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Työyhteisön työtä
T

ätä kirjoittaessani seurakunnan ensi vuoden budjetti on
hallinnon päätöksiä vaille valmis.
Talousarvion laatiminen on
seurakunnassa koko työyhteisön
työtä. Siihen osallistuvat työalavastaavat ja usein myös muu henkilökunta alue- ja kappeliseurakunnissa. Myös alue- ja kappelineuvostot
antavat
talousarvioehdotuksista
lausuntonsa.
Tälläkin kertaa jouduttiin tekemään monenlaisia suunnitelmia ja
priorisointipäätöksiä, kun toimintakatetta oli supistettava kuluvan
vuoden talousarvioon verrattuna
ja lisäksi henkilöstökuluja koko
seurakunnan tasolla oli vähennettävä 10 henkilötyövuoden verran.
Ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan seurakuntatyön
budjetista suurimmat panostukset kohdistuvat nuorisotyöhön,
lapsityöhön ja diakoniatyöhön.
Lähetysmäärärahoja budjettiesitykseen on varattu lähes 280 000
euroa eli saman verran kuin kuluvana vuonna.
Seurakunnan kiinteistötoimeen
kohdistuvat kustannukset ovat
merkittävät, mikä on selvää ottaen huomioon seurakunnan suuren
kiinteistömassan ja toisaalta kiinteistökulujen vuosittaisen kasvun.
Kiinteistökulujen supistamiseksi
seurakunnassa puntaroidaan tar-

Systemaattisella
talouden suunnittelulla
ja tehokkailla tasapainottamistoimilla
seurakunnan on
mahdollista saavuttaa
hyväksyttävä vuosikatteen taso muutaman
vuoden sisällä.

kasti eri kiinteistöjen käyttöasteita
ja seurakuntatyön todellisia kokoontumistilatarpeita. Seurakunnalla ei ole enää mahdollisuutta
levittäytyä laajasti jokaiselle asuinalueelle entisten vuosien tapaan
ainakaan omia toimitiloja rakentamalla. Onneksi muitakin mahdollisuuksia on. Tälläkin hetkellä toimintaa on joillakin alueilla
vuokratiloissa.
Talousarvioesityksessä verotuloihin suhteessa vuoden 2013
talousarvioon ei ole laskettu lainkaan kasvua. Tähän on syynä erityisesti yhteisverotuotto, joka toteutuu huomattavasti alhaisempana tänä vuonna kuin mitä oli
arvioitu.
Merkittävä muutos talousarvioesityksessä on vuosikatteen nousu
vuoden 2013 talousarvion 387
321 eurosta yli 570 000 euroon.
Taso ei vielä riitä kattamaan seurakunnan vuosittaisia poistoja tai
toisaalta investointeja ja lainanlyhennyksiä, mutta suunta on aivan
oikea. Systemaattisella talouden
suunnittelulla ja tehokkailla tasapainottamistoimilla seurakunnan
on mahdollista saavuttaa hyväksyttävä vuosikatteen taso muutaman vuoden sisällä. Näin uskomme ja siihen panostamme.
Titta Luoma-Kohtala
hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
”Kristillinen usko on epäjohdonmukainen
yhdistelmä oikeudenmukaisuutta ja armoa.
Yhtäältä meidät tuomitaan laiminlyöntiemme ja rakkaudettomien tekojemme
nojalla, mutta toisaalta meidät armahdetaan ilman että edes aavistamme sitä,
pelkästään Jumalan hyvyyden ja armon
nojalla.”

Lakeuden Risti

Piispa Eero Huovinen tuomiosunnuntaista

Lakeuden Ristin kuoro harjoitteli jo marraskuun puolessa välissä joulun esiintymisiä ja kuorovierailuja varten. Kuoroa johtaa Tapio Lempola.

Kanttori kiirehtii
juhlasta juhlaan
T

untemattoman sotilaan Koskelan sanoin ”Silloin on mentävä, kun asiat vaatii” kuvaa kanttori Tapio Lempola työtä. Kanttorit ja papit ovat työssä, on joulu
tai juhannus, pyhäinpäivä tai pääsiäinen.
Joka kanttorin työhön lähtee,
tietää olevansa töissä useimpina
viikonloppuina ja juhlapyhinä. Tapio Lempola sanoo, että oikeastaan
työ on elämäntapa, tapa elää kirkkovuotta.
- Alueseurakunnassa on neljä
kanttoria, ja työvuorot järjestetään siten, että joka neljäs vuosi
joulunpyhät ovat vapaat, ja lisäksi
joka kanttorilla yksi joulunpyhistä. Tänä vuonna minulla on vapaa tapaninpäivä, kertoo hän.
Aattona Tapion työt alkavat
vasta illalla kello 22 Lakeuden
Ristin jouluyön messussa. Jouluaamuna kello 8 hän soittaa jumalanpalveluksessa Lakeuden Ristissä ja lähtee sitten papin ja johtamansa Lakeuden Ristin kuoron
kanssa vierailulle Kivipuron sairasja kuntoutuskeskukseen ja Kivipuron toimintakeskukseen.
- Kuorovierailut kuuluvat perinteisesti seurakunnan kuorojen
ja niitä johtavien kanttoreiden
jouluun. Pitkään kuorossa laulaneille ei tule joulua ilman näitä laitoskäyntejä. Kivipurossa eräs paappa antoi yhtenä vuonna palautetta:
Nyt meillekin tuli joulu! Jos sellaisen tuntemuksen voi tuottaa, kannattaa mennä.
Tapio Lempola kertoo, että
seurakunnan laajennuttua on kap-

peliseurakuntien ja alueseurakunnan kuorojen vuorottelu vähentänyt joulun ajan kuorokäyntejä.
Tänä vuonna esimerkiksi peräseinäjokelaiset vierailevat Myllyrannassa, Myllypuistosairaalassa ja
Myllypuistokodissa. Aattoaamuna
kello 9 piispa tai kirkkoherra käy
tervehdyksellä kanttorin ja laulajien kanssa keskussairaalassa, aattona vieraillaan myös Eskoossa.
Seinäjoen kirkkokuoro käy jouluaamuna Simunanrannassa ja Tammikujan Kivipurossa.

Jouluun ei kyllästy
Kanttorit laulavat ja soittavat
kymmenissä adventti- ja joulujuhlissa ja Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksissa. Tapio Lempola sanoo, että jouluun ei kyllästy, vain jouluruokaan. Lukuisia
laatikoita, kinkkuja, riisipuuroja
ja torttukahveja nautitaan ”viran
puolesta” joulun alla.
- Kun joulupäivänä kaivaa niitä samoja ruokia jääkaapista, tekee pizzaa mieli, naurahtaa hän.
Kun työssä on adventin aika
”haipakkaa”, ei tarvitse osallistua
kaupalliseen jouluun, kuunnella
kauppojen joulumusiikkia. Vaikka kanttorin työ ei kovin meluisaa
olekaan, Tapio Lempola nauttii
kotona hiljaisuudesta. Musiikin
kuuntelu jää vähemmälle.
Työpaikkavierailut yrityksissä
joulun alla ovat positiivisia tapahtumia. Työntekijät odottavat niitä,
ja seurakunnan tervehdyksen viejät tuntevat olevansa tervetulleita.
- Mieliinpainuvimpia yritys-

vierailuja on ollut eräs vierailu
rehutehtaalla aatonaaton iltapäivällä. Tehtaan tuotantoa oli ajettu alas pyhien ajaksi, miehet kokoontuivat yhteen, ja tunnelma
oli harras – oli joulutunnelma.

Kanttorin suosikit
Haastattelun päätteeksi kanttori
Tapio Lempola joutuu haastavan
tehtävän eteen. Hän joutuu nimeämään lempivirtensä niin adventtivirsistä kuin jouluvirsistäkin sekä lempijoululaulunsa.
- Suomalainen jouluidylli on
jotenkin hiljaisen harras. Kyseessä
on kuitenkin iloinen, kristikunnan toiseksi suurin juhla, syntymän ilojuhla. Siksi adventtivirsistä suosikkini on numero 10
”Iloitse kaikki kansa”.
- Jouluvirsistä ei voi tietenkään
sivuuttaa Enkeli taivaan –virttä,
mutta kyllä virsi 27 ”Juhlimaan
tulkaa” on ehdoton suosikkini.
Joululauluja Tapio Lempola
miettiikin sitten pidempään: - Sibeliuksen joululaulut tietenkin
ovat hienoja, mutta ”Taas kaikki
kauniit muistot” on paras. Siihen
liittyvät niin monet perinteet ja siinä on joku oma tunnelmansa, jota ei löydy muista joululauluista.
Turun joulurauhan julistus ja sen
jälkeen radiosta soi tuo joululaulu
Sulo Saaritsin laulamana ja Tauno
Äikää säestää uruilla… Myös ilman
Jussi Björlingin laulamaa Adamin
”Oi jouluyötä” joulumusiikista jää
puuttumaan jotakin olennaista.
Teksti ja kuva:
Leena Hautala
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PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 27.11.2013

- Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee!
Hoosianna korkeuksissa!
Jukka Tuppurainen
Ylistaron kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Mark. 11:10

Pyhä kuva

Joulusaarna

Virsi 6:1
Käy, kansa,
Herraasi vastaan,
nyt kiiruhda riemuiten
ja palmuista oksia taita
ilosaatossa Kristuksen.
Jo katsele, tytär Siion,
kirkkauttaan ja riemuitse
ja kuuluta laupeuttaan!

Virren viemää

Ruotsalaisen Erik Nyströmin adventtivirsi ilmestyi
ensi kerran Ruotsin vapaakirkon laulukirjassa 1894.
Virren aiheena on Siionin tyttären eli seurakunnan
riemu Kristuksen saapumisesta. Amerikkalaisen James
McGranahanin (1840–1907) säveltämästä laulusta on
Ruotsissa tullut hyvin suosittu ja se on vakiinnuttanut
asemansa 1. adventtisunnuntain kulkuelauluna. Virrellä
on siellä samantapainen asema kuin Voglerin Hoosiannahymnillä Suomessa. Reippaan marssilaulun sävelmin
ollaan menossa ottamaan vastaan Kristusta. Juhlamieli
viriää. Virren kirjoittaja Erik Nyström (1842–1907)
väitteli 23-vuotiaana tohtoriksi kreikan kielen alalta.
Adventtivirtensä Nyström kirjoitti Missionsförbundetin
laulukirjaan, jonka toimitustyöstä hänellä oli päävastuu.
Suomennoksen kertosäe on Anna-Maija Raittilan käsialaa.

Joulun valmistelua

Lapsena aloitin joulun odotuksen hyvissä ajoin. Minulle ei riittänyt tavallinen joulukalenteri, vaan tein itse kalenterin, josta aloin laskea päiviä jouluun jo sata
päivää ennen joulua.
Lapsuuden perinteisiin kuului myös joulunäytelmä, jonka esitimme kotona jouluaattona siskojeni
kanssa. Tuota näytelmää piti tietysti harjoitella ja valmistella hyvissä ajoin. Viimeistään lokakuussa aloimme hahmotella käsikirjoitusta ja miettiä, mitä hassua
joulupukille tällä kertaa tapahtuu.
Suurta juhlaa on hyvä valmistella huolella.
Ensimmäistä joulua valmisteltiin myös hyvin huolellisesti. Jo aivan ihmissuvun alkuhämärissä syntyi tarve järjestää ensimmäinen joulujuhla. Raamatussa kerrotaan, kuinka ihminen lankesi syntiin ja joutui pois
Jumalan yhteydestä. Jumala kuitenkin teki jo tuolloin
suunnitelman ihmisen pelastamiseksi. Jumala antoi
lupauksen, että hän tulee lähettämään meille pelastajan. Jumala valmisteli ihmisten sydämiä poikansa Jeesuksen tulolle profeettojensa kautta.
”Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan
sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana.” (Miika 5:1)

SANA

Ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumin
tapahtumista profeetta Sakarja sanoi:
”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.” (Sak. 9:9)
Ennen Betlehemin ihmettä oli vielä monen sadan
vuoden profeetallinen hiljaisuus. Valmistelut oli tehty,
nyt vain odotettiin, milloin Jumala lähettäisi luvatun
pelastajan. Kun aika täyttyi ja Jumala katsoi kaiken olevan valmista, suuri ihme tapahtui: Jumala syntyi ihmiseksi. Se on asia jota meidän onkin syytä juhlia ja siihen
juhlaan huolella valmistautua.
Kun adventin aikana vietetään monenlaisia joulunavauksia ja pikkujouluja, muistaisimmepa tehdä
myös sen kaikkein tärkeimmän joulunavauksen: avata sydämemme kuulemaan, mitä Jumala haluaa meille tänä adventin aikana sanoa.
Parasta valmistautumista jouluun on hiljentyä Jumalan Sanan äärellä kiittämään siitä, että Jumala on
tullut kansansa keskelle. Siunattua adventin aikaa!

Jarmo Happonen
seurakuntapastori

Toimittaja Hannu Taanila kertoi lehtijutussa vuosia sitten, mitä hän
odottaa joulusaarnalta. Taanilan mielestä joulukirkossa pitäisi saarnata täysillä täyttä asiaa, ei mitään ”vesivelliä”. Näin silläkin uhalla, että
kuulijat poistuisivat kirkosta posket punaisina ja nyrkkiä puiden.
En tiedä, muisteliko toimittaja menneiden aikojen joulusaarnoja,
jolloin rovasti saattoi haukkua seurakunnan, joka vain jouluna täytti
kirkon. Nuhdesaarna tuskin aktivoi tai vahvistaa seurakuntalaisten jäsenyyttä, ei se toiminut ennen, eikä toimi nykyään.
Joulusaarnan valmistamisessa on silti jokaisella saarnavuorossa
olevalla omat paineensa. Jouluna kirkossa on edelleen paljon heitä,
jotka saattavat käydä jumalanpalveluksessa vain kerran vuodessa. Satunnainen kirkossakävijä voi nykyisin kuunnella hyvin tarkalla korvalla, mitä kirkossa puhutaan.
Julkinen keskustelu kirkon asemasta ja tehtävästä on ollut menneenkin vuoden aikana vilkasta. Vuosi vuodelta jouluna kirkossa on
myös yhä enemmän heitä, jotka ovat jo sanoutuneet irti seurakunnan jäsenyydestä. Vanhaa tapaa noudattaen ja perhepiirissä riitaa
välttäen kirkkoon silti tullaan. Hekin kuuntelevat tavallista tarkemmalla korvalla. Se on hyvä asia.
Aivan kaikille jouluna kirkkoon tuleville on tarjolla täyttä asiaa:
Joulun evankeliumi, tutut virret, kuoron laulut, seimi ja suuri valaistu joulukuusi. Nykyisessä kirkkokäsikirjassa jouluyön ja jouluaamun
johdantosanoissa sanotaan kauniisti: ”Tämä on se yö / varhainen aamu, jona kristityt kaikkialla maailmassa kokoontuvat kuulemaan, mitä kerran tapahtui pienessä Betlehemin kaupungissa.” Nuo sanat liitävät meidät maailmanlaajuiseen Kristuksen kirkkoon, joka juhlii Vapahtajan syntymäjuhlaa.
Täyttä asiaa on vuosi vuodelta joulun evankeliumin ydin, Jumala syntyi ihmiseksi. Tuota ihmettä ei ole lakattu ihmettelemästä, eikä
sitä pystytä koskaan tyhjentävästi selittämään. Siksi joulusaarna puhuttelee aina, jos sitä kuuntelee tarkalla korvalla. Usko syntyy edelleen kuulemisesta, Jumalan sanan kautta.

KIRKONMÄELTÄ

Juhlaa arjen keskellä

Seinäjoen seurakunta saa olla monessa suhteessa hyvin erityisessä asemassa. Tämä erityisasema näkyy siinä, että meillä on hyvät suhteet kaupunkiin ja siinä toimiviin yhteisöihin ja järjestöihin.
Seurakuntana me olemme luonnollinen osa tätä kaupunkia myös
kaikilla sen eri alueilla toimivina kappeliseurakuntina. Tämä kaikki vaikuttaa osaltaan myös siten, että seurakuntaa pyydetään mukaan moniin
eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Se ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan juhlissa ja tapahtumissa mukana olemista, vaan monesti myös käytännön
yhteistyötä ja yhteistä työtä ihmisten parhaaksi.
Seurakunta voi olla elävä vain, kun se elää ihmisten keskellä, osana
heidän elämäänsä. Seurakunta muodostuu ihmisistä, joiden elämässä
on monenlaista ja monenlaisia aikoja. Tähän elämään kuuluu koko elämän kirjo iloineen ja suruineen. Siihen kuuluu arki ja juhla.
Joulu on juhlana monelle ihmiselle erityisen tärkeä. Mitään muuta
juhlaa ei odoteta samalla tavalla ja mitään muuta juhlaa ei valmistella
yhtä pitkään. Odotus, valmisteleminen ja valmistautuminen alkavat jo
hyvissä ajoin. Se näkyy ja kuuluu kaupoissa, mutta se näkyy ja kuuluu
myös seurakunnan toiminnassa. Adventin aikana pidetään erilaisia adventti- ja joulujuhlia ja joulukonsertteja.
Monelle ihmiselle tähän valmistautumiseen kuuluvat tärkeänä osana
työpaikkojen jouluhartaudet. Näissä useissa kymmenissä eri työpaikoissa pidettävissä hartauksissa me seurakunnan työntekijät olemme mukana samalla kertaa ihmisten arjessa, mutta myös juhlan odotuksessa.
Olemme juhlassa arjen keskellä. Näissä hetkissä eletään todeksi kohtaaminen, yhteisöllisyys ja sanoma.
Siunattua adventin aikaa ja joulun odotusta!
”Jo, joulunrauha, saavu, jää nyt joka sydämeen,
luo toivon, ilon lämmin sää maailman kylmyyteen.
Vieraaksi saan nyt kuninkaan,
et muutu, Herra, milloinkaan!
Jo, joulunrauha saavu, jää,
luo toivon lämmin sää.”
(Vk. 31:3)					

Jukka Salo
kirkkoherra
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seurakunnasta
Vapaalla Rukoustukea
E

Sympaattinen
teiden tukko
Talviuniaan nukkuu Nurmon kappeliseurakunnan pastorin Antti
Maunumaan autotallissa vuoden
1974 punainen Citroen 2CV6 eli
kansankielellä rättisitikka.
Antti osti rättisitikan, ToukoJaakopin, veljeltään 80-luvulla.
Rättisitikka toimi Antin kulkuneuvona opiskeluaikana ja oli
hyödyllinen myös vaimonriiausreissuilla. Autolla on tehty reissuja
pariskunnan kihlauksen kunniaksi Välimerelle asti ja häämatkalle
aviopari suuntasi Suomen käsivarren kautta Norjaan - tietenkin rättärillä. Reissuissa auto on kerännyt
paljon positiivista huomiota.
Kun rättisitikalla lähdetään reissuun, täytyy säätiedotukset katsoa
erityisen tarkkaan. Tuulen suunta
vaikuttaa oleellisesti matkan kestoon. Vastatuulessa matka Helsingistä Lapualle saattoi kestää yli 7
tuntia ja myötätuulessa matka taittui reilussa viidessä tunnissa.
– Rättisitikalla matkustetaan
hissukseen ilman aikataulua ja
rennolla asenteella, kertoo Antti.
Se on autoilun ja polkupyöräilyn välimuoto. Antti on tottunut
pakkaamaan pidemmille rättärireissuille mukaan työkalut.
Auto ei ole ollut Antille vain
harrastus, vaan se on ollut tarpeen.
Sillä on ajettu kesää talvea - 20 asteen pakkasessa peitot polvilla ja se
on toiminut myös nukkumapaikkana reissussa ollessa.
Kun Antti lähti syksyllä 1988
armeijaan, perhe kaipasi talvilämmintä autoa. Rättäri vaihdettiin Lapualla Talbotiin. Ostaja
osti rättärin tyttärelleen. Antti kuvailee autosta luopumista

surulliseksi. Se oli niin surullista, että Antti aloitti Turun opistolla pidettyjen seurojen puheen
”Olemme joutuneet luopumaan
lähes rippikouluikään varttuneesta Touko-Jaakopista…”. Seurayleisö ehti huokaisemaan, kunnes
heille selvisi seuraavassa lauseessa,
että kyseessä oli vain auto.
Vuoden 2005 tienoilla Antille
tuli puhelu Lapualta – autoliikkeen myyjä, joka oli noin 17 vuotta aikaisemmin ostanut rättärin
Antilta, kyseli ottaisiko tämä rättärin takaisin, koska siitä joudutaan
luopumaan. Jo seuraavana päivänä
auto hinattiin takaisin kotiin.
Ja hymy palasi elämään. Antti
törmäsi auton ”sijaisisään” myöhemmin Nurmon kirkonmäellä.
Isäntä kertoi Antille, että ei ole
mitään katunut niin paljoa kuin
auton myymistä takaisin Antille.
Antti ei miellä olevansa autoharrastaja, sillä auto on ollut aina
tarpeellinen ja käytössä. Puhuessaan toukotöistä hän tarkoittaa
rättärin ajokuntoon saattamista.
Valmista tulee olla vappuna, jolloin järjestetään rättäreiden kokoontumisajot. Etelä-Pohjanmaalla on maailmanlaajuisen 2CVclubin yksi kilta. Tällä alueella on
yllättävän paljon rättäreitä, vappuajelulle kertyy useimmiten toistakymmentä kuljinta.
Rättärin laittelu on Antille yksi mielekkäimmistä hommista. Se
toimii vastapainona työlle.
Tavoitteena on saattaa rättäri
takaisin matkailukuntoon. Toiveissa on joskus lähteä vaimon kanssa
Eurooppaa kiertämään.
Laura Isoluoma

sirukouslaatikko on jokaisessa Seinäjoen seurakunnan
kirkossa. Laatikkoon voi jättää
rukouspyyntöjä ja kiitosaiheita.
Yleensä tämä lukollinen laatikko
löytyy kirkon eteisestä.
- Kirkon eteisessä on pöytä,
jossa lukee esirukouslaatikko. Laatikon vierestä löytyy paperia ja kyniä. Rukouspyyntöjä voi kuka tahansa jättää nimettömänä. Monet
tuovat rukouspyynnöt tullessaan
jumalanpalvelukseen tai muuhun
tilaisuuteen. Myös muuna aikana
pyyntöjä voi jättää, kun kirkko on
avoinna hiljentymistä varten, kertoo Seinäjoen alueseurakunnan
ylivahtimestari Maarit Ilonen.
Laatikko avataan sunnuntaina
jumalanpalveluksessa.
- Suntio käy ensimmäisen virren aikana avaamassa laatikon ja
yleensä siellä on vähintään yksi
tai kaksi rukouspyyntöä. Hän vie
nämä pyynnöt avustavalle papille,
joka rukoilee jumalanpalveluksessa jätettyjen pyyntöjen puolesta.
Jumalanpalveluksessa luetaan
myös nettisivujen kautta jätetyt
rukouspyynnöt, joiden määrä on
kasvanut viime vuosina.
- Lähteisten vakavat sairaudet, ihmissuhteiden ristiriidat ja
erouhka ovat usein aiheena. Myös
isovanhemmat pyytävät usein esirukousta lasten ja lastenlasten perheille, kertoo Nurmon kappeliseurakunnan johtava kappalainen
Jouko Ikola.
Rukouspyyntöjä voi jättää
myös suoraan seurakunnan työntekijöille ja rukoustukea voi pyytää esim. päivystävältä papilta. Jumalanpalveluksen lisäksi monissa
muissakin seurakunnan tilaisuuksissa rukoillaan rukouspyyntöjen
puolesta.
- Tuomasmessussa on erillinen
esirukousosio ja myös eri herätysliikkeiden esim. Kansanlähetyksen tilaisuuksissa rukoukselle on
varattu erityisesti aikaa.

Lakeuden Ristin esirukouslaatikkoon jätetään joka viikko rukouspyyntöjä, joiden puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Kuvassa Maarit Ilonen (vas.) ja Sirpa Korkonen.
Esirukous on sitä, että yhdessä
kannamme taakat Jumalan eteen.
- Luther on sanonut, että rukous on kristityn käsityötä. Se on
meidän kristittyjen tehtävä. Kun
rukouspyynnöt tuodaan jumalanpalvelukseen, niin me voimme yhdessä rukoilla ja tukea sillä tavalla
toinen toisistamme, sanoo alueseurakunnan pastori Mauri Pitkäranta.

Vastauksia
Pääemännän tehtävistä eläkkeelle jäänyt ja vahtimestarin lomituksia tehnyt Sirpa Korkonen on
yksi meistä, joka on usein jättänyt rukouspyyntöjä ja saanut sitä
kautta apua. Yksi vastaus on jäänyt erityisesti mieleen.
- Oli toukokuinen lauantaipäivä, kun menin kotini alakertaan
ja jalkani kastuivat. Se oli hirvittävä shokki. Iso vesivahinko, oma
sairasloma, miehen työttömyys ja

Kulkuset

Nurmontien nopein ja hitain.

Ainoa jouluun liittyvä kirkollinen uutinen, joka jo marraskuussa tavoitti, liittyi kiellettyihin kulkusiin. Hämeessä oli saatu aikaan
joku kohu kirkossa laulamisesta.
Samoja kiistoja on joskus kinattu
omassakin seurakunnassamme.
Mitä saa kirkossa esittää, kuka saa
esittää ja millä ehdoilla? Nyt oli
revitty otsikoita siitä miten Kulkuset ei kelpaa seurakunnalle.
Mietin oikein hartaana tutun joululaulun sanomaa ja sanoja. ”Lunta tulvillaan on raikas
talvisää”. Menee vielä aika hyvin, paitsi vähän rienaavalta tuntuu, kun ei lunta meinata saada
edes muutamaa senttiä kaikkialle Suomeen.
”Ei liinakkommekaan, nyt enää
talliin jää.” Tämä on jo vähän siinä
ja tässä. Miten lapsille osaa enää
selittää tallin ja liinakon: Pyyheliinan vai nenäliinan kautta. Minulle läheisin talli on oma autotalli.
Sinne pitäisikin vähän useammin
päästä. Alkaa ajatus harhailla jo
aika kaukana joulun hengellisestä ytimestä.
Vähän se tietysti pistää miettimään, ettei kai laulun perhe ole

muut huolet saivat pyytämään rukoustukea. Lähetin nimettömänä
eräälle papille esirukouspyynnön.
Oli ihanaa, kun hän seuraavana
päivänä jumalanpalveluksessa rukoili ja pyysi, että Jumala lähettäisi oikeat meitä auttamaan, kertoo
Sirpa Korkonen.
- Ja niin kävi, että oikeat ihmiset tulivat meille ihmeellisesti juuri oikeaan aikaan. Ei tullut välttämättä se ihminen, jota olin pyytänyt, vaan vielä sopivampi henkilö.
Ja kaiken lisäksi kävi niin hyvin,
että saimme kolme kertaa enemmän vakuutusyhtiöltä, mitä he
olivat alunperin luvanneet, kertoo Sirpa kiitollisena ja rohkaisee
muitakin pyytämään esirukoustukea, kun omat voimat uupuvat.

Teksti ja kuva:
Minna Ylimäki-Hemminki

PAPPI PAKISEE
matkalla joulukirkkoon? Siitä ei
voi olla kuitenkaan varma, kun
mitään kirkkoa ei nimeltä mainita.
Ei kai perhe voi olla joulukirkkoon laulussa matkalla, koska
siinä sanotaan, miten matkaan
on käyty riemuiten. Menepä katsomaan jouluaamuna, kun kirkon pihassa on hepat ja reet. Ei
kuulkaa kukaan uskalla hymyillä,
riemusta puhumattakaan.
Tuo vähän askarruttaa, kun
laulussa vielä sanotaan, ”toiseen
maailmaan tää retki meidät vie”.
Karmea ajatus. Ei kai tämä nyt
ole jotain avaruushömppää? Ei
ole mitään toisia maailmoja. Olisi edes toiseen maahan, niin voisi ajatella jouluretkeä Venäjälle,
Viroon tai oikein Ruotsiin asti.
Lopulta on pakko naama peruslukemilla laulaa sitten se
kaikkien karmein. ”Kulkuset, kulkuset riemuin helkkäilee”. Mitä tästä voi tulla kirkkokansalle mieleen? Itse ajattelen, että
kuinkahan pieniä kelloja siellä
Sompin kellovalimossa on laulun syntyaikoihin tehty.
Lopuksi ahdistuin etsimään
alkuperäisen Jingle Bells -lau-

lun sanat. Kävi ilmi, että laulu on
urkuri James Pierpontin kynästä vuodelta 1857. Laulun alkuperäinen nimi oli ”The One Horse Open Sleigh”. Ensiesitys kiitospäivänä kirkossa sai niin suuren
suosion, että se uusittiin jouluna. Hitti syntyi ja suomennettiinkin vapaasti aikanaan. Nyt sitten
kiistellään siitä, voiko laulua laulaa kirkossa ja joidenkin mielestä se on uskonnoton joululaulu.
Jospa heilahtaisivat riemuiten kaikki ne kulkuset, joita jouluna voi soittaa. Ainakin yritän
hypätä Jeesus-lapsen juhlan äärellä siihen rekeen, joka vie ajatukseni toiseen maailmaan. Taivaaseen asti. Maahan, jossa otsa
ei ole liian rypyssä ja riemu helkkää kulkusissa asti.

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi

P.S. Älkää pelätkö. Vapahtaja
on nimensä mukaan vapauttaja! Riemua juhlaan kuulutti enkeli yöhön!
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Kastekirkko 12.1.

astekirkkoa vietetään Seinäjoen seurakunnan kirkoissa
sunnuntaina 12.1.2014. Silloin
kasteelle voi tuoda vauvan tai
isommankin lapsen, ja seurakunta tarjoaa juhlakahvit.
Kastekirkko on Lakeuden Ristissä, Nurmon, Peräseinäjoen ja
Ylistaron kirkossa kello 10. Kirkoissa vietetään perhejumalanpalvelusta, jossa saarnan tilalla on kastetoimitus. Kastekirkko on koko
seurakunnan juhla, samalla seurakuntalaiset voivat juhlia omaa kastettaan.
Seurakunta tarjoaa kastejuhlan puitteet, perheet saavat tulla
valmiiseen juhlaan. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan seurakunnan tiloissa kakkukahvit kastettavan perheelle ja vieraille. Jos
perheellä tai suvulla ei ole kastemekkoa, senkin saa seurakunnasta vauvalle lainaksi.
Kastettavan lapsen toisen
huoltajan on kuuluttava kirkkoon. Kastettavalla pitää olla kaksi kirkkoon kuuluvaa kummia.
Jos kummin löytäminen on vaikeaa, seurakunta voi auttaa etsinnässä. Erityistapauksissa myös yksi kummi voi riittää.
Kastepäivään ilmoittaudutaan
ennakkoon viimeistään 30.12.
2013. Seurakunnan pappi ottaa
yhteyttä ennen juhlapyhää ja hänen kanssaan varataan aika tutustumiskeskustelulle.
Kastekirkkoihin ilmoittautumiset: Lakeuden Ristiin puh. 06 418
4230, Nurmon kirkkoon puh. 06
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K

418 4371, Peräseinäjoen kirkkoon
puh. 06 418 4411 ja Ylistaron
kirkkoon puh. 06 418 4200.
Ilmoittautuessa tulisi kertoa
vanhempien nimet ja yhteystiedot sekä juhlaan tuleva henkilömäärä.

Kummi on ystävä
Kristillinen kummius syntyi jo
100-luvulla jKr. Vuosittain noin
150 000 ihmistä sitoutuu Suomen evankelisluterilaisessa kir-

kossa kummiuteen. Kummius on
myönteistä, sillä termi on otettu
käyttöön esimerkiksi hyväntekeväisyystyössä.
Kummius on luottamustehtävä. Kummius säilyy ja pysyy koko
elämän ajan, kummia ei voi vaihtaa. Poikkeustapauksessa kirkkoherran päätöksellä kummeja voi
lisätä tai riittää vain yksi kummi.
Kristilliseen kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina, sillä
kummi on kirkon luottamustehtä-

ouluseimi Seinäjoen kansalaistorilla avataan tänä vuonna juhlallisesti 29.11. kello 11.
Avaajana on piispa Simo Peura, ja
tapahtuma liittyy Seinäjoen piispantarkastukseen.
Mirjami Viitaniemi kertoo,
että seimi, jota hän on ollut suurella innolla rakentamassa avataan
nyt yhdeksännen kerran.
- Jouluseimi julistaa joulun sanomaa esineenä. Sana ’seimi’ merkitsee eläinten ruokakaukaloa, joka
tehtiin savesta, kivestä tai puusta.
Seimi toimi Jeesuksen ensimmäisenä vuoteena. Vanhin seimi on löydetty jo Rooman katakombeista.
Laajimmin seimiperinne on levinnyt katolisen kirkon piirissä. Ensimmäiset jouluseimet ovat tulleet
Suomeen viimeistään 1400-luvulla. Seimirakennelma löytyy Isonkyrön vanhan kirkon alttarikaapista.
Aluksi seimessä oli vain Jeesus-lapsi, myöhemmin myös Maria ja Joosef sekä eläimiä. Nykyajan seimissä
on usein lisäksi Itämään tietäjät,
enkeleitä ja tähti. Monella seinäjo-

Kuva: Mirjami Viitaniemi

Piispa avaa jouluseimen
J

Jouluradio
kuuluu taas
Seinäjoen
seudulla

kelaisellakin on oma kotiseimi . Se
on joko ostettu tai itse tehty, tietää
Mirjami Viitaniemi.
Hän kertoo, että Seinäjoen
Aalto-keskuksen seimen historia vie hänen opiskeluvuosiinsa
1968–69 Amerikkaan: - Olin jou-

lumatkalla Arizonan Tusconissa,
jossa näin suuren ulkoseimen kaupungin keskusaukiolla. Ajattelin
tuolloin, saisimmepa Seinäjoelle
tuollaisen. Ehdotuksestani asiasta
tehtiin 1970 luvulla valtuustoaloite, joka hyväksyttiin ,mutta asia ei

vässä ja kummius on johdattamista
elämään kirkon yhteydessä.
Kastettava tarvitsee vanhempien lisäksi aikuisia ystäviä, jotka
sitoutuvat olemaan läsnä hänen
elämässään sen eri vaiheissa. Kastettavalla tulee olla – onpa hän
aivan vauva tai aikuinen – kaksi kummia, jotka ovat Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja konfirmoituja.
Lähde: Esite Kristitty kummi,
Kirkkohallitus 2012

lähtenyt etenemään.
- Alkuvuodesta 2005 mainitsin asiasta Seinäjoen Oppaissa ja
sain kehotuksen lähteä viemään
asiaa eteenpäin. Puhuin asiasta
Marja-Terttu Saarelle, ja samassa
tilaisuudessa oli myös kaupunginpuutarhuri Hannu Ojanen. Muodostimme työryhmän. Sain tehtäväksi kysyä vielä lupaa kaupunginarkkitehti Juhani Lahdelta. Hänen
mielestään seimi olisi mukava lisä
Seinäjoen jouluun ja hän suunnitteli rakennuksen, joka sopii Aaltokeskuksen suihkulähteen päälle.
Hahmojen rakentamisessa sain
apua Eskoon keskuslaitoksesta Liisa Mursulalta. Vaatteiden värivalikoimaan konsultoin Rustoopuoria
ja luin kirjallisuutta. Puutarhatoimen miehet tekivät `”luurangot”
ja minä olen ommellut vaatteet ja
tehnyt lampaat ja Saara Oksala aasin ja enkelin. Tänä vuonna Saara
teettää Marialle kirkkorasat, kertoo Mirjami Viitaniemi.

Lakeuden Ristin ympäristön pysäköinti valvontaan
Kirkonkrannin ja Lakeuden Ristin ympäristössä olevat pysäköintialueet siirtyvät kaupungin valvonnan piiriin ensi vuoden alussa.
Pysäköinti on sallittua pysäköintikiekolla Lakeuden Ristin
eteläpuolen alueella neljän tunnin
ajan ja pohjoispuolen pysäköintialueella kolmen tunnin ajan. Kie-

kon käytöstä ja aikarajoituksista
muistutetaan liikennemerkeillä.
Viikonloppuisin ei ole valvontaa.
Kirkonkrannin ympäristössä
suurin osa paikoista on varattuna
työntekijöille, mutta asiakaspaikoissa rajoitus on pysäköintikiekolla neljä tuntia.
Säännöllisesti alueseurakunnas-

sa vieraileva voi saada kiinteistöpäällikkö Juha Tupelilta pysäköintiluvan, jonka haltija saa pysäköidä
seurakunnan pysäköintialueella ilman aikarajoitusta. On hyvä ottaa
huomioon sekin, että seurakuntakeskuksen pääoven vieressä on
vain kaksi invapaikkaa, joten siihen ei voi jättää autoa.

Säännöllisesti
alueseurakunnassa
vieraileva voi saada
pysäköintiluvan.

Joulumusiikin pää-äänenkannattaja Jouluradio kuuluu taas 1. adventista loppiaiseen Seinäjoen seudulla kanavalla 91,8 MHz. Lisäksi
Jouluradiota voi kuunnella netissä.
Jouluradion tuottaa pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimitus Toivontuottajat, ja seurakunnat eri puolilla maata maksavat lähetin- ym. kulut omalla
alueellaan.
Jouluradio on kanavaperhe:
nettisivujen kautta voi kuunnella pääkanavan lisäksi viittä
erilaista joulumusiikkikanavaa:
Pikku jouluradio soi lapsille ja
lapsenmielisille, Julradion tarjoaa suomenruotsalaista ja skandinaavista joululauluperinnettä,
Kauneimmat joululaulut -kanavalla kuullaan rakastetuimmat
joululaulut, X-mas -kanavalla
kuullaan kevyen musiikin jouluhelmet ja Rouhea joulu -kanava
soittaa rokahtavimmat joulukappaleet sekä pilke silmäkulmassa
tehdyt versiot.
Facebook-sivulla käydään vilkasta keskustelua Jouluradiosta,
joulumusiikista ja muista radion
asioista. Palautetta otetaan vastaan myös sähköpostilla osoitteeseen palaute(at)jouluradio.fi.
Osoitteessa Jouluradio.fi voi myös
jättää oman musiikkitoiveensa.
1. adventin alkaessa 1.12. heti puolen yön jälkeen Jouluradio
käynnistyy Hoosiannalla. Viime
vuonna Hoosiannasta teki oman
sovituksensa lauluyhtye Rajaton.
Viime vuonna kanavan FMkuuntelualueella asui jo 3,5 miljoonaa suomalaista ja radiota
kuunteli FM-kanavien kautta
parhaimmillaan 451 000 viikkokuuntelijaa.
Internetissä Jouluradio.fi –sivustolla oli lähetyskuukauden aikana 293 000 uniikkia kävijää ja
vierailuja kaikkiaan 816 000 jopa
127 maasta. Eniten Jouluradiossa
vieraillaan Ruotsista, Yhdysvalloista ja Saksasta.

Lakeuden
Risti -lehti
ilmestyy
perjantaisin
Lakeuden Risti –lehti ilmestyy
vuonna 2014 viisi kertaa sisällään
4-sivuinen tapahtumaliite Kotiseurakunta. Kesän alussa ilmestyy
8-sivuinen Kotiseurakunta-liite.
Lehden jakelupäiväksi on muutettu perjantai.
- Uskomme lehden lukuarvon nousevan, koska perjantaisin
eivät posti ja jakelupalvelu tuo
luukkuihin ja laatikoihin runsaasti muuta mainos- ja ilmaisjakelumateriaalia, sanoo lehden päätoimittaja Jukka Tuppurainen.
Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy 31.1. ja perinteiseen tapaan siinä jälleen esitellään Yhteisvastuukeräyksen kohteet sekä
luetellaan Seinäjoen kerääjien nimet ja heidän keräysalueensa.
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irkkovuosi ei ole sama kuin
kalenterivuosi, vaan kirkkovuosi alkaa ensimmäisenä adventtisunnuntaina ja päättyy tuomiosunnuntaihin, jota vietettiin viime sunnuntaina.
Kirkkovuosi on kirkon jumalanpalveluselämää jäsentävä ja
pelastushistorian keskeisiä tapahtumia seuraava kirkollisten juhlapäivien ja sunnuntaiden järjestelmä. Kirkkovuosi ja sen juhlat
ovat muotoutuneet pitkän ajan
kuluessa. Useilla juhlilla, esimerkiksi pääsiäisellä, on liittymäkohtia Vanhan testamentin aikaiseen
juutalaiseen juhlaperinteeseen.
Kirkkovuoden pyhinä muistetaan Jumalan hyviä tekoja, jotka
tulevat todeksi seurakunnan ja
sen jäsenten elämässä. Jumalanpalvelukseen kokoontunut seurakunta tulee osalliseksi niistä
tapahtumista, joista pyhäpäivän
raamatuntekstit, erityisesti evankeliumi, puhuvat.
Evankeliumikirjassa olevat kirkkovuoden pyhien raamatuntekstit
noudattavat niin sanottua perikooppijärjestelmää (kreikan perikope tarkoittaa rajattua tekstikokonaisuutta), eli ne ovat osia laajemmista tekstikokonaisuuksista.
Perikooppijärjestelmä alkoi vakiintua jo varhaisella keskiajalla.
Suomen luterilaisen kirkon
kirkkovuosikalenteri seuraa rakenteeltaan läntisen kristikunnan
perinnettä. Sen keskus on pääsiäinen. Kirkkovuosi jakaantuu
joulu-, pääsiäis- ja helluntaijaksoihin. Joulua ja pääsiäistä, jotka
ovat suurimmat Kristus-juhlat,
edeltää paastonaika.

Kuva: Kirkon kuvapankki

Uusi kirkkovuosi alkaa

Kirkkovuoden kuvat 1. adventti.

Tekstivuosikerrat
Jumalanpalveluksissa seurataan
yleensä kolmen vuosikerran järjestelmää. Alkavana kirkkovuonna
käytössä ovat toisen vuosikerran
tekstit. Erityistilanteissa, esimerkiksi perhejumalanpalveluksissa,
on mahdollista käyttää eri vuosikertojen tekstejä vapaasti valiten.
Saarna voidaan pitää mistä tahansa vuorossa olevan vuosikerran tekstistä. Eri vuosikerrat ovat
keskenään tasavertaisia. Näin
Raamatun sana pääsee jumalan-

palveluselämässä esille mahdollisimman monipuolisesti.
Joinakin pyhinä toistuu kaikissa vuosikerroissa sama teksti, joka
tuo selkeästi esiin kyseisen päivän
sisällön ja luonteen. Vaikka se siis
luetaan jumalanpalveluksessa joka vuosi, saarna voidaan silloinkin pitää muista teksteistä. Lisäksi
useita tällaisia pyhäpäiviä varten
on vaihtoehtoisia saarnatekstejä.
Pyhä pyhältä seurataan Jeesuksen elämänvaiheita ja kuullaan
hänen opetuksiaan.
Kirkkovuosikalenteri vaikuttaa

jonkin verran myös kalenterivuo- Punaista käytetään muun muassa
teen ja vuosittaisten työpäivien helluntaina, pyhäinpäivänä sekä
määrään. Kirkkovuoden määrit- apostolien ja marttyyrien (esim.
tämiä vapaapäiviä
nykyisessä kalenKirkkovuosi on kirkon
terissa ovat muun
muassa joulu, tapajumalanpalveluselämää jäsentävä
ninpäivä ja loppiaija pelastushistorian keskeisiä
nen sekä pitkäperjantai ja helatortapahtumia seuraava kirkollisten
stai. Kirkkovuoden
juhlapäivien ja sunnuntaiden
juhlakalenteri on
kehittynyt pitkän
järjestelmä.
ajan kuluessa. Aikojen saatossa useat juhlat ovat myös rikastuneet, ja Stefanus ja Henrik) päivinä.
niihin on liitetty uusia perinteitä.
Vihreä kuvaa toivoa ja iankaikkista elämää, mutta on myös eläKirkkovuoden värit
mänvoiman ja kasvun väri. VihKirkkovuoden värit kertovat pyhi- reää käytetään loppiaisesta laskien aiheista. Niitä kutsutaan myös aiseen sekä lähes kaikkina hellunliturgisiksi väreiksi. Kirkkovuoden tain jälkeisen ajan pyhinä.
jumalanpalveluksissa
käytetään
Violetti on katumuksen, odoviittä liturgista väriä: valkoista, pu- tuksen ja valmistautumisen väri.
naista, vihreää, violettia tai tum- Sitä käytetään toisena, kolmanteman sinistä ja mustaa.
na ja neljäntenä adventtisunnunLiturgiset värit ilmentävät taina sekä paastonaikana ja hilkirkkovuoden pyhien aiheita. Py- jaisella viikolla. Violetin rinnalla
häpäivän liturgista väriä käytetään voidaan käyttää myös tummaa
yleensä koko seuraavan viikon sinistä.
ajan.
Musta on kuolemansurun ja
Valkoinen kuvaa iloa, kiitos- katoavaisuuden väri. Sitä käyteta, puhtautta ja autuutta. Se on tään Jeesuksen kuolinpäivänä eli
myös Jumalan, Kristuksen, tai- pitkäperjantaina ja sitä seuraavavaan enkelien ja pyhien symboli. na hiljaisena lauantaina.
Valkoista käytetään kirkkovuoden suurina juhlapäivinä kuten
jouluyönä ja joulupäivänä, pääsiäisyönä ja pääsiäispäivinä sekä
loppiaisena ja mikkelinpäivänä.
Valkoisen rinnalla voidaan käyttää myös hopean ja kullan värejä.
Punainen on Pyhän Hengen, Lähde:
veren, tulen ja todistuksen väri. www.evl.fi/aamenesta öylättiin

Levossa ja hiljaisuudessa
Joosefin seurassa

Ikoni on kuvallista teologiaa. Jouluikoni perustuu Luukkaan evankeliumiin. Mukana on myös aineksia apokryfikirjoista.
Syntymäpaikka on luola karussa vuoristossa. Pimeä luola täyttyy pyhästä valosta, joka lankeaa
puolikaaren muotoisesta taivaasta. Valonsäteiden keskellä loistaa
tähti, joka symboloi Jumalan säteilyä ja läsnäoloa.
Seimen vieressä on istuvassa
asennossa Neitsyt Maria punaisella makuualustalla, jollaisia siihen
aikaan matkalla käytettiin. Maria
on kuvattu Kristus-lapsen kanssa
muita henkilöhahmoja suurempana. Näin heidän merkitystään
ja arvoaan korostetaan.
Ikonin vasemmassa alanurkassa istuu hieman alakuloisena Joosef. Hänen edessään seisoo vanha paimen sauvoineen. Joidenkin
tulkintojen mukaan eläimen taljaan verhoutunut paimen on paholainen, joka yrittää kylvää epäuskoa Joosefin mieleen. Mysteerin
äärellä on aina myös epäily läsnä.
Keskeiset henkilöt joulun tapahtumissa ovat Jeesuksen lisäksi Maria ja Joosef, Jeesuksen äiti ja
hänen kasvatusisänsä. Mutta Joosef tuntuu olevan vain sivuhenkilö

joulun tapahtumissa. Näin hänet on
myös taiteessa kuvattu. Koskaan hän
ei saa pitää lasta sylissään, vaan hän
seisoo taaempana.
Joissakin kuvissa
hän keittää ruokaa
tai pesee lapsen
vaatteita. Joosefin
sivullisuus korostuu joulun virsissäkin. Joosef-mainintoja ei niistä löydy.
Joosef vaikenee.
Evankeliumeissa ei
ole säilynyt ainuttakaan hänen lausumakseen merkittyä sanaa. Joosef kuvaa sellaisen
ihmisen uskoa, joka kamppailee monien
ongelmien
ja epäilysten kanssa. Hän kätkee
kysymykset ja vaikenee. Kaikesta
epävarmuudesta ja epäilystä huolimatta hän kuitenkin toimii.
Joosef suostuu sivurooliin. Hän
on taustahenkilö, joka elää lähellä
Jeesusta. Hän vaikenee, ajattelee,
ihmettelee, epäilee, tekee valintoja, ei pelkää vaan toimii Jumalan
tahdon mukaan tietämättään tai

Hiljaisuuden toimintaa

Psalmilaulukuoro
aloittaa 15.1. Kokoontuu joka
toinen keskiviikko parittomilla
viikoilla klo 17 Lakeuden Ristissä. Parillisilla viikoilla kuoro on
mukana Hiljaisuuden lähteellä –
rukoushetkessä.

Hiljaisuuden lähteellä -illat
Lakeuden Ristin toimituskappelissa klo 17–18:
Ke 11.12. klo 17 rukoushetki
ja virikepuhe: Matti Kristola, virikepuheen aihe: Lähdemme liikkeelle kaipauksesta
Ke 22.1. klo 17 rukoushetki:
Marjatta Nuutinen-Koittola, virikepuhe, Kati Latikka, Maalauksen äänetön puhe.
tietäen. Ilman Joosefin apua matka Betlehemiin olisi ollut vielä vaivalloisempi, lähes mahdoton.
Joosefia kunnioitetaan sekä katolisessa että ortodoksisessa kirkossa perheen, isien, pakolaisten
ja epäilevien suojelupyhimyksenä
ja auttajana.

Johanna Rinkineva

Arkiretriitti 3.–9.3.2014
3–9.3.2014 Seinäjoen seurakuntakeskuksessa. Arkiretriittiin kuuluu itsenäinen päivittäinen puolen tunnin rukousmietiskely Raamatun tekstin pohjalta. Sinulla
on mahdollisuus valita joko henkilökohtainen tapaaminen ohjaajan kanssa tai vertaisryhmä, jossa kolmen hengen ryhmässä jaetaan raamatunkohtien esiin nostamia asioita. Viikon hinta on 25€.
Arkiretriittiin otetaan 12 osallistujaa. Tiedusteluihin vastaa Johanna Rinkineva. Ilmoittautuminen 10.2.2014 mennessä, puh. 06
418 4230. Hiljaisuuden messu Lakeuden Ristissä 9.3. kello 10.

Hiljaisuuden retriitti
21.–23.3.2014 marianpäiväretriitti 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
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Piispantarkastus
alkaa 27.11.

P

iispa Simo Peura seurueineen
aloittaa tänään 27.11. piispantarkastuksen Seinäjoen seurakunnassa.
Hän odottaa välittömiä, mutkattomia ihmisten tapaamisia
niin Epstorilla, koululla, yrityksissä kuin luottamushenkilöiden
kanssa.
- Odotan sitä, että seinäjokelaiset lähtevät liikkeelle yhteisiin tilanteisiin, jumalanpalvelukseen ja
seuroihin. Se on parasta piispantarkastuksessa, sanoo piispa Peura.
Seurakuntalaisilla on myös
mahdollisuus antaa piispalle palautetta seurakunnastaan joko
ottamalla ennakkoon yhteyttä
tai tarkastuksen aikana.
- Esimerkiksi keskiviikkoaamuna aloitetaan Epstorilta sen
vuoksi, että sinne seurakuntalaiset voivat mutkattomasti tulla, ja
jos on jotakin asiaa, sinne kannattaa kyllä tulla.

Ohjausta ja tukea
Piispantarkastuksella on vuosisatainen perinne. Seurakunnassa on
piispantarkastus noin joka kymmenes vuoksi. Lapuan hiippakunnan piispa toimittaa tarkastuksen
4–6 seurakunnassa vuosittain.
- Tarkastuksen tavoite on seurakunnan toiminnan ohjaaminen
ja tukeminen. Usein ulkopuolelta
nähdään asiat eri tavalla.
Tarkastusta varten seurakunta
toimittaa tuomiokapituliin kirkkoherran kertomuksen, talousarvioita, toimintakertomuksia ja muuta materiaalia – Seinäjoeltakin liki
viisisenttisen nipun paperia.
Piispa Simo Peura arvelee, että Seinäjoen tarkastuskertomus
on poikkeuksellisen laaja siksi,
koska seurakunnassa on neljästä
seurakunnasta muodostettu yksi
kokonaisuus ja jokaiselle näistä
neljästä pitää myös etukäteisvalmistelussa varata huomiota.
- Kun seurakunnan työntekijät

joutuvat tekemään noin kymmenen vuoden välein tällaisen urakan, siitä on myös se hyöty, että
seurakunta itse arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii muodostamaan siitä mahdollisimman hyvän kokonaisuuden. Tässä piilee
ehkä tarkastuksen suurin hyöty,
arvelee piispa.
Simo Peura myöntää, että ison
seurakunnan tarkastuksessa on
paljon etukäteistyötä.
- Pitää lukea aika paljon papereita, joita itse on pyytänyt. Materiaaliin tutustumiseen menee
ehkä pari päivää. Työskentelen lukemalla, tekemällä merkintöjä ja
kysymyksiä, huutomerkkejä. Näitä on tarkoitus käydä läpi perjantain työyhteisöpäivänä.
Ohjelmaa varten tuomiokapitulista annetaan perusrakenne,
johon kuuluu kolme palikkaa:
ensimmäinen on tutustuminen
paikkakuntaan ja vierailukohteisiin, toinen on työyhteisöpäivä, luottamushenkilöiden kanssa
käytävät keskustelut ja seurakuntaneuvottelu, kolmas päivä jumalanpalveluspäivä. Vierailukohteita
esittää pääsääntöisesti seurakunta.
Tuomiokapitulilla voi olla joitakin käyntikohdetoiveita, jotka
katsotaan yhdessä ja tehdään päätökset.

Ennakkokäyntejä
Piispantarkastukseen liittyy lukematon määrä työyhteisökehittäjien käyntejä ja keskusteluja ei ryhmien kanssa. Seinäjoella käyntejä tarvitaan erityisen paljon, koska seurakunnassa on paljon työntekijöitä.
- Oma kysymyksensä on hallinnon toimivuus, joka korostuu
Seinäjoen kaltaisessa seurakunnassa, sanoo piispa Simo Peura.
Perusrakenne tarkastuksessa on
pysynyt viime vuosina suunnilleen samanlaisena. Piispan mielestä se on osoittautunut toimivaksi,

vaikkakin tarkastuspäivät ovat intensiiviset ja rankat niin tarkastuksen toimittajille kuin mukana
oleville seurakunnan johtaville viranhaltijoille.
- Rakenne toimii hyvin, koska
pääsemme tutustumaan paikkakunnan elämään ja jo ennen tarkastuspäiviä tapahtuneet työyhteisötyöskentelyt valmistavat hyvin perjantaipäivän työskentelyä.
Uutena on tullut mukaan kehityskeskustelu kirkkoherran kanssa. Istumme kirkkoherran kanssa
alas ja arvioimme päivien antia ja
seurakunnan tilaa. Ennen muuta
tarkoitus on tukea kirkkoherraa
hänen vaativassa tehtävässään, sanoo Simo Peura.
- Piispantarkastus on seurakunnalle herkkä tilanne, ja työntekijät
ja luottamushenkilöt voivat pohtia, millaista palautetta piispa antaa, nuhteita vai ei, arvelee piispa.
- Jos on selkeitä epäkohtia,
jotka eivät toimi, pyrimme niistä
avoimesti puhumaan. Toivottavasti palaute annetaan sellaisella tavalla, joka ei ole lyövä tai toruva,
vaan asioita parempaan suuntaan
vievä ja kehittävä. Kyllä me jotakin kantaa otamme myös tulevaisuuden kehittämissuunnitelmiin.
Päällimmäinen pyrkimys on, että
ote olisi toimintaa tukeva ja kehittävä. En usko, että nuhtelemalla ja
torumalla saadaan kehitysinnostusta myöskään seurakunnassa, sanoo piispa Simo Peura.

Seurakuntalaisuus
Piispa Simo Peuran mielestä on
tärkeää, että seurakunta viestii ja
kertoo monin eri tavoin siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu ja on
tarjolla. Olisi hyvä, että jokaisella
seurakuntalaisella olisi omaan elämäntilanteeseensa sopiva paikka
ja toimintaa seurakunnassa.
- En puhuisi asiakkuudesta
vaan seurakuntalaisuudesta. Se
on eri asia. Seurakuntalaiset eivät

Adventtikonsertti Tulkoon joulu

Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Nuorisokuoro Lauluflikat ja
Lapsikuoro Pikkulikat pitävät
perinteisen adventtikonserttinsa
sunnuntaina 8.12 klo 18 solistinaan laulaja Marko Maunuksela.
Marko on suurelle yleisölle tuttu valovoimainen esiintyjä, joka
on niittänyt mainetta niin tangokuninkaana, lavayleisön viihdyttäjänä kuin hengellisen musiikin
ja joulukonserttienkin esiintyjänä.
Kuluvana syksynä hän on esiintynyt Seinäjoen kaupunginteatterin
100 kesää 1000 yötä -revyyssä.
Jo kymmenen vuoden ajan
Lauluflikkojen ”Tulkoon joulu”
-cd-levyyn pohjautuvaa adventtikonserttia on esitetty täpötäydelle
Törnävän kirkon yleisölle. Konsertti on nyt Lakeuden Ristissä, ja
samalla myös ohjelmisto on uudistunut Jaakko Laakson sovitusten sekä solistin ohjelmaan tuomien uusien joululaulujen myötä.
Kuorot esittävät sekä vanhoja
tunnelmallisia että uusia, raikkai-

Lauluflikat ja Pikkulikat konsertoivat 8.12. Lakeuden Ristissä
ta joululauluja omissa kokoonpanoissaan ja yhdessä Marko
Maunukselan kanssa, joka esittää
myös muutaman oman soolokappaleen. Kuoroja johtaa Mervi
Laakso ja säestää Jaakko Laakso,
piano, kitara ja mandoliini.
Parikymmentä kappaletta sisältävässä ohjelmassa kuullaan
mm laulut Tähdet pienet, Tul-

koon joulu, Taivas sylissäni, Jouluiltana, Ilouutinen, Joulu joka
päivä, Loistakoon liekki, Metsänväki ja joulun lapsi, Jäätyneet
juuret ja Marian poika.
Konsertin pääsylippuja on saatavissa ennakkoon Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kansliasta
sekä Markun Musiikista ja tuntia
ennen konsertin alkua ovelta.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin eteishallin seinällä on
kuvat hiippakunnan kirkoista. Piispa Simo Peura aloittaa tänään piispantarkastuksen Seinäjoella.
ole asiakkaita, vaan me muodostamme yhdessä seurakunnan. Me
olemme hengellinen yhteisö, katsomusyhteisö. Katsomus liittää
meidät osalliseksi. Kun katsomusta halutaan vahvistaa, meidän on
pidettävä huoli siitä, että jumalanpalvelus seurakunnissa on elävä,
siinä on inhimillistä lämpöä, sinne on helppo tulla. Pitää puhua
Jumalasta ja hengellisistä asioista.
Ne ovat niitä tekijöitä, jotka pitävät ihmisiä seurakunnan jäseninä.
- Hallintorakenneuudistuksissakin tulee pitää koko ajan mielessä se, että seurakuntalaisilla olisi yhteys oman paikkakuntansa ja
oman alueensa jumalanpalveluselämään. Tärkeätä on, että siellä
on pappi, jumalanpalvelus, jumalanpalvelustila.

Vireä seurakunta
Vuosien aikana piispa Peura kertoo saaneensa paljon hyviä koke-

muksia Seinäjoen seurakunnasta.
Hänen vieraillessaan seurakunnan tai muiden järjestämissä tilaisuuksissa Seinäjoella vastaanotto on ollut ystävällinen ja hän on
tuntenut itsensä tervetulleeksi.
- Seinäjoen seurakunta on iso
seurakunta, toiseksi suurin hiippakunnassa. Se on vireä, tulevaisuuteen katsova kaupunkiseurakunta.
Se on Yhteisvastuussa ykkönen
suurten seurakuntien sarjassa. Sillä
on myös vahvat toiminnan edellytykset. Se on käynyt läpi hallinnollista muutosta, joka välttämättä ei
ole ollut helppo. Ehkä monen yllätykseksi se on koskettanut myös
monella tavalla vanhaa Seinäjoen
seurakuntaa, ns. kanta-Seinäjokea,
eikä ainoastaan kappeleita. Tällaisen prosessin läpi vieminen selvästi pitkä, se kestää vuosia, ennen
kuin on kasvettu yhteen.
Teksti ja kuva:
Leena Hautala

Piispantarkastuksen ohjelma
Keskiviikkona 27.11.
Klo 8 aamuhartaus seurakuntakeskuksessa
Klo 8.30 aamukahvit Epstorilla
Klo 10 Kalajärvellä matkailuyrittäjien tapaaminen
Klo 11.30 lounas Peräseinäjoen kappelineuvoston kanssa
Klo 13.30 vierailu Luoman Puutuotteella
Klo 16 tapaaminen Ylistaron seurakuntatalolla
kirkkoneuvoston kanssa
Klo 17 päivällinen Ylistaron kappelineuvoston kanssa
Klo 18.30 Ylistaron korjattujen työtilojen siunaus
Klo 19 seurat Ylistaron seurakuntatalolla
Torstaina 28.11.
Klo 8.15 aamuhartaus ja aamupala Nurmon srk-kodilla
Klo 9.15 paneelikeskustelu Nurmon lukiolla
Klo 10.15 vierailu Atrialla
Klo 11.30 lounas Nurmon kappelineuvoston kanssa
Klo 13.30 vierailu Yle Pohjanmaan Seinäjoen studiolla
Klo 15 käynti Café Kismuksessa ja vierailu
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa
Klo 16.30 päivällinen Seinäjoen alueneuvoston kanssa
Klo 18 Seinäjoen kaupungin vastaanotto
Perjantaina 29.11.
Klo 8.45 aamuhartaus
Klo 9 työyhteisökeskustelu, paikalla kaikki työntekijät
Klo 11 Kansalaistorin jouluseimen avaus
Klo 11.15 lounas
Klo 12 työyhteisötyöskentely jatkuu
Klo 14.30 työyhteisökeskustelu jatkuu,
avoin seurakuntalaisille
Klo 17 päivällinen
Sunnuntaina 1.12.
Klo 12 piispanmessu Lakeuden Ristissä
Klo 13.30 lähetyslounas (keittolounas 8 €)
seurakuntakeskuksessa.
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Tuokiokuvia Nepalista
S

ain olla mukana Seinäjoen seurakunnan lähetystyön
järjestämällä matkalla Nepaliin
23.10.–7.11.
Matkan oppaana ja tulkkina
toimi Kirsti Kirjavainen, joka on
työskennellyt Seinäjoen seurakunnan nimikkolähettinä Nepalissa 30
vuotta ennen eläkkeelle jäämistään.
Toisena vastuuhenkilönä matkalla toimi lähetyssihteeri Pia Ketola.
Vetäjien lisäksi ryhmäämme kuului
yhdeksän matkalaista. Matkalta jäi
muistoksi lukuisia mieleen painuneita hetkiä ja kohtaamisia – tilanteita, joissa ihminen kosketti toista
olemassaolollaan:

Vuoristokylässä

Kirkossa
Lauantait ovat Nepalissa pyhäpäiviä. Kävelemme majapaikan lähistöllä olevaan kirkkoon seuraamaan
jumalanpalvelusta. Kirkkoon pyrkiville tehdään turvatarkastus terrorismin pelossa. Metallinpaljastimen kannattelija liittää kämmenensä yhteen ja lausuu kristittyjen
käyttämän sanskritinkielisen tervehdyksen.
Saan astella kirkon pihamaalle,
jonne on kokoontunut runsaasti seurakuntalaisia. Ulkomaalaiset
herättävät uteliaisuutta, mutta kädet kohoavat silti tervehdykseen.
Nainen kantaa sylissään pikkuista
poikaa ja kehottaa tätäkin tervehtimään. Ruskeat silmät katsovat
kirkkaina pojan iloisista kasvoista
ja pienet kädet tavoittelevat tervehdysasentoa. Yhteys täti-ihmisen sydämeen muodostuu silmänräpäyksessä.
Tohtori KB Rokaya kertoo
yhteisessä ruokahetkessä Nepalin kirkosta ja poliittisesta tilanteesta. Vaalit ovat lähestymässä
ja uusia puolueita on syntynyt
kymmenittäin. Toimivan hallituksen muodostuminen sirpaloituneesta puoluekentästä näyttää
kovin epätodennäköiseltä. Nyt
valtaa pitävät virkamiehet. Pelkona ovat kansannousut ja maan
joutuminen täyteen sekasortoon.
Nepalin tulevaisuus on epävar-

Prisessakodissa naiset valmistavat koruja.
ma, mutta tämän maan ihmiset
ovat sitkeitä. Eteenpäin on mentävä, sillä vaihtoehtoja ei ole.

Koulussa
Vammaisten koulun oppilaat ovat
pääsemässä lomalle. He ovat itse
saaneet rakentaa päätösjuhlansa.
Näkövammaisten nuorten muodostama yhtye soittaa ja laulaa vapaaehtoistyöntekijänä toimivan
Suikki Jääskän johdolla. Rytmit
ovat mukaansatempaavia ja musiikki taidokkaasti toteutettua.
Sokean naisen noin kymmenvuotias poika on tullut saattamaan äitiään juhlaan. Pojan
paidan rintamuksessa komeilee
Angry birds –kuva.
Betoniseinäisessä rakennuksessa on ohut peltikatto. Sisällä on
kuumaa. Vammaisia naisia istuu
lattialla pujottamassa huovutettuja villapalloja lankaan. Erilaisia

Namaste!

Namaste, tervehdys Nepalin tapaan. Ajatukset ovat vielä vahvasti siinä maassa kaksiviikkoisen
matkan jälkeen.
Kulttuuriero on valtava. Kaikki aistit olivat aktiivisesti käytössä koko matkan ajan. Näimme ja
kuulimme, haistoimme ja maistoimme hyvin erilaisia asioita ihmisissä, luonnossa, asumisessa,
elämisessä, liikenteessä jne.
Asuimme ensimmäisen viikon
Kathmandussa Grace Home vierastalossa. Samassa kerrostalossa
asui orpolapsia ja vanhuksia. Niin
orpolapsille kuin ”orpovanhuksillekin” oli käynyt hyvin, kun he olivat päässeet asumaan taloon. Vahva
kristillinen yhteys toi turvaa kaikille. Lapset pääsivät kouluun. Heillä
oli siistit koulupuvut ja he olivat
kohteliaita ja iloisia. Hankimme
lapsille uudet koulupuserot.
Vanhukset asuivat kahden ja
kolmen hengen huoneissa. Heidän
omaisuutensa oli siinä sängyn päällä. Heillä ei ollut omaisia, jotka olisivat huolehtineet heistä. Päätimme
siivota ja maalata heidän kerroksensa. Hankimme maalia ja yhden

kertoo halvaantuneensa, kun oli
pudonnut puusta kerätessään lehmilleen ruokaa.
Kotona maatessaan hän oli saanut makuuhaavoja, joita oli nyt
hoidattamassa sairaalassa. Hänen
sisarensa on hoitamassa häntä sairaalassa ja nukkuu parhaillaan hänen vuoteensa vierellä.

Grace Homessa asuu vanhuksia, joilla ei ole omaisia.
päivän aikana saimme porukalla
maalattua seinät ja pestyä vessan
ja ikkunat. Suuri kiitollisuus loisti
heidän silmistään. Siivousinto tarttui mummoihinkin ja he rupesivat
harjalla pyyhkimään seiniä. Samoin
työntekijät alkoivat pestä mummojen huoneen ikkunaverhoja.
Saimme viettää yhteisiä hetkiä
heidän kanssaan. Ruokailimme,
lauloimme, rukoilimme, ja keskustelimme Kirstin tulkatessa.
Toinen asia diakonian näkö-

huopatöitä myydään viereisessä
toimistossa. Tämä on mahdollisuus näille naisille rakentaa itselleen ja perheelleen tulevaisuutta.
Kathmandu-viikon jälkeen lähdemme pikkubussilla kohti Pokharaa. Matkalla poikkeamme sokeain
koululla, jossa on muutamia lapsia
paikalla, muut ovat lomalla. Lapset istuvat auringonpaisteessa koulun seinustalla. Myös heidän opettajansa on sokea.
Lapset ovat olleet ahkeria ja
suorittaneet luokkansa hyvin arvosanoin. Ilo loistaa lasten kasvoilta,
kun opettaja kertoo heidän menestyksestään. Koulu on pieni ja varusteet vähäiset, mutta sinnikkyys
ja halu oppia voittavat vaikeudet.

Kodissa
Saamme vierailla hyljeksittyyn
dalit-alakastiin kuuluvan Bishnu
Nepalin ja hänen perheensä kotokulmasta on kivenhakkaajien kylä.
”Diakonia menee sinne, missä hätä
on suurin ja muu apu ei yllä”. Kylässä perheet asuvat erilaisissa hökkeleissä ja hakkaavat työkseen kiviä. Heillä on tehtävänä etsiä joen
pohjalta kiviä ja rikkoa ne sopivan
kokoiseksi sepeliksi. Lapset ovat
mukana kantamassa kiviä jo pienestä pitäen. Lapsilla ei ole aikaa
leikkiä. Hyvää edistystä on kuitenkin tapahtunut, ja lapset ovat melkein kaikki koulussa. Hyvä!
Naisten asemaa parantamalla
voidaan edistää myös lasten koulutusta. Yksi näkymä tästä kylästä oli kun parivuotias lapsi leikki
partakoneen terällä ja halkaisi sen
ja antoi vielä pienemmälle kaverilleen toisen puolen.
Nepalilaisesta jumalanpalveluksesta lähtiessämme oven yläpuolella luki ”Tästä alkaa lähetyskenttä”. Kirsti Kirjavainen on
ollut esimerkillinen lähetyskäskyn
noudattaja. Saimme nauttia roppakaupalla hänen tiedoistaan ja
taidoistaan matkalla. Kiitos Pia
Ketolalle matkan toteuttamisesta!
Mielestäni matka Nepaliin oli pyhiinvaellusmatka.
Teksti ja kuva:
Aino Vähäsarja

na ruokailemassa.
Nainen kertoo traagisen tarinansa, miten hän äitinsä kuoltua
ja isänsä mentyä uusiin naimisiin
joutui lähtemään jo lapsena kotoaan, miten hän huolehti sisaruksistaan ja ansaitsi toimeentulon
heille ja itselleen raskaalla työllä.
Sittemmin hän sinnitteli itsensä
opiskelemaan lakia, perusti perheen, sai kaksi lasta ja jäi nuorena leskeksi. Nyt hän työskentelee
lähetysjärjestössä dalit-työssä ja
haaveilee jatko-opinnoista.

Sairaalassa
Pokharassa vierailemme leprasairaalassa. Leprapotilaita paistattelee päivää sairaalan pihalla.
Lepra on vähitellen väistymässä, joten sairaalassa on mahdollista hoitaa myös muita vammautuneita. Halvaantunut nainen
makaa vatsallaan vuoteella. Hän

Paluumatkalla Kathmanduhun
vierailemme pikkuruisessa vuoristokylässä, jonne johtaa jyrkkä ja
kapea kinttupolku. Käteni tapailee maata kömpiessäni rinnettä
ylöspäin ja mielessä käy mahdollisuus vierimisestä rinnettä alas.
Ylhäällä kylässä kaulaamme
ripustetaan samettiruusuista valmistetut kranssit tervetulotoivotukseksi ja kyläläiset esittelevät
itsensä. He ovat olleet osallisina
lähetystyön maaseutuohjelmassa,
jolla pyritään kehittämään kylien
toimintaa.
Soitto soi ja laulu raikaa ja eräs
mies nousee osoittamaan taitonsa
kyykkytanssissa. Lapset parveilevat taustalla uteliaina.
Ulkomaalaisia vieraita ei ole
paljon nähty, joten tilanne on selvästikin jännittävä kyläläisille.

Lentokoneessa
Palattuamme Kathmanduun majoitumme nykyaikaiseen hotelliin
kaikkine mukavuuksineen.
Meille järjestyy odotettu lentomatka näkemään Himalajan
loputtoman pitkältä vaikuttava
vuorijono. Mount Everest kohoaa ylväänä horisontissa ja kamerat
käyvät. Kaiken nähdyn ja koetun
jälkeen vuorten komeus tuntuu
kuitenkin varjostuneen.
Kauniin maan upeaa luontoa
on vaikea ihailla varauksetta, kun
mielessä on tietoisuus maan köyhyydestä. Nepalilla on pitkä matka kehityksensä huipulle. Toivo
kuitenkin elää. Jokainen lapsen
hymy vahvistaa sitä.
Teksti ja kuva:
Katja Viitala

Kummijoukkueeksi
voi hakea
Tyttöjen ja poikien liikuntaa
tuetaan Seinäjoen alueseurakunnassa kummijoukkuetoiminnalla. Vuosittain valitaan
seurakunnan kummijoukkue.
Toiminta alkoi syksyllä 1988.
Silloin toiminta oli uutta ja
nykyäänkin se on harvinaista
Suomen seurakunnissa.
Kummijoukkue 2014 paikka
on nyt haettavana. Tuki joukkueelle on sekä henkistä että
toiminnalista. Taloudellinen tuki liittyy toimintaan, esim. toimitilojen käyttö joukkueen ja
vanhempien tilaisuuksiin, leiri
Honkiniemessä ym. Yhteistyö
muotoutuu kummijoukkueen
mukaan. Kummijoukkueeksi
toivotaan noin 12-14-vuotiaiden joukkuetta.
Kummijoukkueeksi haetaan vapaamuotoisella ano-

muksella, jossa toivotaan kuvaus joukkueesta ja yhteystiedot henkilöistä, jotka hoitavat
joukkueen asioita.
Hakemus toimitetaan seurakunnan taloustoimistoon, Seinäjoen alueseurakunta / Varhaisnuorisotyö, Ala-Kuljunkatu
1 A, 60100 Seinäjoki tai sähköpostilla matti.pihlaja@evl.fi viimeistään 20.12.2013 Kuoreen/
viestiin maininta ”Kummijoukkue 2014”.

Tarkempaa tietoa
toiminnasta:
Matti Pihlaja
puh. 040 508 3802
matti.pihlaja@evl.fi

Lakeuden Risti

Talkoolaisten suurtyö:

Talun leirikeskus Virossa
vihittiin käyttöönsä
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uorten käyttöön rakennettu Talun leirikeskus Virossa
tuli todelliseen tarpeeseen. Sitä kiittelivät varsinkin paikalliset nuorisotyöntekijät ja Viron arkkipiispa Andreas Pöder.
Juhlaan osallistuneet talkoolaiset kokivat Talun seitsenvuotisen urakkansa täyttymykseksi.
Talkoopappina tunnettu Alpo Järvi halusi vielä eläkeläisenäkin olla mukana vihkimässä
Talua, jonka pystyttämiseen
hän oli innostanut talkoolaisia
monien vuosien ajan.
- Talun leirikeskus on talkoolaisten ja omien ponnistelujeni
siunaus, Järvi kuvaili tuntojaan
tilaisuudessa.
Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälinen työ on rahoittanut
hanketta lähes 70 000 eurolla. Talkoolaisia kohteeseen on
vuosien mittaan lähetetty 79
ryhmää. Yhteensä puolentuhatta talkoolaista on tehnyt Talun hyväksi yli 20 000 työtuntia.
Heistä huomattava osa on tämän lehden levikkialueelta. Ilmankos tulos on näyttävä.
Viron nuoret
tarvitsevat Talua
Aidoimmin Talun leirikeskuksen merkitystä osasi oman tuntemuksensa perusteella kuvailla Virossa kristillistä nuorisotyötä tekevä Pia Ruotsala, mm.
ylistarolaisten nimikkolähetti
Virossa.
- Teidän työssänne syntyy

Talun päärakennuksessa on ruokala ja useita koulusaleja sekä
majoitustiloja kahdessa kerroksessa.

Herraa hyvää kiittäkää tuli talkoolaisten sydämestä. Vasemmalla
Alpo Järvi.

sellaista, mitä voi silmin nähdä ja käsin koskea. Sitä ei minun työssäni aina heti voi nähdä, lähetti totesi Talun iltaseuroissa talkoolaisille.
Pia Ruotsala on vuodesta
2009 lähtien Virossa työskennellessään oppinut puhumaan
ruohonjuuren tasalta.
- Teidänlaisianne täällä tarvitaan, ei kapulakieltä, hän maallisti sanomansa. Virolainen arkitodellisuus on tehnyt vaikutuksen nuorisotyöntekijään. Hän
toimii työssään myös Viron kirkon perhekoordinaattorina.
- Huomatkaa, että nykyisten
lasten vanhemmat ovat taan-

dessa tyydyttävän viron kielen.
Työssään hän näyttää olevan
erittäin innostava persoona.
- Menen sinne, missä ihmiset minua tarvitsevat, hän painottaa. Ilokseen hän kertoo
kokeneensa jo hyviä yksittäistuloksia. Ihmiseltä ihmiselle.
Talun roolista Pia on erittäin
toiveikas niiden kokemusten
perusteella, joita hän on saanut virolaislasten vierailuista
Aholansaaressa. Lyhyelläkin
leirijaksolla saadaan hyvää aikaan. Viro tunnetaan nykyisenä atk-teknisenä aikakautena
kovien arvojen maana.
- Rakkautta lapset kaipaa-

Perheuutisia
Hautaan siunattu

Vihitty

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Liisa Marjatta Ellä 82 v, Harri Juhani Latva-Hoppala 32 v, Eeva Eliisa Saari 86 v, Terttu Kaarina Kuusisto 84 v, Martta Annikki Öster 83 v,
Ahola Alpo Juhani 56 v , Veikko Johannes Hellenmaa 90 v, Eino Aarne Tala 74 v, Hannu Uolevi Hietikko 69 v, Sauli Matias Takala 80 v,
Vesa Pekka Knuuttila 65 v, Laina Elma Eliina Pihlajamäki 86 v, Martti
Jalmari Kaukjärvi 81 v, Pekka Matti Lappalainen 62 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Laina Rakel Autio 80 v, Iida Maria
Keski-Luoma 91 v, Jaakko Johannes
Anttila 19 v, Anja Kaarina Kukkasela
76 v, Paavo Iisakki Latikka 58 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Heikki Juhani Kankaanpää
78 v, Anja Maria Rotko 81 v, Gabriel Valentin Haapala 95 v, Mauno
Harri Matti Korpikoski 69 v, Aulikki Marjatta Mäki-Ketelä 78 v, Esteri
Annikki Mäkelä 97 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Selina Lauriina Ropponen 13 v, Antero Matias Perkiö 79 v, Jussi Aukusti Kärnä 91 v, Raija Liisa Penttilä 73
v, Juho Eljas Kulju 79 v.

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Timo Antti Sakari Autio ja Mira Anna
Eveliina Laide, Reijo Helge Johannes
Lauttamus ja Leena Eeva Väliaho.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Jarmo Vesa Markus Suominen ja
Mariann Sild, Jussi Eerik Eeli ja Kaisa-Maija Kuokka.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Juho Kalevi Niemitalo ja Henna Elina Jousmäki.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Jace Oliver Kalinko, Nelli Liisa Maria Nieminen, Veikka Velmeri Pehkonen, Alisa Kristiina Ylihärsilä, Auri Eleonoora Liisuntytär Aurasmaa,
Vilho Paavo Johannes Järvi, Veikko
Johannes Korpikoski, Oliver Nooa
Kristian Marjamäki, Saana Maria
Palomaa, Tiitus Samuel Viljanmaa,
Akseli Veikko Juhani Jokiaho, Aare Kustaa Kaminen, Wili Nuutti Johannes Rintala, Helle Emma-Helena
Vanharanta, Pyry Eemil Tuuri, Anton
Lauri Matias Yli-Hynnilä, Ellen Siiri
Aurora Finnilä, Julia Isabell Koivisto, Onni Matias Hankkila, Venla Maria Hietala, Veeti Romeo Kortesmaa,
Alma Iisa Katariina Koskiahde, Oona

noisen neuvostojärjestelmän
kasvatteja, Pia muistuttaa. Kristittyjä maassa on ainoastaan alle viidennes kansasta.
Pappeja täkäläinen kirkko ei
pysty vielä palkkaamaan. Lähetystyöntekijänä toimin kuin
pintana kahden sukulaiskansan välillä, Pia sanoo.
Tärkeimpinä työvälineinään
Pia pitää korviaan. Ihminen pitää osata kohdata ihmisenä.
Yhteinen rakkauden kohde
Pia Ruotsala vakuuttaa, että paikallisten kollegojen kanssa on
hyvä tehdä työtään. Itsekin hän
on oppinut muutamassa vuo-

Serafia Marttila, Miro Kristian Tuokko, Maisa Sofia Vainio, Vilho Matias
Valo, Iisakki Kustaa Virrankoski.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Eppu Juhani Jaakonpoika Ylipelkonen, Eeve Henny Jaakontytär Ylipelkonen, Joosua Nikolai Korkeaaho, Vertti Otto Olavi Kukkamo,
Oliver Hannu Aukusti Niemi, Taimi
Lyydi Mirjam Isoniemi, Kaisla Helmi Kristiina Hanhimäki, Pyry Eemil Tuuri, Santtu Erik Johannes Kujanen, Laura Iina Emilia Myllymäki,
Manu Tapio Aromäki, Ilari Juhani
Lehtinen, Eveliina Juulia Kiviniemi,
Nea Emilia Rahko, Veikko Sameli Markkola, Peetu Konsta Kristian
Köykkä, Seela Adalmiina Rentola,
Juho Johannes Rantanen.
Peräseinäjoen
kappeliseurakunnasta: Onni Veli Juhani Holappa, Sanni Sara Sofia Toivonen, Mico Samuel Haapamäki, Jesse Heikki Hermanni Koivula, Lucas Christian Taipalus.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Eevi Ira Emilia Nevanperä, Joni Ilmari Hernesmaa, Helmi Vilja Emilia
Karhu, Amanda Eveliina Niemitalo,
Martta Annukka Vainionpää, Viljami Verner Latvala, Aliina Aava Emilia Haapasalmi, Lotte Maaria Riihimäki, Vilho Matias Valo, Netta Kristiina Heinäaho, Lenni Kalervo Mikael Haapatalo.

vat, Pia selventää.
Juhlapuheessaan Viron arkkipiispa Andreas Pöder tiivisti sanomansa: - Talun leirikeskus on
virolaisten ja suomalaisten yhteinen rakkauden kohde. Täällä lapset ja nuoret saavat hyvät
lähtökohdat hengellisyyteen.
Joitakin nuoria perheitä Talun pihanurmikolla pidettyyn
juhlaan oli jo uskaltautunutkin. He pysyttelivät vielä ujosti kentän laitamilla. Nuoria varten tuoduilla eturivin tuoleilla
olisi ollut kovasti tilaa. Työ vaatii oman aikansa.
Kuvat ja teksti:
Matti Latvala

Vivaldin
Neljä vuodenaikaa
Lakeuden Ristissä
Aventura de Arcosin 5-vuotis
juhlakonsertissa Lakeuden Ristissä 7.12. kello 19 kuullaan Vivaldin ”Neljä vuodenaikaa”.
Jousiorkesteri Aventura de Arcos esittää juhlavuotensa kunniaksi kokonaisuudessaan, tiettävästi ensimmäistä kertaa Seinäjoella kaikkien rakastaman teoksen,
Antonio Vivaldin Neljä Vuodenaikaa ”Quattro Stagioni”.
Jousiorkesterimme on perustettu puoliammattilaispohjalle. Orkesterin jäsenet ovat saaneet soittimeensa koulutuksen, mutta ovat
valinneet toisen ammatin. Tästä
syystä konsertteja on vain puolivuosittain. Orkesteri toimii Seinäjoen kansalaisopiston tiloissa ja
uudet soittajat ovat aina tervetulleita. Harjoitukset ovat maanantaisin. Konserttimestarina toimii Jessica Niskakoski ja orkesteria johtaa
kapellimestari Antti Laasanen.
Solistina konsertissa soittaa Elisa Järvelä, joka on nuoresta iästään
huolimatta kokenut ja monipuolinen viulisti. Elisa on kotoisin Vetelistä ja esiintynyt lukuisissa konserteissa ympäri maailmaa.
Vivaldin kahdentoista viulukonserton julkaiseminen Amster-

Elisa Järvelä
damissa 1720-luvun puolivälissä
oli merkittävä tapaus. Kokoelman neljä ensimmäistä konserttoa tunnetaan nimellä Le quattro
stagioni eli neljä vuodenaikaa, ja
ne vakiinnuttivat nopeasti Vivaldin nimeä yhä enemmän myös
kotimaansa Italian ulkopuolella,
etenkin Ranskassa.
Konsertin ohjelma maksaa 10 €.

Lakeuden Risti
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ARKKITEHTI- JA
INSINÖÖRITOIMISTO
MOTIIVI OY
Koulukatu 48, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 421 5000
www.motiivi.fi

KALUSTETALO
KALLE PERÄLÄ OY

CITY POHJANMAA,
ISKELMÄ POHJANMAA,
ISKELMÄ TV
HARJU & PÖNTINEN

SEINÄJOEN RAVIKESKUS /
ETELÄ-POHJANMAAN
HEVOSJALOSTUSYHDISTYS RY

TERVAJOEN KIVIVEISTÄMÖ

SEINÄJOEN ENERGIA

Puskantie 18, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 411 4111

66440 Tervajoki
puh. (06) 478 7600, 0400 604 069

Varastotie 5, 60100 Seinäjoki
puh. 020 760 1400

www.anvia.fi

www.tervajoenkiviveistamo.fi

www.seinajoki.fi/energia

SEINÄJOEN KAUPUNKI
– 24 tuntia hyvää elämää

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖ

PL 215, 60101 Seinäjoki
www.seinajoki.fi

Kalevankatu 25
puh. (06) 423 1100

Rengastie 8
60120 Seinäjoki
Puh. (06) 414 3500

ANVIA OYJ

SÄHKÖASENNUS
KOHTAMÄKI OY
Vakkurinkatu 1, Seinäjoki
www.superwatti.fi

OSUUSKUNTA
MAITOSUOMI
puh. 010 381 147

www.seinajoenravikeskus.fi

Kauppaneliö 12, 60120 Seinäjoki
puh. (06) 421 9500, fax. (06) 421 9555
www.pssahko.fi

RADIO DEI
POHJANMAA 89,4 MHz

KRISTILLINEN KIRJA
JA- MUSIIKKIPALVELU

www.radiodei.fi

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
puh. (06) 414 7522

MATKATOIMISTO
MATKALIPPU OY

KALUSTETALO
KALLE PERÄLÄ OY

Kalevankatu 4, 60100 Seinäjoki
puh. (06) 423 4961, fax. (06) 414 7201
matkalippu@netikka.fi

Rengastie 8

KOTIMAA OY

KAUPPAKESKUS LEHTISEN
KAUPPIAAT

www.kotimaa.fi

Puskantie 1, Seinäjoki

60120 Seinäjoki
Puh. (06) 414 3500

KOKOOMUKSEN JA
SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

Tervetuloa palveltavaksi!

ELÄVÄT KIVET
VALTUUSTORYHMÄ

KESKIRYHMIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

SOSIAALIDEMOKRAATTIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

Lakeuden Risti

AR-kukka

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

Paula-Stiina

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

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

kukkakauppa@paulastiina.ﬁ, www.paulastiina.ﬁ

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

KAIHDINVALMISTAMO

MÄENPÄÄ
Herukkaviita 4
60150 Seinäjoki
puh. 050 552 7678
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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
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO

VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI
P. 044 530 2281

SUOMALAISTA
SUOMALAISTA
HAMMASHOITOA
HAMMASHOITOA
SUOMALAISTA
HAMMASHOITOA

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

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

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

RADIO-OHJELMIA

su klo 10-11.55, 89,4 MHz
Seurakunnan ohjelmat alkavat jumalan–
palveluksella, jota seuraa Elämän ääniä
-ohjelmaosuus, jossa kuullaan haastatteluja
ja ajankohtaista asiaa seura-kunnasta.

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

Valtionkatu 2, Seinäjoki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06) 0400
41 41567
416 S:joki
puh.
(06)
1416,
Valtionkatu 2, puh. (06) 41 41115
416 S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

Ilmoita

Kello- ja koruliike

LAPPALAINEN OY
Puskantie 12 · 60100 Seinäjoki
puh. (06) 423 2165
esa.lappalainen@co.inet.fi

Lakeuden Ristissä!
Lisätietoja:

lakeudenristilehti@evl.fi
tai puh. 0400 954 747

Loistava kumppani painavaan viestintään

KUUNTELE SEURAKUNNAN

HIRVILAMMI

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

Matti Kuvaja

Hyvää joulua ja
onnea vuodelle 2014.

30 v

Erkki Nevala

Siunattua Joulua!

www.iprint.fi

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

p. 06 420 9600
Koulukatu 22, Seinäjoki
p. 06 420 9600

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

HAUTAKIVIPALVELU

Koulukadun
Koulukadun
Hammaslääkärikeskus
Hammaslääkärikeskus
Koulukadun
Koulukatu
22, Seinäjoki
Koulukatu 22, Seinäjoki
Hammaslääkärikeskus
p. 06 420 9600

Radio Dei

Terveyshoitola Myötätuuli

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

City Pohjanmaa

ti klo 16.20, 98,2 MHz

Radio Dei

ti klo 16.50, 89,4 MHz

Iskelmä Pohjanmaa
ke klo 12-12.15, 96,9 MHz

Iskelmä Pohjanmaa
pe klo 12, 96,9 MHz

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

Kahvi/tee ja + talon panini 5,70 €

Tilaa
Lakeuden
Tarjous
voimassaRisti
29.11.–lehti
saakka

Tervetuloa
lounaalle.
Seinäjoen
ulkopuolellekahville
tilattuna lehtitai
maksaa
vuoden postimaksujen verran, 10 €.
Runsaat salaatit,
täytteet
valintasi
mukaan alk. 6.56 €,
Tilaukset sähköpostilla: lakeudenristilehti@evl.fi
uuniperuna,
päivän
täyte
alk.
5,95 €,
Aihekenttään
”Tilaus”. Ilmoita
tilaajan
nimi
ja osoite,
keitto
alk.
5,55
€. tiedot.
jos maksaja on eri kuin
tilaaja,
myös
maksajan
Juomat, leivät, levitteet ja jälkiruokakahvi
sisältyvät hintaan.

Lakeuden Risti
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Omaishoitaja kaipaa tietoa
Raimo ja Maire Somppi
olivat suunnitelleet
eläkepäiviään, mutta
suunnitelmat muuttuivat,
kun Maire sairastui neljä
vuotta sitten keskivaikeaan
Alzheimerin tautiin.
Raimosta tuli vaimonsa
omaishoitaja.

O

maishoitajana voi pääsääntöisesti olla puoliso ja lapset tai
ulkopuolinen. Suomessa on sellaisia omaishoitajia, joiden puoliso kuuluisi laitoshoitoon noin 300
000 ja omaishoidon tukea saa noin
40 000. Omaishoitajat säästävät kansantaloudelle mittaamaton
määrän varoja. Laitospaikka maksaisi muutamasta kymmenestä tuhannesta jopa 70 000 euroa vuodessa, Raimo toteaa.

Diagnoosi
- Ei ollut mikään miellyttävä hetki, kun vaimon diagnoosi varmistui. Meillä ei ollut mitään tietoa
Alzheimerista eikä sen etenemisestä. Lääkäriltä ei saatu mitään
tietoa, mitä omaishoitajuus edellyttää. Mitä pitäisi tietää, osata tai
ottaa huomioon jatkossa.
Raimo jatkaa: - Ensin ajattelin,
että Mairen muistamattomuuden
syynä olivat iän tuomat muutokset. Tavarat alkoivat siirtyä paikasta toiseen, olivat käsittämättömissä paikoissa, piilossa tai katosivat. Silmälasit olivat hukassa,
kengät eri paikoissa. Kerran hän
maksoi saman maksun kolme
kertaa. Hän hoiti maksut tietokoneella, koska hän hallitsi sen minua paremmin.
- Ehdotin Mairelle tutkimuksia,
jos löytyisi jotain sairautta. Muistisairas ei tunnusta sairauttaan,
vaan saattaa suutahtaa. Tilasin ajan
muistihoitajalta ja meidän molempien muisti tutkittiin. Tästä kaikki
alkoi, ja tutkimuksia jatkettiin lääkäreiden kanssa kunnes päädyttiin
Mairen diagnoosiin.
Mairen neljä vuotta kestänyt
sairaus on edennyt nopeasti. Nyt
hän tarvitsee apua päivittäin kaikessa: pukeutumisessa, lääkkeiden valvonnassa ja annostelussa
sekä syömisessä.

Tukien hakeminen
ongelma

Suuri ongelma on tukien hakeminen. Omaishoitajille ei ole lakimääräistä perusturvaa eikä koulutusta omaishoitajaksi. Itse pitää ottaa selvää kaikesta, kun omaishoitajuus tulee ajankohtaieksi.
- Seinäjoella saimme hyvän palvelun Ikäkeskuksesta. Sieltä tuli
henkilö, joka tutki tilanteemme ja
kartoitti kodin ja sen turvallisuuden. Omaishoidon tuki laitettiin
vireille. Minulle maksetaan tukea
noin 350 € kuukaudessa vähennettynä verolla. Tuen suuruuden
määrittää asuinkunta ja se vaihtelee eri puolilla maata. Se ei ole
missään nimessä ole riittävä. Sen
pitäisi olla moninkertainen, koska
työtä on 24 tuntia vuorokaudessa.
Nyt työryhmä tutkii omaishoitajien oikeudellista asemaa. Toivomme, että saamme maksatuksen

Raimo ja Maire Somppi puhuvat Mairen sairaudesta. He ovat antaneet kasvot muistisairaudelle, koska se on sairaus kuin joku
muu sairaus sairauksien joukossa.
Kelan piiriin, jolloin tuki olisi oikeudenmukainen ja tasapuolinen,
Raimo toteaa.
Raimo muistelee, että he saivat
olla yhdellä sopeutumisvalmennuskurssilla. Oli mielenkiintoista, kun heitä oli lähes 20 henkilöä
erilaisista olosuhteista.
- Silloin ymmärsin, mitä
omaishoitajuus on, mitä vaaditaan. Omaiset saivat myös hyvää
tietoa. On valitettavaa, että tällä
alueella ei ole omaishoidon perehdyttämiskoulutusta. Miehille

Omaishoitajuuden
kautta on tullut
erittäin paljon
uusia ystäviä ja
kanssakulkijoita.
Me olemme antaneet
muistisairaudelle
kasvot.
saattaa olla ongelmallista yhtäkkinen ruoanlaitto ja pyykinpesu.
Omaishoito- ja muistiyhdistys
suunnittelevat Seinäjoella ruoanlaittokurssia ja lakiin sekä tukiasioihin liittyvää tiedon jakamista.
Sairaudesta ei saa mistään riittävää
tietoutta. Ongelmallista on, että
omaishoitajat itse sairastavat myös
hyvin monenlaisia sairauksia.
Mairea hoitaa Seinäjoen terveyskeskuksessa geriatriaan (iäkkäiden ihmisten hoitoon) erikois-

tunut omalääkäri.
- Hän hoitaa Mairea erinomaisesti. Maire saa olla intervallihoidossa viikon ajan kerran kuukaudessa Viherkodissa. Hän viihtyy
siellä hyvin ja luottaa henkilökuntaan. Hän on oppinut tuntemaan
siellä myös muita muistisairaita ja
heillä on mukavaa yhdessä. Mitään erityistä koti-ikävää ei ole
ollut. Nyt käynnit Viherkodissa
lisääntyvät.
Jos Raimolla on kiireellisiä henkilökohtaisia menoja kuten kokouksia tai muita tilaisuuksia, joihin
ei voi ottaa Mairea mukaan, hän
saa Mairen päivähoitoon Viherkotiin. Lisäksi heidän taloyhtiössään
on rouva, joka on Mairen kanssa,
jos Raimo menee vaikka lenkille.
Raimo kertoo, että omaishoitajille kuuluu kerran kuukaudessa
kolmen vuorokauden vapaa, jonka yhteiskunta eli kaupunki maksaa. Yli menevältä osalta tulee lasku, jonka hän maksaa itse.

Ei samanlaisia päiviä
- Meillä ei ykskään päivä ole samanlainen, kaikki ovat mielenkiintoisia. Maire nukkuu hyvin,
parhaimmillaan 10–12 tuntia.
Herätän hänet aamupalalle, otamme lääkkeet läpi ja pukeudumme.
Hän tarvitsee apua kaikessa. Pikku hiljaa valmistaudumme päivään. Käymme tarvittaessa kaupassa. Laitan hänelle ruoan. Meillä syödään kotona tehtyä ruokaa.
Päivän mittaan hoidamme monenlaisia asioita. Pääasia on, että
hänellä on hyvä mieli. Iloinen ja
hyvä mieli vaikuttaa terveyteen ja
sen ylläpitämiseen.
Pariskunta käy lenkillä 3–4 ker-

taa viikossa. He kävelevät 3–5 km
kerralla. He asuvat lähellä jokirantaa, jonka maisemissa he mielellään kulkevat. Joskus he kuuntelevat kosken kuohuja, lintujen laulua tai seuraavat koirien haistelua.
- Maire hiljentyy mielellään
kuuntelemaan radiosta tai katsomaan televisiosta jumalanpalvelusta. Käymme myös kirkossa. Ehdottomasti osallistumme omaishoitajille järjestettyyn kirkkopyhään sekä joulun tienoilla meille tarkoitettuun tilaisuuteen. Lausun kiitokset
Seinäjoen seurakunnalle omaishoitajille järjestetyistä tilaisuuksista,
joissa otetaan osaa arkeemme, Raimo sanoo.

Elämä rakennettava
uudelleen

Raimolla oli suuria toiveita ja tavoitteista elämälle, kun hän jäi
eläkkeelle. Vaimon diagnoosi lamaannutti. Oli vain rakennettava
elämälle uudet tavoitteet vaimon
hoidon mukaan. Hänen täytyi
luopua lukemattomista yhdistyksistä, niiden hallituksista tai vähennettävä menoja niihin. Hän
keskittyi kotona olemiseen.
Omien sairauksien takia on
liikunta tärkeää. Salijumppaan
hän pääsee vain silloin, kun puoliso on intervallihoidossa. Hän
nauttii jumpan sosiaalisuudesta,
joka on henkisesti suurinta antia.
Yöunet ovat vähentyneet. Hän
herää herkästi, kun Maire liikahtaa. Hän saattaa hänet tarvittaessa vessaan ja pois.
Raimolle on puhjennut diabetes ja häntä pelottaa puolison hoitaminen, miten jaksaa jatkossa.
- Meillä oli paljon tärkeitä

ystäviä. Tapasimme usein ja liikuimme yhdessä. Ystävät eivät ole
kadonneet, mutta tiivis yhteisolo
on vähentynyt. Omaishoitajuuden kautta on tullut erittäin paljon uusia ystäviä ja kanssakulkijoita. Me olemme antaneet muistisairaudelle kasvot. Emme ole salanneet sitä. Maire ei kärsi, vaikka
puhumme siitä. Alzheimerin tauti on sairaus sairauksien joukossa.
- Me kaipaamme monenlaisia asioita. Joskus on tilaisuuksia,
missä Mairella on oma ja minulla oma ryhmä. Ne ovat hyviä ja
iloisia hetkiä, jolloin saamme vertaistukea. Omaishoitajina on sekä
miehiä että naisia, ja heiltä saamani vertaistuki on erittäin antoisaa ja tärkeää.
- Vaikeinta minulle oli läheisen omaisen sairastuminen, koska
tiesin, mihin se johtaa. Vaikeaa
oli myös oman asenteen muuttaminen, koska Mairen persoona
on muuttunut täysin. Kaikki tapahtumat ovat odottamattomia
ja tieto tulevaisuudesta pelottaa,
koska ainakaan parempaan suuntaan ei olla menossa. Nämä ovat
raskaita asioita, mutta onneksi on omaisia ja ystäviä. Yhdessä
itkemme ja nauramme. Kaikilla
omaishoitajilla ei ole tilanne hyvä. Moni miettii omaishoidosta
luopumista ja pysyvää laitospaikan hakemista. Tämä on valitettavaa, koska yhteiskunta ei huolehdi meistä, vaan käyttää hyväkseen, Raimo toteaa.

Teksti ja kuva:
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