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On riemu, kun saan tulla
sun, Herra, temppeliis.

–Virsi 195:1
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Seurakunnan talousarvio vuodelle 2014 on valmistumassa. Verotulojen arviointi on iso osa talousarviovalmistelua.
Kirkkovaltuusto käsitteli seurakunnan taloustilannetta lokakuun
alussa. Yhteinen näkemys oli, että
vaikka seurakunnalla on taloudellisia haasteita, kirkollisveroa ei nosteta. Se siis säilyy entisellään, 1,65
prosentissa. Selvää on, että tarvitaan talouden tasapainottamiseen
liittyvien toimien käyttöönottoa.
Taloudessa monet asiat ovat tällä hetkellä avoimia. Seurakunnan
verotuloista noin 7 % muodostuu
yhteisöverosta, jota siis yhteisöt
maksavat valtiolle, kunnille ja seurakunnille.
Silloin tällöin kysytään, miksi
yrityksen pitää maksaa myös seurakunnalle veroa, vaikka yrittäjä itse ei kuuluisi edes evankelisluterilaiseen seurakuntaan. Syynä on se,
että seurakunnille ohjataan osuus
yhteisöveron tuotosta ns. valtion
seurakunnille siirtämien yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseen. Näitä ovat hautaustoimi,
kirkonkirjojen ylläpito ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpito. Yhteisövero
maksetaan valtiolle, ja valtio tilittää määrätyn osuuden seurakunnalle ja kunnille.

Totuus on, että seurakunnille
tilitetty yhteisövero ei ole riittänyt näiden tehtävien hoitamisesta
aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Suuri kysymysmerkki on
tällä hetkellä se, mitä tapahtuu,
kun yhteisöjen verokanta alenee
ensi vuoden alusta 20 prosenttiin.
Valtio on luvannut kompensoida tuon vajauksen seurakunnille,
mutta millä tavoin se tehdään,
selviää vasta loppuvuodesta.
Toinen merkittävä auki oleva
asia on tuleva seurakuntarakenne
ja mahdolliset kuntaliitokset. Vielä päätöksiä vailla oleva uusi seurakuntayhtymä 2015 –malli tuskin
ehtii toteutua vielä vuonna 2015.
On hyvin mahdollista, että muutaman vuoden sisällä olemme osa
suurempaa, uuden mallista seurakuntayhtymää. Kyse on kuitenkin
vain hallinnollisista rakenteista.
Seurakuntatyö jatkuu, oli malli
mikä hyvänsä.

Titta Luoma-Kohtala
hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
”Tiekirkko-matematiikassa tärkeintä ei
ole kävijöiden määrä vaan se, että ihmiset
löytävät Tiekirkkoihin, saavat niissä vaihtoehtoisen, arvostamansa taukopaikan ja että
seurakunnat kesä kesän jälkeen haluavat
avata kirkkojensa ovet.”

Lakeuden Risti

Kehittämispäällikkö Jari Kupiainen
Kirkkopalveluista

Kuvat: Seinäjoen seurakunnan arkisto

Kirkollisvero
entinen: 1,65 %

Kirkko valmistumisensa jälkeen ennen seurakuntakeskuksen
rakentamista.

”Maailman suurin risti” – Lakeuden Ristin torni valettiin
liukuvaluna, ja vaikka piirustuksissa ristin korkeus oli
65,1 metriä, työmiehet lisäsivät mittaan 10 senttiä.

V

elokuussa ja huippukorkeus saavutettiin 11.9.1958.

20 vuoden projekti

uonna 1864 valmistunut kirkko palveli Seinäjoen seurakuntaa pääkirkkona liki sata vuotta.
Uusi kirkko, Lakeuden Risti, vihittiin käyttöön keväällä 1960. Kirkon rakentamista ryhdyttiin suunnittelemaan jo 1940-luvun alussa.
Seinäjoen asukasluku lisääntyi
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
hitaasti, mutta rautateiden rakentamisen ja Östermyran tehtaan
toiminnan päättymisen myötä
asutus alkoi siirtyä asemanseudulle. Vuoden 1921 alusta perustettiin asemanseudulle taajaväkinen yhdyskunta, jossa asukkaita
oli noin 1 900, maalaiskunnassa
noin 5 000. Kauppalaksi taajaväkinen yhdyskunta muuttui vuoden 1931 alusta. Seurakunta toimi koko Seinäjoen alueella.
1930-luvulla keskusteltiin epävirallisesti jopa seurakunnan jakamisesta samassa yhteydessä, kun
kirkonkokous hylkäsi toisen papin viran perustamisen.

Tontti ostetaan
Uuden kirkon rakentamisesta
keskusteltiin seurakunnan hallinnossa epävirallisesti, ja 1943 tehtiin periaatepäätös tontin hankkimisesta. Kaavassa oli ollut varattu
tontti kirkolle, mutta se oli luovutettu lääninsairaalalle 1920-luvulla. Uudessa kaavassa kirkolle löytyi tontti Larvalan pelloilta.
Osto hyväksyttiin kirkonkokouksessa vuonna 1944.
Kirkon rakennustoimikunta
nimitettiin 1950. Puheenjohtajaksi tuli lehtori Reino Ala-Kulju.
Toimikunta etsi kirkolle vielä parempaa paikkaa, ja yhtenä vaihtoehtona Linnanmännikkö Koulukadun varrella.
Yleinen arkkitehtikilpailu jär-

jestettiin vuonna 1951 arkkitehtiliiton suosituksesta, kun ensin
oli harkittu kutsukilpailua. Ehdotuksia tuli 45, joista hylättiin
viisi. Yksi hylätyistä oli ehdotus
”Lakeuksien risti”, jossa rakennus
ylitti tontin rajat. Kolme palkittua ehdotusta oli arkkitehtiylioppilaiden suunnitelmia, mutta
kilpailun säännöissä oli oikeus lunastaa palkittujen lisäksi joitakin
töitä, ja ”Lakeuksien risti” –ehdotuksen katsottiin olevan ylivertainen. Se osoittautui akateemikko
Alvar Aallon suunnitelmaksi.

Musta kirkko?
Monien vaiheiden jälkeen saatiin
päätös kirkon rakentamisesta – ei
tosin Aallon alkuperäisen suunnitelmien mukaan mustalla graniitilla päällystettynä, vaan tiilestä muurattuna, slammattuna ja valkeaksi
maalattuna. Aalto ymmärsi seurakunnan rahapulan ja teki korjatun
suunnitelman. Nyt on nähtävissä
kirkon kivijalassa ja toimituskappelin ulkoseinässä materiaali, jolla
Aalto oli suunnitellut koko kirkon
ja tornin päällystettäväksi.
Kirkon rakennustyöt alkoivat
toukokuussa 1957. Seinäjokelaisten pettymykseksi tuomiokapitulin sijoituspaikaksi oli tullut Lapua, ja kirkkohallitusta myöten
oli epäilty, tarvitaanko Seinäjoella
noin 1 200 hengen kirkkoa. Epäilyt vain lisäsivät tahtoa saada kirkko rakennetuksi.
Tammikuussa 1958 vietettiin
kirkon harjannostajaisia. Seuraavana kesänä näytti, että torni jää rahapulan vuoksi rakentamatta. Lainaa kuitenkin saatiin, ja seurakunta rohkeni järjestää vapaaehtoisen
kirkollisveron tornin rakentamiseksi. Tornin valutyö aloitettiinkin

Innostunut seurakunta
Seurakuntalaiset olivat aktiivisesti asialla ja keräsivät varoja erilaisiin rahastoihin, mm. penkkirahastoon. Paikallislehdessä oli Lakeuden Risti –palsta, jossa kerrottiin,
millaisia tilaisuuksia esimerkiksi penkkirahaston kartuttamisen
merkeissä on tulossa. Markus Aaltonen arvelee, että Aallon ehdotuksen nimi Lakeuksien risti muuttui Lakeuden Ristiksi paikallislehden toimituksessa. Kielitoimistosta
on vahvistettu, että kirjoitusmuoto
Lakeuden Risti on oikein, koska se
on vakiintunut käytössä, vaikka ei
ihan kieliopillisesti oikein olekaan.
Yli puolet kirkon 82 penkistä
hankittiin lahjoitusvaroin. Penkin
hinta oli 50 000 silloista markkaa. Lahjoituksia tehtiin nimellä
ja nimettömänä. Myös kastemaljan ja urkujen hankintaan kerättiin lahjoituksia. Lahjakirjassa on
kaikkiaan 1 080 nimeä.
Kauppala ja maalaiskunta liittyivät yhteen vuoden 1959 alusta,
ja vuoden 1960 alusta Seinäjoesta tuli kaupunki. Uuden vuoden
aattona 1959 kirkossa järjestettiin ensimmäinen yleisötilaisuus,
vaikka kirkko oli vielä viimeistelyä
vailla. Myös kirkon kolme kelloa
soivat ensimmäisen kerran Seinäjoen kaupungiksi tulon ja uuden
vuoden kunniaksi. Varsinaista vihkiäisjuhlaa vietettiin 9. ja 10.4.
Uuden vuoden aaton hartaus on
järjestetty vuodesta 1959 alkaen joka vuosi – niin myös tänä vuonna.
Lähteet: Ala-Kulju: Seinäjoen kirja
(1963), Markus Aaltonen: Näkyyhän se varmasti 2004
Leena Hautala
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PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 23.10.2013

Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa
toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille
anteeksi Kristuksen tähden.
Jukka Tuppurainen
Ylistaron kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Ef.4:32

Pyhä kuva

Muistatko?

Virren viemää
Virsi 442:5
Auta meitä, Kristuksemme,
rakastamaan kaikkia.
Anna rististäsi voimaa
kutsuasi seurata.

Saat anteeksi

Kaste on tehnyt meidät Kristuksen opetuslapsiksi
ja kristillisen kirkon jäseniksi. Katekismus opettaa
myös, että ”kaste velvoittaa luottamaan yksin
Kristukseen”. Tämä opetus on norjalaisessa virressä.
Sen tekijä on Øystein Hovden (1901–1980) oli
runoilijapappi. Hän oli toisen polven virsirunoilija,
ei kuitenkaan isänsä Anders Hovdenin veroinen.
Suomenkielisen tekstin teki Anna-Maija Raittila.
Virrellä on sama saksalainen sävelmä, jolla sitä
Norjassakin lauletaan.

Mikkelinpäivän koululaisjumalanpalveluksissa synnintunnustuksena laulettiin laulua, jonka kertosäkeessä
ovat sanat: ”Liian usein pahoitan mieltä toisten, siksi pyydän näin: Anna anteeksi, anna minulle anteeksi.” Koululaisten laulu kajahti pontevasti. Laulun sanoin
pyydettiin anteeksi kiusaamiset, rähisemiset, tönimiset, syyttämiset ja valheen puhuminen.
Laulun jälkeen tuli vakuutus anteeksiannosta: ”Jumala on antanut meille Jeesuksen pelastajaksi. Hän
kuulee rukouksemme ja antaa meille kaikki syntimme
anteeksi. Hän lahjoittaa ilon ja rauhan.”
Mietin, menivätkö nämä sanat perille koululaisten
tajuntaan, sydämeen asti. Aivan samaa mietin jumalanpalveluksen yhteisestä ripistä: Huojentuuko mielemme hiljentyessämme rukouksessa ensin tunnustamaan syntimme ja kuullessamme sen jälkeen synninpäästön sanat? Mietin, onko meillä anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen taidon lisäksi myös anteeksiuskomisen taito. Huomaammeko, miten anteeksiannon vakuutuksessa rikkomukset todella korjataan, taakat hellittävät ja kaikki vanha pyyhitään pois?
Pelkistettynä anteeksiantamuksessa on kyse siitä, että loukattu ja vääryyttä kärsinyt vapauttaa vää-

SANA
rintekijän. Sen myötä anteeksiannettua ei enää koskaan tarvitse muistella, eikä siitä muistuteta. Kuitenkaan anteeksiantamus ei ole vain ihmisten keskinäinen sopimus sopuisasta yhteiselämästä eikä ihmisen
hyväntahtoisuutta toinen toistaan kohtaan, vaan kyse on siitä, että Jumala antaa anteeksi. Perimmiltään
anteeksiantamuksen ydin on siinä, että Jumala toimii
silloinkin, kun ihminen antaa toiselle anteeksi kokemansa vääryyden. Sen jälkeen saa uskoa, että ”kaikki
syntimme sinä heität meren syvyyteen” (Miika 7:19).
Elämämme perustuu Jumalan anteeksiantoon. Kun
Jumala antaa anteeksi, hän antaa meille aina ja yhä uudestaan mahdollisuuden alkaa alusta. Jumalan anteeksiantamus ohjaa toimimaan samalla tavoin suhteessa
toisiimme. Kun annamme toisillemme anteeksi, on se
Jumalan käytännön armoa ja rakkautta arjen keskellä.
Kun tunnustamme kiusaamiset, rähisemiset, tönimiset, syyttämiset ja valheen puhumisen näitä tekoja anteeksi pyytäen, ja kun saamme kuulla vapauttavat sanat
”Saat anteeksi”, elämme taas palan matkaan ehjänä.

Arja Peltoketo
Seinäjoen alueseurakunnan kappalainen

Esikoiseni oppi ajamaan polkupyörällä ilman apupyöriä 10.10. ja ensimmäinen hammas lähti 1. adventtisunnuntaina.
Muistan nuo lapselle ja myös isälle tärkeät päivät joka vuosi, silloinkin, kun lapsi ei ole enää kotona. Me muistamme läheisistä ihmisistä monta asiaa, jotka tapahtuivat jonain tiettynä päivänä. Joka kerta muistellessa tapahtumat tulevat kuin uudelleen eläviksi, ovatpa ne
iloisia tai surullisia. Muistamme vielä silloinkin, kun läheisemme on
saateltu viimeiselle taivasmatkalle.
Kristuksen elämän eri vaiheet tulevat eläviksi joka vuosi tiettyjen
juhlapäivien kautta. Emme muista vain Jeesuksen syntymää ja kuolemaa, vaan myös monta muuta Jeesuksen elämän huippuhetkeä. Näiden vuosittaisten juhlapäivien kautta Jeesus on enemmän läsnä koko
yhteiskunnassa kuin ilman niitä. Virren sanoin: ”Jeesuksen muisto ihana, on mieltä ilahduttava.” (VK 300:1)
Syksyn tullen nousi yllättäen yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi arkipyhien, loppiaisen ja helatorstain siirto lauantaille. Monet muistavat edellisen 1970-luvun kokeilun pyhien siirrosta. Vuonna
1992 arkipyhät tulivat takaisin entisille paikoilleen. Se oli ensimmäinen vuoteni pappina. Moni oli iloinen palautuksesta, etenkin koululaiset, saivathan keskellä työviikkoa ylimääräisen vapaapäivän. Vanhemmat virkaveljet tosin huomauttivat, ettei loppiaisen ja helatorstain sanoma enää puhutellut kuten ennen. Kirkossakäynti noina juhlapyhinä on jäänyt laimeaksi.
Miten syntyisi kansalaisliike puolustamaan loppiaista ja helatorstaita? Loppiaisen sanomaa, Jeesus maailman valo, tarvitaan edelleen.
Helatorstai muistuttaa, että Jeesus rukoilee puolestamme taivaassa.
Kristus häiritsee maailman rauhaa myös arkipyhien kautta, mutta se
on Kristuksen tehtävä. Arkipyhien kautta syntyviä katkoksia tasapaksuun elämään tarvitaan. Tuleva pyhäinpäivä, se ei ole vain tavallinen
lauantai. Kristuksen oma on osallinen pyhien näkymättömästä yhteydestä, tässä ajassa ja kerran taivaassa.

KIRKONMÄELTÄ

Piispa tarkastaa

Seinäjoen seurakunnassa on piispantarkastus 27.11.- 1.12. Tuona aikana Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura kiertää koko laajaa Seinäjoen seurakuntaa tutustuen eri alueiden työhön ja toimintaan. Osana tätä
tarkastusta ovat myös vierailut seurakuntalaisten keskuudessa heihin ja
heidän työhönsä ja tehtäviinsä tutustumassa.
Piispantarkastus päättyy sunnuntaina 1.12. klo 12 Lakeuden Ristissä
pidettävään messuun, johon kutsutaan seurakuntalaisia kaikista kappeleista ja alueseurakunnasta.
Nykymuotoinen piispantarkastus on kokonaisuudessaan kuitenkin paljon enemmän kuin tuo muutama päivä. Syksyn aikana ovat hiippakunnan työyhteisökonsulentit vierailleet seurakunnan eri alueilla ja
työalueilla. Luottamushenkilöiden kanssa on ollut omat tapaamisensa. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tarkka kuuleminen on ollut
mahdollista näinkin suuressa seurakunnassa. On saatu mahdollisimman
tarkka kuva seurakuntamme elämästä, sen työstä ja toiminnasta.
Piispantarkastusta varten laaditaan myös ennakkoon kirkkoherran
kertomus seurakunnasta. Kertomus sisältää paljon erilaista tilastotietoa
viimeisten vuosien ajalta, mutta kaikkein merkittävintä siinä ovat sanalliset kuvaukset seurakunnan tilasta ja toiminnasta. Seinäjoen seurakunnassa toimintojen kuvaukset on laatinut jokainen kappeli- ja alueseurakunta erikseen.
Kertomuksen kuvaukset osoittavat, kuinka monipuolista ja hyvää
seurakuntatyötä Seinäjoella tehdään. Minun on kirkkoherrana ollut
helppoa omassa arviossani todeta: ”Seinäjoen seurakunnalla on vankka asema yhä edelleen eri puolilla kaupunkia. Niin kappeliseurakuntien
kuin alueseurakunnankin työ on arvostettua ja luontaiset yhteistyötahot ovat säilyneet. Erityisen arvokasta on yhteistyö ja lämmin suhde Seinäjoen kaupungin kanssa. Seurakunta saa yhä edelleen elää ja toimia
osana ihmisten elämää.”
”On suuri ihme seurakunta Herran! Maailman muoto vaikka katoaa,
on Jeesus Kristus sama ikuisesti, hän itse seurakuntaa rakentaa. Kun vallat vaipuu kirkko yhä elää ja kohti täyttä päivää vaeltaa.” VK 165:1

Jukka Salo
kirkkoherra
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Lakeuden Risti

muistellaan
Vapaalla Pyhäinpäivänä
P

Valssi tuo
hyvän mielen
- Paremmin jaksaa päivätyössä,
kun on harrastus vastapainona.
Mukava mennä maanantaina töihin, kun on ollut viikonloppuna
keikalla, sanoo Seinäjoen alueseurakunnassa lastenohjaajana työskentelevä Pia Lång.
Pia kiertää keikoilla oman orkesterinsa kanssa kylpylöissä, lavoilla, häissä ja syntymäpäivillä.
Orkesterissa soittaa myös pikkuveli, mikä Pian mielestä on mukavaa.
Talvikaudella keikkoja on vain pari
kuukaudessa, kesän loma-, lava- ja
hääkautena enemmän.

Opiskelua
Pia Lång on kotoisin Evijärveltä,
ja pitänyt laulamisesta pienestä
pitäen. Jo 1990-luvun alussa hän
aloitti laulu- ja musiikkiopinnot,
mitä hän pitää välttämättömänä.
Laulamisen tekniikka on oltava
hallussa, että ääni kestää. Yhden
keikan aikana esitettävänä saattaa
olla kuusikymmentäkin laulua.
Normaalisti niitä on 30-40.
1990-luvun puolessa välissä Pia
oli mukana tangokuningatar-kisassakin, ja pääsi kymmenen parhaan
joukkoon.

- En tiedä, vaikka joskus vielä
voi mukaan lähteäkin. Kokemus
oli jännittävä ja mielenkiintoinen, kertoo Pia.

Ihmisten kohtaamista
Harrastuksensa mukavimpana
puolena Pia pitää laulamisen lisäksi ihmisten kohtaamista keikkapaikoilla.
- Tykkään höpötellä ihmisten
kanssa, sanoo hän. – Myös lastenohjaajan työssä saa jutella lasten
ja heidän vanhempiensa kanssa.
Väki tulee keikkapaikoille vapaa-aikaansa viettämään, ja Pia
pitää heidän viihdyttämisestään.
Mukavaa on myös saada palautetta esiintymisestä.
- Ihmiset tykkäävät, kun laulan vanhaa tanssimusiikkia: valsseja, tangoja, humppaa ja foksia.
Valssi tuo hyvän mielen!
Laulutaitoaan Pia Lång saa
käyttää myös työssään lastenohjaajana. Mielellään hän ohjaa lasten laulu- ja leikkihetkiä ja laulaminen liittyy myös kerhojen hartaushetkiin.
Teksti:
Leena Hautala

yhäinpäivää vietetään Suomessa 31.10. ja 6.11. välisenä lauantaina. Juhlapäivä on ollut tällä paikalla vuodesta 1955.
Vuoden 1772 kalenteriuudistuksessa pyhäinpäivä sijoitettiin marraskuun 1. päivää lähinnä olevaan
sunnuntaihin.
Pyhäinpäivässä on sulautunut
yhteen kaksi juhlaa, joita katolisessa kirkossa vietetään vieläkin
erikseen. 1.11. on kaikkien pyhien
päivä, 2.11. on kaikkien uskovien
vainajien muistopäivä. Ensimmäinen juhlista on peräisin 300-luvulta itäisestä kristikunnasta, jälkimmäistä päivää mainitaan vietetyn
ensimmäisen kerran ranskalaisessa
luostarissa vuonna 998.
Pyhäinpäivä ei ole vain vainajien muistopäivä. On tietysti hyvä,
jos ihmiset tajuavat kuuluvansa
pitkään sukupolvien ketjuun ja
haluavat kunnioittaa aikaisemmin
eläneiden muistoa. Kuoleminen sinänsä ei ole juhlapäivän arvoinen
asia, kuoleman voittaminen on.
Pyhäinpäivässä on olennaista usko
pyhien yhteyteen, uskossa elävien
ja kuolleiden yhteenkuuluvuuteen
ja taistelevan ja riemuitsevan seurakunnan vuorovaikutukselle.
Pyhäinpäivän sanomaa julistavat paitsi päivän tekstit myös sen
värit. Liturgisena värinä käytetään punaista, koska kyseessä on
uskossa kilvoitelleiden ja kuolleiden muistopäivä.
Suomessa pyhäinpäivä on jouluaaton lisäksi vuoden vilkkaimpia päiviä hautausmailla. Poisnukkuneiden omaisten haudoille
viedään kynttilöitä.
Ajattelemme uskossa ennen
meitä eläneitä ja sanomme turvallisesti vanhan sielunmessun sanoin:
Herra, anna heille iankaikkinen
lepo, ikuinen valo heitä valaiskoon.
Toivo sävyttää myös muistohetkiä, joita seurakunnissa vietetään pyhäinpäivänä. Niissä luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistokseen. Palava
kynttilä ilmaisee, että poisnuk-

Muistokynttilöitä sytytetään Seinäjoen seurakunnan kirkoissa
tulevana pyhäinpäivänä 420 oman seurakunnan jäsenen
muistoksi, lisäksi muiden evankelisluterilaisten seurakuntien
jäsenille, jotka on haudattu seurakunnan hautausmaille. Törnävän kirkossa muistokynttilöille on teline.
kuneiden muisto elää. Samalla se
julistaa Kristusta, joka tuli valoksi kuoleman varjojen maahan.
Viime vuosikymmeninä Suomeen on pyrkinyt anglosaksista
alkuperää oleva halloween, osin
kaupallinen naamiaisjuhla. Sen
nimi tulee englannin sanasta hallow, joka merkitsee pyhänä pitämistä ja pyhimystä.

Pyhäinpäivän tilaisuudet
Seinäjoen seurakunnan kirkoissa
järjestetään pyhäinpäivänä muistohetket viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden muistolle. Kirkoissa luetaan kunkin alueen hautausmaalle haudattujen evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenten
nimet ja muista evankelisluterilaisista seurakunnista olevien, hautausmaille haudattujen nimet.
Nurmon kirkossa pyhäinpäivän muistohetki on lauantaina
2.11. kello 15. Aamulla kello 10

Hashtagi #twaarna
Pia Långille laulaminen on ilo. Keikkamatkojen huono puoli
ovat pitkät automatkat keikan jälkeen.

Sosiaalinen media ja kaikenlainen internet-hömppä on myrkkyä ainakin miljoonalle suomalaiselle aikuiselle. Enimmäkseen
netti-ilmiö on kauhistuttava. Aiheellista on ihmetellä, miten ihmissuhteet toimivat netissä tai
ettei kohta kukaan muista miten
keskitytään edes yhden paperiarkin mittaiseen tekstiin.
Netti kuulemma muokkaa
ajattelua, oppimista ja maailmakuvaa. Enimmäkseen nettimaailma sekoittaa ihmisen hitaat aivot. Minä ainakin pidän itselleni lähes päivittäin pieniä puhutteluja, joissa muistutan oikeanpuoleista aivosoluani sanomalla:
”Pois koneelta!” Ei meinaa auttaa.
Yhteisöpalvelu Twitteriin voi
naputella 140 merkin pituisia
viestejä kaikkien halukkaiden
töllisteltäviksi. Nyt ovat Mäntsälän papit keksineet uuden
riesan, twaarnan. Se tarkoittaa
sunnuntain saarnatekstin pohjalta nousevaa Twitter-minisaarnaa, jonka tunnus, hashtagi, on:

#twaarna. Sanokaa minun sanoneen. Ei siinä mitään sielun syviä kieliä paljon soitella 140:ssä
merkissä. Vastustan, enkä jaksa
taas johonkin uuteen innostua.
Kävi vain pieni lipsahdus. Menin ja katsoin. Tätä kirjoittaessani on juuri takana sunnuntai, jolloin kirkoissamme luettiin evankeliumiteksti siitä, miten Jeesus
ja ihmiset kohtasivat. Tungoksessa Kapernaumissa neuvokkaat ihmiset keksivät miten apua tarvitseva saatiin Jeesuksen luo. Purkivat katon ja laskivat sairaan katon
läpi alas (Mark. 2: 1–12). Tästä sitten luin minisaarnoja.
Tapio Luoma: ”Usko on luottamusta Jeesukseen, ei omaan
oikeassa olemiseen. Uskon ja
epäuskon kädenväännössä kisaan itseni kanssa.”
Jan Ahonen: ”Minä: ’Laupias, pidä huoli pakolaisista, kodittomista ja kaikista kärsivistä’. Jumala: ’Kas, pyydän ihan samaa
sinulta.’
Visa Viljamaa: ”Minä, niin mo-

on kirkossa normaalisti messu.
Peräseinäjoen kirkossa pyhäinpäivän kirkkoilta on lauantaina 2.11 klo 19. Peräseinäjoen kirkossa ei aamulla vietetä jumalanpalvelusta.
Törnävän kirkossa pyhäinpäivän kirkkoilta on lauantaina
2.11. kello 18. Lakeuden Ristissä
on aamulla kello 10 sanajumalanpalvelus.
Pyhäinpäivänä 2.11. kello 15
on Kitinojan kyläkirkossa messu,
luetaan Kitinojan hautausmaahan
haudattujen nimet.
Kello 18 pyhäinpäivän iltana
Ylistaron kirkossa luetaan kaikkien vuoden aikana Ylistaroon (myös
Kitinojalle) haudattujen seurakuntalaisten nimet ja sytytetään kynttilät. 2.11. aamulla ei ole Ylistarossa
jumalanpalvelusta.
Lähde: Pentti Lempiäinen: Pyhät
ajat, 5. painos, 2000

PAPPI PAKISEE
nin tavoin halvaantunut, en kaipaa muuta kuin sanoja ’Poikani,
sinun syntisi annetaan anteeksi.’
Arto Köykkä: ” Kapernaumilaista virhepysäköintiä: oviaukolla seisoskeleva yleisö tukki pelastustien. Halvaantunut piti viedä
katon kautta ja läpi.”
Vielä yksi lainattu twaarna:
Arkkipiispamme kirjoitti ilmiön
alettua: ”#twaarna on kiehtova,
vaikea ja virkistävä. Yksi lause,
yksi ajatus, vain pieni pala uskoa
ja elämää.”
Mitäs minä sanoin. Eikö tullut
todistetuksi. Ei näin lyhyesti voi
mitään sanoa.

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi

PS. Silti odotan twaarnaasi pimeänä syysiltana. Mietin vaikkapa
sitä, miten kaikuu tulevan joulun
evankeliumi 140 merkillä? Haluaisin itse aloittaa sen ehkä näin:
#twaarna ”Älkää pelätkö!”
Vielä jää satakunta merkkiä
jäljelle. Pitää tuumia.
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Peräseinäjoen hautausmaan uurnalehdon siunaamisjuhla on pyhäinpäivänä 2.11.

Peräseinäjoen uurnalehto valmis
E

nkelipatsas vierellään kaksi kivipylvästä on pystytetty
syksyn aikana Peräseinäjoen hautausmaalle. Enkeli vartioi uurnalehtoaluetta – kivipylväät odottavat nimilaattoja.
- Muistomerkkialueen keskushahmo enkelipatsas oli symboliikaltaan itsestään selvyys. Muistopylväitä on kaksi. Toiseen tulevat
muistolehtoon haudattujen vainajien nimilaatat, ja toiseen seurakunnalle palautetun hautapaikan hautamuistomerkin tiedot,
josta sovitaan aina omaisten kanssa erikseen. Muistomerkkialueella
on myös varaus lisätä muistopylväitä vuosien saatossa nykyisten
pylväiden täyttyessä nimilaatoista, kertoo alueen suunnitellut
puistopäällikkö Esko Karttunen.
Suunnittelussa hänellä oli apu-

na Kauhavan kiviveistämöltä Raimo Puumala, joka toteutti muistomerkkien teknisen suunnittelun, ja taiteilija Heikki Räsänen,
joka suunnitteli ja toteutti enkelipatsaan.
- Törnävän hautausmaan uurnalehdon enkelipatsas oli Heikin
ensimmäisiä töitä isänsä Eeliksen
ohjauksessa vuonna 1984, mainitsee Esko Karttunen.
Peräseinäjoen hautausmaahoitaja Markus Koivisto on tehnyt
alueen laatoitukset apunaan kausityöntekijä.
- Töitä tehdessä on kuullut
monenlaista kommenttia. Useimmin on kysytty, miksi enkelipatsas on noin pieni. Muutama on
maininnut, että haluaa tuhkansa
haudattavan uurnalehtoon. Myös
seurakunnalle takaisin luovutetta-

vista paikoista on kysely, kertoo
Markus Koivisto. Yksi tuhkauurna on jo odottamassa hautaamista
uurnalehtoon.
Uurnalehdon periaate on, että
vaikka seurakunnalla on tiedossa
kaikki alueella olevaa 780 uurnapaikkaa, omaiset eivät niitä tiedä.
Uurnan hautaamisesta huolehtivat seurakunnan työntekijät.
Kukkia voi tuoda alueelle pystytettävään altaaseen ja kynttilöitä
enkelipatsaan juurelle. Uurnalehtoon voidaan haudata myös pariskunta vierekkäisiin paikkoihin, ja
nimilaatat tulevat myös muistopylvääseen vierekkäin.

Teksti ja kuvat:
Leena Hautala

Siionin virsiä
maratonina Kitinojalla
M

aakunnallisessa tapahtumassa veisataan Siionin virret
läpi Kitinojan kyläkirkossa 15.–
17.11. Aivan yötä päivää ei veisata – ja jos aikataulu pitää, tapahtuma päätetään jumalanpalvelukseen
sunnuntaina 17.11. kello 15.
Perjantaina 15.11. aloitetaan
kello 16 ja veisuu lopetetaan
puolen yön aikaan. Illassa pitäisi
laaditun aikataulun mukaan saada veisatuksi 80 virttä.
Lauantaina 16.11. aloitetaan
aamulla kello 8 ja veisuu jatkuu
koko päivän puoleen yöhön saakka. Väliin jätetään jumalanpalveluksessa sunnuntaina käytettävät
virret, ja aikataulu mukaan illan
viimeisen virren pitäisi olla 242.
Sunnuntaina 17.11. aloitetaan
taas aamusta, ja kello 15 on sanajumalanpalvelus, jonka toimittaa Kalle Hiltunen. Jos aikataulu
pettää, voidaan veisuuta jatkaa
jumalanpalveluksen jälkeen.
Veisaamaan voi tulla lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa, vaikka koko ajaksi. Tarjolla on kahvia
koko ajan, perjantaina iltapalaa,

ja Lapuan alueen kuorolaisia, ja
esiveisaajiksi niin kuoronjohtajia
kuin muitakin Siionin virret tuntevia.

Virsimaraton
maaliskuussa

lauantaina ja sunnuntaina ruokaa. Vapaaehtoinen kahviraha on
Lapuan herättäjäjuhlien hyväksi.
Mukaan kutsutaan Seinäjoen

Ja kun alkuun päästään, veisataan myös virsikirja läpi Seinäjoen seurakunnassa sunnuntaina
9.3.2014.
Maratonin järjestämiseen osallistuvat kaikki seurakunnan neljä
aluetta: alueseurakunta, Nurmon,
Peräseinäjoen ja Ylistaron kappeliseurakunta.
Virsikirjan 632 virttä jaetaan
alueiden kesken, jolloin kukin
alue saa veisattavaksi 158 virttä.
Veisuu aloitetaan joka paikassa samaan aikaan eli kello 12, ja urakka on ohi illalla noin kello 21.
Veisuuta johtavat tunnin vuoroissa kanttorit, seurakunnan kuorot ja vapaaehtoiset veisuunjohtajat. Kannattaa laittaa päivä heti
uuteen kalenteriin ja tulla mukaan
veisaamaan. Tulla ja mennä voi
omaan tahtiin.

Piispantarkastus
Seinäjoella
Seinäjoen seurakunnassa toimite- mukaan tulee kirkkovaltuusto, ja
taan piispantarkastus 27.11.– 1.12. myös seurakuntalaiset voivat tulla
Tarkastus alkaa keskiviikkona mukaan.
Tarkastus päättyy piispanmes27.11. Epstorilla aamukahvilla
kello 8.30. Tiivis ohjelma jatkuu suun Lakeuden Ristissä sunnunaamupäivällä Peräseinäjoen Kala- taina 1.12. kello 12. Kappeleissa
järvellä, jossa piispa seurueineen on aamulla jumalanpalvelus kello
tapaa matkailuyrittäjiä. Iltapäiväl- 10, mutta koko laajan seurakunlä vieraillaan Ylistarossa Luoman nan alueelta toivotaan väen lähtePuutuotteella, ja illalla kello 19 on vän Lakeuden Ristiin. Ylistarosta
Ylistaron seurakuntatalolla seura- ja Peräseinäjoelta järjestetään tarkuntailta, johon seurakuntalaiset ovat tervetulleita.
Tarkastus päättyy piispanNurmon lukiolla vieraillaan torstaiaamuna, ja lukimessuun Lakeuden Ristissä
olta jatketaan Atrialla. Iltasunnuntaina 1.12. kello 12.
päivällä piispa vierailee Yle
Koko laajan seurakunnan
Pohjanmaan Seinäjoen toimituksessa ja illalla hän taalueelta toivotaan väen
paa kaupungin johtoa Törlähtevän Lakeuden Ristiin.
nävän kartanossa.
Perjantaipäivä
käytetään työyhteisöneuvotteluun. Sen peen vaatiessa kuljetus. Ilmoittaukatkaisee kello 11 Kansalaistorin tumisesta lisätietoa myöhemmin.
jouluseimen avaus, jonka piispa Messun jälkeen on lähetyslounas
Peura toimittaa ja mukana ovat seurakuntakeskuksessa.
Piispa Simo Peura kertoo haasseurakunnan työntekijät. Seurakuntalaiset ovat myös tervetullei- tattelussa enemmän piispantarkasta. Työyhteisöneuvottelu jatkuu tuksesta seuraavassa, 27.11. ilmeskoko iltapäivän, ja kello 14.30 tyvässä Lakeuden Risti -lehdessä.
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Yksinhuoltaja Arto Kohtala isänpäivätunnelmissa

Lapsi menee kaiken edelle
A

rto Kohtala, 32, on Mainostoimisto Semion toimitusjohtaja, jonka työntekijät tuntevat rentona ja sydämellisenä ihmisenä ja ystävänä. Yrityksessä on
16 työntekijää, jotka työskentelevät uutuuttaan hohtavissa tiloissa
Alaseinäjoenkadulla.
- Minulla on paljon ystäviä, joten olen mielestäni menestynyt.
Lasken menestyksen ystävien määrässä, hän sanoo.
Tärkeitä Artolle ovat ystävät ja
kaikki, joiden kanssa yritys on rakennettu. Eräs henkilö menee kaiken edelle – Arton poika Rasmus.
- Olen valmis siirtämään palavereja ja muita menoja, että voin
olla hänen kanssaan. Lapsi menee
kaiken edelle, Arto kertoo ja esittelee ylpeänä kuvaa pojastaan.
- Hänen kanssa on mukava keskustella. Hän onkin oikea puhekone, joka osaa jo perustella mielipiteitään eikä anna välttämättä ihan
heti periksi, kertoo Arto tyytyväisyyttä äänessään. Hän on opettanut lapselleen nimenomaan periksiantamattomuutta ja positiivista
ajattelua.
- Jos joku asia ei heti onnistu,
niin se laitetaan onnistumaan.
On opittava yrittämään, eikä heti
saa antaa periksi, toteaa Arto. Sen
hän on oppinut yrittäjänä.
- Toisen ihmisen arvostaminen
ja kuunteleminen ovat myös niitä asioita, jotka on hyvä oppia jo
pienenä.

Elämälle tuli tarkoitus
Lapsen syntymä kahdeksan vuotta sitten oli iso juttu ja vaikutti
24-vuotiaan miehen elämään rau-

Hyvä olla yhdessä

Arto ja Rasmus viettävät yhteistä aikaa vaikkapa jäätelöä syöden kauppatorilla.
hoittavasti.
- Rasmus oli enemmän kuin
haluttu. Muistan kuinka kyyneleet
valuivat, enkä meinannut saada
sanaa suustani, kun yritin kertoa
vauvauutiset isälleni.
- Halusin että kaikki on tip
top ennen kuin lapsi syntyy. Tein
itse hoitopöydän ja sängyn.
Syksyisenä päivänä ennen äidin
kanssa laitokselle lähtöä hän silitti itselleen t-paitaa ja aamuviideltä

kävi urheiluliikkeen ovien takana
tarkoituksenaan ostaa verkkarit.
Oli painotettu, että synnytykseen
isän kannattaa laittaa rennot vaatteet, eikä kaapista löytynytkään
sellaisia.
- Ennen lapsen syntymää tein
jopa kolmea työtä yhtä aikaa.
Lapsi muutti elämää, rauhoitti ja
toi elämälle tarkoituksen. Halusin järjestää aikaa hänelle.
Vauva-aika sujui mukavasti ja

suloinen poika valloitti kaikkien
sydämet.
- Hän on ollut sellainen rakkauspakkaus. Poika on aina osannut
näyttää tunteensa, kehuu isä.

Yksinhuoltajaksi
Rasmuksen syntymän jälkeen
vanhempien tiet kuitenkin kulkivat eri suuntiin.
- Suurin syy eroomme oli erilainen arvomaailma. Minä olen evan-

Levossa ja hiljaisuudessaHiljaisuuden
Jumala kaipaa

toimintaa

”Elämä on jatkuvaa kaipauksen
ytimessä olemista.
Ihmisen polte toisen luo.
Jumala kaipaa meitä kotiin,
kutsuu, osoittaa tien.
Me olemme rikottuja
muistoja täynnä,
täynnä uponneita aarteita,
jotka on nostettu hylättyjen
laivojen sylistä
kaikkein merien silmistä
tummien aaltojen laulusta
sormien värähtelevistä
kosketuksista.
Jumalan laulaa meidät kotiin
rakkauslauluna
myrskyävän yön keskeltä.”

Risto Kormilainen

Kävelen Nurmon hämärtyvällä
kirkkomaalla. Tutuista kivistä tarinat ja muistot astuvat sisään mielen taloon. Isä kantamassa pientä arkkua sylissään, kymmenvuotiaiden urhea kunniavartio seisoo
kirkon käytävällä, nuoria miehiä
mustissa puvuissaan laskemassa ystäväänsä mullan syvyyteen,
syliä vielä ikävöivä kolmivuotias
ojentamassa punaista ruusua äidille, arkun hiljaisuudessa satavuotias ja suvun uusiksi sukupolviksi kasvanut saattojoukko.
Tuttujen seurakuntalaisten kasvojen vierelle ilmestyy pian myös

kelisluterilainen ja hän Jehovan todistaja. Yleensä olen hyvin suvaitsevainen, mutta kun ollaan saman
katon alla, ei välttämättä onnistu,
kun toisen toimintatavat sotivat
omaa arvomaailmaa vastaan.
Viisi vuotta kestäneiden oikeusprosessien jälkeen Arto kantaa
Rasmuksen arjesta päävastuun. Äiti asuu Espoossa.
- Aluksi Rasmus asui vuoroviikoin minun ja äitinsä luona, mutta nyt hän asuu pääasiassa minun
kanssani. Välillä hän käy toki äidin luona ja ikäväkin tulee. Minulla on periaate, että äidistä ei
puhuta pahaa. Lapsi ei saa myöskään joutua kiistakapulaksi. Aina
täytyy ajatella lapsen parasta.

omia läheisiä. Nyt näkymä on kuitenkin toisenlainen. Omat vanhemmat tulevat vastaan elämäniloisina ja vahvoina. Isä asettelee
kodin pihamaassa kottaraispönttöjä. Seuraavassa kuvassa ollaan
jo matkalla kalaverkoille, peilinä
kimalteleva merenpinta odottaa

nousevan päivän tuulia. Äidin ilmestyessä tulevat ensimmäisenä
näkyville touhukkaat kädet, valmistuu munkkeja, räiskäleitä. Pienen pojan elämästä ei puutu mitään tärkeää. Elämä on.
Kynttilät syttyvät. Pyhäinpäivän kirkkomaa aaltoilee kaipa-

Kahden miehen taloudessa arki
sujuu mukavasti. Isän ja pojan on
hyvä olla yhdessä.
- Elämä pyörii yritystoiminnan, koulun ja lapsen jalkapalloharrastuksen ympärillä. Pojalla on
neljä kertaa viikossa harjoitukset,
jonne hän menee mielellään. Kyläilemme myös paljon. Meillä on
erilaisia ystäviä, ja saamme olla
monenlaisessa elämässä mukana.
Arto tunnustaa, että kirkossa
tulee käytyä harvakseltaan, mutta
hengelliset asiat eivät ole hänelle
vieraita.
- Mummo pitää huolta, että ne
asiat ovat pysyneet mielessä. Hän
sanoo rukoilevansa meidän puolestamme. Arvostan sitä.
Minna Ylimäki-Hemminki
Kuuntele koko isänpäivähaastattelu Radio Deistä (89,4 mzh) su
10.11. klo 11.15 alkaen.

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

Arkiretriitti 3.–9.3.2014
Seinäjoen srk-keskuksessa. Arkiretriittiin kuuluu päivittäin itsenäinen puolen tunnin rukousmietiskely Raamatun tekstin pohjalta.
Osanottajilla on mahdollisuus valita joko päivittäinen henkilökohtainen tapaaminen ohjaajan kanssa tai vertaisryhmä, jossa kolmen
hengen ryhmässä jaetaan raamatunkohtien esiin nostamia asioita.

Hiljaisuuden lähteellä
Lakeuden Ristin toimituskappelissa klo 17–18:
Ke 30.10 klo 17 rukoushetki:
Helena Turja, virikepuhe Martti Hemminki virsien äärellä: Pyhä
Jumala, pyhä väkevä
Ke 13.11. klo 17 rukoushetki:
Marjatta Nuutinen-Koittola, virikepuhe Artturi Kivineva: Kuolemasta
elämään, Juhani Rekolan teoksen
Kuolemantanssi pohjalta.
Ke 27.11. klo 17 rukoushetki:
Johanna Rinkineva, virikepuhe
Annukka Laine: Pyhät kuvat

Hiljaisuuden retriitti
21.–23.3.2014 Marianpäivä-retriitti Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella. ”Neitsyt
Maria, tiennäyttäjä”. Virikepuheissa pohditaan kysymystä: Mistä
löydämme vakaan suunnan kohti tulevaisuutta? Aiheeseen johdattaa tutkija Anja Ghiselli. Retriitin ohjaa Helena Turja. Retriitin
hinta on 178 €. Seinäjoen seurakuntalainen 130 €. Ilmoittautuminen 3.3. mennessä: Leena Hirvelä
p. 020 7630 923 tai lapua.tuomiokapituli@evl.fi.

uksen valomerenä, suurena, kirkkaana, haikeana rukouksena.
Ajan reunat murtuvat. Ohikiitävää. Kaikki. Siellä he lepäävät tutut seurakuntalaiset, monet ystävät ja omat vanhemmat lakeu-

den avaran taivaan alla. Paljon jää
keskeneräistä, kuhmuraista. Ja
kuitenkin, kiitos heistä. He ovat jo
kotona. Ovathan. Elämän tarkoitus on päästä kotiin.

Jouko Ikola
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Inkeri-työ alkoi avunpyynnöstä
K

aikki alkoi seurakuntamatkasta, jossa olin mukana 90-luvulla Mikko Hautalan ja Jukka
Tuppuraisen toimiessa matkanjohtajina. Silloinen Hietamäen
seurakunnan kirkkoherra kertoi
rehellisesti seurakunnan vaikeasta
tilanteesta ja pyysi apuamme, kertoo Elisa Rajala. Siitä alkoi hänen
Inkeri-innostuksensa.
- Ajattelimme, että kyllä me jotenkin voimme heitä auttaa, muistelee Elisa.
Paljon on tapahtunut sen jälkeen. Hietamäen seurakunnassa
Elisa on käynyt yli 20 kertaa ja on
toiminut pitkään Inkeri-toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan kuuluu seitsemän jäsentä mukaan lukien Mauri-pappi ja
diakoniatyöntekijä.
Inkeri-toimikunta järjestää lähetyslounaita seurakuntakeskuksessa, adventtimyyjäiset, Inkeriiltoja ja muita tapahtumia, joilla
kerätään varoja Inkeri-työlle. Vapaaehtoisten joukko käy Inkerissä ns. hoitomatkoilla kaksi kertaa
vuodessa. Silloin otetaan verikokeita, mitataan verenpaine ja puhutaan terveysasioista. Samalla
viedään vaatteita, kenkiä ja annetaan rahaa mm. lämmitykseen
ja lääkkeiden ostoon tarvitseville. Myös kotikäyntejä on tehty ja
hartaushetkiä pidetty.
- Uskonasioita heille ei tarvitse
opettaa. He opettavat niitä meille, kertoo Elisa nauraen.
Viimeisin Inkerin reissu toteutui elo-syyskuun vaihteessa ja mukana hoitomatkalla olivat Elisan lisäksi Markus Rajala, Mauri Pitkäranta, Riitta Rantanen, Liisa Sundén, Sirkka Kuoppala, Eila Niemi
ja Minna Ylimäki-Hemminki.
Suurin osa heistä on käynyt Inkerissä jo lukuisia kertoja. Matkat
ovat heidän mielestään antoisia ja
opettavaisia.
- Kun reissusta palaa, ei hetkeen turhasta valita, koko joukko
vakuuttaa.

Pastori Mauri Pitkäranta ja 90-vuotias inkerinsuomalainen Vihtori Raikkerus ovat tuttuja jo vuosien takaa.

Lämmin vastaanotto
Reissuun lähdettiin pikkubussilla
aamuvarhain. Peräkärry oli lastattu täyteen ruokaa, kenkiä ja vaatteita, joita oli lahjoitettu Inkerityölle. Koko päivän matkustamisen jälkeen illan hämärtyessä ryhmä saapui Hietamäkeen, joka sijaitsee Pietarin eteläpuolella. Vastaanotto oli lämmin, kuten aina.
Ihan kuin vapaaehtoiset olisivat
saapuneet kotiin.
- Hietamäessä meidät otetaan
aina halaten vastaan. Ja vaikka heillä ei ole paljon varallisuutta, ovat
he varanneet meille pieniä suklaanyssyköitä. He ovat todella vieraanvaraisia, vähään tyytyväisiä ja sydämellisiä ihmisiä. Ja kun sieltä lähdemme, mummot kyynelsilmässä
toivovat, että tulemmehan taas uudestaan, kertoo Elisa Rajala.
- Ja eihän me voida heitä noin
vain jättää, hän lisää. Seuraava
matka tehdään ensi keväänä. Sirkka Kuoppala on yksi innokkaimmista Inkerin kävijöistä. Hän on
ollut mukana noin 20 matkalla.
- Muistan aina, kun kävimme
katsomassa vanhainkodissa Helmimummoa. Kysyimme, että tarvitseeko hän jotain. Hän väitti että ei
tarvitse, koska hänellä oli jo kaikkea. Kuitenkin huomasimme, että

Hietamäen kirkon portailla on jonoksi asti ihmisiä, jotka haluavat mittauttaa verenpaineet ja tietää veriarvonsa. Elisa Rajalalla (vas.) riittää töitä.

Matkalla Inkerissä olivat Liisa Sundén (vas.), Markus Rajala,
Sirkka Kuoppala, Elisa Rajala (oik.) sekä takana Mauri Pitkäranta ja Riitta Rantanen. Kuvasta puuttuu matkalla mukana
olleet Eila Niemi ja Minna Ylimäki-Hemminki.

hänen kaapissaan oli vain näkkileivän pala. Inkerinsuomalaiset ovat
niin vähään tyytyväisiä ja ihania
ihmisiä, kertoo Sirkka Kuoppala.

Raikkeruksen nuoruutta varjostivat monet lähtemiset. Ensimmäisen kerran hän joutui lähtemään kotikylästään vuonna 1942,
kun toisen maailmansodan aikana
Inkerinmaa tyhjennettiin. Karkotuksen määränpää oli Saksa ja
siellä eräs maatalo, jossa hän teki
töitä. Pian tuli taas uusi komennus, tällä kertaa Suomeen ja sen
jälkeen vielä Siperiaan ennen kuin
hän pääsi takaisin kotiseudulle.
- Siperiaa pelkäsin eniten,
mutta ei se niin paha paikka ollut. Emme olleet siellä vankeja,
vaan teimme töitä kuten muutkin. Siperiasta löysin Lempivaimon ja sain kaksi poikaa, hän
kertoo ja muistelee, miten hyvältä
tuntui sitten viimein päästä takaisin kotiseudulle perheen kanssa.
- Lapsuuden kotitalo oli palanut ja kaikki piti aloittaa alusta,
mutta tuntui hyvältä päästä kotiin. Vihtori ja Lempi ehtivät elää

Yhdessä rakennettu
kirkko

Hietamäen seurakunnan kirkkoherra on suomea ja venäjää puhuva Väinö Kuosti. Seurakunnan jäsenmäärä on noin 90. Kirkossa
käy sunnuntaisin 30–50 ihmistä.
Silloisen Ilmajoen rovastikunnan
seurakuntien ja paikallisten yhteistyönä rakennettu kirkko valmistui
ja vihittiin käyttöön 7.1.1995. Aikaisemmin suurin osa seurakunnan jäsenistä oli inkerinsuomalaisia, mutta sittemmin seurakunta
on venäläistynyt.
- Seurakunnan inkerinsuomalaiset vanhenevat ja nuorempi
polvi ei enää osaa suomea. 5–10
vuoden päästä enää ei suomenkielisiä siellä taida olla ja meidän

työmme seurakunnassa päättyy.
Mutta niin kauan kuin nämä tutut inkerinsuomalaiset elävät ja
kaipaavat yhteyttä meihin suomalaisiin, käymme siellä, suunnittelee Elisa Rajala.

Oma paikka kirkossa
Yksi Hietamäen seurakunnan kantavista jäsenistä on Vihtori Raikkerus, joka on ollut seurakunnan
toiminnassa mukana alusta lähtien ja kantanut vastuuta mm. kirkkoneuvoston puheenjohtajana.
- Aiemmin kirkkosali oli sunnuntaisin täynnä, mutta nykyään
niin ei enää ole. Suomenkielisiä
on entistä vähemmän, harmittelee Raikkerus. Hän toivoo, että
jumalanpalvelukset pidettäisiin
suomeksi, mutta yhä useammin
kieli on vaihtunut venäjäksi.
- Opin suomen kielen lapsena.
Kouluissa sitä opetettiin vuoteen
1938 asti, muistelee Raikkerus.

yhdessä 51 onnellista vuotta ennen kuin vaimo menehtyi vuonna 2000 liikenneonnettomuudessa kirkkomatkalla.
- Kaipaan häntä vieläkin, kertoo Raikkerus kyyneleet silmissä.
Keväästä syksyyn hyväkuntoinen mies häärää puutarhassa. Koko
hänen tonttinsa on viljelty, kuten
kaikilla inkerinsuomalaisilla. Puutarhasta löytyy perunaa, kurkkua,
salaattia, porkkanaa, sipulia sekä marjapensaita ja omenapuita.
Niiden turvin hän elää yli talven.
Sunnuntaisin Vihtori pukee puvun
päälle ja lähtee kirkkoon. Ja istuu
omalle paikalleen, kirkon oven viereen ja laulaa yhdessä seurakunnan
kanssa tuttuja virsiä, jotka ovat
häntä niin usein lohduttaneet.

Teksti ja kuvat:
Minna Ylimäki-Hemminki
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Aloitusjumalanpalvelus 27.10.

Rippikouluryhmiä ensi vuonna 28
R

ippikouluihin ilmoittautuminen on päättynyt, ja määräaikaan mennessä ilmoittautui liki 600 nuorta seurakunnan
rippikouluihin. Ryhmiä on ensi
vuonna kaikkiaan 28. Aloitusjumalanpalvelusta vietetään 27.10.
Ylistarossa ryhmiä on yksi, Peräseinäjoella kaksi, Nurmossa yhdeksän ja Seinäjoella 16 ryhmää.
Osa seinäjokelaisista käy rippikoulunsa järjestöjen leireillä tai Kuortaneella urheilurippikouluissa.
- Jos nyt joku ei ole vielä rippikouluun ilmoittautunut, kannattaa kiireesti ottaa yhteyttä
rippikoulupappeihin, sanoo alueseurakunnan nuorisotyön johtaja
Pete Ketola. Hän korostaa, että
myös muualla rippikoulunsa käyvien olisi ilmoittauduttava, koska
seurakuntaan tutustutaan omassa
kotiseurakunnassa.
Rippikoulupappien yhteystiedot löytyvät tämän jutun lopusta.
Tarjotuista vaihtoehdoista kolme rippikoulua ei toteudu, koska
ilmoittautuneita oli liian vähän.
Sähköinen ilmoittautuminen
oli nyt toista kertaa, ja pastori
Henna Salo toteaa, että vieläkin
oli vähän opettelua, ja joitain in-

himillisiä virheitä tuli. Jako ryhmiin sujui kuitenkin paremmin ja
helpommin kuin viime vuonna.

Koko perheen juttu
Rippikoulu ei kosketa vain heitä
noin 600 nuorta, jotka ensi vuonna rippikoulun käyvät. Rippikoulu
on pastori Henna Salon mukaan
koko seurakuntaperheen juttu:
Rippikoulu koskettaa nuorten perheitä, sukulaisia ja muita läheisiä,
isosia, riparimummoja ja –vaareja
ja myös kaikkia seurakuntalaisia,
jotka ovat mukana toivottamassa
nuoria mukaan tilaisuuksiin.
Rippikoulun aloitusjumalanpalveluksia vietetään Seinäjoen
seurakunnan kirkoissa sunnuntaina 27.10. kello 10. Jumalanpalveluksiin kutsutaan ensi vuonna rippikoulun käyviä perheineen. Jumalanpalvelusten jälkeen
kerrotaan rippikoulusta lyhyissä
infotilaisuuksissa. Kirjeet ilmoittautuneille on jo lähetetty.
Ylistarossa tarjotaan kirkkokahvit. Peräseinäjoella rippikoululaiset saavat jumalanpalveluksen jälkeen monisteet kokoontumiskerroista ja ohjeet kerättävistä
merkeistä.

Alueseurakunnan
rippikoulut

Alueseurakunnan rippikoulut, niiden vetäjät ja ensimmäinen kokoontuminen:
Hiihtoloma Posiolla, Minna Lainimo ja Erja Kinnunen,
6.11.2013 klo 16.
Hiihtoloma Honkiniemessä,
Tuire Wuorijärvi ja Tiina Pihlaja,
13.11.2013 klo 18.
Honkiniemi 1 A, Jani LatvaNikkola ja Marika Taipalus,
20.11.2013 klo 17.
Honkiniemi 1, B, Tuire
Wuorijärvi ja Erja Kinnunen,
13.11.2013 klo 16.
Honkiniemi 2, Jukka Tuppurainen, 21.11.2013 klo 17.30.
Honkiniemi 3 A, Jani Latva-Nikkola ja Matti Pihlaja,
27.11.2013 klo 16.30.
Honkiniemi 3B, Tuire
Wuorijärvi ja Sari Mäkelä,
25.11.2013 klo 18.
Honkiniemi 4 A, Anna Saaristo, 26.11.2013 klo 17.
Honkiniemi 4 B, Sanna
Ålander ja Marika Taipalus,
20.11.2013 klo 16.
Honkiniemi 5 A, Merja Lampila, Sami Nortunen, 26.11.2013

klo 16.
Honkiniemi 5 B, Arja Peltoketo, 12.11.2013 klo 16.
Honkiniemi 6 A, Jarmo Happonen, Juha Jutila, 13.11.2013
klo 17.
Honkiniemi 6 B, Sanna Ålander, Antti Norja, 11.12.2013 klo
16.
Marttinen, Helena Turja ja
Antti Norja, 31.10.2013 klo 17.
Saaristo, Mauri Pitkäranta ja
Pete Ketola, 21.11.2013 klo 16.
Päiväripari, Merja Lampila ja
Juha Jutila, 25.11.2013 klo 16.

Nurmon rippikoulut

Riparipassit jaetaan su 27.10. klo
10 rippikoulun aloitusjumalanpalveluksessa Nurmon kirkossa.
Jos et pääse paikalle, ota yhteyttä Maija Kuljuun puh. 050 511
7500 riparipassin saamiseksi.
Rippikoululaisten kotikirkkohetket Nurmon kirkossa:
Lankari 1, ma 28.10.
klo 15.30–16.15.
Lankari 2, ma 28.10.
klo 16.15-17.00.
Lankari 3, ti 29.10.
klo 15.30–16.15.

T

oimin viime kesän kesäteologina Seinäjoen seurakunnassa ja haluaisin jakaa asioita, joita
kesäteologina työskennellessäni
opin tai havaitsin.
Nuoria kiinnostaa aidosti kristinusko nykyäänkin. Se voi kuulostaa kummalliselta, kun puhutaan rippikoulusta, jossa sen tulisi
olla täysin selvä asia. Jokaisella on
omat motiivinsa tulla rippikoululeirille. Oli se sitten, että oppisi
Jeesuksesta enemmän tai että saa
paljon rahaa ja lahjoja.
Nuoret tekivät leirillä itsenäisesti oppimispäiväkirjaa ja niitä
lukiessa yllätyin positiivisesti siitä, kuinka kovimpiakin tyyppejä kiinnostivat uskonasiat. Yritin
rohkaista miettimään ja kyseenalaistamaan. Rippikoulussa nuorilla on tilaisuus viikon ajan kysellä, ihmetellä ja miettiä. Työntekijät ovat rippikoulussa nuoria
varten, niin kuin heille siitä muistutin. Tulisi pyrkiä saamaan nuoria entistä enemmän seurakunnan
toimintaan ja opettaa nuoria kasvamaan kristittyinä, sillä näissä
nuorissa on seurakuntamme ja läheistemme tulevaisuus.
Itse opin tutustumaan nuoriin
rohkeammin kuin aikaisemmin.
Joskus ei oikein tiedä, mitä pitäisi sanoa. Kysyminen ja leikkiminen ovat parhaita muotoja päästä
nuoria lähemmäksi. Jostain pienestä kysymyksestä voivat avautua mielenkiintoiset keskustelut
tai hulvattomat vitsit. On hankalaa ottaa kontaktia hiljaisimpiin
ja yksinäisiin nuoriin, mutta sitäkin harjoittelin ja mielestäni onnistuneeni jotenkuten. Se oli yksi onnistuneimmista tavoitteista
työskennellessäni.
Rippikouluissa opin myös

Kuva: Mikael Tammilehto

Mitä opin kesäteologina?

Janna Renko työskenteli Seinäjoen seurakunnassa kesäteologina.
enemmän opettamaan. Sain pitää
monia erilaisia oppitunteja aina
Jeesuksesta syntiin asti. Oli hienoa nähdä, kuinka nuoret kuuntelivat ja miettivät. Kysymyksiä ei
tullut oppitunneilla esiin, mutta
oppimispäiväkirjoista niitä löytyi. Olin otettu rippikoululaisten
palautteesta, jossa he kertoivat
että osasin opettaa hyvin ja mukavalla tavalla, sekä kaikkein koskettavin kommentti oli: Ymmärtää nuoria. Olin sanaton tuosta
kommentista ja samalla hyvin
kiitollinen. On hienoa huomata onnistuneensa! Suosittelenkin
lämpimästi panostamaan leireillä
oppimispäiväkirjoihin!
Rippikoulussa puhuttelin nuoria sanomalla rakkaat nuoret. Viimeisellä leirillä kerroin, että olen
sanonut heitä rakkaiksi aivan tarkoituksella, koska he ovat oikeasti

rakkaita nuoria. He ovat Jumalalle rakkaita, minulle rakkaita ja
omille perheilleen rakkaita. Kesäteologina ollessani sain maistaa
hieman sitä, miten ja kuinka suurella rakkaudella Jeesus rakastaa
meitä, ja se sama rakkaus virtasi
myös minussa pienenä kultahippuna rippikoululaisia kohtaan. Se
on ollut elämässäni yksi hienoimmista tunteista, jota on hankalaa
selittää järjellisesti. Opin siis rakastamaan hieman enemmän lähimmäisiäni, jotka ovat ainutlaatuisia yksilöitä jokainen.
Kaikista selvin asia on, että
rippikoulussa opitaan Jeesuksesta. Se koskee myös ohjaajia, jotka
joutuvat miettimään rankkoja kysymyksiä rippikoululaisten kanssa
tai yrittävät selittää mahdollisimman yksinkertaisesti, mikä Pyhä
Henki on. Koskaan ei voi puhua

liikaa Jeesuksesta, sillä Hänhän
kuoli meidän syntien ja pelastuksemme tähden, joten miksi emme
kertoisi siitä muillekin?
Leikkiminen on rippikouluissa äärettömän tärkeä ja yhdistävä
tekijä, joten isosilla on valtavan
suuri rooli siinä, että leiriläiset
saadaan ryhmäytettyä yhdeksi
isoksi tiimiksi. Siinä oli jälleen
kerran itselleni muistutus siitä,
kuinka leikkiminen tekee aikuisillekin erittäin hyvää!
Rippikoulu on nuorille suuri
askel omassa elämässä. Rippikoulussa on mahdollisuus päästä kysymään, ihmettelemään ja keskustelemaan uskon asioista. Isosilla
on valtava vaikutus leiriläisiin ja
siihen, mitä leiriläiset ajattelevat
leirin jälkeen uskovista nuorista.
Isoset ovat kristittynä roolimallina omille leiriläisilleen ja näyttävät omalla esimerkillään, millaisia
uskovat nuoret ovat. Henkilökohtaisesti koen, että rippikoulu on
kirkon tärkeimpiä tehtäviä. Rippikouluihin tulee panostaa ja huolehtia siitä, että nuoret saavat kuulla Raamatun sanaa, ilosanoman
Jeesuksesta ja siitä, että he ovat pelastettuja Kristuksen omina.
Toivon ja rukoilen kaikkea hyvää niille nuorille, joihin sain kesän
aikana tutustua! Kuten leirilläkin
sanoin, että jos emme tapaa enää
tässä elämässä, niin toivottavasti näemme taas Taivaassa. Kiitän
myös Seinäjoen seurakuntaa mahtavasta kesätyöstä ja ihanista työtovereista, joiden kanssa sain leirejä toteuttaa. Kesäni oli suorastaan
upea, enkä tule koskaan unohtamaan tätä kallisarvoista aikaa!
Janna Renko
teologian ylioppilas

Lankari 4, ti 29.10.
klo 16.15-17.00
Lankari 5, ke 30.10.
klo 16.15-17.00.
Päiväripari Hyllykallio,
ti 29.10. klo 17.00-17.45.
Hiihtoloma Taivalkoski
+ muualle menijät,
ke 30.10. klo 15.30–16.15
Seikkailu Posio, ke 30.10.
klo 17.00-17.45.

Rippikoulupapit:

Alueseurakunta:
Jani Latva-Nikkola,
puh. 044 580 6641,
jani.latva-nikkola@evl.fi
Nurmo:
Henna Salo,
puh. 044 580 6636,
henna.salo@evl.fi
Peräseinäjoki:
Irja Hietala,
puh. 040 753 3268,
irja.hietala@evl.fi
Ylistaro:
Jukka Tuppurainen,
puh. 050 431 3354,
jukka.tuppurainen@evl.fi

Paras
perintö

E

nää ei lapsille joka kodissa
opeteta kristinuskon perusasioita, kuten iltarukousta tai kirkossakäyntiä. Kristillinen perintö
ja arvomaailma siirtyivät ennen
luontevasti sukupolvelta toiselle ja kantoivat vaikeina aikoina,
mutta siirtyminen ei tänä päivänä
ole enää itsestään selvyys, sanoo
Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki.
Kristillisen perinteen siirtäminen on Hanna Salomäen luennon
aiheena lapsen oikeuksien päivänä, keskiviikkona 20.11. klo 18
Kirkonkrannin auditoriossa, AlaKuljun katu 1 D (käynti talon takaa). Luennon otsikkona on Paras perintö.
Mukana tilaisuudessa ovat
myös lapsi- ja perhetyön kappalainen Arja Peltoketo Seinäjoen
alueseurakunnasta ja tiedottaja
Minna Ylimäki-Hemminki. Tervetuloa vanhemmat, kummit,
vaarit, mummit sekä muut asiasta
kiinnostuneet.
Luento on osa Seinäjoen seurakunnan 150-vuotisjuhlavuoden
ohjelmaa.

Lakeuden Risti

Läänintaiteilija Hanna Korhonen kokoaa seurakuntalaisilta
taiteen ja uskonnon välisiä kokemuksia.
teemoista niiden näyttämöllistämisestä.
Taiteen ja uskonnon välisiä kokemuksia kerätään kirjallisesti seurakunnan viidessä kirkossa: kirkkojen aulatiloihin asetetaan postilaatikot, joihin voi jättää omia
kirjoituksiaan teoksen teemoista
23.10.–31.12.2013. Viestejä tekijöille voi laittaa myös sähköpos-

Perheuutisia
Hautaan siunattu

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Jaakko Johannes Lähdesmäki 86 v,
Veikko Matias Saloniemi 81 v, Mikko Toivo Topias Kaartinen 71 v, Ansa
Anelma Sivonen 69 v, Sirkka Ritva
Liisa Lemponen 69 v, Martti Antero Takala 57 v, Taimi Tuulikki Pohjola 100 v, Elli Marjatta Myllymäki 91
v, Alma Amalia Ristimäki 79 v, Marja-Liisa Amanda Köykkä 68 v, Kirsti Viola Myllymäki 91 v, Tapani Kullervo Åkerman 81 v, Greta Karin Tikka 80 v, Aino Siviä Lehtimäki 73 v,
Kaisu Tuulikki Setälä 72 v, Anna-Liisa Luomala 88 v, Irja Annikki Pihlajamaa 82 v, Tapani Jaakko Saranpää
69 v, Heikki Juhani Kankaanpää 78
v, Unto Mikael Mäenpää 91 v, Martta Esteri Reipas 77 v, Tytti Hillevi YliHemminki 30 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Irja Sofia Hautanen 101 v, Simo Vihtori Uitto 77 v, Kari Viljo Matias Kortesoja 61 v, Panu Jussi Olavi Kuusisto 41 v, Poikavauva Mäkinen, Seija
Liisa Regina Juusola 81 v, Pauli Matias Knaapila 89 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Markku Juhani Koivisto 64
v, Esa Heikki Samuel Rantakari 63 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Pentti Juhani Kattelus 79 v, Taimi
Talvikki Jalonen 81 v, Eeva Maria
Samppala 78 v, Ville Jaakko Iisakki
Suomalainen 19 v

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Peter Ralf Kronqvist ja Maiju Johanna Kuhna, Niko Jaakko Hermanni
Ala-Lahti ja Anne-Mari Ojala, Mikko

Markus Siikaniemi ja Niina Ulla Johanna Mielonen, Hermanni Juhanpoika Ala-Viinikka ja Henna Maria
Kujanpää, Sami Antero Lehtonen ja
Maarit Anneli Keski-Sikkilä, Mikko
Juho Antero Valli ja Tytti Helena Järvelä, Jussi Tapani Eväsoja ja Johanna Maarit Määttä, Tero Tapani Hilli ja Jenna Maarit Jalonen, Matti Arto Tapani Jaskari ja Tuuli Maria Kaurila, Marko Jaakko Ryssy ja Johanna
Elina Huovinen, Tomi Kyösti Rakkolainen ja Jenni Johanna Vakkuri, Veli-Matti Pukkinen ja Jaana Katariina Salomäki, Seppo Juhani Lempinen ja Tuija Hannele Vainiola, Atte
Einari Lanttola ja Anu Hannele Hankaniemi, Tommi Juhani Kamppinen
ja Annamari Tuulia Järvenpää, Saku
Markus Kaunismäki ja Virpi Marjut
Nikkola, Jesse Mikael Hautala ja Anna Matleena Sirviö, Esa Juhani Kurki ja Anne Kaarina Keko, Mika Herman Autio ja Tiina Johanna Savela,
Jukka Tapio Ylimäki ja Anna-Kaarina
Kantola, Veli-Matti Johannes Varila ja Caroliina Cecilia Nordqvist, Samuli Matias Mäkela ja Saara Karoliina Nuottajärvi, Jarno Kalevi Räikkälä ja Tanja Maria Ylinen.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Henri Johannes Välisaari ja Elina
Maarit Talvitie, Vesa Matias Sillanpää ja Jenna Susanna Mäkelä, Timo
Johannes Mäenpää ja Noora Pauliina Liminka, Ville-Pekka Mäkynen ja
Maria Helena Lähdesmäki, Ari Ville
Tapio Männistö ja Johanna Eveliina
Paavola, Jarkko Hannu Mikael Perkiö ja Paula Susanna Hakala, AnttiVille Salomon Alkula ja Jenni Tuulia
Hovila, Vesa Pekka Peltonen ja Henna Ida-Maria Alho.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Hannu Antero Viitasaari ja
Sari Katriina Lepistö

IKKUNA MAAILMALLE

tilla. Materiaalia on kerätty myös
Uskontojen uhrien tuki ry:n kautta. Palautuslaatikoiden läheisyydessä on esite, jossa kerrotaan projektista enemmän.
- Teksti voi olla tositapahtumiin perustuva kuvaus, muistikuva, runo, laulu, dialogin pätkä.
Koska kyseessä on nykytanssiteos
myös kaikki keholliset tuntemukset ja muistikuvat ovat erityisiä
kiinnostuksen kohteita. Jos mieluummin soitat ja kerrot puhelimessa kokemuksistasi, niin sekin
käy mainiosti, kannustaa läänintaiteilija Hanna Korhonen.
Jokaisen esityksen yhteydessä
on asiantuntija alustamassa ja johdattamassa keskusteluun yleisön
kanssa. Ensi-ilta on 24.1.2014 klo
19.15 Seinäjoen kaupunginteatterin Verstas-teatterissa ja esityksiä
on yhteensä vain viisi. Liput esityksiin saa kaupunginteatterin lippumyymälästä.
Hanna Korhoseen voi ottaa
yhteyttä numeroon 029 5330
813, sähköpostilla hanna.korhonen@minedu.fi
Lisätietoja projektista saa Seinäjoen kaupunginteatterin nettisivuilta www.seinajoenkaupunginteatteri.fi

Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Sami Aarne Johannes Puskala ja Tiina Elisa Tellervo Salo, Marko Tapani Näykki ja Kirsi Maria
Kytömäki,Joonas Esko Matias Mäenpää ja Iida Anni Sofia Valli.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Elias Anttoni Hintsala, Luka Oliver
Lammintakanen, Tiara Aurora Elisabet Manninen, Oona Aleksandra Manner, Tatu Hermanni Rajala, Amanda Iida Vilhelmiina Rantala, Aapeli Edward Taurula, Seela Vilma Selina Tyyvi, Jesse Henrik Winter, Aatu Nuutti Olavi Haaparanta,
Peetu Alarik Hakala, Eeli Niki Valdemar Harjunpää, Peppi Helmiina Miettinen, Tinja Linnea Heleena
Raiski, Joel Onni Oliver Auru, Silja
Elina Hautamäki, Aada Ellen Amanda Hämälä, Ella Sanna Sofia Kuosmanen, Ella Sisko Lehtiniemi, Jare Samuli Niemelä, Lenni Aukusti
Vallivaara, Viivi Matilda Välikangas,
Ellen Matilda Maaria Ahonniska,
Adessa Adalmiina Hautamäki, Patrik Johannes Hotakainen, Laura
Marianne Kallio, Linnea Eva Amalia Koivuniemi, Remi Alfred Kortesluoma, Aleksi Arjo Kristian Laine,
Joel Aleksanteri Latva-Äijö, Jonna
Juulia Möykkymäki, Leo Veikko Rudi Nuutinen, Tauno Wilhelm Juhani Pohjasniemi, Renne Matti Mikael Rauhala, Sofie Siiri Emilia Rohunen, Ian Eliamani Foya, Wäinämö
Eero Markus Ihamäki, Aarne-Iisakki Jaakko Juhani Kontiola, Janni Sini Elisabeth Korpela, Nelli Liisa Maria Nieminen, Enni Miriam Nurminiemi, Senni Susanna Salo, Anni Iiris Välimäki.

Lähettien sukupolvenvaihdos
Seurakunnan nimikkoläheteissä on meneillään sukupolvenvaihdos. Pitkään on tuettu lähettejä, jotka ovat nyt lähtemässä tai lähteneet eläkepäivien viettoon.
Ylistaron nimikkoläheteistä Leena Pasanen ja Pirkko Igendia ovat jäämässä eläkkeelle. Leena Pasasen työpaikkaa Ilembulan sairaalaa voi tukea esimerkiksi Naisten kabinetin kokoontumisissa Kasperin Toimintojen talolla.
Seinäjoen nimikkolähetti Kirsti Kirjavaisen lähtöjuhlaa ja kiitosseuroja vietettiin lokakuun alussa.
Lähtösaarnassa Kirsti
kertoi miten lähetys on tukenut ja rohkaissut kylien
naisia tulemaan näkyviin,
naisilla on nyt rohkeutta ja
halua vaikuttaa oman yhteisönsä elämään.
Kirsti pohti, miten upeaa
on kuulla ja nähdä, kun luku- ja kirjoitustaito antavat
Kirsti Kirjavaisen lähtöjuhlaa
ihmiselle arvon ja vahvisvietettiin lokakuun alussa.
tavat häntä vaikuttamaan
yhteisössään.
- Ei enää peukalonjälkeä paperiin ja voi kirjoittaa oman nimensä!
Vammaista ihmistä on saatettu koko elämänsä ajan kutsua
sokeaksi tai vammaiseksi, kun hän saa nimen hän muuttuu
olemassa olevaksi.
- Kiitos jokaiselle Seinäjoen seurakunnan jäsenelle siitä, että olette minua kantaneet rukouksin tällä tiellä. Olen saanut
useasti kokea olevani sillan rakentaja, ihan konkreettisesti samalla vieden sanomaa Kristuksesta, joka rakensi sillan Jumalan ja meidän ihmisten välille, totesi Kirsti Kirjavainen.
Kuva: Pia Ketola

P

aleltunut taivas on nykytanssi/nykyteatteriteos, jonka aiheena on hengellisyyden positiivisten ulottuvuuksien lisäksi uskonnollisen yhteisön sisällä tapahtuva henkinen väkivalta ja
myös muualla yhteiskunnassa
ilmenevä henkinen manipulointi
ja vallan väärinkäyttö.
Erityisenä mielenkiinnon kohteena on uskonnollisten yhteisöjen
suhtautuminen taiteisiin, ihmisen
luovuuteen ja taiteen esiintymiseen osana yhteisön toimintaa. Teos esitetään tammi- helmikuussa
Seinäjoen kaupunginteatterissa.
Paleltunut taivas -projektiin
kuuluu laaja yleisötyö, jonka
Hanna Korhonen tekee osana
yleisötyön läänintaiteilijan työtään Taiteen edistämiskeskuksen
Pohjanmaan toimipisteessä. Projektissa tehdään mm. haastatteluja ja kerätään ihmisten kirjallisia
ja suullisia kokemuksia taiteen ja
uskonnon välisistä kohtaamisista
ja hengellisestä väkivallasta. Yleisöllä on myös mahdollisuus tulla
luomaan teosta yhdessä työryhmän kanssa.
Yhteistyössä on mukana myös
Seinäjoen evankelisluterilainen
seurakunta, jonka pappi keskustelee tekijöiden kanssa teoksen

Kuva: Janne Oosi

Tanssi/teatteriteos
kaipaa materiaalia
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Tukijoita tarvitaan
Ylistaron nimikkolähettiperhe Ruotsala tekee työtä Virossa.
- Kaikki ovat tärkeitä. Ilman Suomessa tapahtuvaa työtä ei
ole mahdollista mennä kaikkeen maailmaan. Jokainen meistä on kutsuttu lähetystyöhön, sijoituspaikat ja tehtävät voivat
vain olla hyvin erilaisia.
- Lähetystyö tarvitsee tukijoita ja jokainen pieni teko, leipomus, kudottu sukka tai esirukous auttaa viemään sanomaa
kiusatuille, ahtaalla oleville tai epäilijöille, vakuuttavat Ruotsalat – Pia, Tero, Vilja ja Viola.
Ristin kantajiksi
Merja Kramsu Pietarista kertoo kirjeessään tarinan:
- Vienan Kemissä, Valkeanmeren rannalla on pieni seurakunta. Seurakunta sai aikanaan vanhan apteekin kirkokseen. Siitä
puuttui kuitenkin risti. Seurakunta-aktiivi, Galina, meni sahalle
ristiä tilaamaan. Työmiehet kieltäytyvät sitä tekemästä: ”Mitä
sie ristillä teet, ethän sie ole vielä kuolukkaan?”, he vastasivat.
Galina ei tästä säikähtänyt, vaan meni pomon puheille. Pomo teki ristin, olihan Galina ollut sahalla työssä noin 30 vuotta. Galina sitoi ristin selkäänsä ja käveli muutaman kilometrin sahalta läpi kaupungin kirkolle. Vastaantulijat ihmettelivät kantamusta. Tähän Galina napakasti vastasi: ”Kullakin on
oma ristinsä”.
- Me teemme työtä, että evankeliumi saisi yhä uudelleen
kutsua, hoitaa ja lohduttaa ihmisiä Inkerin kirkossa tässä suuressa maassa, johon se on kutsuttu työtä tekemään, kirjoittaa
Merja Kramsu.

Nurmon kappeliseurakunnasta:
Emil Onni Mikael Fors, Eliisa Susanna Varpula, Oiva Vilho Matias Syrjälä, Samuel Heikki Aukusti Saukko, Sara Julia Käpylä, Kiira Karoliina Siekkinen, Veeti Ilmari Pellikka,
Laura-Lumina Eija Anita Rajaniemi,
Maija Sofia Ylinen, Emilia Bertta Aurora Autio, Oona-Maria Wilhelmiina
Ruuskanen, Eemi Alexander Paananen, Noora Elisa Juppo, Liinu Amanda Vuorela, Saku Matias Mäenpää,
Henry Robert Juhani Harriman, Yona Markus Rantala, Senni Maria Repola, Onni Aatto Johannes Lepistö,
Akseli Iivari Kultti, Milla Jasmin Olivia Koivunen, Mette Anni Fredriika Lahtinen, Aurora Viivi Amanda
Luoma, Eemeli Otto Aleksanteri Toivonen, Matias Juho Johannes Luo-

ma, Benjamin Luukas Hakola, Touho Aleksanteri Suvisalmi, Hilma Hilja Susanna Lehtimaa, Verneri Armas
Eevert Pyykkö, Samuel Anton Sakari Rasku, Veeti Vesanpoika Peltonen.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Senja Aliisa Koivula, Eerika Henni Elena Viljakainen, Selina Maria
Hannele Saariaho, Emilia Vilhelmiina Lamminpää.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Tuomas Antero Eemil Karhu, Julius Jaakko Hermanni Tammela, Aatu
Hermanni Kärnä, Aaro Ilmari Pouttu, Senni Katariina Leinonen.

Lakeuden Risti
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Jälleennäkemisen ilo
tuo ihmiset kirkkoon

Ruokapankkikeräyksellä jouluiloa
vähävaraisille

umalanpalvelus on kaiken seurakuntaelämän keskus Ruotsin
Lundin Helgeandin seurakunnassa. Miten siihen on päästy, siitä
kertoo Seinäjoen kaikille avoimilla jumalanpalveluspäivillä helmikuussa 2014 vieraana oleva kirkkoherra Fredrik Modéus.
Helgeandin seurakunnassa jumalanpalvelus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Viikko toisensa
jälkeen kirkko täyttyy seurakunnan työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja seurakuntalaisista, joille
on annettu mahdollisuus olla mukana erilaisissa tehtävissä.
- Kotiseurakunnassani keskipisteenä on osallisuus. Se tarkoittaa
sitä, että mahdollisimman moni
seurakuntalainen saa vaikuttaa siihen, miten jumalanpalvelusta vietetään. Osallisuus toimii parhaiten
silloin, kun jumalanpalvelusta leimaa jälleennäkemisen ilo, korostaa Modéus.
- Kun kehitämme jumalanpalvelusta, emme kehitä vain yhtä seurakuntaelämän osa-aluetta
vaan koko seurakuntaelämää. Jumalanpalvelus pitää ottaa takaisin
työmme keskiöön ja sen tulisi olla
kaikkien työmuotojen yhteinen

Lokakuun ensimmäisenä päivänä
alkoi Ruokapankki-keräys, jonka
tuotolla saadaan apua ja jouluiloa
vähävaraisten talouksiin. Vuoden
loppuun kestävän keräyksen tuotto käytetään lähinnä jouluruokakassiavustuksiin.
Joulukeräys Ruokapankin hyväksi on järjestetty useamman kerran. Viime vuonna keräys tuotti
erinomaisesti, ja jouluinen ruokakassi jaettiin jopa 700 taloudelle.
- Tänä vuonna ruoka-apua tarvitsevien kotitalouksien määrä
saattaa olla vielä hieman suurempi, kertoo Seinäjoen alueseurakunnan diakoniajohtaja Otto Savolainen. Joulukuussa kahtena päivänä
jaettavissa jouluruokakasseissa on
Ruokapankin kassien tavallisen
sisällön lisäksi jouluisia elintarvikkeita. Niillä vähävaraisissa talouksissa joulupöytään saadaan luotua
monipuolisuutta. Elintarvikkeiden
lisäksi kassista löytyy perheen nuorimmille pieni lahjakortti.
- Saadun palautteen perusteella jouluinen ruokakassi on suuri apu vähävaraisissa perheissä.
Mielikuvituksen avulla ruoka-apu
saadaan riittämään perheissä koko joulun yli, kertoo Savolainen.
Ruokapankki välittää ympäri vuoden maksutonta ruokaavustusta tilapäisesti vaikeassa
elämäntilanteessa oleville kotitalouksille. Usein ruoka-avun tarpeessa olevien perheiden ja kotitalouksien on tingittävä jopa jokapäiväisestä leivästä.
Ruokapankki toimii Seinäjoen alueseurakunnan diakoniatyön
alaisena. Ruokapankin setelin saa
diakoniatyöntekijältä ja sillä voi
käydä noutamassa avustuspaketin

J

Tutkimusmateriaalipyyntö:
Kokemuksista
kuolleen
läsnäolosta
Kokemukset kuolleen läsnäolosta
ovat melko yleisiä, vaikka niitä onkin vain vähän tutkittu. Markku
Siltala, TM, pappi, psykoterapeutti tekee uskontotieteen väitöskirjatutkimusta kokemuksista kuolleen
läsnäolosta tai yhteydenotosta.
Kokemukset voivat olla unia,
näkyjä, tuntemuksia läsnäolosta tai kosketuksesta, tuoksu- tai
kuuloaistimuksia – mitä tahansa
kokemuksia kuolleen läsnäolosta.
- Kuvaile kokemuksiasi mahdollisimman tarkasti ja laajasti,
pienetkin yksityiskohdat ovat tärkeitä. Kerro myös, mitä kokemukset merkitsevät Sinulle? Ovatko ne
vaikuttaneet käsityksiisi elämästä ja kuolemasta? Miten? kysyy
Markku Siltala.
Kertomukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tutkimus@
markkusiltala.fi tai Markku Siltala,
Kartanontie 3 B 6, 60800 Ilmajoki
Tutkimus tehdään Helsingin
yliopistossa. Aineistoa käytetään
hyvän tutkimustavan mukaisesti,
anonyymisti henkilön tunnistamista suojaten. Lisätietoja www.
markkusiltala.fi.

Fredrik Modéus tuo terveiset Ruotsista Lundin Helgeandin
seurakunnan Seinäjoen jumalanpalveluspäiville. Hänen puheensa tulkataan suomeksi.
kokoontuminen, hän jatkaa.
Nyt Helgeandin mallia sovelletaan laajasti eri puolilla Ruotsia, ja myös muissa Pohjoismaissa.
Seinäjoen jumalanpalveluspäivillä
on mahdollisuus kuulla lisää Helgeandin mallista, ja saada vinkkejä
ja ideoita myös Suomen seurakunnista. Päiviä vietetään 4.–6.2.2014
Seinäjoki Areenassa. Päivien teemana on yhteisöllisyys, osallisuus
ja vieraanvaraisuus. Seinäjoella pa-

rahat evähät odottavat!
Jumalanpalveluspäivien koko
ohjelma ja ilmoittautumislomake
on osoitteessa: http://sakasti.evl.
fi/jumalanpalveluspaivat. Ilmoittautuminen päättyy 20.12.
Tervetulleeksi toivotetaan seurakuntien työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset. Vain
tuhat ensimmäistä mahtuu mukaan!

Arja Peltoketo voitti
patalappukisan
Y

li 500 Käsityömessu–vierasta
äänesti Lähetyssopen osastolla pappien tekemistä patalapuista kauneinta. Kisa herätti suurta
kiinnostusta.
Eniten ääniä keräsi Arja Peltoketo ommellulla patalapullaan.
Patalappukisan voittajalle toimitetaan yllätyspalkinto.
Kaikki patalaput ovat nyt
nähtävillä ja ostettavissa Lähetyssopen näyteikkunassa. Ikkunasta
löytyy myös Tapio Luoman edelliseen patalappukisaan tekemä
voittoluomus.
Äänestyksen lisäksi sai yrittää
yhdistää tekijä ja kuva.
Voittajan Arja Peltokedon pa-

talappu numero 5 sai 117 ääntä.
Muut patalappujen tekijät:
Numero 1: Henna Salo
Numero 2: Auli Härkönen
Numero 3: Jani Latva-Nikkola
Numero 4: Minna Lainimo
Numero 6: Jarmo Happonen
Numero 7: Anna Saaristo
Numero 8: Liisa Rantala
Numero 9: Aila Orsila
Numero 10: Sanna Ålander
Lähetyssopen osastolla esiteltiin myös Seinäjoen kirkkorasoja,
ja mallin suunnittelijan MarjaLeena Orpanan tekemiä ohjeita
myytiin useita kymmeniä. Kirkkorasan ohjeita voi ostaa Lähetyssopesta Matti Visannin kujalta.

Ystävän tuvalta. Siellä pusseja on
jakamassa vapaaehtoisten joukko.
Jotkut heistä ovat olleet mukana
jo yli 10 vuotta.
Keräysesite on jaettu joka talouteen alueseurakunnan alueella, ja
niitä löytyy myös paikallisista pankeista. Lahjoittamalla Ruokapankille voi olla mukana tekemässä hyvää ja auttamassa oman kaupungin
apua tarvitsevia. Alueseurakunnan
diakoniatyöntekijät voivat kertoa
sekä Ruokapankin toiminnasta että
keräyksestä enemmän.
Tiina Palmunen

Hajusteyliherkkä
jää helposti kotiin
Vaikka tarkkoja lukuja ei tiedetä, arvioidaan että jopa 10–40 %
suomalaisista on herkistynyt hajusteille ja tuoksuille.
Hajusteyliherkkyys voi ilmetä monin eri tavoin, esimerkiksi
päänsärkynä, pahoinvointina ja
hengitystieoireina. Reaktio voi
seurata melkein mistä tahansa kemiallisista hajusteista ja herkimmillä myös luonnollisista hajuista.
Vaiva voi estää hajusteyliherk-

kää osallistumasta kodin ulkopuolisiin rientoihin, sillä koskaan
ei voi tietää, keitä muita bussissa
matkustaa tai kuka istuu lähellä
jumalanpalveluksessa. Edellä mainittujen syiden vuoksi on hyvä
harkita voimakkaiden tuoksujen,
kuten hajuvesien ja voimakkaasti
hajustettujen deodoranttien käyttöä jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.
Tiina Palmunen

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

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

* FYSIKAALISET HOIDOT * LYMFATERAPIA * HIERONNAT *

Ilmoita

Lakeuden Ristissä!
Lisätietoja:

lakeudenristilehti@evl.fi
tai puh. 0400 954 747

Osa Ruokapankin jakamista
tuotteista saadaan lahjoituksina, osa on EU-tukea ja osa
ostetaan tuotanto- ja liikelaitoksilta sekä yksityisiltä.

Patalappuäänestys herätti suurta mielenkiintoa Käsityömessuilla Seinäjoki Areenassa.

Lakeuden Risti

AR-kukka
Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

11

Kaikki kukkakauppa- ja hautausalan palvelut saman katon alta
luotettavasti ja ammattitaidolla

Paula-Stiina

Kukka- ja hautauspalvelu
Nikolaintie 2, 61100 Peräseinäjoki
puh. 040 934 9380, 040 5218 918

kukkakauppa@paulastiina.ﬁ, www.paulastiina.ﬁ

Terveyshoitola Myötätuuli

Seinäjoen Kukka- ja Hautauspalvelu

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

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

Lääkinnällistä kuntoutusta vuodesta 1997
Lymfaterapeutti, sis. kir. sairaanhoitaja Marjut Nurmela

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

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

Nurmon Kukka- ja Hautauspalvelu

LAKEUDEN HAMMAS

Tervetuloa
tutustumaan
uudistuneeseen
myymäläämme!
Naisten vaatteiden
erikoisliike, koot 36–54

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO

VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI
P. 044 530 2281

HAUTAKIVET

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

Keskuskatu 11, Seinäjoki
p. 045 147 2277
Ark. 10–17.30 La 10–14

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
Mäenpääntie 237 KAUHAVA
puh. 0400 164 554

30 v

HIRVILAMMI

raimo.puumala@hautakivisuunnittelu.ﬁ

Vapaudentie 53, Seinäjoki, p. 06 - 420 7500

Puh. 06 434 6420

www.hirvilamminhautaustoimisto.fi

www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

Ilmoita

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

Kela-pätevyys, sopimukset Seinäjoen ja Vaasan
terveyskeskusten kanssa potilaiden kuntoutuksesta.

Lakeuden Ristissä!

Lisätietoja:
www.lakeudenristilehti.fi
tai puh. 0400 954 747

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

Sähköasennukset
ammattitaidolla!

Vakkurinkatu 1, 60320 Seinäjoki
www.superwatti.fi

Tunnelmallisia hetkiä
Härmän Kylpylässä

Välkkilänkatu 5,
60120 SEINÄJOKI
Puh. 06-414 7035
www.kareliakeittiot.fi
www.pihla.fi

Uudet

ikkunat ja ovet

mittojen ja toiveiden mukaan,
paikoilleen asennettuina!
Myös reilulla Pihla-rahoituksella.

Soita ja pyydä tarjous: Ville Levy 040 - 6485729

Konsertit Anssin Jussin Areenassa:
La 9.11. klo 18.00 Katri Helenan 50 v. taiteilijajuhlakonsertti
Konsertti 35 € | Konsertti + illallinen 60 €

Pe 20.12. klo 19.00 Jukka Kuoppamäen Joulumielellä-konsertti
Konsertti 25 € | Konsertti + illallinen 55 €

Joululounas Ravintola Banketissa
18.-20.12. klo 11-14 katamme juhlavan joulupöydän
tunnelmalliseen Ravintola Bankettiin. 21,50 €/hlö

×
×
×
×
×
×
×
×

Postikortit
Kalenterit
Käyntikortit
Kirjekuoret
Kutsut
Tarrat
Kangastaulut
Kiitoskortit

×
×
×
×
×
×
×
×

Roll-upit
Kangasseinät
Messuosastot
Mainosteippaukset
Yritysliput
Esitteet
Valokaappifilmit
Muovikortit

n
Lahjakortti o ja!
lah
aina toivottu

VARAA AJOISSA! Myyntipalvelu puh. (06) 483 1600, myynti@harmankuntokeskus.fi

Vaasantie 22, Ylihärmä | Puh. (06) 483 1600
www.harmankylpyla.fi

Kaikki kätevästi saman katon alta.
Nopeasti, laadusta tinkimättä.
e
mm
ele 30-17
v
l
Pa in 8. a!
lo
is
ark rvetu
Te

Kopiokeskus EPKK Oy
Ruukintie 88, 60101 SEINÄJOKI
Puh. 06 420 6700

007690
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Piti olla tarpeeksi rohkea
tavaroita.
- Teimme kuorman ja otimme lehmät. Minun piti ajaa niitä,
mutta ne menivät minne sattuu.
Äiti oli kuorman päällä ja käski
minut ajamaan hevosta. Äiti kun
otti lehmät, ne tulivat perässä rivissä. Ajoin hevosta Sortavalan ja
Lahdenpohjan välisellä valtatiellä,
jossa oli kova liikenne. Sotilaat
päivittelivät, eikö hevosen ohjiin
ole kuin tuo lapsi. Kuorma oli parireessä, tie vietti keskelle. Huusin
äidille, että nyt jäädään auton alle. Äiti huusi: ’Et jää, mee vaan!’
- Lahdenpohjassa pysähdyttiin
lepuuttamaan hevosta ja lehmiä.
Äiti käski mennä katsomaan, joko isän serkku on lähtenyt Helsinkiin, jossa perheellä oli asunto.
Menin miesporukan ohi, enkä
kiinnittänyt siihen mitään huomiota, kun kuulin yhtäkkiä isän
äänen. Pyörähdin ympäri, ja siinä hän oli. Isä ihmetteli, mistä
siihen tulin. Niin isälle selvisi,
missä perhe on, kun muut miehet
vielä haikailivat perheidensä olinpaikkaa, kertoo Emma Levijoki.
Hän muistelee, miten sota-aikana
lehdissä oli runsaasti ilmoituksia,
joissa perheiden jäsenet etsivät
toisiaan.
Kaksi muuta kertaa sai perhe
hakea tavaroitaan Jaakkimasta,
kunnes raja lopullisesti sulkeutui.

Tornioon ja takaisin
Emma Levijoki on seinäjokelaisilla tuttu kätilö niin synnytyslaitokselta kuin neuvolastakin.

Vuosikymmenten aikana oppivat seinäjokelaiset synnyttäjät tuntemaan kätilö Emma Levijoen, joka teki
työtä ensin Seinäjoen synnytyslaitoksella, sitten neuvolassa. Hänen työskentelynsä oli synnyttäjille turvallista
– mukana oli huumoria ja joskus kipakkuuttakin.

H

än sanoo kätilökoulutuksessa korostetun, että pitää olla
tarpeeksi rohkea, mutta rohkeutta häneltä on vaadittu myös yksityiselämässä.
Emma o.s. Veijalaisen elämäntarina alkaa luovutetusta Karjalasta Jaakkiman pitäjästä Miklin
kylästä. Siellä hän syntyi vuonna
1928 eli hän on hiljattain viettänyt 85-vuotispäiväänsä.
-En koskaan ajatellut, että
näin vanhaksi eläisin, sanoo hän.
Koti Jaakkimassa oli Laatokan
lähellä, noin 1,5 kilometrin päässä. Maanviljelystilalla Emma ja
hänen sisarensa oppivat pienestä
pitäen tekemään työtä.
- Kotona oli tehtävä, mitä käsketään. Toteltava oli, eikä työtä
voinut sälyttää toiselle. Isällä oli
aina ”punainen minuutti”. Äiti
vaati hyvää jälkeä. Piti tehdä vaikka kolmeen kertaan, että työ tuli
tehdyksi hyvin.

Evakkoon
Syksyllä 1939 lähtivät reserviläiset ensin ylimääräisiin kertausharjoituksiin ja sitten marraskuun lopussa syttyi talvisota. Emma Levijoen isä oli yli 40-vuotias
ja kuului nostoväkeen, mutta joutui joululta lähtemään armeijaan.
Mikkelistä tuli kaikille kolmelle
lapselle kortti.
- Minun kortissani luki: ’Älä

itke mun lapseni kallis, minä saavun, jos Luoja sen suo. Jäänen
kentälle, niin toverit teille, viime
tervehdykseni tuo’. Minä muistan
sen vieläkin!
Jaakkimassa Emma Levijoen
kotona oli isän iäkäs serkku puolisoineen pommituksia paossa.
”Vanha herra” oli ollut Pietarissa
rautateillä töissä, ja vaikka Viipuri
oli kaukana, tykkien jyly kuului.
Mies totesi, että nyt venäläinen
menee Viipuriin päin ja jatkoi: Kun se on siellä, meille tulee lähtö.
Helmikuussa tuli sitten pelätty viesti: Naapurin poika koputti yöllä ikkunaan. Äiti luuli,
että tuodaan viestiä perheen isän
kaatumisesta, mutta viestintuojalla olikin kehotus koota tavarat.
Tunnin päästä olisi kokoontuminen parin kilometrin päähän kylän koululle. Reppuihin oli jo pakattuna tärkeimmät tavarat.
- Koululla sitten odoteltiin lisäohjeita, ja aamuyöllä tuli lähtökäsky. Me erkanimme äidin ja
sisarusten kanssa muusta joukosta ja lähdimme hevosella äidin
syntymäkotiin Parikkalaan. Kylään jäi nuorempia ihmisiä, jotka
ruokkivat ja lypsivät karjan, kertoo Emma Levijoki.
Kun rauha tuli, kerrottiin kodin jäävän Venäjälle. Lupa kuitenkin annettiin käydä hakemassa

Parikkalastakin oli lähdettävä,
perhe vietiin Helsingin lähelle. Viikon, parin päästä annettiin
määräys lähteä Simoon. Simon
asemalla ei päästetty junasta ulos,
vaan määräys oli mennä Alatornioon. Sinne tuli myöhemmin
perheen isäkin, joka kävi hetken
Ruotsin puolella töissä. Kaipuu
oli kuitenkin Parikkalaan, ja niin
perhe palasi äidin syntymäkotiin.
Kun jatkosota alkoi, oli lähdettävä taas, nyt tosin oli seitsemän
tuntia aikaa. Määränpäänä oli
Hankasalmi. Kun rintama eteni,
palasi perhe Parikkalaan. Rintama oli edelleen aika lähellä, sillä
tykkimiehinä olleet äidin veljet
kävivät välillä kotona kahvilla.
Lentokoneet lensivät yllä, ja saattoivat ampuakin ihmisiä, joten
varovainen oli oltava.
Äidille tuli veljeltä kirje, että
tämä oli päässyt Jaakkimaan katsomaan heidän kotiaan, joka oli
ehjänä – ei ikkunaruutuakaan ollut mennyt rikki. Kirjeessä todettiin, että kiire lähtö oli ollut talossa talvisodan jälkeen asuneillakin,
kaikki oli hujan hajan, kanat vintillä ja saunan muuripadassa rasvainen ruokarantu.
Perhe palasi Jaakkimaan, isä oli
rintamalla, äiti viljeli lasten kanssa peltoja, ja Emma oli hevostyttö.
- Valjastin hevosen nopsasti.
Kaikkia maatöitä olen tehnyt,
paitsi en kyntänyt enkä ojaa kaivanut. Isä neuvoi, miten niittokoneen terä pitää olla ylä- ja alamäessä, että se leikkaa mahdollisimman tarkasti.
Koti Karjalassa jouduttiin kuitenkin jättämään lopullisesti, kun
jatkosota päättyi.
- Taas oltiin junassa, eikä meille kerrottu, minne mennään. Seinäjoelta lähdettyä juna meni kovaa, ja kun se pysähtyi, asemalla
luki Närpes, eikä puhuttu suo-

men sanaa!
Olojen vakiinnuttua perhe osti
asutustilan Ilmajoelta.

Kätilöksi
Emma Levijoen tulevaisuuden
ura alkoi selvitä monen mutkan
kautta, kun hän pääsi harjoittelijaksi Hämeenlinnan synnytyslaitokselle. Puoli vuotta meni siellä,
sen jälkeen hän pääsi lastenhoitajaksi erääseen perheeseen, ja haki
Kätilöopistoon.
- Kaikki hokivat, miten vaikea
sinne on päästä. Laitoin paperit,
mutta sieltä ei tullut mitään tietoa. Palveluspaikkani vuokralainen kertoi, että olen päässyt kouluun, ja niin koulutus alkoi. Olin
19-vuotias. Meitä oli 50 tyttöä, ja
heti aluksi todettiin, että kolmen
kuukauden päästä nähdään, kuka jää. Kymmenen meistä joutui
lähtemään. Opiskelimme teoriaa
ja käytäntöä koko ajan rinnakkain. Kaksi vuotta oli opiskelua,
ja synnytyksiä piti hoitaa ennen
valmistumista 60.
Emmaa pyydettiin valmistumisen jälkeen työhön Parikkalaan, mutta äiti vastusti todeten,
että rajan kiroista on saatu tarpeeksi. Niin työpaikaksi tuli Seinäjoen synnytyslaitos.
Lämpimästi ja huvittuneesti
Emma Levijoki muistelee kunnanlääkäri Tarmo Kähköstä, jonka kanssa temperamentikas kätilö
otti joskus yhteen, mutta puolin
ja toisin sattuneet tuiskahdukset
unohdettiin saman tien. Hupai-

siakin tilanteita sattui.
- Arvostan jokaisen työtä, eikä
toisen työhön saa puuttua, jos sitä ei tunne.
- Meille opetettiin Kätilöopistolla, että kun olet yksin hoitamassa synnytystä jossakin mökissä, pitää olla tarpeeksi rohkea,
mutta liian rohkea ei saa olla.
Emma Levijoki kertoo joutuneensa hätäkastamaan vauvoja
– sekin opetettiin koulutuksessa.
Jostakin syystä työ tulin usein hänen osalleen. Mennessään kirkkoherranvirastoon virkatodistusta
hakemaan Emma sai kuulla kanslisti Anna Riepposelta: - Tässä se
meidän kirkkoherran kilpailija
tulee!
Hätäkastetodistuksissa oli usein
Emman nimi.
Useimmiten raskaus päättyy
onnellisesti, mutta murheellisiakin tapauksia synnytyslaitoksella
tuli eteen: Lapsi kuoli synnytyksessä tai syntyi kuolleena. Hautaustoimisto Pajusen omistaja
tuli laittamaan lapsia arkkuun, ja
usein Emma oli auttamassa.
Joskus äiti oli synnytyksen jälkeen huonossa kunnossa: - Monta kertaa menin viereiseen huoneeseen ja laitoin kädet ristiin ja
rukoilin, että äiti selviäisi.
Vaikka Emma Levijoki opiskeli myöhemmin myös erikoissairaanhoitajaksi virkavaatimusten
muututtua, hän sanoo aina olleensa kätilö.
Teksti ja kuvat:
Leena Hautala

Laatokan rannassa Veijalaisen perhettä ja muita kyläläisiä
odottamassa laivaa, joka vie väen kirkkoon.

Veijalaisen perhe vuonna 1938: vasemmalla isä kasvot poispäin, takana Emma, veli, sitten perheen äiti, vierailulla ollut
äidin serkku ja oikealla Emman sisar.

