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Diakonia palvelee
vauvasta vaariin

Verotuloja
arvioidusti
U

usi vuosi ja uusi tilikausi seurakunnassa ovat alkaneet.
Vielä ei ole lopullista tietoa siitä,
millaiseksi seurakunnan viime tilikauden tulos muodostuu, mutta ainakin verotulojen osalta vuosi toteutui arvioidun kaltaisena.
Suuressa seurakunnassa uuden
talousarvion tekeminen käynnistyy lähes saman tien edellisen tultua hyväksytyksi. Nyt pohditaan
sitä, miten seurakunnan toimintamäärärahat tulevaisuudessa jaetaan eri alue- ja kappeliseurakunnille. Tavoitteena on ollut, että
läpinäkyvät ja avoimet jakoperusteet hyväksyttäisiin vielä kevään
aikana kirkkoneuvostossa, jotta
ne olisivat käytettävissä vuoden
2015 talousarviota tehtäessä.
Jakoperusteista on käyty keskusteluita niin henkilöstön, seurakuntalaisten kuin luottamushenkilöidenkin kanssa. Yhteisenä
tavoitteena ovat tasapuoliset perusteet toimintamäärärahojen jakoon. Asia on nyt alue- ja kappelineuvostoissa lausunnoilla.
Yhtenä vaihtoehtona ovat olleet ns. työalabudjetit, jolloin kullakin työalalla olisi yksi yhteinen
budjetti koko seurakunnassa. Tämä tarkoittaisi budjettivastuun
siirtymistä alue- ja kappelineuvostoilta kirkkoneuvostolle. Toisena
vaihtoehtona on käsitelty ns. kriteeriperusteista rahanjakomallia,
jossa yhteisesti valituilla kriteereillä päätettäisiin toimintamäärärahojen jaosta alue- ja kappeliseurakunnille. Tässä mallissa budjet-
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tivastuu säilyisi alue- ja kappelineuvostoilla. Haasteeksi on muodostunut oikeudenmukaisten ja
helposti mitattavissa olevien kriteerien määritteleminen. Kehitystyö jatkuu, ja vielä kevään aikana
tehdään päätöksiä vuoden 2015
budjetin osalta.
Vuoden 2015 alussa tapahtuu
myös seurakunnan taloushallinnon palveluiden siirtäminen Kirkon palvelukeskukseen. Tämä on
suuri muutos paitsi seurakunnan
taloustoimistolle, myös koko
henkilökunnalle. Jo siirto vaatii
monenlaista valmistelutyötä ja
jatkossa taloushallinnon tehtäviä kuuluu enemmän myös ns.
toiminnallisten työntekijöiden
töihin. Lisäksi jännitämme, mitä tapahtuu kuntakentässä vuonna 2015. Jos kuntaliitoksia tapahtuu, se tarkoittaa väistämättä
myös seurakuntien yhteen liittämistä samalla aikataululla.

Titta Luoma-Kohtala
hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
”Kirkon arkinen työ on ennen kaikkea sitä,
mitä jokainen kristitty tekee arkisin
työkseen, ei suinkaan kirkollisen
virkamiehen toimintaa seurakuntatalossa.”

Lakeuden Risti

Seinäjoen jumalanpalveluspäiville
4.–6.2. saapuva kirkkoherra
Fredrik Modéus Ruotsista

eurakunnan diakoniatyö palvelee seurakuntalaisia vauvasta vaariin, mutta suurin osa asiakaskontakteista on työikäisten
kanssa.
- Taloudelliset asiat ovat vahvasti esillä tämän päivän diakoniassa, sanoo Seinäjoen alueseurakunnan diakoniajohtaja Otto
Savolainen. – Keskusteluissa puhutaan paljon muustakin kuin
eurojen riittävyydestä.
Diakonityön
taloudellinen
avustaminen on usein hätäapua,
ja yhteiskunnan eli kaupungin
sosiaalitoimen tulisi huolehtia
pääosin toimeentuloturvasta.
- Seurakunnan viime vuoden
talousarviossa taloudelliseen avustamiseen ja ruoka-apuun oli budjetoitu alueseurakunnassa vajaa
90 000 euroa, koko seurakunnassa noin 150 000 euroa. Lisärahaa
saatiin erilaisista yksityisten ja yritysten lahjoituksista, rahastoista
ja Ruokapankin joulukeräyksestä.
Seurakuntakin painii talousongelmien kanssa, joten tulevaisuutta ei
voi tietää, kertoo Otto Savolainen.
Ruokapankki jakoi viime
vuonna 3 808 avustuspussia 910
eri taloudelle. Otto Savolainen
sanoo, että merkittävä apu avustuksiin ovat sekä eri yritysten
lahjoitukset että EU-ruoka-apu.
Kun ostettavien tarvikkeiden
osuus avustuspussista on noin
17 euroa, lahjoituksilla lisättynä
avustuksen arvo on 40–45 euroa.
Ruokapankki toimii koko seurakunnan alueella, myös kappeleiden alueella asuvat ruoka-avun
tarvitsijat voivat hakea oman alueensa diakoniatyöntekijältä Ruokapankin setelin ja noutaa avustuskassin Ystävän tuvalta.

Erityisalueita
Seinäjoen alueseurakunnan diakoniatyö on suuri yksikkö, työntekijöitä on diakoniajohtajan lisäksi 7 sekä yksi papeista, jolla työalueena on diakonia. Ystävän tupa toimii vapaaehtoistyön keskuksena ja siellä toimii myös Ruokapankki. Ruoka-avustuksen saa setelillä, jonka saa diakonian vastaanotolta Kirkonkrannista.
Jokaisella alueseurakunnan
työntekijällä on yleisen diakoniatyön lisäksi oma erityisalue, on kriminaali- ja päihdetyö, vanhustyö, aistivammaiset,
kehitysvammatyö, mielenterveystyö, Palveleva puhelin, työnhakijat jne. Suuri vapaaehtoisten
joukko huolehtii monenlaisista
tehtävistä lähimmäispalvelusta
merkkipäiväkäynteihin.
- Yhteisvastuukeräys näkyy

Otto Savolainen
diakoniatyössä kevätkaudella voimakkaasti, vaikka vapaaehtoisten
panos onkin alueseurakunnassa
kerääjien etsimisessä ja erilaisissa
tapahtumissa suuri, kertoo Otto
Savolainen.

Naiset rohkeampia
Viime vuoden tilastoista näkyy,
että alueseurakunnan diakoniatyöllä oli yli 4 500 asiakaskontaktia 1 248 eri henkilön kanssa.
Kontaktit koskettavat kuitenkin
huomattavasti suurempaa joukkoa, sillä perheenjäsenet eivät järjestelmään kirjaudu. Naiset ovat
rohkeampia hakemaan apua, ja
eniten on yksin asuvia.
- Yksin asuvilla tai yksinhuoltajilla ei ole kumppania jakamassa arkea. Suurin ryhmä asiakkaista on työelämän ulkopuolella
olevia, mutta myös työssä olevilla
on omat murheensa. Paljon käydään talousasioiden lisäksi ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä
keskusteluja.
Otto Savolainen sanoo, että
viime vuonna alueseurakunnasta
tehtiin ennätysmäärä avustushakemuksia kirkon diakoniarahastoon
ja Tukikummeille. Perusteellisesti
tehtynä avustus työllistää henkilöä 2–3 työpäivää, kun henkilön
kanssa keskustellaan, kerätään erilaisia tietoja ja annetaan anomuksen liitteeksi oma lausunto.

- Toiveena on, että jäisi enemmän aikaa ihmisten muuhunkin
elämäntilanteeseen
syventymiseen kuin vain taloudelliseen auttamiseen. Työstä tulee aina vain
haasteellisempaa, kun kaupungin
talous kiristyy ja myös seurakunnan mahdollisuudet taloudelliseen auttamiseen vähenevät.
Otto Savolainen kiittää Suurella sydämellä –nettipalvelua, jonka
kautta on runsaasti ilmoittautunut
vapaaehtoisia myös diakoniatyöhön. Hänen mukaansa ei kuitenkaan kaikkea työtä voi laskea vapaaehtoisten varaan, koska työntekijöillä on virkavastuu. Myös
vapaaehtoisten kouluttamisesta ja
jaksamisesta on huolehdittava.
Seinäjoella diakoniatyö tekee
erityisen runsaasti yhteistyötä
mm. kaupungin sosiaalitoimen,
kotihoidon ja A-klinikan kanssa.
Myös monien järjestöjen kanssa
yhteistyö on jatkuvaa. Kaupungin
kotihoidosta tulee vinkkejä ikäihmisistä, jotka toivovat diakoniatyöntekijän kotikäyntiä.
Diakoniassa on myös NYPS eli
koko seurakunnan eri alueiden diakoniatyöntekijöiden yhteiset palaverit muutaman kerran vuodessa.
Lisää diakoniatyöstä ja Yhteisvastuukeräyksestä sivuilla 7–9.
Teksti:
Leena Hautala
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 31.1.2014

Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä
valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne on menossa.
Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon,
jotta teistä tulisi valon lapsia.”
								 Joh. 12:35–36

Jukka Tuppurainen
Ylistaron kappeliseurakunnan
johtava kappalainen

Lahjoita hyvä elämä

Pyhä kuva
576:1
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Virren viemää

Maa hohtaa lumivaipassansa,
on Luoja itse luonut hangen, jään.
Maa Herran on myös roudassansa
ja lepää talven hänen kädessään.
On ankara ja pitkä talviyö,
vaan läpi senkin jatkuu Luojan työ.

Talvivirsi on uusi tulokas suomalaisessa
virsikirjassa. Edellisessä virsikirjassa osaston
otsikkona oli ”Suvi ja vuodentulo”, nyt osasto
on nimeltään ”Vuodenajat”, ja siinä talvellakin
on oma virtensä, virsi 576. Sen on kirjoittanut
Niilo Rauhala. Niilo Rauhala (1936-) on kotoisin
Kittilästä ja pappisuransa hän toimi Kemissä.
Virren 3. säkeistöä kehystää kaamos, mutta
samalla kevään toivo. Jumala on luonut
”silmuun toivon kestäväksi”. Virren melodia on
Saksasta vuodelta 1690. Suomessa sävelmää
on käytetty vuoden 1886 virsikirjasta lähtien.

Armo — kuin keväthankien kimallus
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh.1:14)
Helmikuun alun nimipäiviä ovat Aamu ja Valo. Onnittelut nimipäiväsankareille! Helmikuun alkuun sijoittuu
myös kynttilänpäivä, joka sekin puhuu valosta.
Vanha kansanviisaus lupaa kevään tuloa, ”kevättä kynttelistä.” Kynttilänpäivästä alkaa kevään odotus,
kun talven selkä taittuu ja lähdetään kohti lisääntyvää valoa. Kuka ei nauttisi kirkkaista kevättalven hangista ja auringon valo- ja lämpöhoidosta.
Valo liittyy vahvasti myös kynttilänpäivän raamatulliseen sanomaan. Varsinkin Johanneksen evankeliumissa kirkkaus ja valo ja toisaalta niiden vastakohtana pimeys, ovat paljon käytettyjä vertauskuvia. Jumala on kirkkaus ja pyhyys, ihmissuku on langennut
ja pimeässä. Jumalan kirkkaus tulee näkyviin Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus tuli tämän maailman pimeyden keskelle valoksi, jotta meidän ei tarvitsisi jäädä
pimeään. Jumalan kirkkautta emme voi inhimillisin
silmin katsella, mutta Jeesuksessa näemme, minkälainen Taivaallinen Isä meillä on.
Jeesuksessa maailmaan tuli paitsi valo, myös armo.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sitä, minkä ihmiset
löysivät ja vieläkin voivat löytää Jeesuksen luona, kuvataan Raamatussa sanalla armo. Juuri armo on se,
missä kristillinen usko eroaa kaikista maailman uskon-
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noista. Muissa uskonnoissa on keskeistä se, mitä ihminen osaa ja jaksaa, miten hänen pitää elää, jotta hän
voisi kelvata ihmisten ja Jumalan edessä. Kristinuskon
sanoman keskus on siinä, mitä ihminen saa ja mitä hänelle annetaan.
Jeesuksesta loistava valo on kevään valoa. Sen valossa elämänä näyttäytyy paljastettuna, ryppyineen
ja tahroineen. Se valo loistaa salatuimpaamme saakka. Siinä voimme kohdata oman elämämme Jumalan
silmin, rakastavan katseen alla, totuutta kaihtamatta. Sen valon koskettamina tiedämme tarvitsevamme
anteeksiantoa ja armoa. Teemme sellaista, mitä joudumme katumaan. Onneksi armoa on meille tarjolla,
jopa ”joka aamu on armo uus”.
Kevättalven kimmeltävää hankea katsoessa ymmärtää, mitä tarkoitetaan, kun jumalanpalveluksen synninpäästössä sanotaan: ”Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi”.
Kristuksen valo saakoon katseemme pois itsestämme ympärillemme ja kutsuu niiden luo, jotka kaipaavat valoa ja lämpöä. Yhteisvastuukeräys alkaa ja
muistuttaa siitä, miten maailmamme on yhteinen ja
valon viejiä tarvitaan.
Saakoon Kristuksen valo loistaa meille ja heijastua
meistä niille, jotka sitä eniten kaipaavat!

Markku Ylinen
johtava kappalainen
Peräseinäjoen kappeliseurakunta

Kynttilänpäivänä alkaa jälleen Yhteisvastuukeräys. Tuhannet kerääjät
eri puolilla Suomea lähtevät heti liikkeelle. Monessa kodissa heitä osataan jo odottaa, raha on varattu valmiiksi. Tässä lehdessä ovat kaikkien
Seinäjoen seurakunnan listakerääjien nimet.
Tänä vuonna keräyksen tunnuksesta ja mainoksista on annettu paljon palautetta jo ennen keräyksen alkua. Yhteisvastuukeräyksen kotimaisena kohteena on saattohoidon kehittäminen: Lahjoita hyvä kuolema. Mainostoimiston ideanikkareiden laatimat julisteet ja muu keräysmateriaali ovat jakaneet voimakkaasti mielipiteitä. Television ajankohtaisohjelmassa haastatelluista mainostoimiston työntekijöistä keräysesitteiden pääsuunnittelija myönsi, ettei itse ole koskaan nähnyt
kuollutta ihmistä. Sanapari ”hyvä kuolema” voidaan ymmärtää myös
viittauksena eutanasiaan, joka tarkoittaa juuri hyvää kuolemaa.
Omaishoitajina kotona olleet tai läheisensä hidasta hiipumista sairaalassa seuranneet tietävät, että saattohoidossa on kehittämisen varaa. Ennen sairaanhoitajat ja muu sairaalan henkilökunta oli kohdannut kuolevia omassa lähipiirissään enemmän kuin nyt, kuolevan hoito
oli luontevaa ja arvokasta, ilman minkäänlaista saattohoitokoulutusta.
Myös ulkoiset puitteet merkitsevät paljon kuolevalle ja omaisille elämän viime vaiheissa. Ei ole arvokasta kuolla vaatevarastossa tai meluisan käytävän nurkassa.
Seinäjoen sairaalan uusi Y-talo onkin saanut paljon kiitosta omaisilta ja pappina kuolevien luona vierailleena on helppo yhtyä kiitoksiin.
Huoneet ovat valoisia ja rauhallisia, omaiset saavat olla mukana loppuun saakka, sairaalahenkilökunta on ystävällistä. Lisäkoulutusta saattohoitoon on antanut sairaalan oman koulutuksen lisäksi viime vuosina myös Ilmajoen opisto. Hyvää saattohoitoa voidaan ja tulee antaa
kaikissa sairaaloissa ja vanhainkodeissa, ei vain erityisissä saattohoitokodeissa. Kyse on monesti pienistä asioista.
Hyvän kuoleman sijaan tulisikin puhua hyvästä elämästä - hyvästä
elämästä viimeiseen hengenvetoon saakka, vaikka elämän viime vaiheet joutuisikin olemaan toisten hoidettavana.
Vanhassa kirkkorukouksessa pyydettiin Jumalaa varjelemaan ”pahasta äkillisestä kuolemasta”. Paha äkillinen kuolema on mielestäni
sellainen, että kuolema tulee ennen kuin on ehtinyt sopia asiat lähimmäisten ja Jumalan kanssa. Anteeksipyytäminen ja – antaminen ennen
kuolemaa on hyvää elämää. Sen muistaminen voisi olla myös Yhteisvastuukeräyksen yksi tavoite.

KIRKONMÄELTÄ

Uutta ja vanhaa

Vuoden vaihtuessa on tapana katsella taaksepäin ja muistella, mitä on
tapahtunut menneen vuoden kuluessa. Seurakunnassamme vietettiin vuonna 2013 työn ja toiminnan keskellä Seinäjoen seurakunnan
150-vuotisjuhlavuotta, joka näkyi erityisesti alueseurakunnassa erilaisina tapahtumina. Kuukausittain oli tilaisuuksia, joissa haluttiin muistuttaa seurakuntatyön historiasta ja merkityksestä ihmisille ja samalla näyttää, kuinka seurakunta elää yhä vahvana ihmisten keskuudessa.
Merkittävänä ja erityisesti koko seurakuntaa koskettava tapahtuma
ja huipentuma oli marraskuun lopussa pidetty piispantarkastus. Se oli
ensimmäinen vuonna 2009 syntyneen nykyisen Seinäjoen seurakunnan
piispantarkastus. Tarkastuksessa tutustuttiin seurakuntaan koko sen laajuudessaan ja toimintaan rikkaassa monipuolisuudessaan. Tarkastuksen
yhteydessä seurakunnan työyhteisö pohti työtään, yhteisöllisyyttään ja
tulevaisuuden haasteita. Juhlavana päätöksenä vietimme 1. adventtisunnuntaina piispanmessua täpötäydessä Lakeuden Ristissä
Katsomme uuden vuoden alkaessa myös kohti tulevaa vuotta. Senkin tapahtumat vaikuttavat seurakunnassa. 4.–6.2. ovat valtakunnalliset jumalanpalveluselämän neuvottelupäivät ”Parahat evähät” Seinäjoella. Messuja vietämme 4.2. eri puolilla seurakuntaa.
Syksyllä 11.–12.10. ovat Hengellisen elämän syventymispäivät ”Pysäkki ”. Loppusyksystä järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi. Törnävän kirkko täyttää
150 vuotta. Naapurikaupungin Lapuan herättäjäjuhlat tuntuvat meilläkin ja virkistävät ja voimistavat koko maakunnan hengellistä elämää.
Kaikki nämä tapahtumat sen vahvan perustyön lisäksi, mitä seurakunnassa tehdään.
Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuu
myös sellaista, jota me emme vielä tiedä ja johon emme osaa varautua.
Myös henkilökohtaisessa elämässämme odotetut, mutta myös odottamattomat muutokset ovat todellisuutta.
Elämän todellisuuden keskellä saamme kulkea uskoen, luottaen ja
rukoillen virren 600 sanoin. ”Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt”.

Jukka Salo kirkkoherra

Lakeuden Risti
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Aukioloaikoihin muutos
Kirkkoherranviraston, taloustoimiston ja seurakuntatoimistojen
aukioloaika muuttuu helmikuun
alusta. Perjantaisin yleisöpalvelua
niin toimistoissa kuin puhelimissakin on kello 9–12 – työaika säilyy entisenä.
Myös alueseurakunnan päivystävä pappi on paikalla perjantai-

sin kello 12 saakka.
Maanantaista
perjantaihin
Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimisto, kirkkoherranvirasto sekä taloustoimisto ovat
avoinna kello 9–15. Samana aikana vastataan myös puhelimeen.

Gospel-lattareita tanssitaan maanantaisin klo 19–20 Seinäjoen urheilutalon jumppasalissa.

Testissä gospel-lattarit
Gospel-lattareiden™ kevätkausi alkoi maanantaina 13.1. Seinäjoella. Lähdin kiinnostuksesta testaamaan. Lattaritansseista ja -rytmeistä minulla oli kokemusta vain
zumban muodossa – mitenköhän
selviän? Olenko tunnin jälkeen jalat solmussa?
Kun saavuin Seinäjoen urheilutalon jumppasaliin, ohjaajat Maria Loukola ja Henna Jousmäki
toivottivat minut lämpimästi tervetulleeksi. Olipas mukava tulla!
Salissa oli jo muutama muukin
tanssija. Jännittääköhän heitä yhtä
lailla tulevat tanssikuviot? Kellon
lähestyessä iltaseitsemää, sali oli
juuri sopivasti täynnä – niin, että tanssiminen ylipäätään oli vielä mahdollista. Salillinen naisia ja
yksi mies – tämän illan tanssikokoonpano alkoi olla valmiina.
Tunti aloitettiin käytännön
asioilla – mitä tunnille pitää ottaa mukaan, millaista vaatetta
päälle ja millainen kevätkausi on
odotettavissa. Tämä oli hyvä, sillä
salissa oli muitakin ensikertalaisia kuin minä. Tämän jälkeen itse
tunti pääsi alkamaan alkurukouksella, jonka jälkeen gospelmusiikit tärähti soimaan!
Alkuun otettiin lämmitteleviä askelsarjoja ja verryttelyjä.

Kauden ensimmäisellä tunnilla
käytiin perusteellisesti läpi lattaritanssien askeleita ja houkuteltiin hieman vaisuja lantiota
liikkumaan. Tunnin loppupäässä
teimme myös kehon hallintaa kehittäviä liikkeitä sekä tasapainoharjoituksia – ne tulevat tarpeen
liukkaalla talvikelillä!
Tunnilla huomasi sen, että
kaikki keskittyivät täydellä teholla askelsarjojen opetteluun ja itse
sarjoihin – tämä jos mikä auttaa
pääsemään irti arjesta. Tunti vierähti nopeasti – pian olikin jo
loppurukouksen vuoro.
Gospel-lattaritunnista jäi päällimmäisenä mieleen rentoutunut
olotila, ei niinkään hikitreeni.
Täältä tullaan hakemaan jotain
muuta kuin hikipisaroita. Tunneille on todella helppo tulla kokeilemaan ikään ja kuntoon katsomatta. Alun jännitys askelsarjoista oli
turhaa: ohjaajat suorastaan kehottivat tanssimaan sooloa, jos askelsarjat eivät aivan mene putkeen.
Gospel-lattareita pääsee kokeilemaan kerran ilmaiseksi, jonka
jälkeen voi miettiä jatkosta. Maksu tapahtuu laskulla, joten rahapussin voi jättää kotiin.
Laura Isoluoma

Miten vietät sunnuntaita?
S

unnuntai takaisin on Seinäjoen seurakunnan painopistealue vuonna 2014.
Painopisteellä halutaan muistuttaa jumalanpalveluksen merkitystä, mutta myös korostaa viikoittaisen lepopäivän merkitystä.
Seurakunnan hallinnossa on
päätetty, että tämä painopiste on
seurakunnassa kolme vuotta, ja
tänä vuonna aloitetaan myös työalapainopisteen varhaisnuoriso- ja
nuorisotyön valmistelu.
Meidän sunnuntai tai Sunnuntai takaisin tapahtumia on tulossa jo lähimmän parin kuukauden
sisällä. Nurmon tapahtuma on
9.3. ja Seinäjoen alueseurakunnan tapahtuma marianpäivänä
23.3. Nurmon Hyllykallion seurakuntakodilla tapahtuma liittyy
seurakunnan virsisunnuntaihin.
Seinäjoen alueseurakunnassa varhaisnuorison kerholaiset tekevät
Lakeuden Ristin eteiseen Marianäyttelyn ja kutsuvat messuun
perheensä, isovanhemmat ja kummit. Kerhonohjaajat ovat mukana
messun valmistelussa, Yadah-ylistystanssiryhmä esiintyy, ja messun
toimittavat Sanna Ålander, Minna Lainimo ja kanttorina on Lea
Salumäe.

sunnuntaipäivää ja mitä se heille
merkitsee.

kevat mukana niin pyhänä kuin
arkenakin.

Lounas parempi

Yhteistä aikaa

- En vietä sunnuntaita mitenkään
erityisesti. Ehkä sunnuntain lounas on vähän parempi kuin muina päivinä. Haluaisin sunnuntaista nykyistä rauhallisemman päivän, jolloin voisi hengähtää ennen seuraavan viikon alkua, kertoo Tiina Palmunen.
Lapsuuden sunnuntait ovat jääneet hänelle erityisesti mieleen: Sunnuntaina olimme yhdessä perheen kanssa. Lähdimme retkelle
metsään ja sukuloimaan tai olimme muuten vain yhdessä. Sellaista
kaipaisin nytkin, hän kertoo.

Tämän vuoden aikana kysellään
Lakeuden Risti-lehdessä seurakuntalaisilta, miten he viettävät

Jorma Metsä-Ketelä vaihtaisi pyhäpäivän sapatiksi. Sapatti on
juutalaisuuden viikoittainen lepopäivä, jota vietetään lauantaina.
- Se oli alkuseurakunnan lepopäivä ja näin ollen alkuperäinen pyhäpäivä, perustelee Metsä-Ketelä. Sapatin viettoon hän
on tutustunut lukuisilla Israelin
matkoillaan. Siellä toisille toivotetaan Shabbat Shalom eli sapatin rauhaa.
- Olennaista ei ole kuitenkaan
päivä, vaan se, että ihminen muistaa levätä yhtenä päivänä viikossa.
Jorma Metsä-Ketelä osallistuu mielellään seurakunnan tilaisuuksiin ja hengelliset asiat kul-

Suvi Lehtimäki elää neljän lapsen
äitinä kiireistä elämänvaihetta.
- Perheemme elää todennäköisesti tällä hetkellä elämämme
kiireisintä aikaa neljän lapsen ja
kahden epäsäännöllisiä työvuoroja
tekevän vanhemman kesken. Niin
rikkaita ja elämää täynnä olevia
päiviä kuin nämä ovatkin, on lepopäivän ja pysähtymisen merkitys vain kasvanut. Meille on annettu käsky pyhittää lepopäivämme,
itse koen, että sen ei välttämättä
tarvitse olla juuri sunnuntai.
Koska perheen molemmat aikuiset ovat kirkon töissä, on sunnuntai usein ainakin jommalla
kummalla työpäivä.
- Jo usean vuoden ajan olemme pitäneet lauantaita perheen
yhteisenä päivänä. Pyrimme siihen, että mikäli on mahdollista,
lauantai omistetaan vain perheelle
ja yhteiselle leppoisalle tekemiselle. Sitä odottaa aina koko perhe.
Koen perheen yhdessä viettämän
ajan pyhäksi ja erittäin tärkeäksi.
- Kuitenkin sunnuntai on se
pyhäpäivä, jolloin osallistumme
silloin tällöin Kansanlähetyksen
Kohtaamispaikka-tilaisuuteen. Koen erityisen pyhänä sen kun koko
perheenä osallistumme ehtoolliselle. Siinä on jotain ihan erityistä.
Minna Ylimäki-Hemminki

Tiina Palmunen

Jorma Metsä-Ketelä

Suvi Lehtimäki

Gallup

Sapatiksi

Nillittäjäikoni ja
9.11.2014
Hesarin toimittaja nillitti kolumnissaan. Nillittäminen on hauska
sana ja kuulemma mukavaa puuhaa. En muuten sanoisi, että hän
on nillittäjä, mutta hän käytti itsestään tätä sanaa. Nillittäminen
on sitä, kun valittaa olemattomista asioista, joihin ei kannattaisi ruutia tuhlata. Nilllittäminen on
nykyään kuulemma perusoikeus.
Toimittaja nilllitti mukavasti
kirkollisesta aiheesta. Häntä otti
pannuun, kun vähän joka hommaan liitetään nykyään sana ikoni. Nelson Mandelasta on tehty monessa hänen kuolemastaan
kertovassa uutisessa oikeudenmukaisuuden ja rauhan ikoni.
Muodin ikoneja ovat Coco Chanel, Louis Vuitton. John Lennon
on rockikoni. Dallasin J.R on kuulemma ikoninen tv-hahmo. Paula
Koivuniemi alkaa joidenkin mielestä olla iskelmäikoni ja Kimi formulaikoni.
Alun perin ikoni tarkoittaa kuvaa pyhästä ihmisestä tai tapahtumasta. Siksi toimittaja nillitti.
Hän myös pelkäsi, että kohta hän-

tä kutsutaan nillittäjäikoniksi, jos
ei pian lopeta valittamista. Oli se
silti aika osuva nillitys. Monelle
uudet viihde- ja taideikonit ovat
nousseet elämän suurimmiksi
suunnan näyttäjiksi.
Keksin nillittää minäkin. Missä ovat seurakuntaikonit? Meidän kirkoissamme ja seurakuntasaleissamme ovat yleensä entiset kirkkoherrat ja kappalaiset kehyksissä. Joskus kuulee ihmisten
muistelevan kuvien edessä menneitä aikoja ja kohtaamisia. Ikonisista hahmoista en ole kuullut kenenkään puhuvan.
Kuka olisi ikoninen seurakuntahahmo? Sellainen hahmo, joka
näyttää suuntaa, ja hänen ajatteluaan tai töitään soisi monen seuraavan. Kenen jälki näkyy? Arvasitte jo, että Jeesusta kohti tässä
kaarretaan, vaikka on noita pienempiäkin ikoniaiheita hyvä olla.
Usein puhutaan myös pienten ihmeiden tekijöistä. Tavallista arjen
sankaria ja jopa pientä lasta on aika ajoin yritetty nostaa esikuvan
asemaan.

PAPPI PAKISEE
Vuoden aluksi kirjoitan näistä, koska isänpäivänä 9.11 on tänä vuonna seurakuntavaalit. Motto on USKO HYVÄN TEKEMISEEN.
Kävisivätkö vaalimainokset tämän vuoden ikoneiksi? Kaipaan
seinille kuvia tavallisista ja erehtyvistä kristityistä, jotka eivät ole
ihan kokonaan kadottaneet uskoa hyvän tekemiseen, eikä alkuperäiseen, oikeaan ikoniseen
hahmoon. Nillitän sitten lisää, jos
käy marraskuussa ilmi, että ei löytynyt ehdokkaita ja äänestäjiä.
Ryhdy miettimään, voisitko olla ehdolla tai ketä voisit äänestää!
Nyt pitää katsoa pyhää kuvaa ja
ihmistä ja unohtaa joutava nillitys, vaikka se niin mukavaa onkin!

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi

P.S. Vaalimateriaalissa kehotetaan puhumaan tänä vuonna
paljon vaaleista. Entä jos pitää
ihan muun värisistä, kysyi ystäväni? Kaiken värisiä nyt kaivataan mukaan.
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Yli 700 vierasta tulossa

Jumalanpalveluspäivien
iltakirkot avoimia kaikille
S

einäjoen Areenassa 4.–6.2. järjestettäville valtakunnalliset
jumalanpalveluspäiville on ilmoittautunut 730 seurakunnan työntekijää, luottamushenkilöä ja jumalanpalveluselämän kehittämisestä
innostunutta seurakuntalaista.
- Osallistujamäärä näyttää hyvältä. Väkeä on tulossa paljon ja
eri puolelta Suomea, kertoo jumalanpalveluspäivien projektisihteeri Petra Kuivala.
Päivien tarkoituksena on tarjota iloa, intoa ja rohkaisua sekä
konkreettista apua ja ideoita seurakuntien jumalanpalveluselämään.
Mm. kirkkoherra Fredrik Modéus
tuo terveisiä Ruotsin Helgeandin
seurakunnasta, jossa jumalanpalvelus saa ihmiset liikkeelle. Päivien
ohjelmaan sisältyy myös erilaisia
messuja, hyvien käytäntöjen jakamista, keskustelua, virsituokioita,
aamurukoushetkiä, kanavatyöskentelyä, yhdessäoloa ja Parahat
pirot -ilta.
- Eniten kiinnostusta on herättänyt Parahat pirot -ilta keskiviikkona 5.2. klo 18.30, jolloin juhlaväki nauttii illallista jumalanpalveluksen lomassa. Uudenlaisen messun on ideoinut Kurikan
kirkkoherra Heikki Sariola.
- Lähtökohtana messulle olivat
Uuden testamentin kertomukset
seurakunnan kokoontumisista.
Alkukirkon aikana saattoivat messu ja seurakunnan yhteinen ateria
muodostaa kokonaisuuden. Idean
taustalla on myös nykyinen seurakuntien toimintatapa, jossa ensin
on messu ja sitten kirkkokahvit
tai yhteinen ateria, kertoo Sariola.
Parahat pirot –ilta kuuluu päivien maksulliseen ohjelmaan.
- Monet ovat tiedustelleen

Päivien tarkoituksena
on tarjota iloa, intoa
ja rohkaisua sekä
konkreettista apua ja
ideoita seurakuntien
jumalanpalveluselämään.

Petra Kuivala toimi aiemmin alueseurakunnan pastorina ja nyt hän on ollut Jumalanpalveluspäivien projektisihteerinä valmistelemassa Areenassa järjestettävää tapahtumaa yhdessä työryhmän kanssa, jonka puheenjohtajana on toiminut hiippakuntasihteeri Kai Jantunen.
päiväkohtaisten lippujen hintoja. Niitä on saatavilla tiistaina ja
keskiviikkona Seinäjoki Areenalta päivien infopisteestä. Hinta on
tiistaille 20 euroa (sis. kahvin) ja
keskiviikolle 65 euroa (sis. lounas, kahvi ja illallinen). Kummallekin päivälle on 50 päiväkohtaista lippua, kertoo Petra Kuivala.

Arjen iltakirkot kaikille
Päivien ohjelmassa on myös kaikille avoimia, maksuttomia tilaisuuksia kuten Arjen iltakirkot
tiistaina 4.2. klo 19 Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon kirkoissa
sekä Lakeuden Ristissä.
Ylistaron kirkossa on veisuumessu, jossa myös lapsi- ja nuorisokuoro sekä kirkkokuoro esiin-

tyvät. Saarnan pitää piispa Kaarlo
Kalliala. Nurmon iltakirkossa on
mukana eri-ikäisiä seurakuntalaisia erilaisissa tehtävissä. Messua
onkin suunniteltu yhdessä. Nurmon kirkossa saarnaa piispa Seppo
Häkkinen. Lakeuden Ristissä on
kaksikielinen messu ja siellä ovat
mukana mm. lapsikuoro Solina ja
JJouppi Band. Saarnan pitää piis-

pa Björn Vikström ja messu tallennetaan ja televisioidaan viikko
pääsiäisen jälkeen. Siksi kirkkokansan olisi hyvä olla paikalla jo
kello 18.45. Peräseinäjoella on luvassa kelttiläinen messu ja messussa saarnaa piispa Matti Repo.
- Messuihin on todella panostettu ja niitä on pitkään suunniteltu. Kaikki seurakuntalaiset
ovat tervetulleita mukaan, rohkaisee kirkkoherra Jukka Salo.
Seinäjoelta jumalanpalveluspäiville on ilmoittautunut jopa
100 henkilöä. Kirkkoherra Jukka
Salo toivoo näiden päivien virkistävän seurakunnan jumalanpalveluselämää.
- Toivon, että näiltä päiviltä
moni löytäisi uutta innostusta ja
ideoita jumalanpalveluselämän
kehittämiseksi. Myös hyvien käytäntöjen vaihtaminen on tärkeä
osa päiviä. Toivon, että tulevaisuudessa yhä useampi seurakuntalainen ottaisi osaa jumalanpalveluksen toteuttamiseen, pohdiskelee Salo.
Jumalanpalveluspäivät järjestää
Kirkkohallitus, Lapuan hiippakunta ja Seinäjoen seurakunta.
Minna Ylimäki-Hemminki

Ristin tie –tapahtuma maaliskuussa
R

istin tie -tapahtuma yhdistää Bachin Johannes-passion
ja näytelmällisen osuuden Kansalaistorilla paastonaikana 27. ja
28.3. Viimevuotiseen tapaan passion ensimmäinen osa on Lakeuden Ristissä kello 18.30 alkaen ja
kestää vähän toista tuntia, Kansalaistorin tapahtuma kestää noin
40 minuuttia ja passio jatkuu
kaupunginteatterissa noin kello
20.30.
Ristin tie on kaupunginorkesterin, seurakunnan ja kaupunginteatterin yhteistyönä toteutettu
– viime keväänä hyväksi havaittu
ja vuosittain jossakin muodossa
toistettavaksi toivottu.
Passion solisteina ovat Petri
Vesa (tenori, evankelista Johannes), Esa Ruuttunen (basso, Jeesus), Jukka Puronlahti (näyttelijä,
Jeesus), Liisu Mikkonen (altto,
Maria Magdala), Esa Ahonen
(baritoni, Pilatus), Piia Komsi
(sopraano), Juha Kotilainen (basso), Jere Martikainen (tenori).
Passion ohjaa Vesa Tapio Valo,
toritapahtuman Eija-Irmeli Lahti.
Passio-kuoron valmentaa Johan-

Ristin tie toteutetaan Kansalaistorilla samaan tapaan kuin
viime vuonnakin. Esiintyjinä on harrastajanäyttelijöitä, ja ohjaaja Eija-Irmeli Lahti sanoo, että mukaan mahtuu vielä.
na Ojala-Haapala. Kapellimestarina on Tuomas Rousi.
Passion draamalliset osuudet
lauletaan suomeksi, aariat alkukielellä saksaksi. Mikko Koivusalon
uusi suomennos täydentyy Heikki Klemetin perinteisillä virsillä,
joihin yleisö voi osallistua. Passion väliajalla vaelletaan Ristin tietä
Kansalaistorille. Siellä yleisö pää-

see osallistumaan dramatisoituihin
tilanteisiin, jotka liittävät Johannes-passion teemat tähän päivään.
Toinen osa huipentuu kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.

Muoto sama,
uutta sisältöä

Kansalaistorin
näytelmällisen
osuuden ohjaaja Eija-Irmeli Lahti

sanoo, että viime vuonna hyväksi
havaittua muotoa jatketaan, tosin
sisältöä uudistetaan. Harjoitukset
ovat jo alkaneet ja ydinporukka
on koossa, mutta mukaan mahtuu vielä. Seuraava kokoontuminen on kaupunginteatterilla 16.2.
kello 18. Sisään pääsee henkilökunnan ovesta. Eija-Irmeli Lahdelta voi myös kysellä lisätietoja
numerosta 040 742 4174.
- Mukaan voi tulla kaiken ikäisiä ihmisiä, kutsuu Eija-Irmeli
Lahti.
Teemat ovat tänä vuonna syrjäytyminen, köyhyys, kiusaaminen, erilaisuus ja väkivalta.
- Teemoja pyritään valottamaan eri puolilta. Toriosuus on
luonteeltaan osallistava – toivottavasti yleisö uskaltaa reagoida.
Teemojen tarkoitus on avata tämän päivän ongelmia: Mitä epäkohtia Jeesus nykyajassa näkisi?
Esityksessä on mukana myös
joukko nuoria, ja heitä saa tulla
lisääkin, jos on kiinnostuneita.
- Nuoret ovat tuoneet esiin
mm. sen, miten vuoden sisällä
on nettikiusaaminen lisääntynyt

ryöpsähtämällä.
Toritapahtumassa on mukana
seurakunnan Virsikuoro Tapio
Lempolan johdolla. Eija-Irmeli
lahti toivoo, että yleisö uskaltaisi
yhtyä virsiin.

Palaute hyvää
Viime vuoden Ristin tiestä tuli Eija-Irmeli Lahdelle runsaasti
palautetta, ja hän kertoo yllättyneensä sen positiivisuudesta. Yleisön määräkin oli iloinen yllätys.
- Ihmiset ryhtyivät miettimään
omia tunteitaan, ja jotakin lähti
liikkeelle. Jotkut pohtivat, etteivät
vain tee mitään väärin. Toritapahtumassa ei voi tehdä mitään väärin – hyvä olisi, jos jollakin tavalla
reagoisi, sanoo Eija-Irmeli Lahti.
Ihmisen hyvinvoinnin puolesta
työtä tekevät yleishyödylliset yhdistykset esittelevät toimintaansa
viimevuotiseen tapaan.
Lippuja Johannes-passion molempiin näytöksiin saa kaupunginteatterin lipunmyynnistä. Toritapahtumaan on vapaa pääsy.
Kuva ja teksti:
Leena Hautala
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Aino opetti ”kantapääkikan”

Peräseinäjoen kirkon
urut 50 vuotta
U

Urkukurssilaiset esiintyivät syyskauden loppukonsertissa joulun
alla. Kuvassa Juho Lähteenmaa, Juha Kotkaniemi, Fiia Anttila, Aino Palomäki, Kari Latvamäki, Erkki Väkimäki ja Matti Samppala.

Fiia Anttila opettelee jalkiolla
soittamista kanttori Aino Palomäen ohjauksessa.

I

jatta Vaismaa, joka kertoo aina
haaveilleensa, että saisi kokeilla kirkkourkujenkin soittamista. Kotona on piano, ja Marjatta
kertoo jalkiolla soittamisen olevan
erityisen haastavaa.
Kari Latvamäki on saanut jo
muutaman kerran tuurata jumalanpalveluksessa kanttoriakin.
- Nälkä kasvaa syödessä. Aika
paljon tietää teoriassa, mutta lisää
pitää harjoitella, sanoo hän.
Urkukurssin osanottajat kiittelevät myös mukavaa porukkaa ja
Peräseinäjoen kappeliseurakunnan
myötämielisyyttä, että kurssilaiset
ovat päässeet kirkkoon harjoittelemaan.
Osa syyskauden osallistujista
toimi tapaninpäivänä joululaulujumalanpalveluksen säestystehtävissä.

nnokkaat soittajat osallistuivat syksyn ajan kansalaisopiston urkukurssille Peräseinäjoella.
Kurssi jatkuu nyt kevätkaudella
toukokuulle saakka. Henkilökohtaisen opetusaika on kevään aikana pidempi ja kurssilaisilla on
mahdollisuus harjoitella kirkossa
useammin kuin syksyllä.
Kurssin opettajana toiminutta
kanttori Aino Palomäkeä kurssilaiset kehuvat vuolasti. Suurin
ilo on ollut se, että Aino opetti
”kantapääkikan”. Se taas tarkoittaa sitä, että on opittu soittamaan
jalkiota myös kantapäällä varpaiden lisäksi! Kurssilaiset kehuvat
opettajaansa myös siitä, että tämä
ei ole sallinut lepsuilua.

Ei tule valmiiksi
- Uteliaisuus ja mielenkiinto sai
lähtemään mukaan, myös intohimo musiikkiin. Soitan keikkamuusikkona kosketinsoitinta.

Milloinkaan ei tule valmiiksi, aina voi oppia uutta, sanoo kurssilainen Erkki Välimäki.
Juho Lähteenmaan Aino Palomäki kutsui mukaan kurssille. Juho on toiminut seitsemän vuotta
paikallisen hanurikerhon johtajana, ja opiskellut omatoimisesti
urkujen soittoa aikaisemminkin
jo sen verran, että on tuurannut
kanttoria.
Matti Samppala kertoo olevansa musiikin suhteen kaikkiruokainen: - Olen aina tuntenut
mielenkiintoa isoon soittimeen.
Pianoa soittava Fiia Anttila
lähti kurssille luettuaan siitä esitteestä. Hän opiskelee kansalaisopistossa myös pianonsoittoa, ja
kehuu, että kurssilla on ollut kivaa. Haastavinta on ollut jalkiolla
soittamisen opetteleminen.
- Ehkä voisin opiskella kanttoriksi, pohtii Fiia.
Seinäjoelta kurssilla kulki Mar-

uteen, vuonna 1892 vuonna toiminnan alusta 1844 vuoden
valmistuneeseen Peräseinä- 1962 loppuun mennessä 700.
joen kirkkoon hankittiin ensimUudet tuulet urkujen rakenmäiset urut ripeästi: Jo vuonna nuksessa alkoivat virrata Suo1897 kanttori Juho Ranta soitti meen jo ennen sotaa. Se viiväsuusia 15-äänikertaisia Zachari- tytti kehitystä noin neljännesassen-urkuja. Urkuja korjattiin vuosisadan verran, niin että vasvuonna 1921.
ta 1960-luvulle tultaessa alettiin
Kanttori Pentti Kortesmaa soit- yleisesti palata mekaanisten urkuti 1954 alkaneella virkaurallaan jen valmistukseen.
uruilla kymmenisen vuotta. Kirkkoherra Olli T.
Peräseinäjoen kirkon urut
Rajamäki kirjoittaa Peräseinäjoen kirkosta tekemäsolivat Kangasalan
sään historiikissa: ”Kirkon
urkutehtaalla 1900- luvulla
lämmityksen uudistamisesta
oli seurauksena, että vanvalmistuneista uruista 55.
hat urut menivät epäkunmekaaniset urut.
toon siinä määrin, että oli
ruvettava
puuhaamaan
uusia. Heinäkuussa 1962 tehtiin
Kun Peräseinäjoen urkujen tipäätös, että urut uusitaan. Sopimus laus Kangasalan tehtaalle saatiin,
tehtiin Kangasalan urkutehtaan uutta rakennustapaa oltiin ajettu
kanssa 30.6.1963 ja urut tilattiin sisään vasta noin viidenkymme8.11.1964. Urkujen hinnaksi tuli 6 nen rakennetun yksilön verran.
800 000 markkaa. Soitin on palvel- Peräseinäjoen kirkon urut olivat
lut seurakuntaa hyvin ja vasta nel- tehtaalla 1900-luvulla valmisjännesvuosisata valmistumisesta nii- tuneista uruista 55. mekaaniset
hin tehtiin perusteellinen korjaus.”
urut. Urut olivat tehtaalla kyseiKyseinen vuosi 1964 oli ur- senä vuonna valmistuneista mekutehtaan juhlavuosi, koska sinä kaanisista uruista suurimmat 22
vuonna tehtaalla tuli täyteen 120 äänikerrallaan.
Tämä vuosi antaa siis aihetta
vuotta urkurakennustoimintaa.
Alkuvuosikymmenet oli raken- juhlia 50-vuotiaitten urkujen tiinettu mekaanisia urkuja, kunnes moilla. Alueseurakunnan ja kap1900-luvulla aloitettiin pneu- peliseurakuntien kanttorit ovatkin
maattisten urkujen rakentami- lupautuneet musisointitalkoisiin
nen. Urkuja ja aiemmin valmis- kirkkoon tänä vuonna. Ja urut soituneiden urkujen laajennus- ja vat ehdottomasti mukana.
Aino Palomäki
kohennustöitä kirjattiin tehtaan

Levossa ja hiljaisuudessa

Evankeliumeissa kerrotaan, miten
Jeesus usein vetäytyi paikkoihin,
joissa sai olla yksin ja rukoilla. Esimerkiksi Jerusalemissa vieraillessaan hän vietti yönsä Öljymäellä
ja palasi sieltä vasta aamun koittaessa temppeliin opettamaan.
Näen sieluni silmin Jeesuksen
illan jo pimettyä vanhojen oliivipuiden keskellä, hiljaisuudessa
hän kuulee hyönteisten siritykset ja lintujen öiset äänet. Vanhojen puiden keskellä on tyynnyttävää. Hiljaisessa rukouksessa
löytyy lepo.
Elämänsä aikana Jeesus kulki paljon jalan Galilean ja Juudean pölyisiä teitä. Kävelyvauhdissa ehtii havainnoida ympäröivää
luontoa ja ihmisten arkisia askareita pelloillaan. Jeesuksen vertauksissa saivatkin sijaa siemenen
ihmeellinen kasvuvoima, kukat,
taivaan linnut ja pilvien ruskotukset. Myös vesielementti tuli hänelle tutuksi kalastajaystävien kautta.
Lopulta Jeesuksen elämän
traagisissa viime päivissä vanhat
puut saavat taas lohduttaa: viimeisen ateriansa jälkeen Jeesus
lähti Öljymäelle ja vaipui maahan
rukoukseen. Jumala enkeleineen

Kuva: Jari Itämäki

Jeesuksen
metsässä kanssa

Teksti ja kuvat:
Leena Hautala

tuli hänelle avuksi äärimmäisen
ahdistuksen hetkellä.
Suomalaisillekin on tuttua, miten metsä ja yleensä Luojan kaunis luonto auttaa hiljentämään
tahtia ja pysähtymään. Miten pysähtyminen, pelkkä oleminen onkaan niin vaikeaa? Voi ajatella, että Jumala itse toimii luomakunnassaan meitä hoitaen ja ilahduttaen. Joskus luonnon keskellä havahtuu, että rukoilee, rukous kum-

puaa sisimmästä kuin itsestään.
Metsäkävelylle lähtiessään voi
halutessaan kuvitella lähtevänsä
kulkemaan Jeesuksen kanssa. Hänelle voi kertoilla ajatuksiaan kuin
hyvälle ystävälle. Mitään tunteita
ei tarvitse hätkähtää – Jeesuskaan
ei hätkähdä mistään, mitä ihmisyyteen sisältyy. Metsä ympäröi
lohdullisena ja uudistavana.

Pauliina Kainulainen

Hiljaisuuden
toimintaa

Psalmilaulukuoro
kokoontuu joka toinen keskiviikko parittomilla viikoilla klo 17 Lakeuden Ristissä vuorotellen Hiljaisuuden lähteellä -rukoushetkien kanssa. Laulamme yksiäänisiä psalmilauluja ja muuta meditatiivista ja ajatonta musiikkia
rukouslaulun tyyliin. Ei vaadi aiempaa kuoro- tai laulutaustaa.
Tervetuloa mukaan omalla äänelläsi! Parillisilla viikoilla kuoro
on mukana Hiljaisuuden lähteellä –rukoushetkessä.

Hiljaisuuden lähteellä -illat
Lakeuden Ristin toimituskappelissa klo 17–18:
Ke 5.2. rukoushetki, Johanna
Rinkineva; virikepuhe, Unto Kangasniemi: Aarre saviastioissa
Ke 19.2. rukoushetki, Matti
Kristola, virikepuhe, Pauliina Kainulainen: Metsän hoitava hiljaisuus
Ke 5.3. Tuhkakeskiviikon ehtoollinen, Helena Turja, virikepuheen aihe: Paasto avaa tien erämaasta puutarhaan.
Ke 19.3. rukoushetki ja virikepuhe, Marjatta Nuutinen-Koittola, virikepuheen aihe: Äiti Maria

Ke 2.4. rukoushetki, Johanna
Rinkineva, virikepuhe, Elina Hirvonen: Ristin äärellä
Hiljaisuuden messu
Su 9.3. klo 10 Lakeuden Risti.
Arkiretriitti 3.–9.3.2014
3–9.3. Seinäjoen seurakuntakeskuksessa. Arkiretriittiin kuuluu
itsenäinen päivittäinen puolen
tunnin rukousmietiskely Raamatun tekstin pohjalta. Valita voi joko henkilökohtaisen tapaamisen
ohjaajan kanssa tai vertaisryhmän, jossa kolmen hengen ryhmässä jaetaan raamatunkohtien
esiin nostamia asioita. Viikon
hinta on 25 €. Tiedustelut Johanna Rinkineva, puh. 040 594 3557.
Ilm. 3.–13.2. puh. 06 418 4230.
Hiljaisuuden retriitti
21.–23.3. Marianpäiväretriitti Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella. ”Neitsyt Maria,
tiennäyttäjä”. Virikepuheissa pohditaan: Mistä löydämme vakaan
suunnan kohti tulevaisuutta? Aiheeseen johdattaa tutkija Anja Ghiselli. Retriitin ohjaa Helena
Turja. Hinta 178 €, Seinäjoen seurakuntalainen 130 €. Ilm. viim. 3.3.:
Leena Hirvelä p. 020-7630 923 tai
lapua.tuomiokapituli@evl.fi

Lakeuden Risti

Pitää osata kaikkea

P

ienen seurakunnan tai kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijän pitää osata kaikkea. Ylistaron kappeliseurakunnan diakoni
Johanna Piuhola sanoo, että toisaalta se on myös työn rikkaus.
Ylistarossa on Johanna Piuholan lisäksi 40 % työajastaan diakoniatyötä tekevä Heli Haapoja,
jolla on vastuulla joitakin ryhmiä.
- Joskus kaipaa tiimiä, jonka
kanssa voisi jakaa rankkoja asioita
ja puhua, sanoo Johanna.
Pienessä yksikössä diakoniatyöntekijä pitää myös seurapuheita, puhuu muistotilaisuuksissa ym.
- Menen, jos pyydetään. Nöyrällä mielellä otan kutsun vastaan,
toteaa hän.

Työikäistä väkeä

EU-ruokatukea varten on
Ylistarossa varasto, mutta
monipuolisempaa ruoka-apua
Johanna Piuhola voi antaa
kirjoittamalla setelin Ruokapankkiin tai antamalla ostositoumuksen pankkiin.

Ylistaron kappeliseurakunnassakin
suurin osa diakoniatyöntekijän asiakkaista on 30–64-vuotiaita. Diakoniatoimistosta saa ruoka-apua,
annetaan EU-ruokaa ja voidaan
myös kirjoittaa seteli Ruokapankkiin, jonka avustuspussi on tosin
haettava Seinäjoelta. Myös ostositoumuksia ruokakauppaan voidaan antaa.
- Avun hakeminen on monelle
kova paikka. Pohjalaiset ovat tottuneet pärjäämään itse. Monilla
on myös pelko siitä, että joku tuttu näkee, sanoo Johanna Piuhola.
Pienessä yksikössä hän tuntee
asiakaskuntansa melko hyvin. Se
on rikkaus, mutta toisaalta rasitekin.
- Tässä työssä näkee vaikeita
asioita. Joskus ihmisten hätä tulee

mielessä mukana kotiinkin. Usein
diakoniatoimisto on viimeinen oljenkorsi, ja pitäisi olla taitoa ohjata ihminen oikeaan paikkaan hakemaan apua.
Johanna Piuhola korostaa, että
apua pitäisi tulla hakemaan ajoissa:
- Voimme selvittää yhdessä asioita.
Aina löytyy tahoja, joista voi saada
apua. Sosiaalitoimenkin kanssa voi
neuvotella, ja laskuihin voi pyytää
lisää maksuaikaa. Kun laskuttajaan
ottaa yhteyttä, se on jo merkki siitä, että asioita hoidetaan.
- Kynnys ei saisi tänne diakoniatoimistoon olla liian korkea.
Vaikka meillä ei ole mahdollisuutta antaa suuria summia taloudellista apua, usein auttaa se,
että voi asioista jutella.

Mitkä sitten ovat diakoniatyöntekijän ilon aiheita?
- Kun tapaa entisen asiakkaan,
joka kertoo tulleensa autetuksi
ja ettei tarvitse enää apua, siitä
on suunnaton ilo. Viime kevään
onnistuminen Yhteisvastuukeräyksessä ja kiitos vapaaehtoisille
olivat iloisia asioita. On ilo, kun
järjestää tilaisuuden, ja väki ottaa
kutsun vastaan. Ilo on myös vaikkapa kaurapuurokirkon järjestäminen yhteistyössä MLL:n kanssa, summaa Johanna Piuhola.
- Parhaita hetkiä työssä ovat,
kun saa käydä vaikkapa merkkipäivinä ikäihmisten kotona juttelemassa ja veisaamassa.

Vapaaehtoiset apuna
Johanna Piuhola kiittää noin 90
vapaaehtoisen joukkoa valtavaksi
voimavaraksi kappeliseurakunnan
diakoniassa. Lisäksi diakonian toimikuntaan kuuluu 10 henkilöä.
- Kylätoimikunnat valitaan vuosittain kinkereillä, ja heitä on edelleen löytynyt. Usein toimikunnasta pois jäävä etsii jonkun tilalleen.
He ovat aktiivisia ihmisiä, tekevät
kotikäyntejä, vierailevat Västinkartanossa, tuovat viestiä työntekijän
käynnin tarpeesta ja keräävät itse
rahaa, jolla avustavat kylänsä tarvitsevia. Tämä työ ja nämä avustukset eivät näy missään tilastoissa,
kertoo Johanna Piuhola.
Työntekijän vastaanotto on seurakunnan virastotalolla tiistaista
torstaihin aamupäivällä. Vuoden
mittaan kävijöitä on vajaa 300.
Kuva ja teksti: Leena Hautala

Yhteisvastuu kerää saattohoidolle
ja ihmisoikeustyölle

Y

hteisvastuu 2014 parantaa suomalaista saattohoitoa ja tekee
ihmisoikeustyötä Guatemalassa.
Suomessa yhteisvastuuvaroin
luodaan valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto. Keräyksen tuotolla kuolevien parissa
työskenteleville järjestetään saattohoitokoulutusta sekä perustetaan saattohoidon tuki- ja neu-

vontajärjestelmä
ammattihenkilöstön sekä potilaiden ja omaisten tarpeisiin.
Guatemalassa Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä
koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan omaan kieleen,
kulttuuriin, maahan ja palveluihin. Lisäksi ehkäistään perheväki-

Syrjintä elää sitkeässä
Lähes joka toinen Guatemalan 14
miljoonasta asukkaasta on syntyperältään alkuperäiskansan edustaja, maya. Määrästä huolimatta
mayojen vuosisatoja kestänyt syrjintä jatkuu edelleen.
Mayoja ei välttämättä päästetä sairaaloihin, sukujuuret estävät
työnsaannin, virastoissa joutuu
odottamaan, että muita on palveltu tai sukupolvien ajan mayojen asuttamia maita luovutetaan
korvauksetta esimerkiksi palmuöljyä tuottaville yrityksille.
Myös vuonna 1996 päättynyt,
peräti 36 vuotta kestänyt sisällissota maata hallinneen sotilasjuntan ja sissien välillä, on jättänyt
jälkensä kansalaisiin. Kuolemanpartiot kaappasivat, kiduttivat ja
teloittivat hallituksen vastaisista

mielipiteistä epäiltyjä. Verisessä
sodassa sai surmansa 200 000 ihmistä. Yhteiskunnan toimijoihin
ja toisiin ihmisiin on edelleen vaikea luottaa.
Erityisesti maaseudulla moni
alkuperäiskansan edustaja ei ole
edes tietoinen omista oikeuksistaan yhteiskunnassa. Syrjintä ja
perinteiset käyttäytymismallit elävät sitkeässä – myös perheiden sisällä. Yleinen koulutuksen puute,
ihmisten haluttomuus osallistua
yhteiskunnan toimintaan sekä
naisiin kohdistuva väkivalta ovat
suuria ongelmia. Kaupungeissa
rikollisjengit vetävät puoleensa
köyhiä nuoria. Tyttöjä uhkaavat
edelleen jopa alle 15-vuotiaina
solmitut avioliitot.
Teksti: Salla Peltonen

valtaa ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan.
Keräys käynnistyy 2.2.2014 ja
jatkuu 1.5. asti. Keräyslupa on
voimassa koko vuoden ajan, mutta aktiivisin keräyskausi ajoittuu
helmi-huhtikuulle.
Listakerääjät ovat Seinäjoen seurakunnassa
liikkeellä pääosin helmikuussa ja
maaliskuun alussa.
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Yhteisvastuu-tapahtumat
Seinäjoella
Alueseurakunnassa
Su 2.2. klo 10 perhemessu, Lakeuden Risti, Yhteisvastuukeräyksen aloitusmessu. Esitteitä alasalin aulassa. Keittolounas messun jälkeen, alasali ja kerhohuone 5. Hinta aik. 7 €, 4-12 v. 4 € ja alle 4 v. maksutta.
Su 2.2. klo 18 aluevastuuryhmien järjestämä iltamessu Törnävän kirkossa. Kolehti Yhteisvastuulle.
Ma 3.2. klo 12–15 koulutustilaisuus saattohoidosta, Kirkonkrannin auditorio, Ala-Kuljunkatu 1 D. Käynti talon takaa, 3. kerros. Kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Vapaaehtoinen kahviraha Yhteisvastuulle.
Ma 3.3. klo 11 alkaen hernekeiton ja kropsun myynti, srk-keskuksen alasali. Ruokailu paikalla 6 €, omiin astioihin 6 €/litra, kropsu 3 €/4 palaa.
Laskiaistiistai 4.3. klo 11 alkaenhernekeiton ja kropsun myynti, srk-keskuksen kerhohuone 3. Ruokailu paikalla 6 €, omiin astioihin 6 €/litra, kropsu 3 €/4 palaa.
Ke 26.3. klo 11 alkaen piimävellin ja klimppisopan myynti, srkkeskuksen alasali. Omiin astioihin 6 €/litra ja paikalla 6 €/annos.
Ti 15.4. klo 10 alkaen leivonnaistapahtuma Y-talon 2. kerroksen
kahviokäytävä. Otetaan vastaan kuivakakkuja, suolaisia-, gluteenittomia ym. pääsiäisleipomuksia myytäväksi Yhteisvastuun hyväksi. Laita mielellään läpinäkyvään pakkaukseen ja tee tuoteseloste mukaan. Yhteyshenkilö: Elli Hirvilammi, puh. 0400 665 858.
Ke 23.4. klo 16–18 Kirjakirppiskirjojen vastaanotto srk-keskuksen ala-aulassa. Vastaanotetaan hyväkuntoisia kirjoja, ei kirjasarjoja eikä kirjavalioita.
To 24.4. klo 17–21 Kirjakirppis, srk-keskus alasali. Samalla
myös laukku- ja korukirppis.
To 1.5. klo 11 alk. (niin kauan kuin ruokaa riittää) Vappulounas,
srk-keskuksen alasali. Tarjolla: Porsaan ulkofile, kasvisgratiini, salaatit ja kahvi + kiisseli. Hinnat: 14 € aikuiset, 6 € lapset 4-12 v, alle 4-vuotiaat maksutta.
Ti 13.5. mennessä tilaukset lusikkaleivistä ja karjalanpiirakoista,
puh. 418 4230. Lusikkaleivät 22 € / kg, karjalanpiirakat 0,50 € / kpl.
Ma 26.5. klo 15–17 lusikkaleipien leivonta ja haku, srk-keskuksen alasali. Talkooväkeä tarvitaan! Yhdyshenkilö: Elli Hirvilammi,
puh. 0400 665 858.
Ti 27.5. klo 15–17 Karjalanpiirakoiden leivonta ja haku, srk-keskuksen alasali. Talkooväkeä tarvitaan! Yhdyshenkilö: Elli Hirvilammi, 0400 665 858.

Nurmossa

Su 2.2. klo 17 Yhteisvastuun tilaisuus, Hyllykallion srk-koti.
La 22.2. klo 11–14 laskiaistapahtuma, Lankari. Ruokailumahdollisuus klo 11–13. Kahvia, arvontaa, moottorikelkka-ajelua, makkaranpaistoa. Mukana myös MLL.
La 8.3. klo 12–15 kirja-, koru- ja laukkukirppis Yhteisvastuun
hyväksi, Hyllykallion srk-koti. Otetaan vastaan hyväkuntoisia kirjoja, koruja ja laukkuja myytäväksi viimeistään pe 7.3. Lisätiedot
Kati Latikka puh. 050 369 1755. Hyllykamarilla kahvia klo 12–15.
To 13.3. klo 19 Psalmikonsertti Yhteisvastuun hyväksi, Nurmon kirkko, Marena, Nurmon kirkkokuoro ja Lakeus-kvartetti,
Leena Voutila-Makena ja Jouko Ikola. Ohjelmamaksu.
Ke 19.3. klo 17 alkaen nuorten lipaskeräys.
Pe 4.4. nuorten ja työntekijöiden Yhteisvastuu-tempaus, Prisma. Mm. lipaskeräys.
Huhtikuulla renkaidenvaihtotempaus Yhteisvastuun hyväksi, ajankohta sovitaan kevään säiden mukaan, seuraa kirkollisia ilmoituksia.

Peräseinäjoella

2.2. klo 10 jumalanpalveluskolehti Yhteisvastuulle
16.4. nuorten lipaskeräys kaupoissa
30.4. munkki- ja simamyyjäiset seurakuntatalolla

Ylistarossa

Su 2.2. klo 10 Yhteisvastuu-kerääjät kutsutaan kirkkoon ja sen
jälkeen seurakuntatalolle kirkkokahville sekä Yhteisvastuu-listojen ja materiaalin jakoon ja koulutushetkeen.
Pe 14.2. klo 10– Ystävänpäivän tempaus. Hernekeittoa ja kropsua myynnissä Ylistaron S-Marketin pihassa Yhteisvastuun hyväksi.
Ti 4.3. klo 17– laskiaistapahtuma Ylistaron seurakuntatalon pihamaalla Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Hevosajelua, makkaraa,
lättyjä ja laskiaispullia sekä kuuluisa liukumäki kirkonmäellä. Tapahtuma päättyy yhteiseen kirkkohetkeen.
Su 13.4. klo 11–14 Yhteisvastuu-lounas seurakuntatalolla.

Lakeuden Risti
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Alueseurakunnan
Yhteisvastuu-kerääjät
Seinäjoen alueseurakunnassa Yhteisvastuukerääjiä ja keräysalueita on yli 400. Ovelta ovelle-keräys on koko Seinäjoen seurakunnassa merkittävä, sillä viime vuonnakin sen avulla saatiin noin 70 % keräystuotosta.
Seinäjoen kerääjät ja alueet
Alakylä-Katajalaakso-Kultavuori Laitila Pirkko ja Aimo (Rypsi-, Kettulan- ja Kytökj., Hietalank.,
Ohra- ja Kaurat.), Puska Irmeli (Hoijakan-, Kinkeri- ja Luuvakj.), Pöytälaakso Jaakko (Rintalanmäestä Osmank, Sarkakj., Lähdesmäent.), Salo Tuomo (Kultakuume, Kakkos- ja
Nelosvaltaus), Kurunsaari Minna
(Aitta-, Sauna-, Riihi-, Vainio- ja Pikkukj.), Niemi-Nikkola Anna (Kivialhonk. rt.), Hissa Anne (Keltakvartsin-, Topaasin-, Antimonin-, Hiesuja Moreenik.), Korpela Laura (Poutun-, Krankan-, Pelttarin- ja Mäkelänk.), Tuominen Mikko (Kauhajoen-, Isojoenk. okt., Villamonk.), Vistonen Tuomas (Jurvank., Pinolaaksonk. 12 - 32), Korpela Elisa (Santavuoren-, Tuomaalan-, Ilkank.), Jouppila Mirja (Ykkös- ja Kolmosvaltaus), Koivisto Heikki (Kone-, Ratas- ja,
Kalliok., Kukkut. 12 rt., Karijoenk. rt,
Pätärink.), Hautala Mikko (Kultavuorenk. 1, 3, Karijoenk. 2), Kyttä Suoma (Kotakiven- ja Louhikkok.), Uusimaa-Salonen Päivi (Alhokallionja Rupulivuorenk.), Korpela Merja
(Myllyojan-, Kumpu- ja Rinne.), Polvi Piia (Vaskooli- ja Malmik.), Mäntylä Terttu (Pellava-, Ruis- ja Vehnät.),
Pulkkinen Maija-Liisa ja Pekka (Kustaant. rt ja okt, Annalan- ja Kauppilank. rt), Järvinen Jouko (Timanttija Hippuk.), Laakso Mirva (Kultamalmin- ja Kultasuonenk.), Korkonen
Sirpa (Vuorimäen- ja Huumukallionk.), Vuori Aila (Liuske-, Hiekkakiven-, Katinkullank.), Jouppila Helena (Kiuas-, Somer-, Kivikko-, Paasi- ja Kotakivenk. 28, 39, 41), Parviainen Mauno (Kivilaaksonk. rt), Uitto Pirjo (Kotakiven- ja Katajalaaksok. rt.), Saranpää Eeva (Jyrkkäkallionk.), Hietala Katriina (Lohkare-,
Laaka-, ja Pinolaaksonk. 33, 34 ja
36), Laitamäki Liisa (Hohde-, Kiilleja Savikivenk. ja Kiillep.), Pirttimäki
Esko (Kiisuk. rt 1, 2 ja 3, Piikivenk.),
Nummijoki Rauni (Välke- ja Sälpäk.,
Sälpäp.), Korpi-Kyyny Kaisu (Pinolaaksonk. 6 - 12), Kujala Jorma (Pinolaaksonk. 2 - 4, 1 - 15), Hannuksela Heleena (Opaali-, Karaatti- ja
Graniittik.), Poikonen Marja-Terttu
(Isojoenk. rt), Koivunen Helena (Kitinojanmäki, Hallakj., , Peltosenk.),
Parviainen Sointu-Sisko (Kivihaank.
rt, Ruiskallionk.), Lemponen Tarja (Rinne-, Haukkakallion- ja Kalliorinteenk.), Suolahti Markku (Ilmajoen rajasta Rintalanmäkeen), Manni
Liisa (Pikkukj., Kustaant. 2), RaunioSeppä Ulla-Maria (Kalkkikivenk.).
Hallila Hautanen Leena (Villen- ja
Liisanr.), Kivimäki Aki (Jussin-, Siltavoudin-, Rättärin-, Vallesmanninr.),
Keski-Jyrä Johanna (Jalosen- ja Perälänr.), Laitila Seppo (Pohjalaistenr.), Reinilä Kaija (Erkin- ja Heikinr.), Peltola Lauri (Ruukint. 120122), Korpi-Hyövälti Eeva (Härmänr.), Tammilehto Asko (Kaisan- ja
Kaaponr.), Röyskö Raili (Mikon-, Kallen-, ja Sareninr.), Harju Ulla (Vuorija Ruukint. kulma, Vuorit. 9), Yli-Krekola Sirkka (Jussinr. 42 - 44 ), Kuop-

pala Sisko (Villenr. 2, Liisanr. 1, Ruukint. 128, 130), Rinta-Komsi Salme
(Matin- ja Hallinr., Ruukint. 111), Riihimäki-Marja-Liisa (Saltun- ja Hetanr.).
Honka-, Lehtimäen- ja Ojajärvenkylä Rantala Marjatta (Ojajärvenkylä), Mäki-Jussila Seija (Pikänrannanmäki, Lehtimäenkylä), Latvamäki Kari (Honkakylä idänpuoli), Mäkinen Terttu-Liisa (Honkakylä lännenpuoli), Rajala Sanna (Lapinsaarentie), Mäkelä Raija (Lehtimäenkylä).
Huhtala Kuusela Helena (Karhunkaator. 1 ja 2, Vuorenmaanr. 23, 26),
Siltanen Salli ja Pekka (Ruuhi- ja Kalamiehenr.), Malkamäki Katri (Vuorenmaanr. 7), Sippola Irma (Vuorenmaanr. 10, 12, 14), Pesonen Aino (Piilosenkaaren Huhtalant. ja
Ala-Seinäjoenk. väli), Hiipakka Elina (Vuorenmaanr. 13), Sippola Helmi (Vuorenmaanr. 2, 22 ja 24), Myllymäki Liisa (Vuorenmaanr. 1), Hietaniemi Sanna-Maija ja Terho (Vuorenmaanr. 15 A - D ), Luhta ReettaMaija (Vuorenmaanr. 5), Virtanen
Katja ja Jani-Tapio (Ahdinr. 2, 3, 4,
Onkipojanr., Huhtalant. 44), Koskenranta Leila (Karhunkaator. 4 A C), Maunula Antero (Vuorenmaanr.
9 A), Pohjoispää Jari (Vuorenmaanr.
19), Lehto Mirja (Vuorenmaanr. 4 ja
11), Anttila Marja-Liisa (Vellamonr.).
Jouppi Luoma-Kohtala Titta (Kiulu-,
Lypsy- ja Takalank.), Hietavirta Ulla
(Hautapakan-, Hakohaudank. parittomat), Pennala Hanna (Seppienk.,
Paja- ja Alasink., Takojank. ), Littunen Raili (Joupinraja 31 - 37), AlaLipasti Maija (Karhink. rt 2 - 8, Kuhilask. rt, Ketojenk.), Helin Lasse (Kylväjän-, Kyntäjän- ja Niittäjänk.), Ylinen Essi (Teuvan- ja Pirink.), Pentinmäki Tuula (Torpparin- ja Talollisen.,
Piilosenk. rt), Lähteenmäki MarjaLeena (Joupinr. rt 2 - 8), Koskenkorva Salme (Kimin- ja Suotink.), Mäntymäki Osmo (Kuhilas- ja Karhink.
okt), Hakanen Raili (Larvakj., Pirkkalan-, Sastamalan.), Mäki Eevaliisa
(Nurmik. kerrostalot ja Manttaalik.
2), Ala-Lahti Mikko (Viikate-, Sahran- Laihok. ja Elokj.), Rantala Pirjo ja Matti (Karpakan- ja Liinakonk.,
Herralank. rt), Nyyssölä Antti (Manttaalik. rt, ja 6 A – B), Tankka Liisa
(Vältti- ja Äkeenk., Haasian- ja Sirppikj.) Kalliomäki Aarne (Aurank. rt 1
- 5 ja okt), Kuoppala Pertti (Joupink.
1 - 3, Meijeri- ja Joupink. 4), Haapoja
Kaisu (Joupinr. 10 – 12), Rautalinko
Kaija (Hakohaudank. parilliset, Hiillos- ja Tervask.), Siljamäki Aino (Fillsin-, Västin- ja Finskank.).
Kasperi Ahopelto Seija (Lintuv. 1),
Isokangas Meeri (Eeronv.), Ikonen
Arja (Timon- ja Simeoninv.), Pihlaja Anneli (Silmu- ja Varpuv.), Pihlaja Liisa (Kiviv.), Pohjasniemi Helena
(Kanerva- ja Jäkäläv.), Jalonen Ritva (Mustikka- ja Karpalov.), Pukkila
Anneli (Vadelma- ja Lakkav.), Wuorijärvi Tuire (Puolukkav. rt.), Lapiolahti Merja (Aaponv.), Lahdenmäki
Tuula (Saniaisv.), Laatikainen Annikki (Sammalv.), Kurhela Marja-Leena
(Tapiolant. 21, Sompion- ja Vierto-

lanv.), Matikka Asko (Tuohiv.), Mattila Helena (Kantov.), Maunula Juhani (Urpuv. 2,3, Kotot. 26), Jääskä
Annikki (Suviv. 3), Mäki-Ikola Tuula (Risuv. rt), Kopra Maire (Mansikkav. 19, 21 ja 23), Haaraniemi Tarja (Laurin- ja Luhdikkav.), Koivisto
Heikki (Suviv. 1, 2 ja 4), Ketola Sinikka (Siipi- ja Untuvav.), Keisanen
Henna (Tapiolant. 9 A - E), Larimo
Arja (Sulka- ja Pyrstöv.), Kallio Anna-Liisa (Tuomaanv.), Kumpula Sirkka (Piilov. ja Taskur.), Mäkiaho Ritva
(Töyhtöv.), Talasmäki Marja-Liisa ja
Arto (Urpuv. 1), Ruutila Jorma (Tapiolant. 23, Kasperinv. 17), Rostamo Anna-Maija (Mansikkav. 25 - 27,
Ahov.), Roos Kari (Toukolanv.), Salimäki Mauno (Pihkav.), Rajala Elisa (Seunalanv.), Rostamo Olli (Mansikkav. okt), Syrjämäki Seija (Höyhenv.), Tervala Saara (Kaarna- ja
Pahkav.), Uusi-Pohjola Elisa (Muurain- ja Valokkiv.), Rasinmäki Pirkko (Lillukan-, Tyrni- ja Annanv.), YläAutio Ilmari (Mesimarjav. väliltä Kiviv. – Ahov.), Rantala Alli (Hilla- Juolukka- ja Juhaninv.), Rantamäki Eila
(Sarav. ja Suo-orvokki), Ekman Eerikki (Urpuviita 4).
Keskusta, Marttila Norja Liisi (Puskant. parilliset Vapaudent. jokeen),
Norja Leo (Puskantie parittomat,
Vapaudentiestä jokeen), NieminenHaveri Marja-Liisa (Alvar Aallon k.
1), Santala Elli (Rakuunak. 6), Kuoppala Elina (Suuluhdant., Varikko-,
Kärrääjänk. ja Postiautovarikko),
Kortesmaa Kalevi (Kapernaumink.,
Sivu- ja Syrjäkj.), Rinta-Komsi Salme (Jaakkolant. Vapaudentiestä jokeen, Marttilan-, Suupohjant., Välik.,
Vapaudent. 60, 62), Rantanen Aune
(Torik. 19 A ja B, 21), Pulkkinen Kirsti (Keskusk. 24 ), Löytty Iikka ja Eila
(Vapaudent. Porvarink. väli), Tammiranta Marjatta (Marttilant.13), Salo Marita ja Hannu (Kutojank. 3, 5),
Brännfors Timo (Matti Visannin kj.,
Keskusk. ja Puskant. väli), RantaAho Anneli (Puskant. 5), Lehto Mirja (Keskusk. 26, 28), Somppi Erkki (Vapaudent. 75, Jaakkolant. 16),
Lainimo Minna (Kalevank. Vapaudentiestä jokeen), Herpman Leena
(Kauppak. 18), Lehto Valma (Kauppak. 26), Vaismaa Marjatta (Sahalan., ei 2, Rakuunank., ei 4, 6), Myllymäki Ulla (Työväenk. 1 ja 4), Latva-Mäenpää Valma (Kutojank. 1),
Heikkilä Anna-Maija (Rakuunak. 4),
Ranta-aho Asko (Vapaudent. 79),
Kätkänaho Maritta (Marttilant. 1-9),
Kuoppala Sirkku (Jaakkolant. 8 –
10), Rantala Eila (Vapaudent. 77),
Knuuttila Saini (Sahalank. 2), Hietikko Marjatta (Luomanr. 4), Kaski Marja ja Kärnä Eini (Luomanr. 1, 2), Tulisalo Hilkka (Kaartotie 53, 55 ja 57),
Laukkola Kuisma ja Marja-Leena
(Kaartot. omakoti- ja rivitalot, 61),
Rintala Kaisu (Kaartot. 88).
Kivistö Riikonen Marketta (Kotot. 4), Kauko Anja (Tuomi- ja Pihlajakj.), Pakkala Timo (Purokj.), Laitila Marjatta (Sinipiianp. okt, Peikonja Hiidenp.), Matsson Ritva (Koivu-,
Haapa- ja Leppäkj.), Hemminki Raili (Käpy-, Neulaskj.), Salomaa-Holma
Tuulia (Nuolikj.), Kuivasmäki Terttu (Yrityksenkj. 4, Neuvoksenhovi),
Hautala Markku ja Leena (Ruukint.
70), Arovuo Liisa (Saunion- ja Jousikj.), Latva-Kisko Maija (Kotot. 12),
Pessinen Leena (Korpip. ), Penttala
Eila (Hako- ja Lehdokinkj.), Salo Eeva-Kaisa (Ruukint. 63 ja 72), Henriksson Annikki (Paukkulant. rt, Vasamakj.), Laasonen Anne ja Antero

(Havu- ja Honkakj.), Luomaoja Jukka (Katajakj.), Silvonen Anja (Mänty-, Angervon-, Esikon- ja Kissankellonkj., Ruukint. 68), Nyrhinen Anneli (Orvokinkj.), Tuominiemi Pirkko
(Ruukint., Kivistönt., Lehtikuusenk.
ja joen väli), Kujala Aino (Paukkulant. okt), Mikkonen Leena (Leinikin- ja Lemmikinkj., Paula- ja Metsäp.), Santtila Pirkko (Vanamonkj.
4), Vaisto Pirkko (Piilikj.), Näsi Anita
(Jännekj.), Ilonen Maarit (Metsolant.
2, 4), Pohjola Sisko (Keijukaisenp.),
Lanttola Ritva (Tapiolant. 5, 7), Peltonen Annikki (Tapiolant. 1), RintaKomsi Salme (Purokujasta Petäjäkujaan okt:t ja krs-talot), Julmala Minna (Vainiot. ja Vaahterakj. okt), Mäenpää Maija (Kuusikj.), Ala-Karhu
Marjatta (Raamikj. 2), Kivimäki Laura (Petäjäkj.), Salo Sirpa (Ruukint.
66), Katila Anne (Ruukint. 76).
Kärki Palmunen Aila (Huuhkajant.
ja Hippiäisent.), Saari Inkeri (Kurjent.), Putkiranta Seija (Tyllin- ja
Kuovint.), Saarinen Vuokko (Kärjent.), Mäkinen Raija (Suden-, Ketun-, Myyrän-, Karhun- ja Siilint.),
Niemistö Anu (Lokin-, Tiiran- ja Torit.), Nordling Esa (Minkin-, Poronja Hirvent.), Salli Jorma (Pihlajaniemi), Pohjola Sinikka (Metson-, Teerent.), Ristimäki Mirja (Tiaisent.),
Hakola Anna-Liisa (Hillerin- ja Näädänt.), Viitamäki Hilkka (Närhenja Siepontl), Luhtala Vappu (Korpint.), Rautero Vuokko (Jahti-, Koppelont.), Laitila Raija (Naalin- ja Ahmant.), Lanamäki Heli (Peipon- ja
Tilhent.), Ilvesoksa Seija (Lumikonja Jäniksent.), Ankkuri Mirja (Saukon- Piisamin-, Leivont.), Nummela
Riitta (Sopulin- ja Kauriint. ), Niemi
Eira (Rastaan-, Pyyn-, Riekon-, Käent.), Latvala Esa (Oravan- ja Mäyränt.), Koponen Elvi (Kotkant.), Paavola Päivi (Peurant.), Finni Maila (Tikan- ja Sirkunt.), Rinta-Nikkola Raija
(Haukant.), Latvala Annukka (Majavan- ja Ilveksent.), Myllyniemi Veikko (Varpusen-, Sorsant.), Bengs Sinikka (Aabrahamin-, Aadolfin-,
Gustafin-, Jakobin-, Falanderin- ja
Albinink.).

Aunes-Niemistö Antikainen Anneli (Karhunkivent. osa, Hautalant.
osa, Auneksen-, Koivuluoman-,
Ruohoniement.), Yli-Sulkava Maija-Liisa (Louhelan-, Väättyrin-, Ränki- ja Aisat., Keikkoahde), Niemistö Martti (Auneksent. rist. – Niemistönkj.), Kuoppala Hanna-Liisa
(Heikkilän- ja Vaasant.), Nelimarkka
Paula (Vaasant. Itäpuoli, Heikkilänja Murront. sivukatuineen), Loppi Jaakko (Mäenpään- Kaanaant.),
Turja Helena (Mäkimetsän-, Nikkolan-, Palsta-, ja Auneksent. 25 asti),
Mustajärvi Eeva (Koskela - Katila),
Kyrönlahti Jarmo (Murtolan- ja Kivirannant.), Viitamäki Tapani (Hautala, osa Aunesta), Kuoppala Hannu (Vaasantien länsipuoli, Varsa- ja
Laksont.), Iskala Elina (Auneksentie 201 – 265), Hölsö Leena (Ruohoniement. Vaasan rataan), Karjalainen Annikki (Hempan- ja Hyypänt.).

Pajuluoma Paalijärvi Marjo-Riitta
(Kerkkät. ja Juontol.), Riihimaa Päivi (Kaatokiilant.), Keltamäki Sirpa
(Lanssi-, Tyvi- ja Leimikkot. alkuosa),
Alasaari Marketta (Mittakepint.),
Jaakkola Sari (Pokasahant.), PotkaSoininen Tuulia (Savottat. kioskista
leikkikenttään), Huhtala Maija-Liisa (Taimikkot.), Orsila Markku (Ukkoherranl. okt), Pitkäranta Helinä
(Pölkkyt.), Syri Reetta (Ukkoherranl.
rt), Lahti Hanna (Metsurin- ja Vänkärinl.), Saari Väinö (Syrjämön- ja Pänninl.), Rauhala Sari (Ylispuun-, Raivion- ja Rasint.), Lehtinen Erja (Kourakasanl.), Kuntsi Minna (Justeerinja Leimikkot. 37 – loppuosa), Nummanesalo Kirsti (Halko-, Vesuri- ja
Purilaan.), Miesten lenkkiporukka (Kurkijoen-, Käkisalmen-, Viipurin-, Laatokan-, Sortavalan-, Jaakkiman- ja Lumivaarank.), Siloaho Leena (Kämppät.).
Pohja Asu Auli (Kyllikins. parill. talot, Mielikins.), Penttilä Sirkka (Ainons.), Rintakallio Liisa (Heleenk.
Pohjantiestä Pultrant., Veikons.),
Pohjola Ulla (Päivölänk. 1, 8 – 10 välillä Sammonk. Kuusistonk.), Kaataja Olavi (Sammonk. 26 ja 18), Koivusalo Antti (Louhenk. okt ja krstalot), Ekola Kalevi (Untamon-, Kalervons., Sammonk. Kuortaneentiestä Pultrant.), Raisio Anneli (Nyyrikins.), Pajoslahti Martti (Pultrant.,
Sammon-, Heleen- Leenak. väli,
Leenank.), Kivistö Salme (Pultrant.
Leenank. ja Päivölänk. väli, Annikin- ja Marjatans.), Metsälä MarjaSisko (Pultrant. Sammonkadusta
Louhenk.), Haapala Sirkka (Peltoniemenk.), Paloneva Sirkka (Joukahaisens.), Rämäkkö Sisko ja Kalevi
(Lemminkäisens.), Koivisto Heikki
(Luttitalot ), Hakomäki Kaarina (Kyllikins. parittomat, Lyylikins.), Ivalo Marjatta (Päivölänk. 3), Lukkarila
Johanna (Sammonk. 18, Louhenk.
rt), Tapio Unto (Vallin-, Touko-, Kesä- ja Syysk., Sampsans.), Vesimäki
Ritva (Heleenk. Pultrantiestä Kuortaneentiehen), Kantamaa Merja
(Karjalan- Parolankatu, Saarimaantie), Nyrhinen Toini (Päivölänk. 25,
Kuusiston- Kullervonk., Sammonk.
20, 21), Sysilampi Pirkko (Jussilan-,
Hannulan- ja Lehmussaaren-, Seppälänk.), Tupeli Juha (Laurilan-,
Mantereen-, Hiljalan-, Leppälän-,
Perävainion-, Mäntylänk., Pohjankaari), Töyli Esko (Sammonk. 19 ja
24, Louhenk. 1), Tuiskula Alma (Väinölänk. 2, 4).
Simuna-Soukkajoki-Kyrkösjärvi
Hokkanen Kari (Porovuori, Pihkapeukalo, Pikinoukka, Tervahauta,
-ränni ja -tynnyri), Karttunen Esko
(Simunanmäenk. 1, 3, 5, 7, 8 ja 10),
Ruuhela Marjo (Tikkuvuorenk. 2, 4,
6), Luoma Marja-Elina (Tervaskanto, Savuhahtuva, Tervasiira ja -pata), Kivimäki Aila (Holminkoski, sivukadut, Tikku-, Friskin-, Voiman- ja
Hoikankoski), Granlund Tarja (Lamment., Soukanjoenkj.), Hyllinen Ritva (Soukkanjoent. parittomat, Kivimäen-, Saltinmäen-, Luhdant.),
Hokkanen Auli (Soukkanjoent. parilliset, Kuivamäent.), Kujala Tuula (Sahi-, Sumak. ja Uittomiehent.
rt), Lehdikko Inkeri (Laanik.), Pihlaja Matti (Otva- ja Varppik.), Vaara
Armi (Kivivainio, Marjaneva, Mattilankallio ja Lehmivuori), Reinilä
Sirpa (Paavonk. 4 – 18), Rantala Liisa (Paavonk. 7, 20 – 24), Korja Venla (Simunanmäenk. ei 1, 3, 5, 7, 8,
10), Peltoketo Arja (Ruusu-, ja Ruiskaunokink.), Kivimäki Juha (Ränni-,
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Korpikoskent., Linkkukatu ja –kuja), Mäkinen Marjatta (Lahden-, Paganuksen- ja Puuttomant.), Pihlajamäki Anna-Liisa (Tikkuvuorenk. 1,
3, 5, 7).
Törnävä Kortesmäki Tiina (Patruunant. 2, Silinterin-, ja Törnävänt.7
ja 9), Kujala Sari (Papin-, Väkkärin-, Lukkarin-, ja Rovastinp., Ruukint. 155), Karri Airi (Leppäliiterint.
6), Vähäsarja Aino (Suntionp. Ruukint. 162, 164, 166), Rajala Arja-Leena ja Jaakko (Hirvisent. 17, 19, 21,
23, 25), Peltola Ritva ja Lauri (Törnävänt. 2 ja 6, Vuorit. 1, Björkenheimint. 4, 6), Palvela Maria (Ruutipuiston-, Salpetterin- ja Sysit.), Ikola Tapio (Hirvisentien okt, Eemelintien okt), Haapoja Ari (Herastuomarin-, Oltermannin-, Seksmannin- ja
Ruustinnanp., Pappilant. 5), Peltola Lauri (Leppäliiterint, 1, 2, 3, Pruukintuvant. 2, 4, 7), Aho Liisa (Pappilant. 1 - 3), Ojala-Haapala Johanna
(Patruunant. 6), Polso Tea (Patruunant. 8), Huhtala Maija-Liisa (Pappilant. 6), Kivioja Anna-Liisa (Pappilant. 8), Turpeinen Maija-Liisa (Isännänt., Renginp.), Niemi Ulla (Emännänt. 1, 5).
Uppa, Kapernaumi Kivistö Annikki (Ala-Kuljunk. 5), Loukola Aino
(Kanteleenk. 10), Kaidesoja Kerttu
Kanteleenkatu 12), Metso Aili (Kanteleenk. 3), Ekman Eerikki (Alkionk.
3). Rintaniemi Esteri (Könnink. 3),
Hemminki Martti (Könnink. 5), Valkama Airi (Ruukint. 49, 55), Pirttimäki Sinikka (Alvar Aallonk. 3, Kaasuja Pakkamestarink., Ala-Kuljunk. 7),
Porola Kaisu (Kouluk. 31), Esala Kirsti (Kouluk. 34, 36, 40 ja 42), Kattelus
Airi (Alkionk. 4), Toura Lilja (Kouluk.
32), Ala-Lipasti Alpo (Kanteleenk.
4), Kangas Kaarina (Ylisent. 4), Viinikka Mikko (Kouluk. 30), Yli-Kojola Reetta (Ammattikoulunk. 4 A - D),
Peltola Leena (Hakalank. okt, Kaivo- ja Oikok. okt ja rt), Rajala Terttu (Ilmarisenk. 4 ja 6 ), Korpitie Toini (Kuulank. 6), Koivisto Heikki (Oikok. krstalot), Rintala Leena (Nikkarin-, Vaakamestarink.), Malkamo Timo (Siipipyöränk.), Vielma Marjatta (Jarrumiehen- ja Ratavartijank.),
Sippola Riitta (Vesitornink. ja Ylisent. 5), Hirvilammi Elli (Kouluk. 54
A - D ), Ruohoniemi Hilkka (Ilmarisenk. 5), Salo Tanja (Yrityksenkj. 2,
Keponk. 2 - 26), Kuvaja Matti (Ylisent. 3 A - C), Poussu Kalervo (Ilmarisenk. 3), Rinkineva Johanna (Ylisent. 9 D - F), Martin Kaisu (Ilmarisenk. 7), Pellossaari Helena (Ilmarisenk. 10), Manner Toini (Ylisent. 28),
Hakala Vilho (Könnink. 7), Yli-Hukkala Sirkka (Ylisent. 6), Muurimäki Eija (Ylisent. 15), Norja Seija (Pallok. 3 - 5), Leppiniemi Eliisa (Upank.
4), Tuomi Virpi (Pelipuisto 6), Tervala Anna-Liisa A. (Upank. 6), Tantarimäki Marja-Terttu (Ylisent. 1 C), Ilmonen Liisa (Ruukint. 21, Hakavainionk. 2, 3), Alanen Riitta (Tarhat.
4), Juurakko Asta (Keponk. 1, Tapuli-, Parru- ja Tukkikj.), Koivunen
Hilkka (Upank. 8), Paavilainen Soili (Siukunk.), Myllymäki Kaija (Ilmarisenk. 8), Yli-Hukkala Seija (Wegeliuksenk.), Saaristo Anna (Ylisent. 7),
Sahlberg Maiju (Pelipuisto 10), Rintala Kaisu (Klemetint. 3, Vapaudent.
41), Lehmonen Sickan (Ilmarisenk.
9), Köykkä Salla (Ylisent, 12, 14), Tervala Antti (Ylisentie 2), Smedlund
Seija (Kaivokatu kerrostalot).
Ämmälä Sointula Airi, Pajulammi
Martti

Yhteisvastuu-kerääjät
ja alueet Nurmossa
Nurmossa on kerääjinä myös rippikoululaisia. Isoskoulutuksessa olevat isoset keräävät Hyllykalliolla ke 19.3 n. klo. 17 alkaen. Lehden ilmestymisen jälkeen voi vielä ilmoittautua kerääjäksi omalle alueelle.
Martikkala-Koskela Katri Antila
(Länsitien loppu, Kantolan-, Hemmingin-, Kallion-, Harjulan- Martkkalantie), Marja-Leena Martikkala (Länsitien alku, Martikkalantie),
Katja Kankaanpää ja Jasmin Pekola, (Kyrön-, Mannilankylän-, Järviluoman-, Mäenkyläntie, Manunkylä), Tarja Pentinmäki (Nurmonjoentie 112-185, Rokkalan- Kunnanmiestentie), Leena Alho (Nurmonjoentie 190-330, Jokirannantie, Latikankuja), Maija Vedenjuoksu (Latikanmäen- ja Iivarintie), Silja Vauhkonen (Koskela, Hippi, Hemminki).
Kiikku-Lyly Kaija Lahtinen (Lylynkuja-Koivusalontie)
Louko Pirkko Tuokko (Karhi-, OlkiSato- ja Viljatie)
Teppo Leena Kähkönen (Pihlajamäki – rautatie), Elvi Mäki-Teppo
(rautatie - Paavola, joen puoli), Ritja Niemelä (Tepontien vasen puoli
- rautatie-kantatie 19, Ratas-, Karsta-, Kärry-, Keisi- Rukki- ja Luhtikuja, Kultin- ja Isonevantie), Vellamo
Keisala (Ojanperäntie 1-16- Ahjoja Valuritie), Päivi Paavola (Ojanperäntien rivitalot), Tapani Niemelä
(Kardiinin-, Palje-, Pelttarin-, Alasinja Peltruntie), Jari Littunen (Helatie,
Lohna- ja Loukkukuja), Irja Hietala
(Länki-, Kiulu- ja Lihtikuja).
Nurmo keskusta Minna Rintala

(Pappilan-, Kujapenttilän- ja Rintatie), Helmi Martikkala (Valkiavuorentie 1), Sinikka Mäki-Reinikka (Valkiavuorentien omakotitalot, Sepän-,
Käpy- ja-Vuoritie, koulunmäki), Bertta Kristola (Kirveskujan pohjoispuoli, Leka-, Naula- ja Kulmatie), Paula
Kuokka (Kirveskujan eteläpuoli, Onnelantie, Vasaratien omakoti- ja rivitalot), Terttu Miilumäki (Höylä- ja
Kannikontie), Ritva Lehtinen (Puistokuja 2, 4), Tellervo Yli-Soini (Nurmontie 42 A ja B), Päivi Kaunisto (Nurmontie 17), Reetta Niemistö (Nurmontie 19-21), Juha Kahila
(Myllytien rivitalot), Ilkka Autio ja Airi Autio (Petäjätie 1 ja 5, Petäjätien ja
Perkiönkankaan rivitalot), Aino Takala ja Senni Lehtinen (Petäjätie 2).
Tuokko Pirjo Pihlajamäki ja Airi Autio (Mäntyvaaran-, Lemmon,Kuusi-, Korsi-, Hila- ja Tuokontie ja
pensastien rivitalot).
Vanha Hyllykallio Eliisa Savolainen
(Tikan-, Käki-, Lumikon- ja Närhitie),
Tarja Keski-Salmi (Näätä-, Mahla- ja
Raudustie), Marjatta Valli (Puistotie),
Raija Tiilikka (Kivisaarentie 4, 6), Valma Lager (Kevari-, Heinä- ja-Lehtotie), Riikka Välikorpi (Hyllykalliontie 19), Marjatta Nuutinen-Koittola
(Kopparintie 1), Eeva Hietala (Opintie 2, Kopparintie 3), Jussi Alaviitala
(Hietamäen-, Latovuoren-, Lylyn- ja

9

Palonevantie), Jani Kela (Kontion-,
Peltosen-, Jouttisalon- ja Tervasmäentie), Arja Yli-Koivisto (Sarvikallion-, Marjamäen- ja Hakomäentie),
Birgit Kristola (Laitavirran- ja Matalamäentie), Pauli Tolkki (Neulas-, Havu-, Honka- ja Katajatie), Kati Latikka
(Mänty-, Kelo-, Tanelin- ja Kaarnatie),
Pirkko Hautala (Niilon-, Mikon-, Matin-, Tuomaan- ja Veljestentie), Kaarina Hiipakka (Oras- ja Jyvätie), Seija
Vanhamäki (Tähkä-, Elo- ja Sänkitie),
Anni Peltoniemi (Metsälän-, Vaaramen-, ja Pronssitie, osa Kuortaneentiestä), Pirkko Pölönen (Pallopuistontie), Maija-Liisa Ala-Mursula (Apila-, ja Saratie, Vaaramenranta puolet), Leena Rajala (Puro-, ja Lauhatie,
Vaaramenranta puolet)
Koliini Hellevi Huvila (Kanerva-,
Karpalo-, Riekko-, Ruha- ja Palosaarentie, osa Koivutiestä), Lassi
Nahkuri (Rinki- ja Koivutie).
Solano Maire Mäki-Valkama (Solanon-, Heinosen-, Kytö-,.-Visa-, Lyhde-, Keskisen-, Varpu-, Paunevan-,
Paju-, Pihka-, Pahka-, ja Lieskatie,
Viitalankuja).
Uusi Hyllykallio Sisko Hannele
Kangaskoski (Hevoskorven-, Pino-,
Orsi-, Rankatie, Riekon-, Teeren-,
Metson-, Hirven- ,Revon-, Jäniksenja Kärpänpolku), Sari Saari (Kääpä-,
Lehti-, Silmu- ja Juurikuja, Haaratie), Ulla Niemi (Ossinkatu), Hanne
Prusti (Ranteentie, Vilhon-, Hempan-, Joukon-, Sepon- ja Teuvonkatu), Lassi Nahkuri (Jalavatie, Vellamontien rivitalot), Leena Myllymäki
(Venlan-, Veeran-, Ainon-, Kangas-,
Näre-, Vesa-, Parkki-, Urpu- ja Kantotie), Irma Ojaluoma (Leppä-, Rahka-, Naava- ja Sammaltie).

Keski-Nurmo Sisko Makkonen
(Hautamaa – Eerola, Simpankuja,
Kalistajantie), Matti Rantala ja Anne
Rantala (Hevoskorventieltä + Autio Haanpään kauppa), Helena Juurakko (Haanpään kauppa - Ripsaluoma), Jenni Tammiaro (Karjanmaanja Lehtipuuntie), Helena Saartenoja
(Lassila - Keskiluoma), Kaisa Luukko (Isokoskentien alkupää, Katajamäen- ja Soinintie), Heikki Mäkelä
(Kankaanpää – Perkiönpää - Nevala), Katariina Eskelinen (Isokoskentie
112 – 238, Soininkyläntie, Peltosenkuja), Ritva Yli-Kortesniemi (Isokoskentie 114 Järveläntiehen asti, Tunneli-, Teräsmiehen-, ja Peippolantie,
Alanen – Sepponen - Kortesniemi),
Ritva Yli-Hirvelä (Järvelän- ja Valkamantie).
Veneskoski-Viitala Maarit Rintamäki (Isokoskentie 882 – 983, Latvakankaantie, Hirvimäentie 1-60,
Kourantie Lankari - Kanavat), Anneli Asiala-Valkama (Isokoskentie 984
- 1095, Aamu- ja Iltatie).
Koura-Luhtala Kaisu Mahlamäki (rautatie – Knaapila - Läntinen),
Hilkka Siuruainen (Siuruainen – Lahtinen - Välikorventie), Toini Kivimäki
(Kourantie – Kivimäki - Kanavatie),
Maire Järvinen (Puskala – Kiviharju,
Laitilan-, ja Ala-Hakalantie), Mirjami
Rajakorpi (Kourantie – Kari - rautatie), Maila Ritari (Saarikoskentie jokeen asti - Kouran asema, Jokimäen-, Ketolan- ja Vähäkoskentie).
Ylijoki Veera Koskinen (Salli - Mäntymaa), Anne Mattila (Jylhän- ja
Talvitie, Kortesmäki), Paula Knaapila (Tarmo Kari - Myllykoski), Niko
Puntanen ja Petteri Mannila (Saarimäki - Niemi)

Ylistaron
Peräseinäjoen
Yhteisvastuu-kerääjät Yhteisvastuu-kerääjät

Vielä tarvitaan kerääjiä Kirkonkylän alueelle! Ota yhteyttä Johanna
Piuholaan, puh. 044 580 6727
Alhojoki Ilmoitetaan myöhemmin
Asemanseutu, Alhojoentie Marja-Liisa Kytömäki, Eevi Kaukosalo
Jääskänjoki Anitta Punkari, Taina
Rusula
Mällikkälä, Pampunmäki,
Pouttula Riitta Mäki-Tuuri, Hannele Takaneva, Marjatta Kujala, Riitta
Kangas
Hietikko, Taipale, Vittinki Tarja
Ritari, Anne-Mari Vuorela-Keppo
Kainasto Eila Seppälä, Ritva Alanko, Kaija Kangas, Leena Saari
Varesvuo Anelma ja Ossi Pouttu
Halkosaari Onerva Hirvilammi, Alli Halkosaari, Seija Hemminki
Kitinoja Marjatta Kuusisto, Marjatta Kuoppala, Eeva Kurunsaari ja
Hanna Leminen
Malkamäki Maija-Liisa Hauta, Kaija Malkamäki, Pirjo Yliluoma
Hanhikoski Kaarina Hautalahti,
Helena Koski, Raili Kitinmäki, Kaarina Koivusalo, Seija Takala
Myllykoski Aira Yli-Rantala, Tuula
Myllykoski
Hööpakka Tuula Niemi, Irma Heikkinen

Järviranta Miia ja Vesa Niemi
Liipantönkkä Terttu Kuivinen
Kylänpää Reetta Isoluoma, Tuulikki Kristola, Seija Pollari, Terttu
Mäntysalo, Maria Liisa Pukkinen,
Rajamäki Liisa Aho, Pirkko Esala,
Marita Iivari, Hilkka Kallioväli, Elena Mikkilä
Untamala Hilkka Koivisto, Pirkko
Koivusalo, Jussi Marttala, Pirkko
Myllyniemi, Anne Leskelä, Maarit
Nortunen, Liisa Sorvari
Isokylä Tiina Konttas, Arja-Liisa
Punkari
Heikkola Pirkko Marttila, Anita
Keski-Hirvi, Mirja Sillanpää, Liisa
Kiikka, Anne Marttila
Kirkonkylä Terttu Järvi, Raija Tuomi, Leena Toivio, Anne Lehtonen,
Arja Koski, Hilkka Peltola, Marjatta Viirimäki, Maija-Liisa Rautiainen.

Kirkonkylä Haanpää Kaija, Haapamäki Keijo, Harju Mirjam, Julmala Heikki, Katila Anne, Keisala Aino,
Kyrönviita Marja-Liisa, Mattila Tuula, Niemi Timo, Niinisalo Else, Nurmela Arja, Pajunen Jukka, Paloneva Katri, Pasto Viola, Rajala Maila,
Riihimäki Liisa, Saarinen Riitta, Syrjälä Tuula, Talvitie Merja, Veneskoski Pirjo, Ylinen Marketta
Pasto Turkki Jaana
Haapaluoma ilmoitetaan myöhemmin
Ojajärvi Korkiamäki Maija-Kaisa,
Mansila Aino ja Sisko
Louko Knaapila Sinikka, Korkonen

Leena, Lepistö Kaija, Tiensuu Liisa
Vuolle Hautamaa Liisa, Höök Sisko, Leikas Martti
Annala Kanto Annukka, Taipalus
Pentti, Ylinen Markku
Valkeinen Pitkäranta Johanna
Siltala Niemistö Matti, Ruotsalainen Eila
Juupakylä Ranta Maire
Korteskylä Anttila Heli
Kihniänkylä Korhonen Raija, Piirainen Martti, Pärnänen Hanna, Viitasaari Helka
Luomankylä Kiviniemi Kaija
Sammatti Anelma Kujala

Ryhtyisitkö kerääjäksi?
Huolimatta Yhteisvastuu –toimikunnan vapaaehtoisten ahkerasta soittelusta ja kyselyistä joitakin
alueita on jäänyt alueseurakunnassa ilman listakerääjää.
Voisitko Sinä toimia listakerääjänä vaikka omalla kotikadullasi tai kotitalossasi? Tunnetko
jonkun, joka voisi lähteä listan
kanssa liikkeelle? Voit tehdä hyvän työn vanhusten hyväksi.
Ilman kerääjiä olevia taloja tai
katuja ovat: Kuulankatu 7, Koulukatu 29, 37 A-B, Ylisentie 1
A-B, Ratamestarin- ja Junamiehenkatu, Ammattikoulunkatu 2

A-D, 3 ja 6 A-D, Kaartotie 63,
Sulku-, Puomi-, Keksi-, Tukkipojan- ja Propsikatu, Kulleron-,
Kielo-, Kämmekän-, Kuusamanja Kurjenmiekankuja, Kototie 10,
Suunnistajanreitti sivukatuineen,
Satamontie sivukatuineen, Aapelin-, Kyöstin-, Maijan- ja Antinraitti, Sinipiianpolku rt ja Menninkäisentie rt ja krs-talo.
Jos alueilta löytyy vapaaehtoisia, jotka voisivat lähteä keräyslistojen kanssa liikkeelle, ottakaa
yhteyttä diakoniatyöntekijä Seija
Saareen, puh. 050 570 6273, 06
418 4234 tai seija.saari@evl.fi.

Lakeuden Risti
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Rekiajelu on monille lapsille laskiaistapahtuman huippukohta. Entä, jos ei ole lunta? Onneksi hevosen perään saadaan
kumipyöräkärryt!

Ylistaron kirkonmäellä on laskiaistiistaina vilinää ja vilskettä.

Laskiaisena tapahtuu Ylistarossa
L

askiaistiistai-iltana Ylistaron
kirkonmäelle tulevaa kohtaa
hauska näky. Pysäköintialue on
täynnä autoja. Seurakuntatalon
edessä palaa nuotio ja kaikkialta
kuuluu iloisia lasten ääniä. Ilmassa tuoksuvat savun lisäksi makkara ja muurinpohjaletut.
Ylistarossa on vuodesta 2003
järjestytty laskiaistapahtuma, joka
kokoaa joka vuosi satoja lapsia ja
vanhempia. Idea on kopioitu Peräseinäjoelta ja vuosittain laskiaistapahtumassa on jotain uutta,
niin että jokaiselle olisi jotain.
Joinakin vuosina on ollut
mahdollisuus mittauttaa verenpaine tai rasvaprosentti - onhan
laskiainen laskeutumista paaston
aikaan. Joskus paikalla on ollut
lääkäri, jolta on voinut kysyä mitä tahansa terveyteen liittyvää. Parina vuonna ammattihieroja on
antanut niskahierontaa. Kaikki

ammattilaiset ovat olleet mukana tapahtumassa talkoilla, ilman
korvausta.
Seurakuntatalon pihalla on ollut oikea paloauto tai poliisiauto,
jotka ovat olleet varsinkin poikien mieleen. Palomiehet ja poliisit
ovat huomaamattaan antaneet ammatinvalinnanohjausta. Ylistarosta
onkin lähtenyt paljon poliiseja, väkilukuun suhteutettuna enemmän
kuin mistään muusta pitäjästä
Suomessa. Tyttöjen ehdoton suosikki on ollut hevonen ja rekiajelu,
joka on ollut ilmaista.
Lasten mielestä parasta ovat
liukumäet, isoimmille lapsille
suurempi ja pienemmille hieman
loivempi. Kirkkopihan mäessä
saa uskomattoman hyviä liukuja.
Mäkeä laskien vasta oikein
huomaa, että kirkko on aikanaan rakennettu mäelle. Puut ja
muu kasvusto ovat pehmentä-

Varhaisnuorten leiri- ja retkiilmoittautumiset nettiin
Nyt voi alueseurakunnan varhaisnuorten leiri- eikä retki-ilmoittautumiset hoitaa kotitietokoneelta
tai älypuhelimesta. Ilmoittautumiset hoituvat seurakunnan internetsivujen kautta.
Sivuilla ja kirkollisissa ilmoituksissa kerrotaan, milloin ilmoittautumissivut ovat avoinna, ja järjestelmä kertoo myös, paljonko on

paikkoja ja montako otetaan varasijalle. Kertoopa järjestelmä senkin, montako on jo ehtinyt retkelle tai leirille ilmoittautua.
Ilmoittautumisosoite on http://
www.seinajoenseurakunta.fi/ilmoittautumiset.html
Linkki löytyy myös sivuilta
kohdalta Toiminta - varhaisnuoret.

LÄHETYSSOPPI

MATTI VISANNIN KUJA 15 B
Avoinna ma - pe klo 10 - 17
* Erilaisia lahjatavaroita * Monenlaisia käsitöitä:
mattoja, poppanoita, tyynyliinoja jne. * Lämmintä
lapsille ja aikuisille * Kortteja * Adresseja *

Myyntituotto lähetystyölle
POIKKEA TUTUSTUMAAN!

neet maisemaa. Vanhoissa valokuvissa Ylistaron kirkko erottuu
selvästi muuta maastoa korkeammalle kalliolle Maijalanmäelle eli
Markinsalonmäelle rakennetuksi.
Turvallisuutta liukumäessä takaamassa ovat isoskouluksessa mukana olevat nuoret, jotka saavat
hyvää harjoitusta kesän lastenleireille. Laskiaistapahtuma on seurakunnan kaikkien työmuotojen
yhteinen juhla. Tänä vuonna jännitetään, ehtiikö sataa tarpeeksi
lunta ennen laskiaista.
Hengellisten kesäjuhlien uutisoinnissa kerrotaan monesti
paljonko juhlilla kuluu ruokaa.
Laskiaistapahtuman muonituksesta vastaava emäntä Päivi Hakala leipoo joka vuosi 400 laskiaispullaa, muurinpohjalettutaikinaa tehdään suuriin sankoihin ja
makkaroita on viety paistettavaksi saavilla. Lätynpaistajina ovat

kunnostautuneet diakoniatyön
vapaaehtoiset Airi Alanko ja Leena Istolahti. Lättyjono on joskus
pitkä, vaikka kahdella pannulla
paistetaan hiki hatussa. Kasvatustyön vastuuryhmäläiset ovat
emännän apuna. Ennen kuin ilta
loppuu, on kaikki syöty ja loput
viety maistiaisina kotiin jääneille.
Seurakuntatalolla on myytävänä Yhteisvastuu-tuotteita ja lelukirppis. Lelukirppiksen tarkoituksena on opettaa lapset luopumaan
jostain toisten hyväksi. Eheät lelut
menevät hyvin kaupaksi. Monesti
monta lelua kirppikselle tuoneella lapsella saattaa olla yhtä monta
uutta lelua kotiin vietäväksi. Illan
kaikki tuotto menee Yhteisvastuun hyväksi. Tuotto ollut noin
500 €. Tarjoilun ja myytävien
tuotteiden hinnat on haluttu pitää kohtuullisina ajatellen perheitä, joissa on monta lasta.

Laskiaistapahtuma päättyy kirkonkellojen soittoon ja lyhyeen
perhehartauteen kirkossa. Joinain
vuosina kirkkoon on menty kynttiläkulkueessa, 40 kynttilää on
muistuttanut 40 päivän paastosta.
Laskiaistiistain hartaudessa kirkossa on aivan oma tunnelmansa,
kun punaposkiset ja savulta tuoksuvat lapset haalareissaan tulevat
kirkkoon. Hartaudessa on laulettu aina virsi 54, ”Käykäämme nyt
Jerusalemiin ja yhdessä paastotkaamme”.
Hartauden tarkoituksena on
painaa mieleen laskiaisen varsinainen tarkoitus, paastoon laskeutuminen.
Laskiaistiistaita
seuraa tuhkakeskiviikko, paaston
ensimmäinen päivä. Tänä vuonna
Ylistaron kirkossa pidetään tuhkakeskiviikon messu klo 18.
Teksti ja kuvat:
Jukka Tuppurainen

Kerhot pojille ja tytöille alueseurakunnassa
Kerhot ovat alkaneet viikolla 2
ja kokoontuvat viimeisen kerran viikolla 16.
Heikkilä, srk-koti:
Poikakerho: Torstai klo 17–18
Tyttökerho: (1–6 lk.): Torstai klo
18–19
Niemistön koulun sali:
Tyttökerho: (1–6lk.): Maanantai
klo 16–17
Honkakylä, koulu:
Tyttöily & poikailukerho, parillisilla viikoilla: (1–6 lk.): Maanantai klo 16.30–17.30
Katajalaakso, srk-koti:
Poikakerho (1–3lk.): Keskiviikko
klo 16.45–17.45
Tyttökerho (1–3lk.): Keskiviikko
klo 18.15–19.15
Tyttökerho (4–6lk.): Tiistai klo
17–18
Kasperi, Lintuviidan koulun
sali:
Poikien peli- & touhukerho:
Maanantai klo 16.30–17.30
Kasperi, Toukolanpuiston
koulu:
Tyttökerho: (1–6 lk.): Tiistai klo

17–18
Kasperi, srk-koti:
Tyttökerho (1–6 lk.): Keskiviikko
klo 16.30–17.30
Keskusta, srk-keskuksen alakerta (sisään isoista pääovista
Koulukadun ja Ala-Kuljun kadun
kulmasta ja sieltä alakertaan):
Pienoismallikerho: Torstai klo
16.30–18
Srk-keskus, yläsali4
Tyttökerho (1–6 lk.): Keskiviikko klo 17–18
Cafe Kismus:
Tyttö- & poikakerho (2–5 lk.):
Maanantai klo 14–15.30
Kivistö, Kivistön koulun sali:
Poikien peli- & peuhukerho (1–
3 lk.): Maanantai klo 17–18
Kivistö, srk-koti:
Tyttökerho (1–6 lk.): Maanantai
klo 17–18
Kultavuori, srk-koti:
Poikakerho: (1–3 lk.): Tiistai klo
18–19
Tyttökerho: (1–6 lk.): Tiistai klo
16.45–17.45
Kärki, Kärjen koulun sali:

Poikien peli- & peuhukerho:
Keskiviikko klo 17–18
Kärki, Kärjen srk-koti:
Tyttökerho (1–6 lk.): Tiistai klo
17–18
Pajuluoma, srk-koti:
Tyttökerho (1–6 lk.): Maanantai
klo 16.30–17.30
Pohja, Pohjan koulun sali:
Poikien peli- & peuhukerho (1–
3 lk.): Maanantai klo 17–18
Pohja, srk-koti:
Tyttökerho (1–6 lk.): Keskiviikko
klo 17.30–18.30
Soukkajoki, Soukkajoen toimintakeskus:
Tyttökerho (1–6 lk.): Tiistai klo
17.30–18.30
Tikkuvuori, srk-koti:
Tyttökerho (1–6 lk.): Torstai klo
17–18
Törnävä, srk-koti (pappila):
Tyttökerho (1–6 lk.): Tiistai klo
17.30–18.30
Törnävä, Törnävän koulun
sali:
Tyttökerho (1–6 lk.): Keskiviikko
klo 16.30–17.30

Lakeuden Risti

Uudet Nepalin-lähetit
siunattiin matkaan
P

itkään Seinäjoen seurakunnan nimikkolähettinä toiminut Kirsti Kirjavainen jäi viime
vuonna eläkkeelle, mutta Seinäjoen alueseurakunta sai Suomen
Lähetysseuralta uuden nimikkolähettiparin. Sara ja Prakash Dhakal
siunattiin matkaan sunnuntaina
26.1. He lentävät jo 1.2. työhönsä
Nepaliin. Heidän työkautensa on
24 kuukautta.
Sara on syntynyt Nurmijärvellä vuonna 1984. Hän on koulutukseltaan luontaistuoteneuvoja
(2007) ja nuoriso-ohjaaja (2008)
ja valmistui vuoden 2013 lopussa sosionomi-diakoniksi. Sara on
työskennellyt mm. kehitysvammaisten ohjaajana ja lastenhoitajana. Työalueella Nepalissa hän todennäköisesti toimii vapaaehtoisten ja esikoulutusharjoittelijoiden
koordinaattorina. Hänen työnkuvansa tarkentuu ennen lähtöä.
Prakash Dhakal on syntynyt
Sindhulissa Nepalissa vuonna
1977. Hän asuu nyt Järvenpäässä.
Prakash on valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi
Nepalissa (2000) ja sosiaalityön
kandidaatiksi Suomessa (2008),
sekä filosofian maisteriksi Norjassa (2010). Hän on työskennellyt
mm. sosiaaliavustajana Helsingin
Diakonissalaitoksella,
kehitysvammaisten ohjaajana, sekä lehtorina Järvenpään Diakonia-ammattikoulussa. Nepalin työalueella hän tulee työskentelemään
vammaistyön johtajan neuvon-

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Martti Johannes Ahonen 71 v, Pentti Johannes Hakanen 67 v, Eeva Johanna Jaskari 91 v, Jouko Viljami Eskelinen 67 v, Matti Yrjänä Peltonen
58 v, Anni Helena Tikka 86 v, Pirkko Sylvia Sipilä 80 v, Harry Gustav
Ketola 71 v, Marja Helena Kaminen
51 v, Jalo Johannes Hemminki 80 v,
Rauha Kyllikki Mäkelä 88 v, Eero Aukusti Saari 85 v, Ilta Annikki Uitto 83
v, Maija Selma Kyllikki Lehto 82 v,
Juhani Yrjö Aulis Ritola 74 v, Sinikka
Anneli Österman 73 v, Väinö Gabriel Mäkelä-Lammi 96 v, Helny Olivia
Ritari 92 v, Eila Marjatta Vainio 91
v, Helmi Maria Annala 91 v, Eila Susanna Vierimaa 90 v, Risto Salomon
Haapasalmi 82 v, Olavi Jorma Mikael Hahto 69 v, Timo Johannes Kortesmäki 55 v, Petri Matias Kangaskoski 39 v, Anna Rakel Pihlajamäki
93 v, Aino Sisko Tuuliranta 92 v, Helge Kalevi Vanhanen 86 v, Martti Niilo Mäkelä 83 v, Kaisu Myllymäki 83
v, Annikki Mäenpää 90 v, Aarne Herman Niemi 83 v, Ritva Marjatta Rantala 77 v, Eila Hellevi Alajoki 70 v,
Ingmar Hans Johan Björkmark 63 v,
Reino Ensio Salomäki 92 v, Martti Erland Luhtavaara 89 v, Aira Maria Valtonen 89 v, Osmo Ilmari Toivonen
86 v, Tuulikki Iida Susanna Ylimys 83
v, Pauli Kustaa Rajala 82 v, Aarne Johannes Vuohela 79 v, Lasse Kullervo

IKKUNA MAAILMALLE

Viron kirkon ensimmäinen
perhekeskus avattiin

T

Sara Dhakal

Dhakalin pariskunta
lähtee 24 kuukauden
työkaudelle Nepaliin.
antajana yhteistyössä nepalilaisen
Forward Looking -vammaisjärjestön kanssa.
Prakashin omin sanoin: - Olen
ammatiltani opettaja (Suomi),
toimittaja (Nepal), yhteisökehitystyöntekijä (Suomi) ja sosiaalipolitiikan analyytikko (Norja).
Olen naimisissa Saran kanssa ja
meillä on pieni poika, Niko. Olen

Perheuutisia
Hautaan siunattu
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Hautala 66 v, Tarja Eliisa Tuominen
62 v, Aino Risteniemi 94 v, Matti Johannes Katila 86 v, Kustaa Vilhelmi
Rinkineva 79 v, Maija Katri Jokela 66
v, Jani-Ville Lehtimäki 23 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Ahti Aleksi Eerola 78 v, Anja Inkeri Myllymäki 80 v, Kerttu Katariina
Rintala 96 v, Martti Niemi 71 v, Vilma
Kaarina Haapa-aho 84 v, Nelly Anna
Haapasaari 92 v, Kosti Eelis Itämäki 82 v, Paavo Tapani Niemistö 61 v,
Eira Raili Helena Aho 83 v, Elvi Sofia
Saunamäki 91 v, Maria Raakel Mäntymaa 93 v, Olavi Kustaa Niemi 92 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Helena Anneli Vento 45 v,
Helvi Maria Rauman 93 v, Kalevi
Matias Niemelä 87 v, Kalervo Mikael
Salmela 93 v, Armas Aarre Aleksanteri Varjonen 88 v, Aaro Jaakko Salmi 88 v, Pauli Kustaa Rajala 82 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Rauha Maria Leino 91 v, Taimi Susanna Loukola 83 v, Seppo Akseli
Vainionpää 72 v, Esko Iisakki Lintala
81 v, Kyösti Kalevi Mattila 66 v, Bertta Maria Elisabet Myllykoski 98 v,
Jaakko Viljami Kortehisto 78 v, Olavi Kustaa Rahjola 87 v, Kyllikki Mirjam Latvatalo 69 v, Helge Johannes
Virtanen 87 v, Maija Liisa Hölsö 79 v,
Kaisu Helena Ollinkoski 63 v

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Seppo Jukka Antero Kangas ja Teija

Prakash Dhakal
ollut Lähetysseuran kummilapsi.
Siten tunnen olevani todella etuoikeutettu, kun saan työskennellä
kotimaassani Lähetysseuran alaisuudessa perheeni kanssa ja jakaa
vuosien saatossa saamaani tietoa.
Pidän kirjoittamisesta, valokuvaamisesta, sulkapallon pelaamisesta, matkustamisesta ja uusien
ihmisten tapaamisesta. Suomessa
olen vieraillut lukuisissa seurakunnissa kertomassa Nepalista ja
järjestämässä juhlia. Järvenpäässä
olen ideoinut Monikulttuurinen
olohuone -toiminnan, jota olen
ohjannut 3 1/2 vuotta.
Teksti: Leena Hautala

Tuulevi Leskelä, Jari Pekka Katajisto ja Sari Hannele Engström, JussiPekka Tapio Mäkelä ja Jenna Katariina Puolakka, Toni Tapani Siekkinen ja Hanne Marjo Ahtiainen.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Jarmo Vesa Markus Suominen ja
Mariann Sild, Jussi Eerik Eeli ja Kaisa-Maija Kuokka, Tuomo Johannes
Maja ja Hanna-Mari Henrietta Levijoki, Jari Kustaa Prusti ja Sonja Sofia Susanna Rantala, Juuso Eemeli
Rantamäki ja Sanna Johanna Koskiniemi.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Pasi Petteri Suomalainen ja Tea Johanna Mattila, Antti Johannes Koivisto ja Jonna Katariina Taipale

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Emilia Tuulia ja Eerika Sofia Antila, Feeli Manuel Hyytiäinen, Josefiina Aino Aliisa Kantoniemi, Onni Väinö Viljami Kumpula, Inka Lahja Linnea Känsäkoski, Veeti Juuse Johannes Salmi, Eelis Jaakko Valtteri Torkko, Henniina Aino Karelia Laaninen,
Nella Eveliina Samppala, Samu Matias Törö, Lilian Helmiina Eskola, Luna Bella Amalia Kalstela, Neea Jessica Ketonen, Otto Akseli Tyni, Milana
Inna Adeliina Vainio, Kaapo Herman
Ylä-Sulkava, Elmeri Mikael Haapala, Iikka Aatos Kiviniemi, Emilia Edla Orvokki Kuivasmäki, Aino Lethabo Lehtinen, Minttu Tuulia Nieminen, Vilho Jaakko Juhani Pajuniemi,
Nelly Emma Karoliina Saari, Lassi Tapani Suojanen, Viola Lea Adalmiina
Tenkula, Ella Aliisa Tikkaoja, Ville El-

allinnan Lastenkodinkadulla sijaitsevassa keltaisessa kerrostalossa elettiin lauantaina tammikuun 10. päivänä historiallisia hetkiä. Talon kellaritiloihin remontoituun viihtyisään
huoneistoon avattiin Viron luterilaisen kirkon ensimmäisen
perhekeskus.
Tilat siunasi käyttöön arkkipiispa Andres Põder, joka on ollut hankkeen tärkeä taustavoima ja tukija. Hän arvioi, että keskuksesta moni virolainen perhe tulee saamaan merkittävää
tukea elämäänsä. Samalla hän näki perhekeskuksen osana
kirkon lähetystyötä.
Suomen Lähetysseuralla on oma osuutensa keskuksen synnyssä. Kovimman työn perhekeskuksen pystyyn nostamisessa on tehnyt Suomen Lähetysseuran työntekijä, Viron kirkon
perhetyön koordinaattori Pia Ruotsala. Hän toimii myös perhekeskuksen johtajana.
Perhekeskuksessa on yksi vakituinen perheneuvoja ja muutamia vapaaehtoispohjalta työskenteleviä. Keskuksen tunnuslause on ”Kõiges su kõrval” eli ”Kaikessa vierelläsi”.
Kirkko kävi kumppaniksi
Perhekeskuksen luomisessa merkittävä saavutus on se, että
keskus toteutettiin yhteistyössä Viron sosiaaliministeriön ja
Tallinnan kaupungin sekä kahden muun kunnan kanssa. Virossa kirkko ei ole samalla tavalla itsestään selvästi hyväksytty kumppani valtiolle ja kunnille kuin Suomessa, vaan ennakkoluulot kirkkoa kohtaan ovat ajoittain vahvoja.
Perhekeskuksen avajaisissa yhteistyön syntyä kiittelivät nyt
sekä Viron valtion että Tallinnan kaupungin edustajat ja vakuuttivat valmiuttaan jatkaa samalla tiellä myös tulevaisuudessa.
Suomesta tukea perhekeskukselle ovat antaneet Lähetysseuran ohella Kauhavan seurakunta ja Seinäjoen keskussairaala. Pia Ruotsala on Ylistaron kappeliseurakunnan nimikkolähetti. Tilojen muutostöihin taloudellisen panoksensa antoi niin ikään Herättäjä-Yhdistys, jonka vapaaehtoinen rakentajajoukko myös urakoi remonttitöissä paikan päällä.
Teksti:
Pekka Mikkola

jas Ilmari Torkko, Taneli Oiva Juhani Vasanko, Nicolas Aaron Edward
Ahlsved, Alina Julia Josefiina Alho,
Oliver Oiva Samuel Haanpää, Siiri
Hallamaa, Pietari Arvo Matias Heinämäki, Alina Iida Maria ja Vilma Aura Sofia Huhtakoski, Emilia Eevi Hevilla Kattelus, Benjamin Nooa Aleksader Keltikangas, Aino Irja Annikki Kortesmäki, Eero Johannes Kultalahti, Eevi Tiiti Maria Kuoppala,
Nelia Jenny Maria Lahti, Pihla Maija Peppiina Lähdesmäki, Viola Vanessa Makkonen, Lassi Elmeri Maunuksela, Emmi Hilja Annabella Pakka, Akseli Timo Tapani Rissanen, Ilmari Olavi Valo,Luukas Aarni Topias
Alapiha, Joona Jouko Juhani Haukkala, Silja Susanna Hietamäki, Santeri Antti Honkaranta, Jonne Jasper
Ilmarinen, Samuel Veikko Fritjof Isolehto, Okko Erik Korpela, Eemeli Ilmari Mäntylä, Amanda Kaisu Sesilia
Nevala, Onni Antero Paloniemi, Jane Susette Saarinen, Aliisa Janni Jessica Taivalmäki, Aaron Kristian ja Eljas Kristian Toivo, Venla Sara Sipriina
Vierikko, Olga Maria Kellosaari, Edna Venla Uusitalo, Akseli Matti Johannes Vainio, Oiva Ilmari Widgren,
Lumia Jasmin Hakala, Aapo Artturi Heinonen, Daniel Juho Korpi, Iida
Maria Martois, Kaapo Jaakko Johannes Matalamäki, Saara Emilia Ohrankämmen, Kielo Piitu Aliina AlaHarja, Lauri Eero Kalevi Kontunen,
Mia-Maria Kyllikki Korpi, Miia Helmi
Lilja Laituri, Lukas Petteri Lillbacka,
Sulo Eeli Antero Murorinne, Antti
Matias Puikkonen, Jami Janrik Saari, Vilma Helmi Karoliina Takala, Milla Marie Kaarina Villanen, Ville Kaler-

vo Mouru, Noel Oliver Hollanti, Saaga Eveliina Kojo, Viljami Antti Akseli
Kuoppala, Noel Martti Mikael Kynsilehto, Juuso Johannes Nevala, Sara
Sofia Törönen, Aaro Eerikki Äijö.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Aleksi Veeti Matias Kuismanen,
Nooa Oliver Nissilä, Erika Iida Adelina Kivikangas, Mila Maria Kaarina
Hietala, Venni Tapio Eemeli Turunen, Saku Aatu Oskari Patteri, Jose
Aleksi Markus Mäkinen, Aatos Arvo Aukusti Syrjälä, Iisakki Manu Armas Maja, Eveliina Iida Maria Raittila, Aku Benjamin Yli-Taipalus, Petra
Inkeri Mäkipelto, Aleksi Aukusti Katila, Selma Maria Katriina Keskinen,
Jade Josefiina Koukkari, Nella Maya
Katariina Kallio, Mette Katariina Mäki-Könnö, Aaron Jukka Tapio AlaLuoma, Anders Kristian Kaartinen,
Hugo Mauritz Kankkio, Viia Saara
Syrjämäki, Jare Johannes Koivula,
Kasper Juho Jeremias Muukkonen,
Jami Jaakko Matias Prusti, Iiro Onni Antero Mäkelänaho, Emil Henrik
Juhani Lehtisaari, Aaro Nicolas Robert Rajamäki, Kerttu Meimi Matilda Mäkimarttila, Eetu Elias Aleksanteri Rantamäki.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Viivi Matilda Tuulia Tuominiemi, Nenna Maria Susanna Ojajärvi, Viljo Santeri Aho.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Aino Katri Eerika Pukkinen, Viljami Eetu Matias Haakana, Eemi Olavi Peltonen, Helmiina Elisabet Tiikkainen, Jade Juulia Hirvimäki, Axel
Almar Fabritius, Aukusti Kalle Oskari Myllykoski, Nooa Onni Iisakki
Hanhikoski
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Nurmon kirkon alttaritaulu 100 vuotta

Alttaritaululla on vaikuttava sanoma
N

urmon
kirkonkokouksessa tehtiin kesällä 1913 päätös hankkia peruskorjattuun kirkkoon alttaritaulu.
- Taiteilija Väinö Hämäläisen
ehdotus ”Jeesus ja samarialainen
nainen” tuli hyväksytyksi ja taulusta päätettiin maksaa sen valmistuttua 1700 markkaa. Samalla
asetettiin ehto, että asiantuntijoilta on saatava hyvät arvostelut,
kertoo Nurmon perusopetuksen
ja lukion kuvataideopettaja Sakari Hatakka, joka on tutkinut
Nurmon alttaritaulun historiaa ja
Väinö Hämäläisen muuta taiteellista tuotantoa.
Kun Nurmon kirkon alttaritaulu valmistui vuonna 1914, sai
se laajaa huomiota. Alttaritaulun
aiheesta käytiin varsin kriittistä
keskustelua, mutta taulu sai osakseen myös kehuja.
- Seurakuntalaiset keskustelivat keskenään, että sopiiko syntinen nainen alttarille, kertoo Hatakka.
Lehdissä kriitikot kiittelivät
Nurmon seurakuntaa siitä, että se
oli tilannut teoksen taiteilijalta ja
lisäksi antanut tekijälle vapauden
päättää taulun aiheen ja koon.
- Maalauksen sommittelu sai
kehuja. Erityistä huomiota saivat
Jeesuksen käsien asento. Myös
Vapahtajan kasvojen ilmeen kuvaaminen herätti kiinnostusta. Ilme oli samalla ankara ja lempeä,
jolloin katse kuvasti yhtä aikaa
nuhdetta ja anteeksiantoa. Naisen
alaspäin painunut pää kuvasi oivallisesti syyllisyyden tuntoa.
Hämäläinen maalasi kaiken
kaikkiaan viisi alttaritaulua.
- Syntistä naista on kuvattu
Nurmon lisäksi Töysän kirkon
alttaritaulussa, jossa nainen saapui tapaamaan Jeesusta, kun tämä oli aterialla fariseusten talossa.

Nurmon perusopetuksen ja lukion kuvataideopettaja Sakari
Hatakka pitää kädessään kuvaa vuonna 1913 valmistuneesta teoksesta, jonka perusteella tilaus Nurmon alttaritaulusta
tehtiin.
liittisten ja uskonnollisten syiden
vuoksi vihamielisyyttä. Jeesus ei
anna niiden häiritä keskustelua,
rikkoo rajoja ja kohtaa syntiseksi määritellyn naisen hyväksyen ja
armahtaen. Jopa Jeesuksen opetuslapset ihmettelivät, miten heidän Herransa, pyhä mies, saattoi
naisen kanssa keskustella. Samarialaiselle naiselle kohtaaminen
merkitsi suurta käännettä ja hänen elämänsä sai uuden suunnan.
- Taulun sanoma on hieno. Se
kertoo siitä, että Jeesuksen luo
kaikki saavat tulla, vaikka oma
elämä olisi kuinka rikkinäistä tahansa, kertoo pastori Henna Salo
ja sanoo nurmolaisten olevan ylpeitä omasta, ainutlaatuisesta alttaritaulustaan.

Ainutlaatuinen ja arvokas
Nurmon taulun tapahtuma kuvataan Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa. Jeesus
on matkalla Juudeasta Galileaan.
Hän kohtaa samarialaisen naisen
Sykarin lähellä olevalla Jaakobin
lähteellä. Puhuessaan samarialaisen kanssa, Jeesus rikkoo totuttuja rajoja. Juutalaisten ja samarialaisten välille oli syntynyt po-

Samaa mieltä on Sakari Hatakka. Taulu on ainutlaatuinen ja
arvokas.
- Taulussa on paljon symboliikkaa, mm. armon ja kasteen
vertauskuvia. Samanlaista taulua
ei ole muualla. Nykyisen tietämyksen mukaan se on maamme
ensimmäinen alttaritaulu tästä
aiheesta. Maailmalta taas löytyy
vaikka kuinka paljon kuvia aiheesta. Olen tutkinut useita satoja
kuvia, ja missään en ole tavannut
niin sielukasta Vapahtajan käsien
ja kasvojen yhdistelmää kuin tässä, enkä ylös kohoavaa polkua,
sanoo Sakari Hatakka, joka muistaa jo pikkupoikana katselleensa
tuota taulua. Se vaikutti opiskeluaikana hänen valitessaan tutki-

Nurmon kirkon alttaritaulu.

Taulun sanoma on hieno. Se kertoo siitä, että
Jeesuksen luo kaikki saavat tulla, vaikka oma
elämä olisi kuinka rikkinäistä tahansa.

musaiheekseen Väinö Hämäläisen
varhaistuotannon.
Taulu on arvokas, ja se on selvinnyt myös tulipalosta. Nurmon
kirkon historiaa käsittelevässä V.
J. Talvitien Vuosisatain saatossa
-kirjassa kerrotaan, että toisena
pääsiäispäivänä 1922 kirkossa syttyi tulipalo. Alttaritaulu viillettiin

puukolla irti kehyksistään, suojaan tulipalolta. Myöhemmin se
laitettiin takaisin paikalleen. Jo
sadan vuoden ajan se on muistuttanut Jumalan rakkaudesta ja
armosta.
Kuva ja teksti:
Minna Ylimäki-Hemminki

Kuva: Seinäjoen kaupunginteatteri/Jukka Kontkanen

Paleltunut taivas haastaa ajattelemaan

P

aleltunut taivas –teos sai kantaesityksensä Seinäjoen kaupunginteatterin Verstas-näyttämöllä viime viikolla. Esityksiä on
vielä 1., 7. ja 8.2.
Esitys yhdistää nykytanssia,
nykyteatteria ja musiikkia. Se
purkaa ihmisen ja yhteisön välistä problematiikkaa, kuten vallan
väärinkäyttöä, persoonan muovaamista ja mukautumista, auktoriteettien toimintaa ja ihmisen
pyrkimystä löytää järjestystä sisäiseen kaaokseensa. Erityisesti
tarkastellaan uskonyhteisöissä tapahtuvaa hengellistä väkivaltaa.
- Haluamme haastaa yleisön
ajattelemaan ja keskustelemaan.
Kipeistäkin asioista pitää puhua,
ja niistä voidaan olla eri mieltä,

Aihe on rankka ja
haastava, mutta esitys
on myös hauska ja
karvevalistinen,
sillä rankkuus vaatii
vastapainoksi
positiivisuutta
ja huumoria.
sanoo projektia johtava Hanna
Korhonen.
Hän korostaa, että katsojalla
ei tarvitse olla omaa kokemusta
hengellisestä väkivallasta, sitä voi

tarkastella myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Esitys käsittelee asiaa
ilmiönä, ei osoittele mitään kirkkokuntaa tai uskonyhteisöä.
- Käsittelemme myös uskon
positiivista voimaa. Aihe on rankka ja haastava, mutta esitys on
myös hauska ja karvevalistinen,
sillä rankkuus vaatii vastapainoksi
positiivisuutta ja huumoria, toteaa
Hanna Korhonen. Hän vakuuttaa
myös, että ketään ei pilkata.
Hanna Korhonen toivoo, että
teatterimaakunnan ihmiset innostuisivat esityksestä.
- Toivottavasti kukaan ei pelästy nykytanssi-sanaa, sillä esityksessä on yhtä paljon mukana teatteria ja musiikkia kuin tanssia, selittää Hanna Korhonen.

Jokaiseen näytökseen liittyy
yleisökeskustelu välittömästi noin
tunnin kestävän esityksen jälkeen. Siirtymänä on lyhyt asiantuntijapuheenvuoro näytöksen ja
keskustelun välissä.
Hanna Korhonen sai viestejä niin hengellisestä väkivallasta
kuin myös uskon positiivisesta
voimasta esitystä valmistellessaan.
- Paleltunut taivas on myös toivoa antava. Kriisi antaa mahdollisuuden uuteen. Usko ei katoa,
vaikka on rankkoja kokemuksia.
Usko kantaa kovien kokemusten
yli, sanoo Hanna Korhonen.
Paleltunut taivas kaupunginteatterin Verstas-näyttämöllä yhdistää tanssia, teatteria ja musiikkia.
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aakko Tuuri syntyi Ylistaron
Jääskänjoella 1884, kuoli 1947
ja teki elämäntyönsä Kemin ja
Hämeenlinnan kanttorina. Hän
oli tuottelias, vaikkakin suhteellisen tuntematon säveltäjä. Ylistaron kirkkokuoro ja Komian kirkon kvartetti sekä muutama solisti ovat viime vuoden aikana äänittäneet Tuurin teoksia ja cd:n
julkaisukonsertti on Ylistaron kirkossa 30.3. Äänittäjänä oli Mika
Koivusalo.
Levyllä esiintyvät kuorolaisten lisäksi solisteina ja duettojen
laulajina Tommi Niskala, Juha
Tuurinkoski, Laura Lammi sekä
kanttori Hanna Petäjä, jonka tarmokkuuden ansiosta koko levyn
kokoaminen tapahtui. Urkurina
ja pianistina on Maria Väinölä.
- Levylle tulee urkuteos, yli 20
laulua ja noin 10 minuutin kantaatti, kertoo Hanna Petäjä.

Kuva: Mika Koivusalo

J

Kuva: Leena Hautala

Ylistarolaissäveltäjän teoksia cd:lle

Jaakko Tuurin sävellyksiä äänitettiin Ylistaron kirkossa kahtena viikonloppuna, tammikuussa säestyksettömiä lauluja ja
marraskuussa oli mukana Maria Väinölä. Levyllä on myös yksi
urkuteos.

Etsintää
Hanna Petäjä kertoo, että Tuurin
lauluista oikeastaan vain kaksi on
tunnettuja: Kätes Jeesus siunaten
hiljaa ja Mä polvistun oi Jeesus
ristis juureen.
- Tajusin, että Tuurillahan on
tosi paljon hienoja sävellyksiä.
Otavan Iso Musiikkitietosanakirja kertoo niitä olevan mm. kaksi
kantaattia, noin 100 kuorolaulua, noin 50 yksinlaulua, noin 35
duettoa, sarja pienelle orkesterille jne. Osa sävellyksistä on painettuja, osa vain käsikirjoituksia,
kertoo Hanna Petäjä.
Projekti alkoi 2006, ja yllätys
oli, että suurin kokoelma sävellyksiä löytyi Ylistaron kirjastosta. Pekka ja Saara Varismäki olivat järjestäneet Tuurin sävellyskonsertin säveltäjän syntymän
100-vuotisjuhlavuonna 1984, keränneet nuotteja ja tallettaneet ne

Hanna Petäjä esittelee kuvaa, jossa Jaakko Tuuri seisoo kotitalonsa pihassa Jääskänjoella. Talo on edelleen pystyssä,
vaikkakin ollut asumattomana vuosikymmeniä.
kirjastoon. Vuoden 2007 evankeliumijuhlille kuorot harjoittelivat
Tuurin musiikkia.
Tuuri ja hänen vaimonsa olivat
lapsettomia, mutta Hanna Petäjä
sai yhteyden vaimon sukulaisiin
sävellyksiä etsiessään. Hämeenlinnan mieskuorolta hän sai pitkäaikaisen johtajansa kuorolleen
säveltämää mieskuoro-ohjelmistoa. Tuuri sävelsi runsaasti sekä
maallista että hengellistä musiik-

kia. Hanna Petäjä kerää kaikkea
Tuurin musiikkia, vaikka käyttöä
on eniten hengellisille lauluille.
Tietosanakirja mainitsee Jaakko Tuurin säveltäneen kaksi kantaattia. Niiden nuotteja ei tullut
esille mistään. Kun Hanna Petäjä teki salapoliisityötä ja Tuurin
puolison suvun piirissä tieto levisi, löytyi lopuksi Ylös Herran
Siioniin –kantaatista kolme osittain eri versiota käsin kirjoitettu-

na. Vuonna 2008 Hanna Petäjä
sai Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahastolta apurahan kantaatin
puhtaaksikirjoitusta varten, ja jyväskyläläinen kanttori teki työn.
Pieni avustus projektiin on tullut
myös Seinäjoen kulttuurilautakunnalta.
Kirkkokuoron 80-vuotisjuhlassa vuonna 2009 kantaatti esitettiin ensimmäisen kerran.
- Vuorisaarna-kantaatti on edelleen kateissa, kertoo Hanna Petäjä.

Haasteellista
Jaakko Tuurin musiikki on Hanna Petäjän mukaan haasteellista.
Musiikki on joskus aika korkeaksi
kirjoitettua. - Lieneekö syynä, että Tuuri itse oli korkea tenori, arvelee Hanna Petäjä.
- Musiikkiin pitää päästä sisälle. Se on monikerroksista. Jol-

lakin kuorostemmalla saattaa
esimerkiksi olla eri teksti kuin
muulla kuorolla.
- Tuuri on ollut monipuolinen
musiikkimies. Hän on laulanut
konserteissa solistina, tehnyt sovituksia jne. Duettoja eivät suomalaiset säveltäjät ole paljon kirjoittaneet, mutta Tuurilla niitä on
runsaasti.
Jaakko Tuurin elämänkerta ja
omia lapsuudenmuistelmia on
teoksessa Suomen säveltäjät I.
Siinä Tuuri kertoo, miten hänen
oma enonsa, Pihlajaveden kanttori Jaakko Perä opetti hänelle
pianonsoiton ensi alkeet.
Uusi levy on myynnissä julkistamiskonsertissa ja myöhemmin
mm. Ylistaron seurakuntatoimistossa, ja sitä voi kysellä myös
Hanna Petäjältä.
Leena Hautala

Sitä oven avausta en ole katunut sekuntiakaan
S

airaanhoitajan tai terveysalan
opistotutkinnon suorittanut
voi päivittää tutkintonsa amk-tasoiseksi ensi syksynä Lapualla alkavassa koulutuksessa. Samassa yhteydessä on mahdollista täydentää ammattikorkeakoulututkintoa diakonissan pätevyydellä.
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) järjestää nyt ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaalla sairaanhoitaja (amk)- diakonissan
muuntokoulutuksen.
- Tämän valtakunnallisen koulutuksen järjestyminen Lapualla
ei ole itsestäänselvyys. Kilpailimme pitkään Tampereen hiippakunnan kanssa. Diakin ilmoituksen mukaan koulutukseen otetaan peräti 30 opiskelijaa, iloitsee hiippakuntasihteeri Johanna
Korkeaniemi.
Opiskelu toteutetaan monimuotoisena. Opiskeluaika on
noin 1,5 vuotta. Lähiopetusta on
noin kolme päivää kuukaudessa
Lapuan kristillisellä opistolla. Tämän lisäksi on virtuaaliopintoja,
opiskelua Diakin hankkeissa ja
osaamisympäristöissä sekä tiimija itsenäistä työskentelyä. Opintoihin sisältyy 1-2 harjoittelujaksoa, jonka voi tehdä Etelä-Pohjanmaan seurakunnissa tai Vaasassa.

Leena Martikkala
Diakonia-ammattikorkeakoulu on järjestänyt muuntokoulutuksia aikaisemmin mm. Porissa
ja Jyväskylässä. Koulutuksista valmistuneita on työllistynyt Lapuan hiippakunnan seurakuntiin.
- Lähdin opiskelemaan, koska diakonissan ammatti on nuoruuden unelmani, kutsumukseni ja perhetilanteenikin salli sen.
Valmistuin sairaanhoitajaksi Porin diakoniaopistosta jo vuonna
1982. Välillä olin jo luopunut
diakonissan pätevyyden saamisesta. Elämä voi kuitenkin yllät-

tää ja tarjota sellaisen tilaisuuden,
jota en juuri silloin osannut pitää
mahdollisena. Ovi aukeni koulutukseen, ja sitä oven avausta en
ole katunut sekuntiakaan, kertoo
diakonissa Leena Martikkala Ilmajoen seurakunnasta. Hän valmistui Porin muuntokoulutuksesta syksyllä 2010.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suoritettavien
opintojen laajuus vaihtelee aikaisemmasta osaamisesta riippuen.
Vs. diakonissana Vaasan suomalaisessa seurakunnassa työskentelevä
Tuula Alho valmistui opistotason
psykiatriseksi
sairaanhoitajaksi
vuonna 1993. Diakonissaksi hän
valmistui Jyväskylän muuntoryhmästä vuonna 2012.
- Opiskelu oli antoisaa ja yhteisöllisyys opiskelijoiden kesken
toimi suurena voimavarana. Itsetuntoa kohotti selviytyminen nykyaikaisilla opiskelumenetelmillä.
Voin mielelläni suositella muuntokoulutusta sairaanhoitajille, jotka kokevat mielenkiintoa ja kiinnostusta päivittää osaamistaan.
Opiskelu on työn ohessa tiukkaa,
mutta siitä selviää ja koulutuksen
antama hyöty palkitsee, Alho arvioi opiskeluaikaansa.

- Toivon, että saamme lähialueelta runsaasti hakijoita tähän Lapualla järjestettävään monimuotokoulutukseen, toteaa hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi.

Ilmajoen seurakunta, p. 050 537
0359, leena.martikkala@evl.fi
- Diakoniatyöntekijä Tuula Alho, Vaasan suom. seurakunta, p.
044 480 8273, tuula.alho@evl.fi

Lisätietoja

Hiippakunnan yhteyshenkilö
hiippakuntasihteeri Johanna Korkeaniemi, p. 040 672 0962, johanna.korkeaniemi@evl.fi

Vastaavan muuntokoulutuksen
aikaisemmin käyneet:
- Diakonissa Leena Martikkala,

Café Kismus
Kalevankatu 12
Avoinna ma-ti 10–14, ke-pe 10–16

Ystävänpäivänä 14.2.

Tule ystäväsi kanssa nauttimaan
leivos kahvin tai teen kanssa:
KAKSI yhden hinnalla: 4,60 €

Tervetuloa!
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Ystävän Tupa 20 vuotta 14.2.

Kaikki otetaan kuin ystävät vastaan

Y

stävän Tupa toimii Matti Visannin kujalla ja perustettiin
20 vuotta sitten Seinäjoen seurakunnassa kaiken kansan kohtaamispaikaksi. Paikan ylläpitäjänä
on alueseurakunnan diakoniatyö.
Ystävän Tuvalle ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat olla
ystävänä ja apuna toiselle ihmiselle. Ystävän Tuvalle voi myös
poiketa kahville, juttelemaan tai
lukemaan päivän lehdet.
- Tänne on ollut aina hyvä tulla, toteaa Ulla Hannukari, joka on
löytänyt Ystävän Tuvalta monta
ystävää, ja myös sopivia vapaaehtoistehtäviä. Hän mm. toimii vuorollaan tuolijumpan vetäjänä. Suosittu jumppa kokoaa maanantaisin
klo 10–10.45 tuvan täydeltä väkeä.
Ystävän Tuvalla kokoontuu
myös erilaisia vapaaehtoisten vetämiä raamattu- ja rukouspiirejä,
käsityöpiiri, kasvuryhmä, kehitysvammaisten kerho, Ystävän Tuvan kuoro, varttuneiden yksinäisten aikuisten piiri, äitipiiri, Inkeri-ilta ja aikuisten naisten ryhmä.
- Joka tiistai klo 12 on hartaushetki ja sen jälkeen edullinen kolmen euron lounas. Mukana on
yleensä noin 30 henkilöä, kertoo
talon toiminnasta viimeiset 15
vuotta vastannut diakoniatyöntekijä Aino Vähäsarja.
- Päivän mittaan Ystävän Tuvalla käy keskimäärin noin 100 ihmistä, jos lasketaan mukaan kaikki, myös ryhmiin osallistuvat. Päivittäin käy myös ensikertalaisia.
Ystävän Tuvalla on vain kaksi
palkattua työntekijää, muut ovat
vapaaehtoisia. Ainon lisäksi Ruokapankki-toimintaa koordinoimaan on palkattu Pirkko Vaisto,
joka jakaa vapaaehtoisten kanssa
ruokaa tilapäisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville.
Vapaaehtoistyön listoilla on jopa 220 nimeä. He toimivat hyvin
monenlaisissa tehtävissä, lähinnä
lähimmäispalvelussa.
- Soita, jos tarvitset ystävää,
lähimmäistä, juttukaveria, ulkoiluttajaa, kauppa-apua tai saattoapua eri tilanteissa. Toivoisin, että
jokaisen olisi tänne helppo tulla
ja että jokainen löytäisi ystäviä ja
oman vapaaehtoistehtävänsä, sanoo Aino Vähäsarja ja toteaa saavansa voimaa työntekoon nimen-

Ystävän tupa on avoinna ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–13. Kahvikupin äärellä ovat Jukka Mäki
(vas.), Ulla Hannukari, Maija Hakala, Aino Vähäsarja, Kaija Honkala ja oikealla Timo Brännfors.
omaan vapaaehtoistyöntekijöistä.

Monen asian summa
Ystävän Tupa perustettiin lamaaikana vuonna 1994 ja avajaisia
vietettiin ystävänpäivänä. Aktiiviset maallikot, kuten esimerkiksi
Kaija Honkala, Liisa Kalliovalkama, Tarja Mäkelä ja Paula Savela
olivat aloitteentekijöinä.
- Se oli Jumalan johdatusta,
että tapasimme toisemme ja että
meillä kaikilla oli sama tarve ja
toive. Esitimme idean seurakunnan työntekijöille ja sitä kautta asia eteni. Esikuvana oli viisi
vuotta aiemmin Tampereelle perustettu Mummon kammari, kertoo Kaija Honkala.
Tuolloin seurakunnan diakoniajohtajana toiminut Sakari Kujala muistelee Ystävän Tuvan perustamisaikaa.
- Olimme diakoniatyössä jo
parin vuoden ajan suunnitelleet ja
puhuneet tällaisen kohtaamispaikan tarpeesta ja etsineet sopivia tiloja. Innokkaiden vapaaehtoisten
ottaessa yhteyttä, asia rupesi etenemään ja tilat löytyivät Lääkäritalon päädystä. Vapaaehtoisilla oli
tärkeä rooli, painottaa Kujala.
Muutaman vuoden kuluttua
Ystävän tuvalle palkattiin dia-

koniatyöntekijä.
- Kun saimme diakoniatyön
viran ja isommat tilat nykyiseltä
paikalta, toiminta alkoi vakiintua,
ryhmiä perustettiin ja paikka tuli
ihmisille tutuksi. 90-luvun laman
aikana siellä alkoi myös Ruokapankki-toiminta, muistelee Kujala.

Oma paikka löytyi
Kaija Honkala kertoo alussa vetäneenä Liisa Ilmosen kanssa määräaikaisia kasvuryhmiä ja toimineensa myös lähimmäispalvelussa. Tänä päivänä hän on mukana hartauden pitäjien ringissä ja
osallistuu joihinkin ryhmiin.
- Kun tulen kaupungille, en
osaa lähteä kotiin, ennen kuin
olen käynyt Ystävän Tuvalla, hän
kertoo ja muistuttaa, että Ystävän
Tuvalla hän on voinut myös purkaa huoliaan.
- Ystävän Tuvan vastaava työntekijä Aino tekee työtä suurella
sydämellä ja on aina niin aurinkoinen ja valmis kuuntelemaan ja
rukoilemaan, sanoo Kaija.
Myös Maija Hakala on kiitollinen Ainolle, joka kutsui hänet
12 vuotta sitten Ystävän Tuvalle
vapaaehtoistyön kurssille. Maija
itse otti yhteyttä ja kyseli, olisiko
vapaaehtoistyötä tarjolla.

- Se oli tosi tärkeää minulle.
Täällä minut hyväksytään varauksetta, hän sanoo.
Maija on Ruokapankin vapaaehtoisena kaksi kertaa viikossa,
vetää tuolijumppaa, leipoo ja tekee milloin mitäkin.
- Hän on sellainen luottohenkilö, Aino toteaa Maijasta.

Lapin hangille
pääsiäisen alla
Seinäjoen seudulla ei ainakaan
tammikuussa ole vielä kovin runsaasti lunta. Lapissa on, ja seurakunnasta järjestetäänkin hiihtomatka Lapin hangille hiljaisella viikolla, juuri pääsiäisen alla. Matkaan lähdetään lauantaina
12.4. ja takaisin tullaan pääsiäislauantaina 19.4.
Hiihtokausi on Lapissa huhtikuun puolessa välissä parhaimmillaan. Urho Kekkosen kansallispuistossa on yli 200 kilometriä
hoidettuja latuja.
Majoituspaikkana on Tievatupa, joka sijaitsee Sodankylästä
120 km pohjoiseen. Hiihtokaudella Saariselän ski-bussi kuljettaa
hiihtäjiä rinteisiin ja lähialueille.
Tievatuvan täysihoidossa voi
tehdä eväät aamupalalta ja palata
retkeltä illalla taas saunomaan ja
päivälliselle. Tievatuvan kappelissa vietetään hiljaisen viikon iltahetket.
Matkan hinta 2 hengen huoneessa on 600 €, 4 hengen huoneessa 500 €.
Matkanjohtajana on pastori
Helena Turja. Ilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon viimeistään 14.2., puh. 418 4230. Sen
jälkeen ilmoittautuneilta peritään
30 € lisämaksu.

Ystävyys yhdistää
Ystävän Tuvan 20-vuotisjuhlaa
vietetään ystävänpäivänä.
- Ystävän Tuvalla on tarjolla
täytekakkua perjantaina 14.2. klo
10–15, kertoo Aino Vähäsarja ja
toivottaa kaikki tutustumaan rohkeasti Ystävän Tuvan toimintaan.
Samana iltana on maksuton Ystävyys yhdistää –konsertti klo 18
Lakeuden Ristissä. Siellä esiintyvät
Solina –lapsikuoro, Miska ja Niina
Mäki-Viita, Ystävän Tuvan kuoro
ja musiikkikoululaiset. Konserttiin
on vapaa pääsy.
- Vietämme tuolloin oikeastaan vapaaehtoistoiminnan juhlaviikkoa, jolloin haluamme erityisesti rohkaista jokaista mukaan
vapaaehtoistyöhön. Se kannattaa
aina, toteaa Aino Vähäsarja.
Kuva ja teksti:
Minna Ylimäki-Hemminki

Tievakappeli on Suomen ensimmäinen turistikirkko.

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

Ilmoita

Lakeuden Ristissä!
LAHJOITUS. Nurmon VPK luovutti joululahjoihin ja -tervehdyksiin varatut rahat Nurmon kappeliseurakunnalle, josta ne
luovutettiin alueen lapsiperheiden käyttöön. VPK:n puolesta
lahjoituksen luovuttivat Martti Välimaa ja Mauno Peltokoski.
Seurakunnan puolesta lahjoituksen vastaanottivat Kati Latikka, Katja Kankaanpää ja Virpi Rajala.

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

Tilaa Lakeuden Risti –lehti
Seinäjoen ulkopuolelle tilattuna lehti maksaa
vuoden postimaksujen verran, 10 €.
Tilaukset sähköpostilla: lakeudenristilehti@evl.fi
Aihekenttään ”Tilaus”. Ilmoita tilaajan nimi ja osoite,
jos maksaja on eri kuin tilaaja, myös maksajan tiedot.

Lakeuden Risti

15

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

30 v

HIRVILAMMI

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

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

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

Paula-Stiina

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

Elämäntaidon valmennus
valmennus •• Työyhteisövalmennus
Työyhteisövalmennus
Elämäntaidon

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

kukkakauppa@paulastiina.ﬁ, www.paulastiina.ﬁ

www.valmennuskipinä.fi
www.valmennuskipinä.fi

Elämäntaidon valmentaja MB
Elämäntaidon valmentaja MB
Marketta Alatalo
Marketta Alatalo
Puh. 040 751 0141
Puh. 040 751 0141
Keskuskatu 6 ,
Keskuskatu 6
,
60100 Seinäjoki
60100 Seinäjoki

LAKEUDEN HAMMAS
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANTTI LAHDENSUO

VALTIONKATU 2, ASEMACENTER, SEINÄJOKI
P. 044 530 2281

Seinäjoen ja Nurmon
Kukka- ja Hautauspalvelu

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

CM Päivölä, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

050 - 358 6079, päivystys 24/7
www.seinajoenhautaus.com

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

Helppo ja nopea tapa saavuttaa tavoitepaino ja parempi terveys

* FYSIKAALISET HOIDOT * LYMFATERAPIA * HIERONNAT *

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

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

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa,
josta löydät kaikkien kustantajien
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille
myymälään ja verkkokauppaan!

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa nuoren Elin
elämä on jatkuvaa painajaista huumeisiin langenneen
äidin ja väkivaltaisen isän kanssa. 10-vuotissyntymäpäivänään Eli saa juhlakakun sijasta maistaa isänsä
nyrkistä ja naapurien soitettua poliisille Eli kiidätetään
sairaalaan kautta nuorisokotiin.
Ken on häikäilemätön liikemies, joka ilmoittautuu
leirilasten ohjaajaksi tehdäkseen vaikutuksen rikkaaseen
hyväntekijään. Leirillä Ken saa ohjattavakseen Elin,
jonka uhmakas käytös saa Kenin ensin ymmälleen mutta
myöhemmin avaa itsekkään miehen silmät näkemään
lapsen hädän.

na

“Lämmin, liikuttava, koskettava
ja todella ihastuttava.”
– Derek Kavanagh, ”Tanssii susien kanssa” -elokuvan tuottaja

Onnistuvatko he yhdessä avaamaan sydämensä toivolle
ja uskolle tulevaan?

ete
-

Tositapahtumiin perustuva elokuva kahdesta pojasta, joista toinen on
lihasrappeuman takia sidottu pyörätuoliin ja toinen puolestaan niin villi
ja vauhdikas, että joutuu jatkuvasti selkkauksiin koulussa ja kotona.
Yhdessä pojat alkavat taistella aikuisten ennakkoluuloja vastaan. He
saavat voimaa ja vastauksia suuriin kysymyksiinsä yllättävältä taholta.

ä,
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CAMP – ELÄMÄN LEIRI / CAMP
Draama

Kesto: 1 h 49 min

Tekstitys: suomi

Valmistusvuosi: 2013

Ääniraita: englanti – Dolby Digital 2.0

© CAMP ©2013 The CAMP Movie LLC/Roebuck Media. All Rights Reserved.
“Dolby” and the
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Markkinointi Suomessa: Isla Sales Oy.

MYYNTI DVD

YHTEINEN TAIVAL / DIFFERENT DRUMMERS

Kuvaformaatti: Anamorfinen täyskuva 1.78:1

USKO
OLLA

Tämän DVD-levyn ohjelmasisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. DVD-elokuva on tarkoitettu yksityiseen kotikäyttöön ja DVDelokuvan saa myydä ainoastaan yksityiselle kuluttajalle DVD-elokuvan vuokraamiseen vaaditaan sopimus oikeudenhaltijan
kanssa. Kaikki julkinen näyttö, lainaaminen, jälleenmyynti ja kopioiminen on ankarasti kielletty.

LOISTAVA
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THECAMPMOVIE.COM

90

Pelin säännöt dvd
Tositapahtumiin perustuva
koskettava kristillinen elokuva
perheen sisäisistä suhteista sekä
toivon ja tarkoituksen löytämisestä
yhteisön tuella.
16,90 (18,90)

Draama

Kesto: 1 h 44 min

Tekstitys: suomi

Valmistusvuosi: 2013

Kuvaformaatti: Anamorfinen täyskuva 1.78:1

Ääniraita: englanti – Dolby Digital 2.0

©2013 Different Drummers LLC. All Rights Reserved.
“Dolby” and the
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Markkinointi Suomessa: Isla Sales Oy.

MYYNTI DVD
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Tämän DVD-levyn ohjelmasisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. DVD-elokuva on tarkoitettu yksityiseen kotikäyttöön ja DVDelokuvan saa myydä ainoastaan yksityiselle kuluttajalle. DVD-elokuvan vuokraamiseen vaaditaan sopimus oikeudenhaltijan
kanssa. Kaikki julkinen näyttö, lainaaminen, jälleenmyynti ja kopioiminen on ankarasti kielletty.

90

6 430051 350085

Elämän leiri dvd
Elokuva hankalista oloista lähtöisin
olevan pojan ja häikäilemättömän
liikemiehen kohtaamisesta leirillä.
Onnistuvatko he yhdessä avaamaan
sydämensä toivolle ja uskolle
tulevaisuuteen?
16,90 (18,90)

5008

3100

1690
Yhteinen taival dvd
Kertomus kahden erilaisen pojan
ystävyydestä ja taistelusta aikuisten
ennakkoluuloja vastaan. Yhdessä he
saavat voimaa ja vastauksia suuriin
kysymyksiin yllättävältä taholta.
16,90 (18,90)

The Bible dvd
Eeppinen tv-sarja Vanhan ja Uuden testamentin
tarinoista vuoden 2013 katsotuin tv-sarja mm.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 4-dvd:n boxi, 10
jaksoa. Tekstitys suomeksi ja ruotsiksi.
K16, kesto: 7 h 55 min.
Ohjaus: Mark Burnett (2013).
31,00 (32,00), Blue ray

SAATAVANA MYÖS SEINÄJOEN KRISTILLISESTÄ KIRJAKAUPASTA

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

AVOINNA: ma–pe 9–17 la 10-15

puh. 020 754 2350

www.sacrum.fi

Lakeuden Risti
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Kuolevan potilaan hoidossa ei hoitajalla saa olla
kiire. Kun hoitaja menee saattohoitohuoneeseen,
hän on rauhassa ja kiireettömästi potilaan ja hänen
omaistensa kanssa.

A

kuuttiosaston osastonhoitaja
Kristiina Kallio ja H3-osaston sairaanhoitaja Kirsti Taittonen kertovat, että Seinäjoen terveyskeskuksen ohjeet saattohoidosta ovat hyvät ja kattavat, mutta myös hoitajan omaehtoinen
kouluttautuminen on tärkeää.
Sairaalassa on ohjeet koottu yhteiseen kansioon, ja saattohoidossa olevan potilaan omaisille löytyy lisätietoa myös Terhokodin
johtajan Juha Hännisen laatimasta oppaasta.
- Saattohoito vaatii hoitajalta
paljon keskustelua ja läsnäoloa,
sanovat molemmat.
Osasto H3 Huhtalantien sairaalassa on nimeltäänkin jatkokuntoutus- ja saattohoito-osasto.
Kirsti Taittonen kertoo, että osastolla on erityishuone saattohoitoon. Se on sisustettu kauniiksi ja
siellä on oma rauha. Jos saattohoidossa olevia on osastolla useampia,
yksityisyys pyritään turvaamaan.
Akuuttiosastolla pyritään järjestämään yhden hengen huone.

Potilaan ehdoilla
Niin Kristiina Kallio kuin Kirsti Taittonenkin sanovat, että saattohoidon käsitettä ei ehkä tunneta riittävästi. Monet olettavat, että sen koskee vain syöpää sairastavia. Saattohoidosta voidaan kuitenkin tehdä päätös kaikille potilaille, joiden lähestyvästä kuolemasta hoitohenkilökunta katsoo
olevan merkkejä.
- Keskustelemme aina potilaan
ja omaisten kanssa. Lääkäri tekee
päätökset lääkityksestä. Saattohoito tapahtuu aina potilaan ehdoilla: tärkeintä on kivuttomuus,
tehostettu perushoito kivun lievittämiseen ja oireen mukainen hoito. Omaiset otetaan huomioon,
tarvittaessa he voivat yöpyä sairaalassa, kertoo Kristiina Kallio.
Jos omaiset haluavat hoitaa läheisensä kotona, saattohoitoon
saa tukea. Kotiin voidaan hankkia
erilaisia apuvälineitä. Tehostettu

avosairaanhoito auttaa potilaiden
hoidossa mm. huolehtimalla potilaiden kipulääkityksestä. Myös
kotihoito on osaltaan tukemassa
saattohoitoa kotona.

Kuva: Iikka Isoluoma

Saattohoito vaatii paljon läsnäoloa

Päiviä tai viikkoja
Saattohoito voi kestää vain muutamia päiviä tai viikkojakin.
- Jos potilas on pitkään saattohoidossa, omaiset ehtivät tottua
ajatukseen läheisensä kuolemasta,
sanoo Kirsti Taittonen.
Hoitajat toteavat, että helpointa on silloin, jos hoitohenkilökunnalla, potilaalla ja omaisilla on yhteinen näkemys hoidosta. Haasteellisia tilanteita tulee, jos omaisilla on vaikeuksia hyväksyä läheisensä lähestyvää kuolemaa. He
saattavat toivoa esimerkiksi tutkimuksia tai hoitoja, jotka kuormittavat potilasta turhaan. Potilas on
voinut selkeästi kertoa oman tahtonsa, että haluaa kuolla.
- Hoitotahto tai -testamentti helpottaisi huomattavasti näitä tilanteita. Se kannattaisi tehdä ajoissa ja keskustella asiasta
– vaikka se voi olla vaikeaakin –
omaisen tai ystävän kanssa. Kaavakkeen voi tulostaa esimerkiksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivulta osoitteesta
www.thl.fi (hae sanalla Hoitotestamentti), sanoo Kirsti Taittonen.

Omaiset tärkeitä
Akuuttiosastolla hoitoajat ovat lyhyempiä, mutta H3-osaston pitkien hoitojaksojen aikana syntyy
hoitohenkilökunnalle ja omaisille
usein kiinteämpi suhde. Omaisten
läsnäolo saattohoitovaiheessa on
usein potilaille tärkeää. Kaikilla ei
läheisiä omaisia ole, ja silloin hoitohenkilökunnan rooli korostuu.
Hyvää palautetta omaisilta tulee usein. Se myös auttaa koko
henkilökuntaa jaksamaan työssä.
Saattohoito vaatii hoitajilta
paljon. Osastoilla vastuualueita
on jaettu ja jotkut ovat perehtyneet saattohoitoon enemmän ja

Saattohoito
S

aattohoidon tavoitteena
on hoitaa potilasta niin,
että hänen jäljellä olevan
elämänsä (yleensä viikkoja) laatu on mahdollisimman
hyvää, ilman kipuja ja muita
haittaavia oireita. Vaikka parantavaa hoitoa ei enää ole,
potilas saa edelleen hoitoa,
ja vielä on paljon tehtävissä
hänen olonsa helpottamiseksi. Lääkäri huolehtii potilaan kivunhoidosta ja muista hoidoista, tarvittaessa kysyen neuvoja erikoissairaanhoidon, kipuklinikan tai saattohoitokodin lääkäreitä.
Arvioidaan, että vuosittain
noin 15 000 ihmistä Suomessa tarvitsee saattohoitoa.
Noin puolet heistä voidaan
hoitaa kotona, tarvittaessa
kotisairaanhoidon tai kotisairaalan turvin. Muut potilaat
hankkineet siitä lisätietoa.
- Työssä auttaa, kun on elämänkokemusta tai on kokenut
oman läheisensä kuoleman, sanoo Kirsti Taittonen.
Kuormittavat tilanteet puretaan keskusteluissa työpaikalla.
Kristiina Kallio sanoo, että työs-

Saattohoito on ideologia

Y

hteisvastuulla kerätään tänä
vuonna varoja saattohoidon
kehittämiseen Suomessa. Seinäjoella järjestetään yleisötilaisuus
maanantaina 3.2. kello 12–15,
ja tilaisuudessa kerrotaan keräyskohteesta enemmän.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita
niin listakerääjiksi lupautuneet,
hoitotyötä tekevät kuin kaikki
asiasta kiinnostuneet. Tilaisuus
on maksuton, kahvista voi maksaa vapaaehtoisen kahvirahan, joka menee Yhteisvastuulle.
Tilaisuudessa käyttävät puheenvuoroja alueseurakunnan Yhteisvastuu-toimikunnan puheenjohtaja Saara Ijäs, lääkärit Mirjami Viitaniemi ja Hilkka Valli sekä johtava sairaalapastori Pentti Takala.
Luvassa on sekä luentoja että
myös eläytymisharjoituksia.

Historiaa
Terminaalihoidon – nykyisin saattohoidon historia Suomessa ei ole

Saara Ijäs (vas.), Mirjami Viitaniemi, Pentti Takala ja Hilkka
Valli suunnittelivat saattohoidosta järjestettävää seminaaria.
vielä kovin pitkä. Irma Kerppola-Sirolan kirjoitus lääkärilehdessä
vuonna 1974 oli eräänlainen alkusysäys, malleja on saatu Englannin
hospice-hoidosta, ja Suomessa lääkintöhallitus antoi terminaalihoidon ohjeet vuonna 1982.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on Suomessa ainoa sai-

raanhoitopiiri, jossa on saattohoidon työryhmä. Se on perustettu
jo 1985. Nyt sen puheenjohtajana toimii johtava sairaalapastori
Pentti Takala.
- Se työryhmä on ainoa, johon
olen työurani aikana halunnut, sanoo Mirjami Viitaniemi ja ihmettelee itsekin, miten hän on aina ol-

tarvitsevat hoitoa sairaalassa tai saattohoitoon erikoistuneissa hoitokodeissa.
Keskeinen tekijä hyvässä
saattohoidossa on hoitoneuvottelu, johon osallistuvat
potilas itse (jos mahdollista),
lääkäri, hoitohenkilökuntaa
sekä potilaan suostumuksella myös hänen omaisensa.
Saattohoitoon siirtyminen
on ratkaistava erikseen jokaisen potilaan kohdalla. Hoitoneuvottelussa keskustellaan potilaan taudin kulusta
ja taudin oireita helpottavista hoidoista, erityisesti kivun
hoidosta. Potilaan ja hänen
omaistensa pitää saada kuulla saattohoitopäätöksen perusteista ja seuraamuksista,
ja heillä on oltava mahdollisuus lausua kantansa.
Päätös saattohoitoon siir-

tymisestä on potilaslaissa tarkoitettu tärkeä hoitopäätös,
josta on neuvoteltava ja päätettävä yhteisymmärryksessä
potilaan ja tarvittaessa hänen
omaistensa kanssa. Jos potilas ei esimerkiksi muistisairauden takia pysty itse päättämään hoidostaan, on kuultava potilaan lähiomaista tai
laillista edustajaa sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos tätä ei saada selville,
tai jos omaiset ovat eri mieltä
potilaan hoidosta, lääkäri hoitaa potilasta tavalla, jota voidaan pitää potilaan henkilökohtaisen edun mukaisena
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).
Lähde:
www.valvira.fi (lyhennelmä)

sä ei jaksaisi, jos niitä veisi mukanaan kotiin ja miettisi siellä.
- Saattohoitotilanteet ovat hoitajille aina rankkoja ja erityisesti silloin, kun saattohoidossa on
nuorempi ihminen. Iäkkään potilaan kuolema on helpompi hyväksyä. Se kuuluu ikään kuin normaa-

liin elämänkaareen, toteaa Kristiina Kallio.
Kirsti Taittonen kertoo, että
potilaan tai omaisten toivomuksesta myös pappi voidaan kutsua
potilaan luo.
Teksti:
Leena Hautala

lut kiinnostunut saattohoidosta ja
sen kehittämisestä. Terveyskeskuksen ylilääkärinä toimiessaan hän
työskenteli asian puolesta.
Pentti Takala toteaa, että työryhmä kiertää alueella perusterveydenhuollon yksiköissä kuulemassa
hoitohenkilökunnan ajatuksia.
- Saattohoito on joskus voinut
olla kunnossa, mutta nyt välttämättä ei kaikkialla ole.
Hilkka Valli kertoo, että eräässä oppikirjassa erityisesti mainitaan, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on pääsääntöisesti hyvää saattohoitoa.

ja hoitaminen on tärkeää.
Koulutusta tarvitaan lisää, sitä korostavat yleisötilaisuuden
puhujat. Pentti Takala on saanut
tietoonsa, että maakuntaan oltaisiin saamassa keräyksen tuotosta
varoja, jonka avulla mm. hoitohenkilökunnalle voidaan järjestää
saattohoitokoulutusta.
Keskustelussa myös sivuttiin
keräyksen mainoslausetta ”Lahjoita hyvä kuolema” ja todettiin,
että pikemminkin se pitäisi olla
”Lahjoita hyvä loppuelämä”.
- Vaikka kaikki on menetetty,
silti paljon on vielä tehtävissä, sanoo Mirjami Viitaniemi.

Rohkeutta ja näkemystä
Mirjami Viitaniemi korostaa, että
saattohoito on ideologia ja asennekysymys. Hilkka Valli jatkaa,
että saattohoitoon tarvitaan lisää
näkemystä, rohkeutta tehdä vaikeita päätöksiä ja kykyä keskustella. Myös saattohoidossa olevan
potilaan omaisten kuunteleminen

Yleisötilaisuus on Kirkonkrannin auditoriossa maanantaina
3.2. kello 12. Käynti on talon
takaa, D-rapusta, ja auditorio
on kolmannessa kerroksessa.
Teksti ja kuva:
Leena Hautala

