jenni
Suvi Tuulia Lahdenmäki, Jussi Tuomas Hirvijärvi ja Sari Kristiina Koivisto, Petri Matias Leppäkoski ja Elina Arja-Liisa Salo, Pekka Taisto Juhani Löppönen ja Maija Johanna
Manninen, Mikko Veli Heikki Hakoniemi ja Jenni Elsa Maria Rintala,
Jarkko Ilmari Salonen ja Aino Irene
Lepikonmäki, Teemu Henrikki Mattila ja Maria Tuulia Similä, Mikko Ensio Niemistö ja Anu Maaria Petäjä,
Ville Johannes Kärki ja Jenny Maria
Kristiina Mäkelä, Roope Ilmari Järvinen ja Marja Helena Ruismäki, Petteri Tuomas Panttila ja Pauliina Emilia Ojanen, Juho Kustaa Peltomaa ja
Paula Susanna Julmala, Teemu Juhani Perälä ja Sanni Sofia Anniina
Kanerva, Tero Kalevi Lamminaho ja
Henna Elina Haveri.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Vesa Jaakko Saukko ja Jaana Mirva Anneli Rouru, Janne Heikki Juhani Koivusalo ja Emmi Julia Savela, Tuomo Jaakko Hippi ja Annika
Tuulia Elo, Lasse Vihtori Luomanen
ja Karoliina Annukka Kantola, Jussi Oskari Yli-Hukkala ja Tuire Terhikki Talvitie, Marko Antero Ala-Luoma ja Satu Susanna Mäki-Teppo,
Kaj-Kristian Väljä ja Marjo Annukka
Rintala, Joni Jesperi Myyrä ja Minna Hannele Ervasti, Antti Herman
Metsomäki ja Marja Hannele Ekola,
Tommi Tapani Kilpeläinen ja Sanna
Kristiina Mäki-Kala, Veli-Pekka Ojaniemi ja Henriikka Emilia Kangastupa, Petri Kullervo Sissala ja Mira Annika Alalantela, Janne Mikael Porkkus ja Katri Inkeri Kuusela, Antti-Juhani Rantala ja Heli Annika Tapola.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Jussi Pekka Ritola ja Elina
Susanna Hietala, Juha Kristian Javanainen ja Tiina Tuulikki Pollari, Lauri Olavi Ruotsalainen ja Sanna Marita Hakala-Rahko, Simo Aarne Isoaho ja Minna Marjaana Mäki,
Antti Markku Hietala ja Maarit Elina
Ortila, Saku Petteri Syrjälä ja Virve
Hannele Aaltonen, Pasi Antero Koivula ja Anna Irene Karoliina Selänniemi, Markku Pentti Taikina-aho ja
Pia Heidi Kristiina Hautamäki, Kari Pekka Haapamäki ja Mira Susan
Mäki-Mantila, Mikko Samuli Heiskanen ja Anne Sinikka Kortesmaa.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Juha-Matti Heikkinen ja Sanna Pauliina Aspbäck, Martti Aleksanteri Pajula ja Vuokko Mirjam Hellevi Hautamäki, Jarkko Johannes Kujala ja
Jaana Hannele Kormano, Jarkko Ilkka Matias Perkiö ja Saana Annikki
Kormano, Joni Jaakko Puiras ja Annastiina Heidi Maria Lyyski, Pauli Johannes Niskanen ja Elina Marianne
Paananen.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Maiju Elisabeth Eerikäinen, Eemil Johannes Erkkonen, Anton Ee-
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ti-Ville Koivisto, Iida-Maria Amanda Lehtiniemi, Jesse Antero Lehtonen, Oosa Helmi Aurora Nieminen, Luukas Aaron Latva-Nikkola,
Saga Aino Johanna Marttila, Nelli
Anna-Tuulikki Ylä-Sulkava, Jiri Matias Hakala-Rahko, Aleksi Jaakko Viljami Koivula, Vilho Felix Korpi, Jesse Samuel Mäntylä, Vinski Veikka Iivari Santamäki, Daniel Anttoni Syrjälä, Jesse Joakim Roos, Fanni Helmi Maria Hangasluoma, Helmi Fanny Aurora Harjunpää, Oliver Veli Juhani Hautaniemi, Leo Hermanni Jokinen, Matteo Harri Juhani Mullola, Tuukka Viljami Paavola, Sara Elina Ruotsala, Toivo Johannes Salomaa, Samu Jaakonpoika Sipilä, Eevert Akseli Setälä, Alvari Urho Johannes Talvitie, Teemu Johannes
Tikkamäki, Vilja Elli-Maria Töyrylä, Eino Johannes Ala-Tulijoki, Julia Helmiina Hietakangas, Elmeri
Veetu Vilhelmi Hiipakka, Antto Eliel Karsikas, Aapo Mikael Koivumäki, Eetu Juhani Laaksonen, Iikka Mikael Marttila, Ilari Heikki Olavi Martikainen, Anton Tuomas Pasto, Ukko Ilmari Pärssinen, Artturi Leonel
Villenpoika Ranta-aho, Niklas Aleksander Sarin, Usva Katherine Apiding Ebong, Jonne Jaakko Juhani Jukantupa, Olavi Juhani Jussila,
Lucas Benjamin Koivula, Helmi Orvokki Kriikkula, Juho Henrik Lakela, Mico Artturi Nevala, Lauri Jaakko Panula, Liia Lumi Tuuli Pääjärvi,

Vainionpää, Alpi Eerik Topias Harju,
Japi Johannes Kasari, Emmet Aaron
Brenneisen, Alpi Eerik Harju, Jenny
Kristiina Jaakkola, Onni Esko Juhani Järviluoma, Japi Johannes Kasari, Daniel Aleksi Liponen, Väinö Pepe Emil Matikainen, Iida Maria Paavola, Petja Salomo Linna, Elli Maarit Ilona Niskakangas, Jaakko Jarmo
Juhani Hautala, Helmi Anna Eerika
Honkaniemi, Aku Jaakko Jokiniemi,
Eeli Väinö Juhani Koskela, Petja Salomo Linna, Elli Maarit Ilona Niskakangas, Felicia Isabella Kronqvist.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Minea Mariela Puntala, Krittaphop
Marius Laapio, Nella-Sofia Anneli
Saukko, Tatu Sulo Hermanni Kankaanpää, Oliver Aleksanteri Jaakkola, Nelli Marja Amalia Koski, Venni Valtteri Välimaa, Oskar Toivo Kurhela, Oliver Aaron Erkkilä, Samu
Johannes Kuoppa-aho, Iina Helmi
Amanda Marjeta, Toivo Oscar YläPöntinen, Meimi Pilvi Amalia Ylikangas, Rasmus Matteus Perälä,
Eeli Onni Olavi Saarela, Sanni Aili Kristiina Järvenpää, Atte Jaakko
Aukusti Kotala, Sisu Marco Mikael Rajala, Rasmus Reino Olavi Ranta, Onni Eero Viljami Louvesniemi, Anni Angeliina Martikkala, Susanna Katariina Timonen, Jesse Jimi Aleksi Valtari, Sakari Aapo Antero Ketomäki, Elle Maria Ranta-aho,
Matteus Jooa Eliel Ranta, Väinö
Ensio Johannes Junnikkala, Aapo

Lotta Eeva Emilia Hallila, Misael Urho Matilainen, Benjamin Eric Jeremiah Hietala, Liliana Lempi Juhantytär Jaskari, Aatu Santeri Koivuniemi, Jonna Susanna Lahti-Luopa,
Oliver Johannes Laukkonen, Oiva Simeon Metsomäki, Nooa Iisakki Ojala, Elias Anselmi Ola, Aleksi
Matias Samppala, Jose Xolane Johannes Sarvikas, Robert Väinö Elias Takala, Meimi Aune Linnea Tikkala, Valtti Anton Wahlroos, Aukusti Toivo Akseli Antila, Iiris Helmi Sofia Haakana, Aatu Eino Aleksander
Kekola, Alex William Gabriel Ketelimäki, Linnea Annika Lenkkeri, Eerika Aino Katariina Pellonpää, Niila
Johannes Saari, Luukas Mikael Vahala, Joona Jare Jofiel Vuorenmaa,
Erin Aada Susanna Ahopelto, Miro
Aleksi Jokela, Joona Heikki Jalmari
Jämbäck, Minja Anniina Kaura, Viivi Julia Rantala, Sofia Isla Amanda
Talvitie, Joona Juhani Matias Hietakangas, Kielo Hilma Maria Katajamäki, Mimmi Katariina Magdaleena Korpi, Asla Lauri Henrik Niemi, Enni Maya Josefiina Palovuori, Lenni Matti Artturi Rantamäki,
Vieno Signe Emilia Saukkoriipi, Vilho Mikael Vainio-Hynnilä, Dardaa
Zerfa, Hanna Aino Emilia Aspbäck,
Veera Ilona Härkönen, Valtteri Heikki Viljami Jokinen, Iina Sofia Kaleva,
Arleena Siiri Ilona Kellosaari, Sakari Antero Korpinen, Elmeri Arvo Johannes Lappalainen, Bella-Miona
Elisa Luhtala, Aliisa Hilja Sofia Mattila, Ilari Ossian Tölli, Onni Eero Johannes Vahala, Emma Milja Maria

Oliver Mansikkamäki, Markus Abtin Häkkinen, Miro Christian Vilponen, Akseli Väinö Johannes Mäki,
Nooa Armas Antero Laukka, Eero
Juhani Mikael Haavisto, Remu Pekka Oksanen, Miia Maarit Peltokangas, Miko Jaakko Johannes Rautiainen, Emil Anton Elias Kataja, Kiara
Amanda Olivia Kujala, Iida Ellen
Maria Piikkilä, Inna Sofia Kaura, Sofia Katariina Nahkuri, Jasmus Aarre Kristian Koivisto, Matilda Johanna Niemi, Elli Miina Juurakko, Aino
Charlotta Vilhelmiina Lavila.
Peräseinäjoen
kappeliseurakunnasta: Tinka Josefiina Hietakangas, Roope Oscar Uusi-Pohjola,
Mila Helvi Aurora Ritola, Aleksi Matias Samppala, Santtu Aarre Juhani
Kulmala, Julius Kim Kasper Hautamäki, Veeti Jiri Valtteri Rinta-Korkeamäki, Elli Miina Juurakko.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Urho Iisakki Heikkinen, Miisa Elviira
Polvi-Lohikoski, Sarah Selina Aleksandra Anttila, Nevia Kristiina Haukkala, Nikola Sakarias Haukkala, Felix Viljami Lammi, Serafiina Pirjo Annikki Heinäheimo, Saini Taika Katariina Hovila, Julius Jaakko Emil Mattila, Elmeri Pauli Viljami Kujanpää,
Elias Juho Heikki Kattelus, Manu
Aaron Oliver Mäki-Töyli, Anni Emilia Kujala, Onni Esko Juhani Järviluoma, Eerika Anna Amalia Silvendoin, Olivia Fanni Aurora Herrala,
Onni Ilmari Jylhä, Aatu Martti Kalevi Latvala, Reino Eemil Olavi Johansson, Aapo Juho Ilmari Kallioväli, Lennart Oskari Hämäläinen.
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Ikään kuin itselleen

Liikunnasta naisille aamiaisella

Liikunnan vaikutukset terveyteen
ovat selviä. Työfysioterapeutti Arja Tankka puhuu naisten aamiaisella Hyllykallion seurakuntakodilla lauantaina 28.9.
- Runsaasti liikkuvat sairastavat vähemmän ja elävät pidempään kuin vähän liikkuvat. Sama
pätee niin naisiin kuin miehiinkin, toteaa Arja Tankka.
Liikunnalla on hyvä vaikutus

niin sydämen toimintaan, verisuonistoon, luurankolihakseen,
rasvakudokseen, luustoon, keskushermostoon, veren rasva-arvoihin, insuliiniherkkyyteen ja
glukoosiarvoihin.
Naisten aamiaiselle Hyllykallion seurakuntakodille ovat tervetulleita naiset eri puolilta seurakuntaa
ja muualtakin. Puuro, kahvi tai tee
ja lisukkeet maksavat 5 euroa.

Laulajaiset Hiiroonkallion kodalla
Kaikki vauvasta vaariin toivotetaan tervetulleeksi laulamaan
yhdessä Hiiroonkallion kodalle Kihniänkylään sunnuntaina
15.9. kello 14.
Sanoja on etsittynä niin maallisista kuin hengellisistäkin laulu-

Minna Aho, Mirjam Harju ja Sanna Ågren suunnittelevat ensimmäistä Hengähdä hetkeksi –iltaa, joka on keskiviikkona 4.9. kello 18. Ensimmäisellä kerralla kolmikko musisoi, ja illassa on
mahdollisuus vaikuttaa tulevien iltojen ohjelmaan.
- Mietimme keväällä, mitä seurakunnassa voisi järjestää, johon itsekin voisimme lähteä, sanovat Peräseinäjoen kappeliseurakunnan
lähetyssihteeri Mirjam Harju ja
nuorisotyönohjaaja Minna Aho.
Niin syntyivät nuorille ja nuorehkoille naisille suunnatut Hengähdä hetkeksi –illat, jotka alkavat tänään ja jatkuvat joka toinen
viikko parillisilla viikoilla syyslomaviikkoa lukuun ottamatta.
- Voi siis sanoa, että järjestämme ikään kuin itsellemme, naurahtaa Minna.
Iltojen tavoitteena on, että niihin voisivat tulla erilaisissa elämäntilanteessa olevat nuorehkot
naiset, lapsettomat ja lapselliset
ilman lapsiaan. Lapsiperheiden
kiireistä tulevat voivat osallistua
ohjelmaan huolettomasti ja hengähtää hetkisen.
Iltojen tavoitteet ovat monenlaiset: Halutaan tarjota jotakin

uutta heille, jotka eivät ole vielä
löytäneet paikkansa seurakunnassa, pyritään tarjoamaan tilaisuus,
jonka jälkeen arjessa jaksaisi paremmin, keskustelua suunnilleen
samanikäisten naisten kanssa, ja
myös hartautta ja hiljentymistä
eri tavoilla.
Minna vieraili keväällä perhekerhossa, ja sai sieltä äideiltä paljon ideoita ja kommentteja, mutta
myös palautteen, että pelkkä kahvittelu ei riitä, vaan illasta on oltava jotakin kotiin viemistä. Syksylle
on valikoitunut muutamia teemoja: Puhutaan Raamatun naisista,
lenkkeillään yhdessä, huovutetaan,
musisoidaan, kokataan kansainvälisesti jne. Jatkoa keväälle suunnitellaan yhdessä illoissa mukana
olevien naisten kanssa. Kun vetäjät ovat puhuneet iltojen sisällöstä
muiden kanssa, palaute on ollut
innostunutta, ja päiviä on merkitty ylös jo kalenteriinkin saakka.

- Joka illan päätteeksi on hartaus, mutta senkin toteutustapa
vaihtelee, sanovat vetäjät.
Sanna Ågren on ohjelmavastuussa ensimmäisessä illassa. Hän
sanoo, että 30 vuoden molemmin puolin olevat ovat nyt erityisen kiinnostuneita hengellisistä ja
henkisistä asioista. Hän toivoo,
että naisten ilta voisi olla paikka,
jossa aika reippaastikin voitaisiin
keskustella hengellisistä asioista ja
pohtia niitä yhdessä.
- Kun ihmiset ymmärtäisivät,
että omasta seurakunnasta, ihan
läheltä voi saada vastauksia hengellisiin kysymyksiin, toteaa Sanna.
Naiset toivovat, että Hengähdä hetkeksi –iltoihin osallistuvista tulisi hyvä ryhmä, johon olisi
helppo tulla, ja jossa voi jakaa
toisten samanikäisten naisten
kanssa oman elämänsä asioita.
Teksti ja kuva:
Leena Hautala

kirjoista. Avustajina on kitaran -ja
hanurinsoittotaitoisia. Nokipannukahvitarjoilu on myös luvassa.
Laulajaiset järjestävät yhteistyössä kylätoimikunta ynnä muut
tahot sekä seurakunta.

Valon siivin -konsertti
Lakeuden Ristissä
Juhlavalaistus syttyy jälleen perjantaina 18.10. klo 19 Lakeuden
Ristin torniin. Tornissa näkyy valaistuna myös seurakunnan juhlavuoden logo, joka muistuttaa siitä, miten Herra on varjellut kirkkoamme ajasta aikaan.
Samaan aikaan Lakeuden Ristissä alkaa Valon siivin –konsertti,
jossa esiintyy trio Saila Seurujärvi,

Lasse Heikkilä ja Anni Kaisa Karola. Valoista ja valotilateoksesta
vastaa valotaiteilija Hessu Laaksonen ja tunnelmaan sopivia psalmitekstejä lukee pastori Mauri Pitkäranta.
Valon siivin konserttikiertue
jatkuu Seinäjoelta Kurikkaan ja
Poriin. Ohjelma konserttiin maksaa 10 €.

Valon siivin -konsertissa esiintyvät Anni Kaisa Karola, Saila
Seurujärvi ja Lasse Heikkilä.

Ylistorilla puhuttiin seurakunnasta

Leena Toivio ja Päivi Hakala tarjoilivat toritapahtuman osanottajille kahvit.

Komian kirkon kunnossapito,
hautojen peittäminen ja kiinteistökaupat puhuttivat yleisöä
Ylistorilla, jossa toritapahtumassa kuultiin seurakunnan kuulumisia.
Kanttori Hanna Petäjä johti
yhteislauluja, johtava kappalainen Jukka Tuppurainen kertoi tulossa olevista kappeliseurakunnan
henkilöstömuutoksista ja hallintojohtaja Titta Luoma-Kohtala ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Aila kertoivat taloudellisesta tilanteesta.
Jukka Tuppurainen kehui ylistarolaisia, miten hyvin he osaavat
työntekijöitään työllistää.
- Kun kollegoille kertoo, millainen seurakunta meillä on,
kaikki ihmettelevät. Viime vuonna nousi kirkossakäynti ja nyt alkuvuoden aikana luvut osoittavat
myös nousua, viime vuonna pidettiin yli 90 seurat, luetteli Jukka Tuppurainen kappeliseurakuntalaisten aktiivisuutta.

Hän myös totesi, että ylistarolaiset ovat olleet seurakuntaliitokseen tyytyväisiä.
Titta Luoma-Kohtala kertoi taloudellisesta tilanteesta ja
sai kysymyksen Ruukinkodon
myynnistä. Hän kertoi, että asia
on kirkkoneuvostossa ja tulossa
kirkkovaltuuston päätettäväksi
lokakuussa.
Hautojen peittämisestä lauantaisin ja vainajien kuljettamisesta ruumiinavauksiin Seinäjoelta
Tampereelle kysyttiin myös. Mikko Aila vastasi, että peittämisestä
on keskusteltu puistopäällikön
kanssa, ja avauksien aikatauluille ei seurakunta voi mitään, vaan
asia kuuluu sairaanhoitopiirille.
Puheenvuoroissa tuotiin esille
myös toive, että seurakunta edelleenkin pitäisi komian kirkon sen
arvon mukaisessa kunnossa.
Kaunis sää houkutteli ylistarolaisia paikalle liki sata henkeä.
Teksti ja kuva:
Leena Hautala

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

11

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

Kalevankatu 25, Seinäjoki, puh. (06) 423 1100
Avoinna ma - to 8 - 20, pe 8 - 16

Seinäjoen Kukka- ja Hautauspalvelu

AR-kukka

Päivölänkatu 40/CM Päivölän kauppakeskus Seinäjoki
p. 050-358 6079, 044-523 5433, avoinna ma-la
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

Valkiavuorentie 2, Nurmo
p. 050-358 6079, 06-414 8804, avoinna joka päivä
www.nurmonkukkajahautauspalvelu.com

Nurmon Kukka- ja Hautauspalvelu

* FYSIKAALISET HOIDOT * LYMFATERAPIA * HIERONNAT *

Terveyshoitola Myötätuuli

Lääkinnällistä kuntoutusta vuodesta 1997
Lymfaterapeutti, sis. kir. sairaanhoitaja Marjut Nurmela
Kela-pätevyys, sopimukset Seinäjoen ja Vaasan
terveyskeskusten kanssa potilaiden kuntoutuksesta.

Vastaanotto Seinäjoella Ahteentie 77 ja Ylistarossa Prykyntie 2.
Puh. 050 583 1613. Tervetuloa!

HAUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
Mäenpääntie 237 KAUHAVA
puh. 0400 164 554

Kalevankatu 12
Avoinna ma-ti 10–14, ke-pe 10–16
Lounas tarjolla ma-pe klo 11–14

raimo.puumala@hautakivisuunnittelu.fi
Puh. 06 434 6420
www.hautakivisuunnittelu.fi

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

HIRVILAMMI

Vapaudentie 53, Seinäjoki, p. 06 - 420 7500
www.hirvilamminhautaustoimisto.fi

45 €

Katsastus

0€

JälKitarKastus

Katsasta suomalaisella
ilman ajanvarausta

Päästömittaukset:
Bensiini 10,00 €
OBD 5,00 €
Diesel 20,00 €

Varastotie 11, Seinäjoki • ma–pe 9.00–17.00 • 06 420 0700 • www.epkatsastus.fi

Kahvi/tee ja talon panini 5,70 €
Tarjous voimassa 29.11. saakka
Tervetuloa kahville tai lounaalle.

30 v

Keitto alk. 5,55 €, runsaat salaatit,
täytteet valintasi mukaan alk. 6.56 €,
uuniperuna, päivän täyte alk. 5,95 €,

Juomat, leivät, levitteet ja jälkiruokakahvi sisältyvät hintaan.

LAKEUDEN HAMMAS
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO

VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI
P. 044 530 2281

Ilmoita

Lakeuden Ristissä!
Lisätietoja:

www.lakeudenristilehti.fi
tai puh. 0400 954 747

Inaria-studio Seinäjoki
Vakkurinkatu 1
60320 Seinäjoki
puh. 045 841 6996
Sähköasennukset
ammattitaidolla!

Vakkurinkatu 1, 60320 Seinäjoki
www.superwatti.fi
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Sairaus
on voitettu!

Esikoulun juuri aloittanut Veeti on urhea poika. Hän
selvisi rankoista hoidoista ja selätti leukemian ja nyt
elää kuin muutkin lapset.
- Huonoja uutisia, Veetissä on todettu pahanlaatuinen leukemia.
En jaksa nyt puhua asiasta. Näin
Veetin isä Ismo Pitkäkangas viestitti 24.2.2012 äidilleen Marita
Öhagelle.
- Odotin muutaman tunnin ja
menin käymään. Siinä vaiheessa
pelko Veetin kuolemasta oli suuri, kertoo Marita, joka on ollut
perheen tukena alusta alkaen.
- Kyllä sydän itki, mutta piti
yrittää olla urhea ja kannustaa,
Marita myöntää.
- Se oli aikamoinen shokki.
Ajattelin että, vieläkö tämäkin,
kuvailee Ismo puolentoista vuoden takaisia tunnelmiaan.
Siitä alkoivat Veetin sairaalajaksot Oulussa ja rankat hoidot.
Diagnoosina oli akuutti lymfaattinen leukemia. Lapsuusiän leukemia ei ole tarttuva tai perinnöllinen sairaus. Syitä siihen sairastumiseen ei tunneta. Hoidot kestävät
kaikkiaan 2,5 vuotta.
- Hoidot aloitettiin heti. Ensin
kokeiltiin kaikkein lievintä lääkitystä, mutta kun se ei purrut, siirryttiin voimakkaampiin. Ne alkoivat onneksi pian jo tehota, kertoo
Ismo.
- Voin pahoin ja oksentelin.
Olin tosi sairas, kertoo Veeti vakavasti. 4-vuotias pikkuveli Rasmus kuuntelee vierellä. Myös hän
kävi veljeään katsomassa sairaalassa. Ikävä oli välillä kova.
Veeti esittelee rintakehään asennettua cvk:ta eli keskuslaskimokatetria, joka hänellä vielä on. Se
mahdollistaa verinäytteiden ottamisen ilman pistämistä.
- Näytin tämän tänään myös
eskarikavereilleni, hän kertoo.

Ystävästä tuli
suojelusenkeli
Veetin ja Rasmuksen vanhemmat
ovat eronneet jo ennen Veetin
sairastumista. Koska äiti asui lähempänä Oulua Pohjois-Pohjanmaalla, oli luontevaa, että hän oli
enemmän Veetin kanssa sairaalassa. Rasmus muutti tuona aikana Seinäjoelle isänsä Ismon ja tämän kihlatun Teija Tusan luokse.
He kävivät katsomassa Veetiä aina
kun se vain oli mahdollista.
Rankinta pojalle oli muutaman kuukauden eristysjakso sairaalassa ja ystävän menehtyminen
leukemiaan.
- Minulla oli siellä hyvä ystävä Arttu, jonka kanssa sain leikkiä. Mutta yhtenä aamuna hän
ei enää herännytkään. Nyt hän
on minun suojelusenkelini ja voi
tulla seinien ja ovien lävitse. Arttu suojelee ja on minun kanssani,
vaikka en häntä näe, kertoo Veeti
varmuutta äänessään.
- Myös Rasmuksella on oma
suojelusenkeli, mutta sille Rasmus ei ole vielä keksinyt nimeä,
jatkaa Veeti. Molemmille pojille
on selvää se, että suojelusenkeleitä
on ja niitä tarvitaan.

Nyt myös Veeti on muuttanut
Seinäjoelle ja aloittanut esikoulun
Niemistössä. Sairaus on voitettu,
mutta vielä vuoden ajan hänen
täytyy syödä ylläpitävää lääkettä,
ettei sairaus pääse uusiutumaan.
- Viime viikko oli suuri viikko Veetille. Hän pääsi sairastumisen jälkeen ensi kertaa kauppaan. Myös eskariin Veeti menee
innoissaan, kertoo Teija, joka on
ollut perheen elämässä mukana
vuodesta 2010 lähtien. Ismo oli
tuolloin rakentamassa taloa ja
vuonna 2011 he muuttivat yhdessä uuteen kotiin.
- Teija on suurenmoinen nainen Ismon rinnalla. Hän on todella ollut Ismon ja poikien tukena, vaikka melkein heti joutui
tällaiseen pyöritykseen, iloitsee
Marita Öhage.
- Olen ajatellut, että minulla
on ollut tehtävä. Minun kuului
olla tässä kaikessa mukana ja tukena, Teija sanoo hymyillen.
Toivottomalta tuntuvia hetkiä on ollut onneksi vain vähän.
Usko tulevaan on kantanut heitä
kaikkia eteenpäin.
- On ollut pakko uskoa seuraavaan päivään ja pitää kiinni
normaalista arjesta, töistä ja harrastuksista. Pää olisi seonnut, jos
liikaa olisi jäänyt miettimään ja
murehtimaan, kertoo Ismo.
- Kyllä me olemme koko ajan
ajatelleet, että tästä selvitään, jatkaa Teija.
On lämmin päivä, syömme
Teijan valmistamaa marjapiirakkaa. Lapset leikkivät, Veeti esittelee eskarilaukkuaan ja Siru-koira
häärää mukana. Ja sitten pian
lapset juoksevatkin jo naapuriin
kavereitten luokse. Yhdessä he
pomppivat trampoliinissä ja nauravat. Kaikki on taas hyvin ja onnellista. Sairaus on voitettu.
Teksti ja kuvat:
Minna Ylimäki-Hemminki

Ismo Pitkäkangas ja Teija Tusa sekä Veeti ja Rasmus sekä Siru-koira nauttivat kesäisistä päivistä ja yhdessäolon hetkistä.

Leukemian selättänyt Veeti on todellinen supermies.

Veeti, Rasmus ja Siru-koira ovat erottamattomat kaverukset.

