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Suosikkinimet Seinäjoella muuttuivat taas
Yhteistyöllä
hyvään tulokseen Aino, Lilja, Lauri ja Leevi

S

S

eurakunnan eri hallintoelimet ovat aloittaneet toimintansa uusissa kokoonpanoissa
vuodenvaihteen jälkeen.
Mukana on sekä pitkän kokemuksen omaavia seurakuntahallinnon konkareita, että ensimmäistä vaalikauttaan nyt aloittelevia jäseniä. He kaikki ovat
tärkeitä seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitä ollessaan valmiita antamaan oman panoksensa
seurakunnan hyväksi. Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, alue- ja
kappelineuvostot sekä erilaiset
johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät tekevät arvokasta työtään
kaikkia seurakuntalaisia ja kaupungin asukkaita varten.
Hallintoelimistä useimmin, vähintään kerran kuukaudessa, kokoontuu kirkkoneuvosto, jonka
yhtenä tehtävänä on käsitellä kunkin vuoden maaliskuun aikana
edellisen vuoden tilinpäätös.
Viime vuoden tilinpäätöstä
voidaan pitää hyvänä, sillä vuosikatteen ylijäämä on 1,5 milj. ja
sillä saadaan hyvin katetuksi poistot. Talousarviossa pyrittiin nollatulokseen, mutta tilikauden tulokseksi saatiin 0,8 milj. euron ylijäämä. Näin siitäkin huolimatta, että
verotulot eivät kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Seurakunnassa tehdyt talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat siis onnistuneet hyvin. Seurakunnan tuloista
yli 80 % muodostuu verotuloista.
Kaupungin työllisyystilanne,
väestön tulotaso ja kaupungin
yritysten menestyminen ovat siis
suoraan verrannollisia myös seurakunnan talouteen.
Seurakunnat ja kunnat toimivat myös siinä mielessä käsi
kädessä, että kirkkolain mukaan
seurakuntajaon tulee noudattaa
kuntajakoa siten, että kukin kun-

ta on kokonaisuudessaan saman
seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella. Sen vuoksi
meidän tulee nytkin seurata, mitä
päätöksiä kuntakentässä tehdään
tämän kevään aikana.
Seinäjoen seudun erityinen kuntajakoselvitys valmistui tammikuun lopussa ja sen
loppuraportissa esitetään, että
Seinäjoen kaupunki sekä Ilmajoen, Isonkyrön ja Kuortaneen
kunnat liitetään yhteen vuoden
2017 alusta. Mikäli tämä tai jokin muu kuntaliitos toteutuu,
se tarkoittaa myös seurakuntien
yhteen liittämistä.

ofia ja Elias olivat vuonna
2014 suosituimmat kastettujen lasten nimet koko Suomessa,
mutta Seinäjoella suosiossa olivat
Aino, Lilja, Lauri ja Leevi.
Ainoja ja Liljoja kastettiin Seinäjoelle kumpiakin 9, Laurin tai
Leevin sai nimekseen 10 poikavauvaa. Seinäjoen tilastot on tehty
vuonna 2014 kastetuista, joissa on
siis mukana myös vuoden 2013 aikana syntyneitä.
Sofian jälkeen suosituimmat
tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat koko Suomessa Aino ja Aada
- kuten myös vuonna 2013 - sekä
Ella, Emma, Helmi, Venla, Emilia,
Enni ja Amanda. Pojille useimmin
annetut etunimet Eliaksen jälkeen
olivat Leo, Onni, Eino, Oliver,
Niilo, Leevi, Väinö, Eetu ja Aleksi.
Seinäjoella kastettujen tyttöjen
nimien suosituimmat olivat Ainon
ja Liljan jälkeen Saaga, Elli, Ella,
Enni, Helmi, Vilma, Isla, Pihla,
Sara, Senni, Veera ja Venla. Poikien nimissä taas listan kärjessä olivat Laurin ja Leevin jälkeen Eeli,
Onni, Noel, Aleksi, Samuel, Juuso, Luka, Lukas, Toivo ja Viljami.

Maria ikisuosikki
Kaikista tyttöjen saamista etunimistä vuosi vuoden jälkeen on
suosiossa Maria. Seinäjoella viime vuonnakin kastettiin peräti
43 tyttöä, joilla on jonakin nimenään Maria - vuonna 2013 heitä oli 32. Samanlainen ikisuosikki poikien nimissä on Johannes,
jonka jonakin vuonna ovat kärkipaikalta suistaneet Juhani tai Matias. Viime vuonna Johanneksen
sai joksikin nimekseen 33 poikaa
- samoin vuonna 2013.
Seinäjoen kaikkien nimien kär-

Paula Perälampi
vs. hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
Kirkon mediasäätiö on 24 evankelis-luterilaisen
seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä kirkkohallituksen vuonna 2005 perustama säätiö.
Se edistää uskontoa ja elämänkatsomusta
käsittelevien ohjelmien tekemistä ja esittämistä
valtakunnallisilla kanavilla. ”Säätiö on tukenut
yhteensä 223 hanketta yhteensä noin kolmella
miljoonalla eurolla. Ilman säätiötä isoa osaa
näistä ohjelmista ei olisi pystytty tekemään”.
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Kirkon mediasäätiön asiamies Juha Rajamäki

jessä olivat tyttöjen nimissä Marian jälkeen samat nimet kuin
edellisvuonnakin, hieman vain eri
järjestyksessä, eli Sofia, Aino, Helmi, Emilia, Aurora, Lilja, Matilda,
Amanda, Olivia ja Susanna. Edellisvuonna lähellä kärkeä listalla ollut Linnea ei päässyt edes 20 suosituimman joukkoon. Poikien listassa Johanneksen jälkeen suosituimmat olivat Juhani, Mikael, Matias,
Onni, Jaakko, Oliver, Lauri, Viljami, Anselmi, Samuel, Eeli ja Elias.
Ensimmäisiä etunimiä oli Seinäjoella käytössä tytöillä 169 eri
nimeä, pojilla 176. Kaikkia nimiä
oli yhteensä 691 – 326 tytön nimeä ja 365 pojan nimeä. Kastettuja oli yhteensä 677.
Koko maassa kaikista tyttöjen
saamista nimistä viisi suosituinta
olivat Maria, Sofia, Emilia, Olivia

ja Amanda. Vain viimeksi mainittu oli viiden suosituimman nimen listalla uusi, muut olivat kärjessä myös 2013. Viisi suosituinta poikien nimeä olivat Juhani,
Johannes, Mikael, Olavi ja Onni
- nimet olivat samat myös edellisvuonna, vain Mikael ja Olavi
vaihtoivat paikkaa.
Tiedot koko maan viime vuoden
suosituimmista nimistä perustuvat
58 343 viime vuonna nimen saaneen lapsen tietoihin. Nimen sai 28
542 tyttöä ja 29 801 poikaa. Kaikkiaan lapsia syntyi 59 523 - edellisvuonna syntyneitä oli 60 410.
Viime vuoden 50 suosituinta
nimeä ja muita nimitilastoja koko
maassa on internetissä osoitteessa
www.vrk.fi kohdassa Tilastot ->
Nimet.
Leena Hautala

Suosituimmat nimet kautta aikojen
Maria ja Juhani ovat Suomen väestötietojärjestelmään merkityistä nimistä suosituimmat.
Etunimien lukumäärässä ovat mukana kaikki Väestötietojärjestelmään tallennetut voimassa olevat etunimet sekä kuolleiden henkilöiden kuolinhetkellä voimassa olleet
nimet. Tilastoissa ovat mukana ensimmäisten etunimien lisäksi muut annetut etunimet.
Maria on ylivoimaisesti suosituin nimi. Marioita on 373
851 – joista 367 miestä - seuraavaksi suosituinta naisten nimeä Helenaa on yli 200 000 vähemmän eli 170 044. Juhani
on nimistä toiseksi suosituin, heitä on 345 237 – naisia heistä alle 27. Väestötietojärjestelmän nimilistan kärjessä ovat
lisäksi Johannes, 248 452, Olavi 227 329, ja naisten nimistä
kolmanneksi suosituin on Johanna, 146 735.
Nimiä voi käydä tutkimassa Väestörekisterikeskuksen
nettisivulla vrk.fi. Siellä on etu- ja sukunimihaku, joilla voi
hakea vaikkapa sitä, miten monta nimikaimaa itsellä Suomessa on.

Mitä laki sanoo nimistä?
Etunimen tulee olla nimilain
mukainen ja niitä saa olla
enintään kolme.
Lapsen etunimet tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään kahden kuukauden
kuluessa lapsen syntymästä
eli jos lapsi kastetaan, aikaa
kastejuhlan järjestämiseen
on tuo kaksi kuukautta.
Lapsen vanhemmat ilmoittavat lapsen nimet joko
kastavalle papille tai maistraatille väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten.
Jos omaan etunimeensä ei ole tyytyväinen tai esimerkiksi lempinimi on vakiintunut käyttöön, etunimen voi muuttaa yhden ker-

ran ilman perusteluja maistraatille tehtävällä maksullisella ilmoituksella.
Jos muutoksen haluaa
useamman kerran, sitä on
pyydettävä maksullisella
hakemuksella maistraatista, jossa etunimen muutokset ratkaistaan. Nimenmuutosasioiden ilmoituslomakkeita saa maistraateista.

Sukunimisäännökset
Lapsi saa vanhempiensa sukunimen, jos vanhemmilla
on yhteinen sukunimi. Jos
vanhemmilla on eri sukunimet, tulee heidän ilmoittaa
maistraatille väestötietojärjestelmään merkittäväksi,

kumman vanhemman sukunimen lapsi saa. Jos vanhemmilla on aikaisempi yhteinen lapsi, saa uusi lapsi
saman sukunimen kuin hänen sisaruksensa.
Sukunimi voidaan muuttaa esimerkiksi avioliiton solmimisen yhteydessä. Yhteisen sukunimen puolisonsa
kanssa ottanut voi avioliiton
aikana muuttaa nimeään
joissakin tapauksissa maistraatille tehtävällä kirjallisella
ilmoituksella. Myös lapsen
sukunimi voidaan muuttaa.
Lähde:
Väestörekisterikeskus – vrk.fi
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 27.3.2015

Pyhä kuva

Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien
niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on
tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ”Jeesus Kristus on Herra.”
								
Fil. 2: 10,11

Virsi 54:1
Käykäämme nyt
Jerusalemiin
ja yhdessä
paastotkaamme
ja Jeesusta
kärsimystiellänsä
nyt nöyrästi
seuratkaamme.
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Liisa Rantala
Seinäjoen alueseurakunnan
johtava kappalainen

Jätemaasta puutarhaksi
I

Virren viemää

Ruotsalaisen runoilijapapin Paul Nilssonin (1866-1951)
paastonajan avausvirren alku on suoraan Raamatusta. Kyse
on laskiaissunnuntain evankeliumitekstin alusta (Luuk. 18:31).
Virsi johdattaa seuraamaan Jeesusta hänen kärsimystiellään.
Anna-Maija Raittilan suomennos ei ehkä tavoita samaa
harrasta yksinkertaisuutta, joka huokuu Nilssonin ruotsinkielisestä virrestä. Yhteinen molemmille on kuitenkin suloinen
pohjoismainen kansansävelmä. Paul Nilsson oli nuoresta
pitäen kiinnostunut virsistä ja virsien kirjoittamisesta. Hänen
ensimmäinen virsivihkonsa ilmestyi 1895. Ruotsin nykyisessä
virsikirjassa Paul Nilssonin virsiä on seitsemän ja oman
kirkkomme ruotsalaisessa virsikirjassa kahdeksan.

Kevään mysteeri
Vähän lumen alta paljastui kuollut maa. Tai kuolleelta
tuo jäinen kamara näytti, mutta jälleen kerran se puski pintaan elämän. Ensin lämpimille seinustoille, pikku hiljaa aukeille ja lehtoihin, alaviin katveisiin asti.
Esi-isämme eivät tienneet, millä ihmeillä luonto onnistuu säilymään hengissä talven yli. Kokemuksesta tiedettiin, että aurinko kyllä viimein herättää
maan. Sen mukaan toimittiin, odotettiin uutta kevättä ja luotettiin siihen, että kylmästä nousee uusi elämä. Pakastuneesta siemenestä sitä oli vaikea nähdä.
Siihen voi vain uskoa.
Tiedemiehet ovat sittemmin selvittäneet, miten
talvehtimisen ja uuden heräämisen ihme käytännössä tapahtuu. Se ei siis enää ole ihme siinä mielessä,
ettemmekö tuntisi niitä keinoja, joilla luomakunta
selviää näennäisestä kylmäkuolemastaan.
Elämä itsessään silti on pitkälti vielä mysteeri. Vaikka tiedämme, miten elävät olennot pitävät yllä niitä
elektrokemiallisia toimintoja, joita elämäksi kutsutaan, emme pysty tätä elämää hallitsemaan. Emme
voi kuollutta palauttaa elämään tietyn rajan jälkeen,
emme voi jatkaa yksilön elämää loputtomiin.
Elämän mysteeriä ei koskaan tulla ratkaisemaan
loppuun asti. Aineellista maailmaa tutkimalla ymmär-

SANA
rämme sitä koko ajan enemmän. Aineellinen maailma ei kuitenkaan selitä tietoisuuttamme.
Ihmiselämän päättyessä emme näe mitään, mikä
antaisi aihetta uskoa tämän tietoisuuden ja elämän
uuteen nousemiseen. Meillä ei ole sellaisesta ensikäden kokemusta, se on arkijärjen vastaista eikä sitä tue
tutkimustietokaan.
Sukupolvien takaa välitettyä tietoa sellaisesta kokemuksesta kuitenkin on. Kristuksen ylösnousemukselle oli ensikäden todistajia. Sitten toisen polven,
kolmannen, meihin asti.
”Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana... Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis”, kirjoittaa apostoli Paavali kirjeessään.
Elämän mysteeri pysyy salaisuutena, mutta sille on
vertauskuvansa, silmiemme edessä, joka kevät.
Ihmiselle kevät alkoi pääsiäisenä parituhatta vuotta sitten. Aurinko herättää sen, missä elämää ei näy.
Siihen voi vain uskoa.

Petri Lassila
vs. seurakuntapastori
Seinäjoen alueseurakunta

ltalenkillä tulee usein käveltyä uudella, osin vielä rakenteilla olevalla asuntoalueella. Talven aikana seutu näytti juhlalliselta, kun
uudenkarheat talot kohosivat uljaina puhtaanvalkeasta maisemasta.
Nyt tienoo näytti toisenlaiset kasvonsa. Siellä, missä pihamaa
talvella näytti tasaiselta ja siistiltä, olikin lumen sulaminen paljastanut kaikenlaista rakennusjätettä. Talvinen, kauniisti lyhdyin valaistu
maisema osoittautuikin kyntömaaksi. On vielä paljon tehtävää, ennen kuin kaikki on valmista.
Paaston ajan mietiskelyssä tuollaista maisemaa voi ajatella kuvana elämästä. Voimme rakentaa elämäämme niin, että se näyttää
päällisin puolin siivolta.
Mutta jos rohkenemme tarkastella elämäämme vaikkapa kymmenen käskyn läpi, löydämme paljon harmaita vyöhykkeitä ja epäselviä maastoja. Olenko pitänyt Jumalan kunniassa? Olenko pyhittänyt lepopäivän tai puolustanut lähimmäisen kunniaa juorupuheita vastaan? En, en ja en, joudun vastaamaan.
Näin me kannamme vääryyden hedelmiä. Näin tarvitsemme katumusta, anteeksiantamusta ja tiellemme uutta suuntaa. Tämän
ymmärtäessämme Jeesuksen kärsimys tulee iholle: Minun syystäni,
minun suuresta syystäni.
Ihmisen elämään kuuluu pysyvä keskeneräisyys. Sen vuoksi jokainen jumalanpalvelus alkaa synnintunnustuksella. ”Syvyydestä minä huudan sinua, Herra!” Elämässä edelleen lankeamme, pahoin pelkään. Mutta sen näkeminen ja ymmärtäminen pitää meidät myös nöyrinä.
”Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on anteeksi annettu! Mene, äläkä täst’edes syntiä tee!” Tämä on pääsiäisen riemullinen sanoma.
Synti on voitettu, pahan valta on murrettu, ja kerran vielä itse kuolemakin kukistuu!
Elämä voittaa! Ja keskeneräisyyden äärellä alkavat pulputa raikkaat, elämän virrat.

KIRKONMÄELTÄ

Kuka ottaa hoitaakseen?

Tähän aikaan vuodesta valmistellaan seurakuntamme toimintakertomusta. Kirkkoherrana minulla on ollut mahdollista osallistua kappelineuvostojen ja alueneuvoston kokouksiin, joissa on käsitelty
kunkin alueen omaa seurakuntatyötä ja eri työmuotoja.
Peruseurakuntatyön merkitys näkyy vahvasti. Olen voinut samalla vain ihmetellä meidän toimintamme laajuutta ja monipuolisuutta. Paljon on kohtaamisia syntymästä kuolemaan ihmisen eri
elämänvaiheissa, iloissa ja suruissa, juhlassa ja arjessa. On musiikkia
ja laulua, kerhoja ja monenlaista tekemistä, vierellä kulkemista ja
tukemista. Eri elämänvaiheiden merkittävissä taitekohdissa olemme yhdessä. Hartaudet, seurat, jumalanpalvelukset ja konsertit tavoittavat kymmeniä tuhansia.
Samaan aikaan on kuitenkin se toisenlainen todellisuus yhteiskunnassa, jossa elämme. Ihmisiä kehotetaan eroamaan kirkosta ja
uskonnon ja seurakuntien työn merkitystä yhteiskunnassamme halutaan vähentää. Kuitenkaan tässä yhteydessä eivät näiden vaatimusten esittäjät pohdi sitä, kuka ottaa hoitaakseen, kuka täyttää
ne aukot, joita yhteiskuntaan ja ihmisten elämään syntyy, mikäli
seurakuntien toiminta tulevaisuudessa vähenee.
Kuka ottaa vastuun esimerkiksi siitä lasten ja nuorten parissa
tehtävästä työstä, johon seurakuntamme käyttää seurakuntatyön
menoista noin 40 %, koko kirkossa yli 30 % seurakuntien verotuloista. Kuka täyttää ja jakaa ne lähes 4 000 ruokakassia, joita oman
seurakuntamme Ruokapankki jakaa vuosittain. Mistä löytyy ne tahot, jotka järjestävät sielunhoitoa, perheneuvontaa, kriisiapua? Nämä vain joinakin esimerkkeinä erilaisista seurakunnan töistä.
Seurakunnan monimuotoiseen työhön sisältyy välittämisen,
rakkauden, armon ja toivon sanoma. Tätä jokainen ihminen tarvitsee. Tämän sanoman äärellä olemme erityisesti pääsiäisenä.
”Niin kuin taivaan enkeli mekin iloitsemme.
Saamme rientää kertomaan:
Nyt elää Jeesuksemme:
Saamme rientää kertomaan:
Nyt elää Jeesuksemme.” VK 88:4

Jukka Salo
Pääsiäisen riemua toivottaen 		
						kirkkoherra
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Vapaalla Miten sinä vietät
sunnuntaita?
S

Kaija Hautala esittelee suuritöisimpiä nukkeja ja mainitsee,
että nuken kengät on tehnyt Sirpa Ala-Louko.

Lapsuuden haave
toteutui
K

aija Hautalan vitriinissä on
jotain sellaista, joka saa joka tytön haukkomaan henkeään: Kymmenittäin toinen toistaan upeampia nukkeja, jotka on
puettu pitsimekkoihin, hattuihin
ja juhlakenkiin. Yhdellä on kaulassa myös kultainen koru ja toisella kädessä aurinkovarjo
Joukossa on myös muutama
poikanukke. Jokainen yksityiskohta on huolella mietitty ja tehty. Nukeista suurimman osan Kaija on tehnyt itse. Hänen nukkeharrastuksensa alkoi kymmenen
vuotta sitten, kun hän ilmoittautui kansalaisopiston Martta-nukkekurssille. Opettajana oli nukketaiteilija Sirpa Ala-Louko.
- Nuken valmistus on aikaa vievä harrastus. 60 tunnin kurssin aikana ehtii valmistaa nuken, mutta
vaatteet olen valmistanut kotona.
Kaikilla nukeilla on kauniit alusvaatteet, joillakin on korsetit ja
paljon pitsiä. Joillakin nukeilla on
myös käsintehdyt peruukit. Antiikkiliikkeistä ja messuilta olen
löytänyt materiaalia, joilla olen
koristellut vaatteet, kertoo Kaija.
Hänen mielestä mukavinta
nuken valmistuksessa on ollut
vaatteiden ja hattujen teko. Haasteellisinta silmäripsien teko.
Kaija jäi eläkkeelle Seinäjoen

alueseurakunnan lastenohjaajan
tehtävästä kuusi vuotta sitten.
Työtä hän ehti tehdä seurakunnassa 39 vuotta. Sen jälkeen on
ollut aikaa nukkeharrastukselle.
Kaija esittelee ensimmäistä nukkeaan ja kertoo, miten lapsena
hän olisi halunnut samanlaisen
nuken kuin serkulla.
- Tässä se on, samanlainen
Marja-nukke kuin hänellä oli.
Sen halusin tehdä aivan ensimmäiseksi. Lapsuuden haave toteutui, hän sanoo hymyssä suin ja
kertoo aina pitäneensä nukeista.
Kaija on tehnyt nuket myös
seitsemälle lapsenlapselleen. Suurin osa nukeista on kuitenkin sellaisia, joilla ei leikitä. Niitä vain
ihastellaan vitriinissä. Jokaisella
nukella on nimi.
- Nukkekurssilla puhuimme
nukeista niiden nimillä, hän kertoo ja esittelee suuritöisintä, vaaleahiuksista Bru Chandele -nukkea, jonka hiuksetkin ovat aidot.
Nukke on kopio ranskalaisesta
nukesta.
Nukkeharrastuksen
lisäksi
Kaija laulaa HY-kuorossa.
- Harjoitukset ja esiintymiset
ovat tuoneet virkistystä eläkepäiviini.
Minna Ylimäki-Hemminki

unnuntai takaisin on Seinäjoen seurakunnan painopiste
vuonna 2015. Sen myötä seurakuntalaisia halutaan rohkaista pyhän kohtaamiseen ja hengellisen
elämän hoitamiseen.
Tämän vuoden aikana seurakuntalaisilta kysytään Lakeuden
Risti -lehdessä, miten he viettävät
sunnuntaita ja mitä se heille merkitsee. Tällä kerralla kysymyksiin
vastaavat Pirjo Rautio ja Tapio
Hirvilammi.

myydestä, joka alkaa jo messussa.
Mielelläni luen ja vain olen. Sunnuntai on myös päivä olla yhdessä muiden kanssa. Pidän ajatuksesta kollektiivisesta vapaapäivästä, jolloin voin tavata perheväkeäni ja ystäviä. Lapsemme asuvat muualla, mutta viikonloppuisin ja sunnuntaisin on mahdollista myös heidän tapaamisensa. Sunnuntai on lepopäivä, mikä
hieno lahja!

Pirjo Rautio:

- Olen pyhäiltaisin tavallisesti niin loppu, että en jaksa viedä edes kastepapereita virastolle. Olen pyhittänyt lepopäivää
uupumukseen asti. Ajan kotiin,
vaihdan vaatteet ja valmistaudun
maanantain vapaapäivän nopeasti ohimenevään huonoon oloon.
Toiveeni on toteutunut: nyt saan
olla kotona oman perheen keskellä. Tiedän jakavani tällaisen ko-

- Haluan sunnuntain olevan erilainen kuin muut päivät, välttelen silloin arkitöitä. Koko aikuisuuden olen mielelläni käynyt
kirkossa messussa. Työni on ollut paljolti vuorotyötä, pyhätyötä
ja pienten lasten ehdoilla elämistä. Nyt eläkkeellä ollessani tuo on
useimmin mahdollista. Nautin
sunnuntain rauhasta ja kiireettö-

Tapio Hirvilammi

Tapio Hirvilammi:

kemuksen aika monen seurakuntalaisen kanssa. Tunne on nimeltään "riitänkö minä?" Olen vain
yksi monista. Olen rukoushuokausten sekä kätketyn murehtimisen mies. Tämä on hyvä osa, joka
riittää sittenkin minulle.
Minullekin sanotaan jatkuvasti: -Missä sinä olet ollut, kun sinua ei ole näkynyt? Vastaan: - Ei
riitä, että olemme samassa paikassa. Täytyy olla yhtä aikaa samassa paikassa. Silloin alamme nähdä
toisiamme. Riittämättömyyden
paineille täytyy tehdä jotakin.
Juuri siksi sunnuntai on hyvä päivä, varsinkin ilta.

Pirjo Rautio

Näin noidan ja
hiukan hämmästyin
Pääsiäinen on lähellä. Sen sanoma on väkevä, mutta väljähtynyt.
Noita-akkoja, suklaamunia ja rairuohoa, mutta kouluissakaan ei
saisi enää sanoa miksi. Kortteja ei
enää juuri lähetellä ja hiihtokeskukset täyttyvät juhlijoista, jotka
eivät loman syytä muista.
Ortodoksit ovat kaapanneet
koko juhlan ja pääsiäistipuilla
tarkoitetaan nykyään iltapäivälehtien sivujen mallityttöjä. Mukulat käyvät virpomassa karkin
toivossa, eikä vanhemmat osaa
sanoa mitään muuta, kuin: ”paljon sait? Anna osa mulle”. Mämmiä ja olutta kuluu. Tätä voivottelua se on viime vuosina usein
ollut. Juhla on pilalla.
Nyt ehdotan pääsiäisen kaappaamista takaisin kristilliseksi
juhlaksi. Ensin vedetään kaikessa hiljaisuudessa Lakeuden Ristin tornista vaijeri ABC:n torniin.
Sitten hommataan luuta ja mallinukke ja noidan kamppeet. Väsätään hurjan näköinen noita,
jonka luutaan kiinnitetään raket-

Sunnuntai
on lepopäivä,
mikä hieno lahja!

ti ja megafoni. Pitää keksiä jokin
tempaus, millä maakunnan väki
saadaan pakkaantumaan Seinäjoen keskustaan. Muutama kevyen musiikin taitaja ja yksi sirkus varmaan riittää. Loput seuraavat tapahtumia netistä.
Sitten kun kaikki ovat jo muutenkin liikkeellä, kuuluu iso pamaus. Silloin rakettinoita syöksyy
halki yötaivaan kohti Lakeuden
Ristiä. Se huutaa karmeasti jotakin pashalta kuulostavaa mennessään. Väki kerääntyy uteliaana kirkon pihaan. Siellä on nuori
noita ja tiukkailmeinen tuomari
ja järjestetään oikein vanhan ajan
noitakäräjät. Pyöveli teroittaa kirvestä, rovio palaa ja kansa villitään huutamaan tuomiota.
Sitten heräsin. Halusin kuitenkin kirjoittaa pääsiäispakinan
ja etsin loitsuja ja runoja. Löysin
vain yhden sopivan. Liekö jotain
katoavaa kansanperinnettä?
Viime yönä eteisessä tuli noita-akka vastaan. Ulkomuoto kammottava oli hällä suorastaan: Tih-

PAPPI PAKISEE
rusilmät, takkutukka, naamakin
kuin nauris. Pattipolvi, villasukka
- No, eipä ollut kaunis! Silmilleni
kädet nostin, niin myös noita ruma. Silloin sen mä tajusin, peilistä
katsoi aika tuttu kuva.
Pääsiäisen sanoma on lopulta aika yksinkertainen. Se näyttää juuri siltä, minkälaiseksi sen
teemme. Voi olla hankalaa löytää ilo harmauden keskeltä ja silti se on murtautumassa esiin.
Nyt kuuluu vaatimuksia riisua
maamme kristinuskon taikauskosta. Ei tarvitse väittää, että ei
usko ole taikauskoa. Jotakin taikaa tässä on. Viesti tyhjästä haudasta elää, vaikka se on järjetön.

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi
P.S. Mennään kirkkoon ja seurataan jonkun muun kirjoittamaa pääsiäiskäsikirjoitusta. Niissä noustaan taivaisiin ilman vaijereita. Selitäpä pääsiäinen!
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Kirkkohallituksen ohjeet:

50 vuotta sitten ripille päässeiden
nimiä ei saa julkaista
T

ässä lehdessä piti olla 50 vuotta sitten seurakunnassa ripille
päässeiden nimilistat. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan niitä ei
kuitenkaan saa julkaista.
Kielto perustuu henkilötietolain 11 pykälään, joka koskee
arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoa. Pykälässä todetaan: Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina
tietoina pidetään henkilötietoja,
jotka kuvaavat tai on tarkoitettu
kuvaamaan: 1) rotua tai etnistä
alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista.

Kirkkohallituksen
ohjeiden
mukaan rippikoulutieto on arkaluonteinen henkilötieto, eikä sen
julkaiseminen ole mahdollista, ellei henkilöltä saada siihen lupaa.
Se ei riitä, että useaan kertaan
lehdissä ilmoitetaan, että nimensä
julkaisemisen voi kieltää.
Jokaiselta
henkilökohtaisen
luvan saaminen on mahdoton
tehtävä. Lupa pitäisi lisäksi saada kirjallisena. Kirkkohallituksen
ohjeiden mukaan kenellekään ei
saa myöskään antaa saman vuoden rippikoululaisten nimilistaa.
Oman nimitietonsa voi kysyä.
Kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistoissa on nyt vuoden

1965 rippikoululaisista tehty nimilistat, ja omasta ripille pääsynsä vuodesta epävarmat voivat kysyä, onko oma nimi listalla vai ei.
Peräseinäjoen rippikoululaisia
kutsutaan kirkkoon ja muistelutilaisuuteen sunnuntaina 24.5. kello 10 alkaen.
Ylistarossa perinteinen ”riemurippikoululaisten” kokoontuminen
on helatorstaina, tänä vuonna tuo
kokoontuminen on 14.5. kello 10
alkaen Ylistaron kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. Koolla ovat
myös tämän vuoden rippikoululaiset, heillä on opetuspäivä.
Seinäjoen seurakunnan vuoden
1965 rippikoululaiset kokoontu-

vat vasta loppukesästä, 2.8. Juhla alkaa kello 10 Lakeuden Ristin
messulla ja jatkuu muistelutilaisuudella seurakuntakeskuksessa.
Nurmon rippikoululaisia kutsutaan jumalanpalvelukseen sunnuntaina 7.6. klo 10, jonka jälkeen kahvitus Nurmon seurakuntakodilla.
Kannattaa seurata kirkollisia
ilmoituksia lehdissä sekä seurakunnan internet-sivuja. Siellä
annetaan ohjeita mm. mahdollisesta ilmoittautumisesta tilaisuuksiin.

Perheneuvontaa
osataan hakea
E

telä-Pohjanmaan perheasiain
neuvottelukeskuksessa kävi
viime vuonna 10 % edellisvuotta
enemmän asiakkaita eli 768 (697
v. 2013), samalla miesten osuus
lisääntyi 44 prosenttiin (39 %).
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Eija Harmanen kertoo, että pareja ja perheitä asiakkaista on 2/3 ja kaikkiaan asiakasperheitä oli 514.
- Ylivoimaisesti suurin tulosyy
on erokysymysten pohdinta (joka neljännellä) ja toiseksi parin
ja perheen vuorovaikutushaasteet. Neuvotteluissa on aina esillä
myös lapsen näkökulma. Perheneuvonnan lisäksi annettiin työnohjaus- ja konsultaatiopalveluja
ja vierailtiin seurakuntien ja muiden yhteistyökumppanien järjestämissä tapahtumissa, kertoo Eija
Harmanen.
Useimmat neuvottelukeskuk-

seen tulleet saivat tiedon palvelusta tuttavaltaan, median välityksellä tai jonkun toisen auttamistahon kautta. Palautteen mukaan
88 % käyneistä on valmis suosittelemaan palvelua muille.
- Perheneuvonnan kysynnän
kasvaessa odotusaika ensimmäiselle vastaanotolle on pidentynyt,
valittelee Eija Harmanen.
Perheneuvonta on kirkon mahdollistamaa, luottamuksellista auttamistyötä parisuhteen ja perheen
haasteissa ja elämänkriiseissä. Sen
kustantavat alueen seurakunnat,
joten asiakkaalle se on maksutonta.

Eija Harmanen sanoo, että
erokysymykset ovat suurin
syy perheneuvontaan hakeutumiseen.

L

ähimmäisenrakkautta voi toteuttaa arkisella kauppareissulla Ylistarossa.
Ylistaron Lions-clubi on SMarket Ylistaron kanssa asennuttanut kaupan pullonpalautusautomaatin viereen laatikon, johon
on mahdollisuus lahjoittaa pullonpalautuskuitti seurakunnan
diakoniatyölle.
Leijonat huolehtivat laatikkoon annetut lahjoitukset lyhentämättömänä käytettäväksi Ylistaron kappeliseurakunnan diakoniatyön avustustoimintaan.

Ylistaron Lionsien presidentti
Arto Nortunen, Minna Lainimo, Johanna Piuhola ja 1.
varapresidentti Antti Pohtola.

Kuva: Markku Keskinen

Pullonpalautukset diakonialle

Henkilöstöuutisia
Seinäjoen
seurakunnassa

N

urmon
kappeliseurakunnan johtavaksi kappalaiseksi
on valittu pastori Miia JuusolaVänskä. Hän aloittaa johtavana
1.5. Samalla vapautuu kappalaisen virka, joka julistetaan haettavaksi, jos kirkkoneuvosto myöntää täyttöluvan.

Miia Juusola-Vänskä
Jouko Ikola jää eläkkeelle 1.5.
alkaen ja pitää lähtösaarnansa
3.5. kello 10 Nurmon kirkossa.
Kello 17 samana iltana on Hyllykallion seurakuntakodilla lähtöjuhla Jouko Ikolan runomatinean
merkeissä.
Nurmon vahtimestari-siivooja Anneli Hakola jää eläkkeelle 1.7. alkaen. Toimi julistetaan
avoimeksi.
Ylistaron kappeliseurakunnan
vahtimestariksi on valittu Anne
Lehtonen. Ylistaron emäntä-vahtimestariksi on valittu Mirja Hautamäki.
Erityisammattimiehen työsuhteeseen Törnävän hautausmaalle
valittiin 36 hakijan joukosta Vesa
Kangas, joka on toiminut Ilmajoen seurakunnan kiinteistötyöntekijänä vuodesta 2007 lähtien.
Tiedottaja Minna YlimäkiHemminki on valittu tiedottajaksi Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaan. Tiedottajan toimeen tuli 42 hakemusta. Uusi tiedottaja
valitaan pääsiäisen jälkeen.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnan kanttori Aino Palomäki jää
eläkkeelle 1.6. alkaen. Virka on ollut avoimena, ja siihen oli kolme
hakijaa. Kappelineuvosto valitsee
uuden kanttorin 30.3.
Minna Aho hoitaa osa-aikaisena Peräseinäjoen nuorisotyönohjaajan virkaa oman lähetyssihteerin toimensa ohelle 30.6. saakka.

Minna Aho
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Ehtoollisen kynnys on pidettävä matalana
J

eesus itse asetti ehtoollisen kiirastorstaina ennen ristiinnaulitsemistaan ja ylösnousemustaan.
Sen jälkeen kristityt ovat kokoontuneet yhteen ja viettäneet ehtoollista Jeesuksen sanojen ja tekojen muistoksi.
”Herra Jeesus sinä yönä, jona
hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi:
'Tämä on minun ruumiini, joka
annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.' Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: 'Tämä malja on uusi
liitto minun veressäni. Niin usein
kuin siitä juotte, tehkää se minun
muistokseni.” (1. Kor. 11:23–25.)
Seinäjoella on mahdollisuus
saada ehtoollista lähes joka pyhä,
jolloin suurin osa jumalanpalvelusvieraista osallistuu ehtoolliselle. Ehtoollinen muistuttaa meitä
Jeesuksen kuolemasta ja siitä, että
hän itse on kanssamme. Voimme heikollakin uskolla turvautua
siihen, että Kristuksen ruumis
ja veri on annettu juuri meidän
puolestamme.
- Ehtoollinen on tarkoitettu
kaikille, jotka kaipaavat lohdutusta, anteeksiantoa tai tarvitsevat
kokemuksen siitä, että Kristus on
läsnä kaikkien elämäni kysymyksien keskellä. Ehtoollishetkeen
saavat liittyä tunteet; ilo, suru,
kaipaus, kiitollisuus. Siinä meitä
palvellaan ja saamme olla yhdessä, kertoo kirkkoherra Jukka Salo.
Ehtoollinen on myös syntien
anteeksiantamuksen ateria, kiitosateria ja yhteyden ateria, jolloin se ilmaisee ja vahvistaa Kristuksen ja kristittyjen keskinäistä
yhteyttä ja ehtoollista viettävän

Jouko Ylinen ja Ari Haapoja toimivat ehtoollisavustajina tarvittaessa.
seurakunnan yhteyttä jo perille
päässeisiin.
Jukka Salon mukaan jokainen
voi osallistua ehtoolliselle ilman
ehtoja. Osallistumisen kynnystä
ei saa korottaa korkealle.
- En rajaisi ehtoolliselle osallistumista. Kuka tahansa, joka
kokee tarvetta osallistua ehtoolliselle, on tervetullut. Kenenkään ei tarvitse epäillä kelvollisuuttaan. Ehtoollinen on asetettu meitä ihmisiä varten, hän
rohkaisee.
Ehtoollisvieras saattaa tuntea
itsensä kelvottomaksi tulla pyhään
pöytään. Hänelle kuuluvat Jeesuksen sanat: ”Tulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
Ihminen ei ole koskaan niin

syntinen, ettei hän voi osallistua
ehtoolliselle.
Kastettu lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen merkitys, saa osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhempiensa tai muun läheisen aikuisen kanssa. Jos lapselle ei jaeta
ehtoollista, hänet voidaan siunata.
Päätöksen siitä, jaetaanko lapselle
ehtoollinen vai siunataanko, tekee
lapsen kanssa ehtoolliselle tuleva
aikuinen. Myös nuoria rohkaistaan
osallistumaan ehtoolliselle jo rippikouluaikana ryhmänsä mukana.

Ehtoollisavustajien
tehtävä

Pappi asettaa ja jakaa ehtoollisen,
mutta jakamiseen voidaan kutsua myös avustajia. Ehtoollisavustaja auttaa ehtoollisen jaos-

Jakaessaan leipää pappi lausuu ”Herramme Jeesuksen
Kristuksen ruumis, sinun
puolestasi annettu.” Viiniä
jakava pappi tai avustaja sanoo ”Herramme Jeesuksen
Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu.”

sa. Ehtoollisavustajana toimiminen edellyttää koulutusta ja kirkkoherralta saatua lupaa ja kutsua
tehtävään.
- Jumalanpalveluksessa on monia vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä mm. kolehdin kerääjinä,
tekstin lukijoina ja ehtoollisavustajina. Kaikki tehtävät ovat yhtä
arvokkaita, korostaa Jukka Salo.
Seinäjoen seurakunnassa on
kymmeniä ehtoollisavustajia. Seurakuntaneuvos Jouko Ylinen on
ollut tehtävässä yli 10 vuotta ja
vahtimestari Ari Haapoja muutaman vuoden. Ari on toiminut
ehtoollisavustajana Lakeuden Ris-

Levossa ja hiljaisuudessa
Kärsimys ja rakkaus

Nyt paaston aikana, kärsimysviikon lähestyessä olen
pohtinut Heikki Kotilan ajatuksia kärsimyksestä.
Kotila kirjoittaa, että kärsimys ja kipu ovat osa elämää. Aivan, kärsimys on osa elämää, mutta monesti
näkymättömissä, kotien yksityisyydessä. Jokainen on
tietoinen monenlaisen kärsimyksen läsnäolosta maailmassa. Jokainen toivoo, ettei sitä kohtaisi. Tuskin kukaan kuitenkaan selviää elämästä ilman kärsimystä.
Paastonaikana kirkko seuraa Jeesuksen matkaa kohti yhä syvenevää pimeyttä: yksinäisyyttä, hylkäämistä,
kipua ja kuolemaa. Ennen vanhaan puhuttiin kärsimyshistorian tutkistelusta.
Joskus on sanottu hyvin perustellusti, että kristinusko on väärällä tavalla juuttunut kuolemaan. Totta tietysti onkin, että kristillinen usko on ja sen tulee olla elämän ja toivon uskonto, mutta elämään kuuluu aina varjoja. Siksi Jeesuksen kärsimyksen seuraaminen ei ole
elämänkielteisyyttä vaan todellisuuden kohtaamista.
Omana aikanamme Jeesuksen kärsimystien esillä pitäminen auttaa muistamaan sitä kärsimystä, joka on kätketty pois silmistämme.
Kristinuskon Jumala on myötäkärsivä Jumala, joka
jakaa ihmisten elämän todellisuuden. Myötäkärsivä Jumala ei tarkkaile etäältä, miten tässä kärsimyksen maailmassa mahdetaan selvitä. Hän syntyy ihmiseksi ja on
kaikessa kiusattu niin kuin mekin.
Kun kysymme, kuka Jumala on, kohtaamme kärsivän jumalan. Jumalan poika on köyhä lapsi, joka kokee
pakolaisen osan. Hänestä kasvaa toisinajattelija ja hän
kokee vainon.
Paljon merkitsee sekin, että Jumalan pojalla on äiti, Neitsyt Maria, joka saa tuntea, miten kärsimyksen
miekka käy hänen sielunsa lävitse. Lopussa äiti seisoo
kuolleen poikansa ristin juurella.

tissä, mutta Jouko on jakanut ehtoollista myös muissa seurakunnissa, lähinnä Kansanlähetyksen
tapahtumissa.
- Tämä on arvokas tehtävä,
jossa haluan palvella seurakuntaa nöyrällä mielellä, kertoo
Jouko Ylinen ja muistuttaa, että
ehtoollisen jakaja ei vaikuta ehtoollisen pätevyyteen. Ehtoollinen on pätevä, kun pappi on sen
asettanut.
Monelle seurakuntalaiselle ehtoollishetki on merkittävä ja ehtoolliselle mennään valmistautuen ja hiljentyen.
- Kyllä siinä alttarilla näkee,
miten ehtoollinen vaikuttaa. Monet herkistyvät. Hetki on pyhä,
kertoo Ari Haapoja.
Jouko muistelee omaa kokemustaan vuodelta 2012, kun hän
oli sairaalassa menossa leikkaukseen ja sai ehtoollisen.
- Sairaalapappi jakoi ehtoollisen minulle ja vaimolleni juuri
ennen leikkausta. Se oli vahva ja
vaikuttava kokemus, kertoo Ylinen ja kiittelee kirkon tekemään
työtä sairaaloissa.
- Sairaalapappi kävi katsomassa myös leikkauksen jälkeen ja
kyseli kuulumiset. Se tuntui hyvältä, hän jatkaa.
Molemmat ehtoollisavustajat
rohkaisevat seurakuntalaisia ehtoolliselle.
- Ehtoollinen on seurakunnalle annettu suuri siunaus. On hienoa, että ihmiset tulevat ja tuovat
lapsiakin siunattaviksi. Erityisen
vaikuttavaa on, kun avioparit tulevat yhdessä toinen toistaan tukien ehtoollispöytään.
Minna Ylimäki-Hemminki

Hiljaisuuden toimintaa
Hiljaisuuden lähteellä
Lakeuden Ristin toimituskappelissa klo 17–18.
Kevään aiheena on Kuva ja sana sielun tulkkina.
Ke 1.4. Hiljaisen viikon rukoushetki: Johanna Rinkineva. Virikepuhe: Reijo Takamaa: Kuiskaava Lapin
hiljaisuus.
Ke 15.4. Rukoushetki ja virikepuhe: Johanna Rinkineva. Anna-Maija Raittilan runojen äärellä. ”Piilosta roudan alta”.
Hiljaisuuden retriitti
17.–19.4. Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella. Retriitin aihe on ”Emmauksen tiellä – salattua
Jumalaa kohtaamassa”.
30.10.–1.11. Pyhäinpäivän retriitti
Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella.
Retriitin aihe on ”Leonardo da Vincin pyhät kuvat”. Aiheeseen johdattaa Anja Ghiselli. Retriitin ohjaa Helena Turja. Retriitin hinta on 187 €, Seinäjoen seurakuntalainen 130 €. Ilmoittautuminen 16.10. mennessä: lapua.tuomiokapituli@evl.fi tai Leena Hirvelä, puh.0207630 923.
Gregoriaanisen laulun kurssi
Kurssi järjestetään kolmena viikonloppuna 28.–29.8.,
2.–4.10. ja 23.–25.10. yhteistyössä Sibelius Akatemian ja Seinäjoen Avoimen yliopiston kanssa. Kurssilla
opettaa gregoriaanisen laulun asiantuntija, musiikin
tohtori Hilkka-Liisa Vuori.

Kaikki tämä kertoo, että rakkaus ja kärsimys kietoutuvat yhteen. Jumala kärsii, koska hän on laupias ja ihmisiä rakastava.
Kärsimystä ei voi selittää. Olennaisempaa ehkä onkin, että kärsimyksen kohtaamiseen liittyy mahdollisuus syvään

yhteyteen. Jeesuksen kärsimys kertoo siitä, miten
Jumala jakaa meidän elämämme, ja se kutsuu meitä
jakamaan elämämme toisten kanssa.
			
Johanna Rinkineva
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Pääsiäispolku rakentuu yhteistyöllä

Kukko kiekuu, kun Pietari on hiilivalkealla ja kieltää Jeesuksen kolmasti. Leena Luokkamäki (vas.) ja Ritva Lipasti tutkivat, että kukko on varastossa säilynyt hyvässä kunnossa.

Öljymäellä Jeesus antoi lähetyskäskyn.

S

hoja, huiveja, matkoilta on ostettu aitoja arabikaapuja.

uuri urakka Eskoossa on taas
ohi. Viime viikolla sadat vieraat kiersivät terapiatalon pääsiäispolun, ja viime viikon torstaina vietettiin 20-vuotisjuhlaa.
Piispa Simo Peurakin oli vieraana. Taas kerran polku rakentui
yhteistyöllä. Vieraat saivat kokea
kärsimysviikon ja pääsiäisen tapahtumat kaikin aistein.
20-vuotisjuhlan alla kehitysvammaisteologi Leena Luokkamäki ja musiikkiterapeutti Ritva
Lipasti istahtivat muistelemaan,
miten kaikki oikein alkoi.
- Pienestä, sanovat Leena ja
Ritva.
- Eskoon ohjaajia oli koulutuksessa, jossa opiskeltiin kaikkien
aistien hyväksikäyttöä. Ensimmäinen askel oli aistipolku 21 vuotta
sitten, kertoo Leena Luokkamäki.
Suunnitelma jalostui. Syntyi
idea tehdä pääsiäisen tapahtumia
tutuksi hajun, äänen, tuntoaistin
ja näön avulla.
- Ensin oli pieni kokeilu, joka
tuntui hyvältä, seuraavana vuonna kutsuttiin enemmän ohjaajia
ja asukkaita mukaan. Kutsu kävi

myös Kärjen koululle, kertoo Ritva Lipasti.
Pääsiäispolkuun päädyttiin siksi, että pääsiäiseen liittyy paljon
vaikeita asioita sanoittaa kehitysvammaisille, esimerkiksi kuolema
ja ylösnousemus. Joulun tapahtumat ovat konkreettisia, on vauva,
eläimet tallissa, enkelit, kynttilät
ja kuusi. Joulukuvaelmia on esitetty vuosikymmeniä.
- Vuosien mittaan pääsiäispolku on muuttunut, mutta perusidea on edelleen sama. Enää eivät
saunassa tai uimahallissa kaakelit
näy, sanovat Leena ja Ritva.
20 vuoden aikana on hankittu
monenlaista tavaraa, ja naiset nauravat, että oikeastaan pääsiäispolkua rakennetaan ympäri vuoden.
Matkoilla ja markkinoilla tulee
eteen jotain, joka sopii pääsiäispolulle rekvisiitaksi. Kangasliikkeen
loppuunmyynnistä on ostettu 50
metriä valkoista kangasta, josta
tehdään Jeesuksen hauta terapiatalon salin varastoon, siviilipalvelusmiehet ovat maalanneet maisemia aaltopahville jne. Ohjaajat
ovat tuoneet kotoaan vanhoja ver-

Vastuuta jaettu
Jokainen mukana oleva osasto
vastaa oman näyttämönsä rakentamisesta ja Ritva Lipasti toimii
”laaduntarkkailijana”.
- Meillä on taitavia, innostuneita, idearikkaita ohjaajia osastoilla. Vuosien mittaan vastuualue
on saattanut muuttua. Joku on
todennut, että haluaakin rakentaa jotakin muuta jonkun muun
kanssa. Ohjaajille annetaan vain
rakenne, tieto tapahtumista ja väri- ja äänimaailma. Ei ole sama,
minkä väriset vaatteet minkin
kohtauksen esiintyjillä on yllään,
kertoo Ritva Lipasti.
Asukkaita on polun toteuttamisessa mukana yli 70, henkilökunnasta 20 henkilöä. Osa asukkaista voi olla mukana koko viiden päivän ajan, osa vain muutaman kerran. Asukkaiden kyvyt ja
taidot otetaan esitykseen mukaan
sellaisena kuin ne ovat. Kehitystä
ja muutosta on tapahtunut vuosien mittaan. Tänä vuonna oli mu-

Kuorman kantaja johdattaa

Ristin tie - kulkue-esitys liikkuu teatterin pääovien edestä kansalaistorin halki ja päättyy Lakeuden Ristin juurelle. Esitys avaa näkökulmia lähimmäisen auttamiseen ja johdattaa kohti pääsiäistä. Näyttelijöiden harjoituksissa etsittiin suihkulähteeltä asemia esitykseen.

T

aakkojen kantaminen, yhteisen vastuun ajatus on tämän
vuoden Risti tie -tapahtuman teema. Tapahtuma on Kansalaistorilla 27.3. kello 20.30 alkaen.
Kuorman kantaja johdattaa

yleisöä, jonka toivotaan osallistuvan kuorman eli kivien kantamiseen. Kuormat viedään tapahtuman päätteeksi ristin juurelle.
Käsikirjoituksen ovat tehneet
ja ohjauksesta huolehtivat Tanja

Huuskonen ja Venla Korja Kulttuurikollektiivi Sillasta. Venla
on tyytyväinen, että pääsiäistapahtumasta on tullut Seinäjoella
perinne.
Kansalaistorilla esiintyy parin-

kana myös Sedun lähihoitajaopiskelijoita.
- Eräs asukas lähtee aina pääsiäispolulle töihin, hän nukkuu
Getsemanen puutarhassa, mainitsee Leena Luokkamäki.
Asukkaat ja työntekijät ovat
pääsiäispolulla tasa-arvoisia, eikä
yleisö välttämättä aina tiedä, kuka
on kehitysvammainen.

Kuva: Unto Tapio

Eskoon terapiatalon muuttaminen
pääsiäispoluksi vie päivän. Tavaroita on varastoitu talon kellarin suureen varastoon, ”arvokkaammat”
tavarat löytyvät Ritva Lipastin musiikkiterapiahuoneen varastosta ja
kehitysvammateologin huoneen
kaapista ja kaapin päältä. Siellä on
esimerkiksi kukko ja kukon ”laulu”, jolla on tärkeä tehtävä polulla. Kun kukon kiekuminen kuuluu, voi seuraava ryhmä lähteä talon eteisestä kiertämään polkua.
Viime viikolla polun kiersi yli
50 ryhmää hoitokodeista, päiväkodeista, vanhainkodeista, kouluista
ja toimintakeskuksista - vauvasta

vaariin.
Kävijät ovat antaneet vuosien aikana palautetta, että polulla
on kaunista, eivätkä kehitysvammaiset ole niin pelottavia kuin
luultiin. Monille käynti Eskoossa on ensimmäinen. Koululaisilta
voi tulla jälkikäteen piirustuksia.
Getsemane ja sotilaat jäävät poikien mieleen, tyhjä hauta ja sen
enkeli tytöille.
Pääsiäispolku on myös interaktiivinen, sen kiertäjät osallistuvat
muutamiin virsiin, joiden lisäksi
kuullaan nauhalta mm. Mozartin
Requiemia, Ritva Lipasti laulaa ja
soittaa.
Tämän vuoden pääsiäispolkuviikko päättyi lauantaina non
stop –esityksiin, jolloin kehitysvammaisten omaiset ja ystävät
voivat kiertää polun. Iltapäivällä
polku purettiin parissa, kolmessa
tunnissa, tavarat pakattiin hyvin,
jokaisen pussin ja laatikon päälle
merkittiin tarkasti sisältö ja ne varastoitiin odottamaan ensi vuotta.
20 vuoden aikana pääsiäispolun on kokenut yli 20 000 kävijää.
Leena Hautala

kymmenen henkilön ryhmä harrastajanäyttelijöitä,
kuorolaisia
ja Jeesuksena on näyttelijä Jukka
Puronlahti.
Teatterin ravintolan ikkunan
viereen rakennetaan lava, jolla on
kolme kohtausta, jotka ovat Venla
Korjan mukaan naivistisia Jumala-uskoon liittyviä. Kansalaistorin
suihkulähteen allas kansitetaan ja
siinä on rytmillinen osuus tynnyrirumpuineen tavallisen ihmisen
kuormista. Jokaisella meistä on
oma taakkamme.
Tapahtumassa on mukana
taakkojen kantamiseen osallistuvia järjestöjä esittelemässä toimintaansa. Järjestöjen edustajia
haastatellaan heti tapahtuman
alussa. Mukana ovat Ei kiusata
ry, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry,
Olkkari – Kokemus- ja vertaistoimijat ry, SPR Seinäjoen osasto sekä Ystävän tupa - Seinäjoen
alueseurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus
Jeesuksen vuorisaarna kuullaan
tänä vuonna kaupungintalon parvekkeelta. Vuorisaarnan jälkeen
Gospelkuoro Verso laulaa ja Ystävän tupa jakaa leipää. Kulkue
päätyy lopulta Lakeuden Ristille,
jonka juurelle osallistujat voivat

laskea taakkansa.
Innostuneet näyttelijät kertovat, että tämän vuoden Ristin tie
on erilainen aikaisempiin verrattuna. Jännitystä kukaan ei ainakaan
tunnusta tuntevansa – ryhmässä
esiintyminen vie paineet pois.
Pääsiäistapahtuma alkaa 27.3.
kello 18 Seinäjoen kaupunginteatterissa Amadeus-näytelmän esityksellä, jatkuu kello 20.30 Ristin
tiellä Kansalaistorilla ja kello 21.30
alkaa Mozartin Requiem Lakeuden Ristissä. Teatteriin ja kirkkoon
myydään yhteislippuja teatterilla,
vain näytelmään teatterilla, vain
Requiemin esitykseen musiikkiopiston toimistossa ja kirkon ovella. Kansalaistorille on vapaa pääsy.
Requiemin esityksen kapellimestarina on Tuomas Hannikainen. Seinäjoen kaupunginorkesterin solisteina ovat Tuuli Lindeberg,
sopraano, Essi Luttinen, altto,
Baard Gagnum, tenori, Markus
Suihkonen, basso. Kuoron on valmentanut Johanna Ojala-Haapala.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Seinäjoen kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginorkesteri, Seinäjoen seurakunta ja Kulttuurikollektiivi Silta.
Leena Hautala

Palmusunnuntaista
pääsiäiseen

Lakeuden Risti
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Hiljainen viikko ja pääsiäinen Seinäjoen seurakunnassa

Tervetuloa kirkkoon!
Perjantai 27.3.

Ristin tie -tapahtuma
Klo 17.30 Amadeus, Seinäjoen kaupunginteatteri (liput
Seinäjoen kaupunginteatteri)
Klo 20.30 Ristin tie - Kuormia (k)annettavaksi, Kansalaistori (vapaa pääsy)
Klo 21.30 Mozartin Requiem, Lakeuden Risti (liput ovelta tai Musiikkiopiston toimisto,
yhteislippu teatteriin ja kirkkoon kaupunginteatterin lipunmyynti)

Palmusunnuntai 29.3.
Kunnian kuninkaan
alennustie

Klo 10 messu, Lakeuden Risti, Peltoketo, saarna Esa Lipasti,
Polso, Psalmilaulukuoro
Klo 10 jumalanpalvelus, Nurmon kirkko, Maunumaa, Ylinen, Jasmin Pekola ja Noora
Kinnunen, laulu
Klo 10 messu, Peräseinäjoen kirkko, Hietala, Jukka Salo,
Ågren, Anniina Ylinen, Pauliina
Happonen. Herättäjän kirkkopyhä. Messun jälkeen kirkkokahvit ja siioninvirsiseurat Peräseinäjoen seurakuntatalolla, puhujina Jukka Salo, Irja Hietala,
Jari Jaskari.
Klo 10 sanajumalanpalvelus,
vauvakirkko, Ylistaron kirkko,
erityisesti vuoden 2014 vauvat
perheineen kutsutaan kirkkoon,
Happonen, Petäjä
Klo 11 Yhteisvastuulounas,
Ylistaron seurakuntatalo, hinnat: 10/5/0 €
Klo 17 Kohtaamispaikkamessu, seurakuntasali (Kansanlähetys), Turja
Klo 17 ”Valos anna mulle
loistaa” -konsertti, Hyllykallion
srk-koti, Jussila, Ylinen. Bachin
säveliä hiljaiselle viikolle. Kahvitarjoilu.
Klo 18 nojatuolikirkko, Törnävän kirkko, Lampila, Jaakko
Laakso, laulu ja kitara, Anna Heinola, piano ja laulu, Kaisla Pesonen, laulu, Taruliisa Tuokkola,
sello ja laulu

Hiljaisen viikon
maanantai 30.3.

Jeesus Getsemanessa

Klo 13 diakoniatyön pääsiäishetki, Hyllykallion srk-koti,
Latikka, Kankaanpää, Nahkuri,
Juurakko
Klo 13.30 viikkomessu, Pihapihlaja-koti, Lampila, Polso, (järj.
Huhtalan aluevastuuryhmä)
Klo 19 viikkomessu, Lakeuden Risti, Lampila, saarna Tapio
Ikola, Polso, HY-kuoro. Kirkkokahvi klo 18.30, vapaaeht. kahviraha. Järj. Seinäjoen reserviläiset

Klo 19 ahtikirkko, Nurmon
kirkko, Niskanen, Ylinen
Klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko, Kauneimmat hengelliset
laulut -yhteislauluilta, Peräseinäjoen kirkko, Ylinen, Ågren
Klo 19 Kauneimmat hengelliset laulut -yhteislaulutilaisuus,
Ylistaron kirkko, Veikkola, Petäjä

Hiljaisen viikon
tiistai 31.3.

Jeesus tutkittavana

Klo 14 viikkomessu, Lakeuden Risti, Saaristo, Polso
Klo 19 Rakkaimmat hengelliset laulut, Lakeuden Risti, Lassila, Polso, Modus-kvartetti
Klo 19 ahtikirkko, Nurmon
kirkko, Niskanen, Ylinen, Seniorikuoro
Klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko, Peräseinäjoen kirkko, ehtoollinen, Hietala, Jonna
Ahoi
Klo 19 hiljaisen viikon messu, Ylistaron kirkko, Happonen,
bändisäestys. Kutsuttuna Ylistaron kesän 2015 rippikoululaiset
perheineen

Hiljaisen viikon
keskiviikko 1.4.
Jeesus tuomitaan

Klo 9 ja 12 alakoulujen pääsiäiskirkot, Lakeuden Risti
Klo 10 lasten pääsiäiskirkko,
Ylistaron kirkko, Veikkola, Petäjä
Klo 10.30–13 pääsiäistori Peräseinäjoen seurakuntatalolla lähetystyön hyväksi, keittolounas
ja pullakahvit. Myynnissä leivonnaisia, arpoja ym. Lahjoituksia (leivonnaisia, leivontatarvikkeita, arpavoittoja) voi toimittaa
seurakuntatalolle 31.3. mennessä. Lisätiedot Minna Aho, puh.
044 735 6281
Klo 17 Hiljaisuuden lähteellä -ilta, Lakeuden Ristin toimituskappeli, Turja, Polso
Klo 18 hiljaisen viikon messu, Kitinojan kirkko, Happonen, Johanna Tuurinkoski
Klo 18 vanhemmanväen kerho, ohjelmassa aluksi pääsiäisruokailu (6 €) srk-talolla, jonka jälkeen osallistumme iltakirkkoon
Klo 19 hiljaisen viikon messu, Ylistaron kirkko, Veikkola,
Lainimo, Petäjä, lapsikuoro Ilosanoma
Klo 19 viikkomessu, Törnävän kirkko (Rauhanyhdistys),
Pitkäranta, saarna Ilkka Lehto,
Lahtinen
Klo 19 ahtikirkko, Nurmon
kirkko, Juusola-Vänskä, teol. yo
Aaro Panula, Jussila
Klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko, Peräseinäjoen kirkko,
Ylinen, Ågren

Kiirastorstai 2.4.
Pyhä ehtoollinen

Klo 19 messu, Lakeuden Risti, Rantala, Latva-Nikkola, Ojala-Haapala, Lakeuden Ristin kamarikuoro
Klo 19 messu, Törnävän kirkko, J. Salo, Härkönen, Polso
Klo 19 messu, Nurmon kirkko, Hirvilammi, Jussila, lauluryhmä Marena
Klo 19 messu, Peräseinäjoen
kirkko, Ylinen, Hietala, Ågren
Klo 19 messu, Ylistaron kirkko, Lainimo, Happonen, Tapio
Hautala, Untamalan kuoro

Pitkäperjantai 3.4.
Jumalan Karitsa

Klo 10 jumalanpalvelus, Lakeuden Risti, Pitkäranta, Salumäe, Seinäjoen kirkkokuoro
Klo 10 jumalanpalvelus, Nurmon kirkko, Hirvilammi, Jussila, kirkkokuoro
Klo 10 jumalanpalvelus, Peräseinäjoen kirkko, Hietala,
Ågren, kirkkokuoro
Klo 10 jumalanpalvelus, Ylistaron kirkko, Veikkola, Lainimo, Petäjä, kirkkokuoro
Klo 12 jumalanpalvelus, Myllykosken yhteistalo, Ylistaro,
Lainimo, Petäjä
Klo 14 maakunnallinen Ristin
juhla, Seinäjoen seurakuntasali,
Lauri Annala, Pekka Kiviranta,
Lassila, Leo Norja, HY-kuoro,
joht. Martti Hemminki (Evankelinen Lähetysyhdistys ELY)
Klo 14 hartaus, karavaanarialueen Vankkuritupa, Kalajärvi, kahvit klo 14, hartaus n. klo
14.30, Hietala, Ågren
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki, Törnävän kirkko, Härkönen, Salumäe, Törnävä-kvartetti
Klo 18.30 Ristin juhla,
Honkakylän kylätalo, Pitkäranta, Lahtinen
Klo 19 perinteinen pitkäperjantain ehtoollisen vietto, Nurmon kirkko, Maunumaa, Jussila.
Jumalanpalveluksen jälkeen konsertti Nurmon srk-koti, esiintyy
duo Mika Nuorva ja Esko Turpeinen. Kahvitarjoilu. Järj. Nurmon kappeliseurakunnan nuorisotyö ja Herättäjä-Yhdistys

Hiljainen lauantai 4.4.
Jeesus haudassa – Kristus
on voittanut kuoleman

Klo 22 pääsiäisyön messu,
Törnävän kirkko, Latva-Nikkola, Peltoketo, Eerika Saarikoski
Klo 23 pääsiäisyön messu, Ylistaron kirkko, Happonen, No Tune
Brothers säestää, messun jälkeen
kirkkokahvit Ojalan pappilassa

Pääsiäispäivä
sunnuntai 5.4.

Kristus on ylösnoussut
Klo 8 pääsiäisaamun rukoushetki, iso siunauskappeli, Lassila, Salumäe, Seinäjoen kirkkokuoro
Klo 10 messu, Lakeuden Risti, J. Salo, saarna Rantala, Lahtinen, Lakeuden Ristin kuoro
Klo 10 messu, Nurmon kirkko, Maunumaa, Juusola-Vänskä, Ylinen, Veteraanien kööri,
Seniorikuoro ja Kaarlo Karvinen, trumpetti
Klo 10 messu, Peräseinäjoen
kirkko, Hietala, Ylinen, Ågren,
Peräkamarikuoro, Jp-ryhmä.
Kirkkokahvit kirkossa.
Klo 10 messu, Ylistaron kirkko, Lainimo, Veikkola, Petäjä,
Komian Kirkon Kvartetti
Klo 13 (1 pm.) Sunday Prayer,
Lakeuden Risti Chapel (toimituskappeli)
Klo 15 perheväen messu, Lakeuden Risti, Peltoketo, Härkönen, Lahtinen
Klo 17 pääsiäisen ehtoollishetki, Hyllykallion srk-koti, Hirvilammi

2. pääsiäispäivä
maanantai 6.4.

Ylösnousseen kohtaaminen

Klo 10 jumalanpalvelus,
Nurmon kirkko, Maunumaa,
teol. yo Aaro Panula, Ylinen,
Pirkko Rankila, laulu
Klo 10 messu, Ylistaron kirkko, Veikkola, Lainimo, Petäjä,
Rami Loukola, urut
Klo 12 jumalanpalvelus, Ylijoen kerhotupa, Maunumaa,
teol. yo Aaro Panula
Klo 16 perhejumalanpalvelus, Peräseinäjoen kirkko, Ylinen, Hietala, Ågren, perhekerholaiset. Kirkkomehut ja -kahvit kirkossa. Huom. aika!
Klo 18 messu, Lakeuden Risti (HUOM! klo 10 ei jumalanpalvelusta) J. Salo, Latva-Nikkola, Ojala-Haapala

Pääsiäisen
jälkeinen viikko
eli pääsiäisviikko
Pääsiäisviikon tiistai 7.4.
klo 18 viikkomessu, Lakeuden
Risti, Pitkäranta, Salumäe, Pirkko Rankila, laulu
Pääsiäisviikon keskiviikko
8.4. klo 18 viikkomessu, Lakeuden Risti, Lassila, Polso, Psalmilaulukuoro, Verso
Pääsiäisviikon torstai 9.4.
klo 18 viikkomessu, Lakeuden
Risti, Peltoketo, Polso, HY-kuoro
Pääsiäisviikon
perjantai
10.4. klo 18 viikkomessu, Lakeuden Risti, Lampila, Väinölä
Pääsiäisviikon lauantai 11.4.
klo 18 viikkomessu, Lakeuden
Risti, Saaristo, Polso

1. sunnuntai
pääsiäisestä 12.4.

Ylösnousseen todistajia
Klo 10 messu, Lakeuden Risti, Lassila, saarna Jussi Peräaho,
Salumäe, Uusheräyksen kirkkopyhä
Klo 13 (1 pm.) Sunday
Prayer, Lakeuden Risti Chapel
(toimituskappeli)
Klo 16 vauvakirkko, Lakeuden Risti, Peltoketo
Klo 18 messu, Törnävän kirkko, Lampila, Polso
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Kiirastorstaina ehtoolliselle
K

Pitkänäperjantaina alttarilla ei ole kukkia tai kynttilöitä, mutta alttarille voidaan laittaa orjantappurakruunu tai viisi punaista ruusua merkiksi Jeesuksen viidestä haavasta.

iirastorstai on evankelisluterilaisessa kirkossa vuoden
neljänneksi suosituin kirkossakäyntipäivä.
Ehtoolliskirkossa
käy lähes 130 000 suomalaista.
Kiirastorstain liturginen väri on violetti tai sininen, kuten
muinakin hiljaisen viikon päivinä. Kiirastorstain messun päätteeksi hyvin monissa kirkoissa
poistetaan violetit tekstiilit ja
vaihdetaan ne mustiin. Yleensä
myös viimeinen virsi veisataan
ilman säestystä, ja kirkosta valot
sammutetaan. Seurakunta valmistautuu suremaan Kristuksen
ristinkuolemaa.
Lakeuden Ristissä poistetaan
alttarilta ja saarnatuolista violetit tekstiilit, kukat ja kynttilät ja
tilalle laitetaan mustat tekstiilit.
Törnävän kirkossa tehdään samoin, ja siellä punainen, samettinen alttarikaide peitetään mustalla kankaalla.
Peräseinäjoen kirkossakin kiirastorstain messun lopussa vaihdetaan mustat tekstiilit alttarille,
alttarikaiteelle ja saarnatuoliin.
Nurmon kirkossa kynttilät kannetaan pois, mustalla vaatteella
peitetään alttari ja saarnatuoli.
Valojen himmentyessä kokonaan
mustalla alttarilla lepää viisi verenpunaista ruusua. Ylistaron
kirkossa kynttilät sammutetaan,

valot himmennetään ja viimeinen
virsi veisataan ilman säestystä.
Kiirastorstain messu ja sen
päätös on hyvin vaikuttava niin
sisällöltään kuin sanomaltaankin.
Pitkäperjantai on vuoden ainoa pyhä, jonka liturginen väri
on musta. Kirkon alttarikin verhotaan silloin mustalla. Musta
alttarivaate on ollut kuin surupuku, johon pukeutumalla morsian (seurakunta) ilmaisee murheensa ylkänsä (Kristus) kuoleman johdosta.
Jumalanpalvelus on pitkäperjantaina
mahdollisimman
yksinkertainen. Urut ja kellot
vaikenevat. Riisutulle alttarille
kuuluu vain krusifiksi, ristiinnaulitun kuva. Kukkia ei ole,
korkeintaan orjantappurakruunu muistuttamassa Jeesuksen
kärsimyksestä.
Pääsiäisaamuna alttaritekstiilit ovat valkoiset. Valkoinen väri
kuvaa iloa, kiitosta, puhtautta ja
autuutta. Se on myös Jumalan,
Kristuksen, taivaan enkelien ja
pyhien symboli. Valkoista käytetään kirkkovuoden suurina juhlapäivinä kuten jouluyönä ja joulupäivänä, pääsiäisyönä ja pääsiäispäivinä sekä loppiaisena ja mikkelinpäivänä. Valkoisen rinnalla
voidaan käyttää myös hopean ja
kullan värejä.

Kärsimysviikosta
pääsiäisen riemuun
P

ääsiäistä juhlitaan tänä vuonna Seinäjoen alueseurakunnassa ”pitkän kaavan mukaan”.
Pääsiäisviikolla eli pääsiäisen jälkeisellä viikolla on rukoushetki ja
ehtoollisen vietto joka ilta Lakeuden Ristissä.
- Pääsiäisen vietto pysähtyy
kuin seinään, ensimmäiseen pääsiäispäivään. Kuitenkin pääsiäispäivää seuraavan kahdeksan päivän jaksona on jo 200–300-luvulta lähtien pidetty päivittäin
jumalanpalvelus, jossa on luettu
kertomuksia ylösnousseen Vapahtajan ilmestymisestä oppilailleen.
Keskeisenä aiheena on vaeltaminen uudessa elämässä, valossa, selittää pastori Merja Lampila.
Kanttori Tea Polso sanoo, että
koska pääsiäinen on kristikunnan
suurin juhla, on valitettavaa, että
ylösnousemuksen riemu jää kirkossamme vain pääsiäispäivään.
Pääsiäisen jälkeisen viikon jokailtaiset tilaisuudet Lakeuden
Ristissä kello 18 tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen arjen
keskellä, pääsiäisen riemun kokemiseen yhdessä. Nyt vietetään
pääsiäisviikkoa Seinäjoen alueseurakunnassa ensimmäistä kertaa.
- Noin 45 minuutin tilaisuuksissa on keskeisenä ehtoollinen,
Jeesuksen ylösnousemuksen todentaminen, sanoo Merja Lampila.
Hän korostaa, että uskon kannalta pääsiäisen ilo on tärkeää.
Tärkeää on tietysti kärsimyskin,
mutta ilman ylösnousemusta jäisimme kärsimykseen. Tästähän
luterilaisia syytetään, miten uskomme on synkkää ja jäämme

pitkänperjantain tapahtumiin.
Hiljaista viikkoa eli kärsimysviikkoa vietetään alueseurakunnassa perinteisesti. Koko viikon
ohjelma löytyy toisaalta lehdestä.

Arjen rukoushetki
Kokeiluna järjestetään Lakeuden
Ristissä pääsiäisviikon jälkeen
huhti- ja toukokuun aikana joka
torstai kello 12 arjen rukoushetki, johon voi tulla hiljentymään
vaikka lounastunnilla.
Rukoushetken voi toimittaa
pappi, kanttori tai seurakuntalainen. Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Merja Lampilalle tai Tea
Polsolle.

Uskon kannalta
pääsiäisen ilo
on tärkeää.
Tärkeää on tietysti
kärsimyskin, mutta
ilman ylösnousemusta
jäisimme kärsimykseen.

KUUNTELE SEURAKUNNAN

RADIO-OHJELMIA

Radio Dei

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

City Pohjanmaa

ti klo 16.20, 98,2 MHz

Radio Dei

ti klo 16.50, 89,4 MHz

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

Iskelmä Pohjanmaa
pe klo 12, 96,9 MHz

Lakeuden Risti
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Varkkakerhossa viihdytään

H

onkakylän koulun salissa raikuu. Seitsemän kerholaista
ja nuorisotyönohjaaja Maiju Pitkäranta saavat aikaan melkoisen
metelin. Nyt kerhossa vietetään
leikkipäivää.
Varkka- eli varhaisnuorten kerhoja on eri puolilla seurakuntaa.
Suurimmassa osassa ohjaajina
ovat koulutetut yli 13-vuotiaat
nuoret, joissakin kerhoissa ohjaajana on nuorisotyönohjaaja.
Honkakylän kerhossa Hanna-ohjaaja sattui juuri jutuntekopäivänä olemaan sairaana.
Salissa ”pössöttäminen” on kerholaisten mielestä ehdottomasti mukavinta. Suosikkileikki on
amerikkalainen polttopallo, jossa
juostaan hurjasti ja yritetään osua
pallolla toiseen leikkijään. Monet
tuntevat perinteisen piiripolttopallon, amerikkalainen eroaa siitä
hieman. Nyt olivat kerholeikkeinä
myös lohikäärmeen hännän takaaajo, kääpiöt, jättiläiset ja velhot ja
porukka jaettiin myös mustiin ja
valkoisiin lampaisiin, jotka jahtasivat toisiaan.
Kerholaiset kertovat, että heidän muita suosikkejaan ovat askartelu ja nyyttärit, vähän rukoi-

Tuhansia osallistujia
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita oli Honkakylän kerhossa, kun vietettiin leikkipäivää. Tässä mustat ja valkoiset lampaat jahtaavat toisiaan. Nuorisotyönohjaaja Maiju Pitkäranta (oik.) seuraa
tilannetta.
leminenkin. Seuraavalla kerhokerralla Maiju lupasikin ohjelmaan askartelua.
Kerhoja on erikseen tytöille ja
pojille ja lisäksi tyttöjen ja poi-

kien yhteisiä, kuten esimerkiksi
Honkakylän kerho on. Ohjelmassa on leikkimistä, askartelua, laulamista jne. Jotkut kerhot keskittyvät vaikkapa kokkailuun.

Isoset valmiina rippikoululeirille

R

ippikoululeiri kuuluu nuorten kesään joko leiriläisenä
tai isosena.
Peräseinäjoelta kotoisin olevat Salla-Mari Toivanen, 16 ja
Mari Taikina-aho, 15, odottavat
jo kovasti tulevan kesän rippikoululeirejä Ahonniemessä, jossa
he toimivat isosena. Molempien
oma rippikoulu viime kesänä oli
onnistunut. Mari kävi rippikoululeirin ja Salla-Mari yksityisrippikoulun.
- Tapasimme papin kanssa
monta kertaa ja kävimme läpi
kristinuskon perusasiat. Se oli
mielenkiintoista ja hyödyllistä ja
sain kysellä paljon kun olin yksin
oppilaana, sanoo Salla-Mari.
Molemmat sanovat, että kristilliset asiat tulivat rippikoulun
myötä tutummaksi ja seurakunta läheisemmäksi. Molemmat ilmoittautuivat empimättä isostoimintaan. He toimivat myös kerhonohjaajina.
- Rippikoulusta jäi hyvät
muistot. Vieläkin monet rippi-

Salla-Mari Toivanen ja Mari Taikina-aho odottavat kesän rippikoululeiriä, jossa he ovat isosina.
koulussa opitut asiat, kuten käskyt, ovat hyvin muistissa, he kertovat.
Joka kolmas rippikoulun käyneestä seinäjokelaisnuorista il-

Kipinä-leiri lähestyy

H

einäkuussa järjestetään legendaarinen Kipinä-Spark
suurleiri pojille ja tytöille Partaharjulla, Pieksämäellä. Leirinuotioita, seikkailuja, askartelua, uusia ystäviä, jännitystä, rauhoittumista, hartaita hetkiä, riemukasta
menoa, kilpailuja, telttaelämää ja
paljon muuta. Ilmoittautuminen
on meneillään!
Partaharjulla, Pieksämäen leiriparatiisissa, järjestetään suurleirejä neljän vuoden välein ja ne
kokoavat noin 2 000 leiriläistä eri
puolilta Suomea.
Leirille kutsutaan mukaan
noin 10–14-vuotiaita poikia ja
tyttöjä sekä myös perheitä. Seinäjoen alueseurakunnan ja Nurmon
kappeliseurakunnan ilmoittautu-

elo-syyskuun vaihteessa, joulun ja
hiihtoloman aikana pidetään taukoa ja kevätkausi päättyy huhtitoukokuussa hieman vaihdellen
seurakunnan eri alueilla.
Jokaiseen kerhoon sisältyy
myös aina hiljentyminen. Honkakylän kerholaisille Maiju kertoo
tällä kerralla, että varhaisnuorisoja nuorisotyö ovat tänä vuonna
seurakunnassa erityisen huomion
kohteena, painopistealueena. Hän
kertoi myös lasten evankeliumista,
ja Meri sai lukea kerhorukouksen
kokoontumisen päätteeksi.
Honkakylän kerhossa olivat
mukana Arttu Heikkilä, Seidi
Länsikallio, Meri Anttila, Viisi
Behm, Noora Niemi, Iitu Leppinen ja Juuli Peltola.

miset ovat alkaneet. Ylistaron ja
Peräseinäjoen nuorisotyöntekijöiltä saa lisätietoa.
Leirin hinta on 70 € (sisaralennus 20 €). Leirille voi myös perheenä! Hinta aikuiselta myös 70 €.
Linkki Seinäjoen alueseurakunnan ilmoittautumiseen:
bit.ly/kipina_sjk
Linkki Nurmon kappeliseurakunnan ilmoittautumiseen:
bit.ly/Kipinä2015Nurmo
Ensi kesän Kipinä-Spark leiristä
löytyy jo nyt valtavasti tietoa netistä, esimerkiksi:
http://bit.ly/srk_uutiset_kipina
http://kipina.jiipeenetti.fi/

moittautuu isoseksi. Isostoiminta
onkin kirkon suurin vapaaehtoistyön muoto.
Minna Ylimäki-Hemminki

Twitter: #kipinaspark2015
Facebook: www.facebook.com/
kipina2015
Youtube: https://www.youtube.
com/user/Jiipeenetti
Leirin pääjärjestäjänä toimii
PTK - Poikien ja Tyttöjen Keskus, valtakunnallinen varhaisnuorisotyön palvelujärjestö. Leiriä rakentamassa ovat PTK:n piirit, evankelisluterilaisen kirkon
kirkkohallitus, hiippakunnat ja
paikallisseurakunnat sekä yhteistyökumppaneina Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu,
Changemaker ja Seurakuntien
Lapsityön Keskus.

Varhaisnuorten
kerhoihin
kutsutaan 7–12-vuotiaita tyttöjä
ja poikia. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua eikä osallistuminen
maksa mitään. Kerhokausi alkaa

Vuonna 2013 Seinäjoen seurakunnassa varhaisnuorten kerholaisia oli kaikkiaan 915. Leireille ja leirikouluihin osallistui yli 1
700 alakouluikäistä, kymppisynttäreille ja Big night –iltoihin osallistui yli 3 200 varhaisnuorta.
Leena Hautala
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M

erja Kramsu Pietarista kertoo, että hänen työkautensa Inkerin kirkossa päättyy huhtikuun alkupäivinä.
- En enää muista monesko työkausi tämä on. Sekosin laskuissani jo vuosia sitten. Huhtikuun alussa palaan
Suomeen noin vajaan viiden kuukauden ajaksi. Jos Jumala suo, niin elokuun loppupuolella palaan takaisin.
Työluvan- ja viisumin olen jo saanut, joten viralliset asiat ovat joltisenkin hyvin kunnossa, kirjoittaa Merja.
- Nyt pitäisi kai katsoa taaksepäin ja miettiä mitä
on saanut aikaan? Vai lieneekö se ollenkaan tarpeen?
Oikeampaa on kiittää teitä lähettäjiä ja ystäviä tuesta ja rakkaudestanne minua, työtäni ja Inkerin kirkkoa kohtaan. Ihmisen panos on oikeastaan inhimillisesti katsoen aika pieni. Jumala suuri ja Kristuksen
armo loppumaton.
- Maailmanpoliittinen tilanne on kärjistynyt tämän
työkauteni aikana. Erityisesti lännen ja Venäjän välit
eivät nyt ole parhaat mahdolliset. Tilanteen seuraaminen ja siitä johtuvan inhimillisen hädän näkeminen
johtaa moniin kysymyksiin. Vastaukset taas riippuvat
siitä, kenelle kysymykset asettaa.
- Tässä tilanteessa me Pietarissa työskentelevät
suomalaiset, myös muut kuin kirkossa työskentelevät, saimme yllättävää rohkaisua. Pääkonsulaatin järjestämässä luentotilaisuudessa suuren tutkimuslaitoksen arvostettu johtaja sanoi, että nyt on hyvin tärkeää, että me olemme täällä. Elämme ja toimimme
muuttuneessa poliittisessa tilanteessa aivan normaalisti edustaen, paitsi omaa työnantajaamme, myös rakasta isänmaatamme Suomea, ja jopa koko Eurooppaa! kirjoittaa Merja Kramsu Pietarista.
Merja Kramsu on päättänyt lähteä uudelle työkaudelle Pietariin elokuussa 2015. Sitä ennen on aika hoitaa Suomen(kin) asioita, levätä, tavata ystäviä ja lähettäjiä ja Suomen Lähetysseuran väkeä. Hänen nimikkoseurakuntavierailunsa ovat 6.5.- 10.6. ja lähtöjakso on
3.8.-16.8. jolloin on myös seurakuntavierailuja.
Vauvauutisia Nepalista
- Aurinkoisia terveisiä Kathmandusta! kirjoittavat Sara ja Prakash Dhajkal Nepalista.
- Uusi vuosi on alkanut vauhdilla ja tohinalla. Ensinnäkin, kiitos rukouksin siivitetyistä joulukorteista ja lahjoista! On aina voimaannuttava tunne kuulla, kuinka meitä tuetaan ajatuksin ja rukouksin. Vietimme joulun Kambodian ja Taiwanin lähetti- kollegoiden, Londojen perheen ja Kaija Grundellin kanssa Vietnamissa. Uudenvuoden vietimme Prakaksen

Niko, Prakash ja Sara Dhakal.
perheen luona Sindhulissa. Molemmat viikot olivat
ikimuistoista ja siunattua aikaa.
- Toiseksi iloisia uutisia: meille syntyy elokuussa
uusi perheenjäsen. Toivomme, että muistatte Saraa
ja tulevaa lasta rukouksissa.
Sara kertoo, että marraskuun lopulla oli vieraana
ryhmä Tuusulan seurakunnasta. Ryhmä vietti Nepalissa viikon, jonka aikana ohjelmassa oli kulttuuriorientaatiota, tutustumista Lähetysseura työhön sekä
nähtävyyksien ja maisemien ihastelua.
-Koin oloni siunatuksi, kun sain Mandiran ja paikallisoppaan ammattitaidon avustuksella ohjata ensimmäisen vierailevan ryhmäni täällä, ja matka sujui pääsääntöisesti hyvin. Ryhmäläiset pysyivät matkan aikana pääosin terveinä, ja ryhmälle jäi viikosta monipuolinen ja mukava kokemus, kertoo Sara.
- Tammikuun lopulla vietimme viikonlopun työntekijäpäivillä Gokarna Forest Resortissa. Siellä saimme viettää aikaa yhdessä työasioita käsitellen, virkis-

Perheuutisia
Hautaan siunattu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Lea Amanda Iitola 94 v,Veikko Johannes Varamäki 88 v, Hilkka Kaarina Västi 86 v,Viivi Sofia Rintakorpi 92 v, Lauri Johannes Kahila 90
v, Voitto Matias Lohikoski 86 v, Hilda Annikki Kangasluoma 84 v, Pirkko Liisa Anneli Uusimaa 84 v, Sisko Olga Eliisa Nokia 83 v, Marjatta
Kaarina Vihertola 69 v, Laina Sofia
Vainio 98 v, Ilona Viitala 85 v, Maija Liisa Salo 85 v, Mauri Kejonen 83
v,Tapani Juhani Sariola 80 v, Vieno
Regina Mäkelä 101 v, Anna-Liisa Ylitalo 93 v, Helga Helena Tervala 86 v,
Asko Matti Lieste 84 v, Jorma Mikael Hänninen 79 v, Eero Helmeri Mäkinen 77 v, Risto Ilmari Junila 68 v,
Ulla Eliisa Saranpää 63 v, Oiva Samuel Peltola 93 v, Kaarina Lintonen
92 v, Sirkka Kyllikki Saunamäki 90
v, Terttu Tellervo Kivistö 84 v, Maire
Vappu Kaarina Välikangas 84 v, Erkki Henrik Lyly 78 v, Seija Hannele
Kosola 63 v, Riitta Helena Hietala 60
v, Lauri Elias Mäkynen 92 v, Anneli
Heleena Mäkynen 76 v, Markku Tapani Vuori 64 v, Ritva Inkeri Koivunen 61 v, Virpi Johanna Viitasalo 51
v, Elsa Elvira Manner 97 v, Ilmi Ma-

ria Soivio 94 v, Eeva Irma Koivusalo 82v, Matti Vesteri Vuokoski 80v,
Gösta Rafael Malmimaa 79 v, Veikko Kivipelto 78 v, Liisa Kyllikki Vuolle 75 v, Martti Ilmari Sihvonen 69
v, Birgitta Inkeri Hämäläinen 46 v,
Jaana Marjukka Hautala 39 v, Pentti
Juhani Backman 89 v, Erkki Johannes Järvenpää 83 v, Raili Vilhelmiina Lehtimäki 81 v, Helena Kyllikki
Salokorpi 70 v, Jorma Heikki LatvaKarjanmaa 58 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Reijo Olavi Lahti 56 v, Eine Susanna Mäenpää 86 v, Veikko Matti
Ahlholm 64 v, Matti Pekka Mäkelä 67 v, Juhani Matti Kankaanpää
82 v, Martti Viljam Keskimäki 81
v, Mirja Anneli Kujala 78 v, Pirkko
Kaarina Keskinen 61 v, Erkki Palomäki 89 v, Eero Kalervo Kuoppala
87 v, Jarmo Olavi Koivu 40 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Esteri Sofia Niinisalo 94 v,
Arvo Eemil Jokela 97 v, Hilkka Annikki Männikkö 78 v, Helena Vanha-aho 76 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta: Ahti Eemeli Kiikeri 90 v, Paavo Iisakki Haanpää 88 v, Signe Sofia Soininen 91 v, Siiri Marjatta Rintamäki 92 v, Helli Elisabet Keisala 97 v,

Taimi Tellervo Haapala 87 v, Anneli Heleena Mäkynen 76 v, Elsa Maria
Rintaholkko 82 v, Elli Susanna Setämäki 90 v, Manne Jooseppi Nyrhinen 91 v, Pauli Johannes Valli 64 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Jarkko Oskari Rintala ja Hannele
Marja Eliisa Hill, Antti Henrikki AlaPrinkkilä ja Tanja Annika Koskiniemi, Ville Valtteri Kakkori ja Maiju
Leena Susanna Dorrendorff, Tuomo Antero Haapoja ja Riikka Saila Johanna Korpilahti, Matti Antero Kortesmäki ja Helena Maarit
Rihtola, Ville Petteri Mäensivu ja
Jenna Mari Korkiamäki, Jaska Nukari ja Kirsi Marianne Alanen, Mika Petri Juhani Kankaanpää ja Anu
Susan Kaartinen.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Raine Johannes Esko ja Marjukka
Eliisa Kalijärvi, Mikko-Pekka Johannes Haavisto ja Taina Satu Marianne Palovuori.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Kimmo Juha-Matti Perämäki ja Marjo Hannele Paussu, Joni Johannes
Viitala ja Tiina-Liisa Anniina Hakala.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Hertta Aura Aliisa Honkimäki, Max
William Nevalainen, Iida Emilia Puk-

täytyen ja saunoen. Oli todella rentouttavaa päästä
pois Kathmandun saasteista ja pitää huolta hyvinvoinnistamme. Se on täällä tärkeää muistaa ja vaikuttaa myös työssä jaksamiseen.
Rukousaiheita:
- Prakashin työ
- Perheen terveys: Saran raskaus ja terveys sen aikana
- DEP-vammaisten voimaannuttamisprojekti
- Lähetysseuran työ Nepalissa
Terveisin
Prakash ja Sara Dhakal c/o FELM
G.P.O.Box 8975 E.P.C. 2250
Kathmandu, Nepal
sara.dhakal@felm.org
prakash.dhakal@felm.org

kinen, Samuel Hermanni Sipilä,Siiri
Adalmiina Häkki, Ilona Vanilja Jouppila, Lauri Aukusti Rajala, Viivi Iida
Sofia Rantamäki, Angelo Sebastian
Benjam Stenroth, Onni Antero Tapola, Anna Kukka Valentiina Kangastupa, Eemil Luka Aleksanteri ja
Alina Ida Vilhelmiina Karjanlahti,
Fanni Maija Vilina Keinänen, Leona
Johanna Julia Löppönen, Reko Eero
Juhani Maijala, Ilari Elmeri Niemelä, Iina Maria Kaarina Ojala, Viivi Iida
Sofia Rantamäki, Rosalinda Amanda Takala, Taika Helmi Seliina Kujanpää, Ellen Maria Josefiina Mäki-Jussila, Edea Seidi Maria Määttä, Aleksi Matti Tapio Paloniemi, Silja Maria
Pihlajamäki, Vilja Eeva Amanda Setälä, Aino Olivia Takala, Luna Linnea
Estelle Hautala, Tessa Emilia Aurell,
Joakim Eevert Göös, Leevi Sampo
Matias Selkämaa, Heta Toini Helena Mettomäki, Rasmus Juhani Ranta, Leevi Aaro Johannes Rantala, Jace Veikka Hermanni Chanth, Amanda Sofia Viveka Koski, Kiira Aino Kytömäki, Hugo Viljami Orrenmaa, Nuno Oiva Alvar Rintamäenpää, Roope
Eemil Unkeri, Minttu Helena Wallin,
Emmiina Iida Adessa Uotinen, Valma Liisa Lyydia Haapala, Veeti Emil
Micael Mäntylä, Heta Ilona RintaRahko, Eero Aatos Ylinen, Teno Hermanni Penttilä, Elli Helmi Sofia Ojala, Eimi Elsa Amelia Niemi, Elviira
Marja Vaismaa, Jooa Onni Viljami
Saarijärvi, Paavo Juhani Nukari.

Nurmon kappeliseurakunnasta:
Ossi Jari Johannes Peltokangas, Samuel Alex Matias Köykkä, Lyydia
Elina Aurora Toppari, Vanessa Aada Alisia Kujala, Tiitus Kaarlo Viljami
Hietamäki, Lilja Aava Aurora Jouppila, Lumi Amanda Hautala, Frans
Ilmari Ilomäki, Rasmus Arvo Kustaa Rajala, Nella Matilda Vähälummukka, Olivia Aurora Pääjärvi, Aleksi Tuomas Nahkuri, Emmi Viola Sofia
Hemminki, Matias Arvo Peräsalo, Jimi Kristian Myllymäki, Joona Arvo
Markus Heinonen, Eevi Sofia Katriina Korpela, Topias Urho Johannes
Esko, Vilho-Paavo Sepponen, Tiitus Ilmari Malo, Miska Onni Elmeri Mäntylä, Alisa Elli Helena Kivelä, Jonne Arttu Samuel Meriläinen,
Erik Santeri André Engø, Nooa Aamos Olavi Katajamäki, Vilma Mimmi Amanda Köykkä, Jimi Matias Kotolampi, Eevi Annika Lohilahti, Onni
Henrik Kosonen, Jalo Olavi Edvard
Ylä-Pöntinen, Leevi Jaakko Juhani
Peurala, Alma Matilda Sampontytär
Pasto, Venla Erika Koppelomäki, Enni Tilda Maria Rutanen.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Sira Orvokki Peurala, Miisa
Karoliina Hertteli.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Siiri Adalmiina Häkki, Jare Samuel
Salin, Tuukka Asseri Karvonen, Aurora Emma Maria Puikkonen, Rauha Vilja Valpuri Kupari, Lauri Oskari Valkama.
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Lähetysseuran kotimaan työn johtaja Satu Kantola (vas.) ja
palvelupäällikkö, pastori Riitta Sandberg (oik.) tutustuivat
muutamiin korttiaarteisiin, joita Pia Ketola toi Seinäjoelta.
postikortit tuottivat yhteensä 23
755 € lähetystyölle Suomen Lähetysseuran kautta. Lähetystalolla Helsingissä pidetään vuosittain
neljä huutokauppa.
Postikorttien keräilijöitä kiin-

nostavat erityisesti vuosilta 18901945 olevat kortit ja vanhat paikkakuntakortit. Wendelin, Tilgmann, Janssonin ja Nyströmin tekemät kortit ovat myös suosittuja.
Marjatta Kosonen

Villainen torkkupeitto
lämmittää
O

ranssia, sinistä, pinkkiä, lämmintä ja pehmeää. Niistä aineksista on valmistettu suuri, villainen torkkupeitto. Ystävän tuvan käsityö- ja askartelupiiri lahjoitti peiton Myllyrannan palvelukeskuksen asukkaille.
Myllyrannan osastonhoitaja
Arja Pitkäranta vastaanotti pehmeän lahjoituksen. – Kyllä sydämessäni tuntuu lämpö ja menee
kylmät väreet, kun meitä näin
ihanasti ajatellaan ja muistetaan.
Tilkkutäkin värit ovat niin kau-

niit. Se tuo meille kaikille paljon
iloa ja riemua.
Torkkupeitto saa paikkansa
päiväsalista, jossa asukas voi kääriytyä siihen mukavasti päiväunille tai laittaa sen olkapäilleen
lämmittämään. – Näillä ihmisillä on aina vilu, joten peitto tulee meille päivittäiseen käyttöön,
sanoo Arja Pitkäranta. . – Torkkupeittoja saisi olla useampikin,
hän vinkkaa.
Ystävän tuvan käsityöpiirissä
kudotaan, virkataan, tehdään ri-

sutöitä ja havukransseja. Ystävän
tuvalla toimii myös pieni myymälä, josta voi ostaa käsitöitä.
Käsityö- ja askartelupiiri kokoontuu Ystävän tuvalla kerran
kuukaudessa torstaisin kello 12–
15. Mukaan mahtuvat uudetkin
osallistujat. Ilmoittautua ei tarvitse. Kevään seuraava kokoontuminen on 23.4. Ohjaajina toimivat
Liisa Sunden ja Liisa Pihlaja. Piirissä on kahvitarjoilu.
Saana Korpi

Kortit pakattuina lähetyssihteerin työhuoneen edessä odottamassa kuljetusta Helsinkiin.

Suikki ja Kirsti
nepalilaisessa illassa
epalilaista iltaa vietetään
N
Ystävän tuvalla, Matti Visannin tie 15, perjantaina 27.3.
kello 18.
Illassa on mukana Nepalissa
lähettinä yli 30 vuotta toiminut
Kirsti Kirjavainen. Hän kertoo
mm. vammaistyöstä Nepalissa.
Toinen vieras on seinäjokelaislähtöinen, musiikin monitoimimies Esko ”Suikki” Jääskä.
Hän on ollut vapaaehtoistyössä
Nepalissa ja kertoo omista kokemuksistaan. Illassa ovat mukana myös Mauri Pitkäranta ja
Aino Vähäsarja.
Myynnissä on runsaasti nepalilaisia huiveja ja koruja, tarjolla on nepalilaista teetä.

Kuva: Kirsti Kirjavainen/SLS

einäjoen seurakunnassa kerätyt postikortit ja -merkit ovat
saapuneet turvallisesti Lähetystalolle Helsinkiin. Ne myydään lajittelun jälkeen huutokaupassa lähetystyön hyväksi.
Seinäjoen alueseurakunnan lähetyssihteeri Pia Ketola ja nuorisotyön johtaja Pete Ketola veivät
20 laatikollista postikortteja ja
–merkkejä Lähetystalolle Helsinkiin. Vienti ajoitettiin kokousmatkan yhteyteen ja oli edullisin tapa
saada kortit Seinäjoelta Helsinkiin.
Kortteja kerättiin loppiaisena
Nurmon, Ylistaron ja Peräseinäjoen kirkoissa sekä Lakeuden Ristissä. Keräykset järjestettiin myös
pyhäkouluissa ja seurakunnan
päiväkerhoissa.
- Yllätyin tempauksen suosiosta. Keräys jatkuu yhä Lähetyssopessa, sinne voi kortteja, postimerkkejä tai vanhoja rahoja tuoda
ympäri vuoden, kertoo Pia Ketola.
Lähetystalolle kokoontuu joka
viikko vapaaehtoisia lajittelemaan
kortteja ja merkkejä. Viime vuonna postimerkit, vanhat rahat ja

Kuva: Marjatta Kosonen

S

Kuva: Pia Ketola

Postikortit perillä
Lähetysseurassa

Musiikkia opetetaan vammaisten koulussa Nepalissa.

Retriitissä
Emmauksen tiellä
P

Villaista torkkupeittoa olivat luovuttamassa käsityökerhon ohjaajat: Liisa Sunden, Liisa Pihlaja,
sekä diakonissa Aino Vähäsarja (vas.).

ääsiäisen sanoma korostuu,
kun pääsiäisen jälkeen mietimme niitä Raamatun kohtia,
joissa Jeesus kohtasi seuraajiaan.
Hän tulee heidän luokseen –, surun ja hämmennyksen hetkiin,
kuten Emmauksen tiellä.
17.–19.4. järjestetään Hiljaisuuden retriitti Haapaniemen
hiippakuntakartanossa, Kuortaneella. Retriitin teemana on Emmauksen tiellä – salattua Jumalaa
kohtaamassa.
Aiheeseen johdattaa tutkija Anja Ghiselli. Retriitin ohjaa Helena
Turja. Retriitin hinta on 187 €.
Seinäjoen seurakunnan jäsenille
hinta on 130 €. Ilmoittautuminen
viimeistään 7.4.: Lapuan tuomiokapituli / Leena Hirvelä, puh. 020

7630 923 tai lapua.tuomiokapituli@evl.fi (mainitse nimi, puhelinnumero, kotiosoite ja sähköposti).

Lakeuden Risti
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Minun päiväkerhopäiväni

iia Harju käy Peräseinäjoen
kappeliseurakunnan päiväkerhossa kerran viikossa.
Myös Miian äiti Hilkka Harju
on aikoinaan käynyt seurakunnan päiväkerhossa, josta jäi mukavat muistot ja senkin vuoksi
Miia aloitti kerhossa käynnin. Tämä kuvasarja kertoo yhdestä ker-

hopäivästä.
Jokainen kerhopäivä on hieman erilainen sisältäen kuitenkin
toistuvia elementtejä, muun muassa hartauden, Raamatunkertomuksen, laulua, leikkiä, askartelua sekä liikuntaa. Tänään vuorossa oli kerhokuvaus.
Seurakunnan päiväkerho on

1. Torstai on kerhopäivä. Hilkka-äiti on tehnyt eväät
ja pakannut kerhorepun valmiiksi. Miia-kerholainen
ehtii vielä leikkiä ennen kerhoon lähtöä. Päiväkerho alkaa klo 13.

5. Ulkovaatteet
riisutaan eteisessä.
Tämä kerhopäivä
olikin vähän erilainen,
nimittäin luvassa oli
valokuvaus!
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pienelle lapselle turvallinen paikka
tutustua muihin lapsiin ja opetella toimimaan ryhmässä. Samalla
opitaan kiitollisuutta, toisen kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi
kokemista ja Jumalan hyvyyteen ja
huolenpitoon luottamista.
Päiväkerhossa tuetaan lapsen
kokonaiskehitystä,
noudatetaan

2. Päiväkerhoon
mennään autolla. Automatkalla Miia huomasi,
että hammas heiluu!

Seinäjoen seurakunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen periaatteita.
Ohjaajina toimivat lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittaneet lastenohjaajat.
Kerhot kokoontuvat 1 tai 2 kertaa viikossa 2 tai 3 tuntia kerral-

3. Päiväkerho sijaitsee
Peräseinäjoen
seurakuntatalolla.

11. Päiväyksen ja tarrojen jälkeen aloitettiin
hartaushetki, johon tällä kertaa kuului myös satu.

4. Kerhoon on mukava mennä! Siellä odottavat
tutut kerhotädit Anu ja Terhi sekä kerhoystävät.

8. Valokuvaaja oli hauska mies! Hän sai kerholaiset
nauramaan.

6. Hilkka-äiti lähtee
töihin ja Miia jää
leikkimään kotoa
tuomallaan Barbienukella muiden
kerholaisten kanssa.

9. Valokuvauksen jälkeen päivä aloitettiin alkupiirillä.

laan. Päiväkerho on tarkoitettu ensisijaisesti 4–5-vuotiaille lapsille.
Hakuaika syksyllä alkaviin päiväkerhoryhmiin on maaliskuu,
mutta vapaita paikkoja voi tiedustella vielä kerhokauden aikana.
Päiväkerhossa on kausimaksu.

7. Päiväkerhossa on varattu aikaa myös omille,
vapaille leikeille. Tänään kerhossa on lelupäivä,
jolloin saa tuoda yhden oman lelun kotoa kerhoon.
Kerhossa on myös paljon leluja leikkejä varten.

12. Sitten oli eväiden
vuoro! Syöminen
aloitettiin tietenkin
käsien pesulla.

10. Alkupiirin jälkeen Terhi kirjoitti taululle
viikonpäivän, päivämäärän, nimipäivät. Ne luettiin
vielä yhdessä läpi. Seinällä näkyy myös keltaiset
auringot, joihin kerätään tarroja joka kerhopäivästä.

13. Eväiden jälkeen vuorossa oli vielä vapaata
leikkiä loppupiiriin saakka, joka päätti
kerhopäivän. Ensi viikolla nähdään taas!

14. Isä Toni Harju tuli
hakemaan Miia kerhosta.
Hei hei, nähdään taas!

Lakeuden Risti
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Kuva: Leena Hautala

Seinäjoki on
Reilun kaupan
seurakunta
S

Reilua kauppaa esiteltiin Ylistaron naisten illassa. Esittelijänä
keittiöesimies Päivi Hakala.

einäjoen seurakunta on noin
neljän vuoden ajan ollut Reilun kaupan seurakunta. Arvonimen myöntää Reilun kaupan
edistämisyhdistys. Nyt seurakunnan ympäristöryhmä on päättänyt hakea arvonimelle jatkoa.
Pääemäntä Jaana Kujala kertoo, että Reilulla kaupalla tavoitellaan maailmaa, jossa kehitysmaiden viljelijöillä ja työntekijöillä on mahdollisuus turvattuun
ja kestävään toimeentuloon sekä
mahdollisuus päättää itse omasta
tulevaisuudestaan. Reilu kauppa
tähtää köyhyyden vähentämiseen
kaupan avulla.
- Seinäjoella reilun kaupan
tuotteista eniten käytetään kahvia,
myös teetä, suklaata, ruusuja jne.
Reilun kaupan merkeissä on järjestetty mm. äitienpäivälounaita ja
asiaa pidetty esillä naisten päivissä,
erilaisissa kerhoissa ja kokoontumisissa, luettelee Jaana Kujala.
Teetä seurakunnassa käytetään
noin 37 kiloa vuodessa, kahvia
noin 2 200 kiloa vuodessa.

Reilun kaupan seurakuntia on
Suomessa yli sata, mukana on
suuriakin yhtymiä, mm. Espoo,
Helsinki ja Tampere.
Reilun kaupan suosiminen
merkitsee seurakunnalle tekoja
yhteisvastuun puolesta. Reilun
kaupan seurakunta -arvonimi
kertoo seurakuntalaiselle, että
seurakunta haluaa auttaa kaukaista lähimmäistä kehitysmaissa. Reilun kaupan seurakunta -arvonimellä seurakunta voi
viestiä jäsenilleen kirkollisverorahojen vastuullisesta käytöstä
sekä pitkäjänteisestä hankintasuunnittelusta.
Reilun kaupan seurakunnan
kriteereihin kuuluu, että seurakunta käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä kaikissa tapaamisissa
ja tilaisuuksissa. Seurakunnan on
käytettävä säännöllisesti myös joitakin muita Reilun kaupan tuotteita (esim. kaakaota, suklaata,
jalkapalloja, ruusuja, tuoremehua
jne.). Tuotteet voivat vaihdella
saatavuuden ja sesongin mukaan.

Käsityöpaja kokosi
sukankutojat yhteen
E

nnätykselliset 40 henkilöä
kokoontui maaliskuun alussa kutomaan Seinäjoki-sukkia
Café Kismuksessa järjestettävään
käsityöpajaan. Nuorin osallistujista oli 8-vuotias Maija Meriläinen, joka on oppinut kutomaan
6-vuotiaana.
Suositun Seinäjoki-sukan mallin on suunnitellut Marja-Leena
Orpana, joka oli käsityöpajassa
Sinikka Kuusisaaren kanssa opastamassa sukan kutomisessa.
Käsityöpaja on maksuton,
mutta tarvikkeet jokainen tuo

itse mukanaan. Käsityöpajaan ei
tarvitse ilmoittautua, ja paikalle
voi tulla oman aikataulun mukaan päivän mittaan. Käsityöpaja
on joka kuukauden ensimmäinen
keskiviikko Kismuksen rippikoululuokassa klo 12–15.
- Seuraavalla kerralla 1.4. jatketaan Seinäjoki-sukan kutomista. Aina voi tulla myös mukavaan porukkaan oman käsityön kanssa, mutta mukana on
joka kerta joku teema, ja uusia
juttuja opettavat Lähetyssopen
vapaaehtoiset, kertoo lähetyssih-

Lähetysleiri
eläkeikäisille

Peräseinäjoen
kappeliseurakunnan lähetystyö järjestää yhteistyössä Medialähetys Sanansaattajien
kanssa eläkeikäisten leirin Ahonniemen leirikeskuksessa 28.- 30.7.
Leirin teemana on sana efesolaiskirjeen 1. luvusta ”Meillä on
perintöosa”.
Mukana ovat Sanansaattajien
vapaaehtoiset seniorityöntekijät
rovasti Matti Korpiaho, Tuula
Korpiaho, lähetyssihteeri Minna
Aho, diakoni Tarja Niemi, sekä
Sansan vapaaehtoinen aluetyöntekijä Pirjo Antila. Osallistumismaksu on 60 €.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Peräseinäjoen lähetyssihteeri Minna Aho, minna.el.aho@evl.fi tai
044 735 6281 viimeistään 17.7.

Kuva: Minna Lainimo

teeri Pia Ketola.
Käsitöiden teko on suosittua
eri puolilla seurakuntaa: Nurmossa kokoonnutaan Hyllykamarilla käsityökamariin ja Ylijoella nuttupiiriin, Peräseinäjoella
on lähetyksen käsityöpiiri Kopilla, Ylistarossa taas on koolla
pipopiiri. Lähetyssoppeen tekevät myös käsitöitä harrastavat
seurakuntalaiset runsaasti lahjoituksia.
Minna Ylimäki-Hemminki

Suvi Loukola luovutti kirkkoherra Jukka Salolle kastemekon.
Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

Kastemekkolahjoitus
Y

listaron toimintakeskus lahjoitti toimintakeskuksessa valmistetun kastemekon Seinäjoen
seurakunnalle.
Mekon luovutti kirkkoherra
Jukka Salolle koko toimintakeskuksen väen puolesta Suvi Loukola Ylistaron kappelineuvoston
kokouksen yhteydessä.
Ylistarosta kaunis kastepuku

lähti kirkkoherran mukana käyttöön alueseurakunnan alueelle,
jossa lainattavaksi tarkoitetulle
kastemekolle on suurin tarve.
Alueseurakunnalla on nyt viisi
kastemekkoa, joita seurakuntalaiset voivat lainata. Vahtimestarit
esittelevät niitä mielellään, puh.
06 418 4260.

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 *
Café Kismuksen rippikoululuokka täyttyi käsitöistä innostuneista maaliskuun ensimmäisenä
keskiviikkona, kun ohjelmassa oli uusi Seinäjoki-sukan kutomisen opettelu.

Myyntituotto lähetystyölle
POIKKEA TUTUSTUMAAN!

Lakeuden Risti
* Hautakivet * Kaiverrukset
*Kultaukset * Entisöinnit ym. alan työt

Puh. 06 412 1029, 0400 661 516
SEINÄJOKI veli.saren@netikka.fi

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

Tahdonvoima.
Pohjalaista uusiutuvaa energiaa.

Paula Risikko
Tiedät ketä äänestät.

puh. 06 412 7980, 0400 269 681

TAHDONVOIMAKAHVILAN
AVAJAISET:
Pe 27.3.
Klo 12–13.30
Epstorilla.
Kauppakatu 5,
Seinäjoki.

105
paularisikko.fi

Pohjanmaan Terveys ja Hyvinvointi ry

HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén
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Seinäjoen talousalueella

Suvimusiikki alkaa toukokuussa

S

uvimusiikki-sarja Seinäjoen
seurakunnassa alkaa toukokuussa. Hyvän vastaanoton saanut Lounasmusiikki-sarjakin jatkuu kesällä.
Ensimmäisessä konsertissa esiintyvät Maria Besis, huilu, Antti
Honkanen, kitara ja Maria Väinölä,
urut. Konsertti on Lakeuden Ristissä sunnuntaina 10.5. kello 18.
”Valon suurta suvista unta” on
otsikkona Suvimusiikki-sarjan toisella konsertilla, jossa esiintyvät
Terttu Iso-Oja, sopraano, ja Kiril
Kozlovsky, piano. Konsertti on

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

puh. (06) 414 3686

Avoinna ma-pe 9-18
la-su 9-15

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

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

Seinäjoen seurakuntasalissa 17.5.
kello 18.
Sunnuntaina 24.5. siirrytäänkin sitten Ylistaron kirkkoon,
johon kuorot kokoontuvat seurakunnan eri puolilta konserttiin.
Vastaava kokoontuminen oli viime vuonna, ja niin yleisöltä kuin
kuorolaisiltakin saadun hyvän palautteen vuoksi kuorojen kavalkadiin kokoonnutaan jälleen. Konsertin otsikkona on ”Suo soida
nimes kiitoksen” ja se alkaa Ylistaron kirkossa 24.5. kello 18.
Kesän aikana Suvimusiikki-sar-

jassa kuullaan monipuolisesti eri
soittimia ja musiikkityylejä yksilaulusta kamarimusiikkiin, vibrafonista selloon.
Sunnuntaina 30.8. kello 18
konsertoivat Helena Tenhunen,
sopraano ja Kalevi Kiviniemi, urut.
Luvassa on Sibelius-konsertti. Sarjan päättävät sunnuntaina 13.9.
kello 18 Tiina-Maija Koskela ja
Raili Peltonen.
Suvimusiikki-sarjan konsertteihin on vapaa pääsy, vain ohjelma on maksullinen.

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

Kalevankatu 25, Seinäjoki, puh. (06) 423 1100
Avoinna ma - to 8 - 19, pe 8 - 16

* FYSIKAALISET HOIDOT * LYMFATERAPIA * HIERONNAT *

Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy

Toimintaa 60 vuotta - vuodesta 1954
AA Lauri Leppänen ja AA Suvi Hakola
Testamentti - perunkirjoitus - perintöoikeus
Puh. (06) 414 7303 - info@aatsto-takala.ﬁ - www.aatsto-takala.ﬁ
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HIRVILAMMI

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

Seinäjoen ja Nurmon

Hautauspalvelu

CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO

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

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

Terveyshoitola Myötätuuli

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

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

www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

AR-kukka

www.tervajoenkiviveistamo.fi

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

Edustajamme:
Seinäjoki ja Nurmo: Heikki Niemelä, puh. 0500 562 059,
Erkki Nevala, puh. 0400 269 681, Markku Hanhikoski, puh. 0400 369 570
Seinäjoen ja Nurmon Hautauspalvelu, puh. 050 358 6079
Peräseinäjoki: Hautauspalvelu Sinikello, puh. 050 307 4104
Ylistaro: Ylistaron Kukkakauppa ja Hautauspalvelu puh. 044 580 4286

AJN-palvelu

KAIKKI pAlvelut
terveyteen
lähellä sInuA

* maalaus- ja tapettityöt
* lattiapäällystetyöt
* kylpyhuoneremontit
* huonekalujen kasaus
*kysy lisää muista töistä:

0400 751 444 /arto
TERVETULOA!
lkahvit
llounaat (seniorilounas 5 e)
lkokoukset
lperhejuhlat

E-P:n Elinkeinotalo, Huhtalantie 2,
keittio@trahteeri.net, 043 824 8510

Talonhenki

Lääkäritalon 200 ammattilaista ovat valmiina palvelemaan
sinua yksilöllisesti ja joustavasti Seinäjoen ytimessä. Pääset
vastaanotolle, tutkimuksiin ja hoitoon nopeasti ja yleensä
jonottamatta.

KOTIPALVELU

ARJEN LUXUSTA KOTIISI

Tilaa sinäkin kotiisi arjen luxusta kotisiivouspalveluilla!
www.talonhenki.fi
posti@talonhenki.fi
p. 044-3099398

Varaa aikasi 06 4182 111
Ma–Pe 8.00–19.00 • Vapaudentie 26, Seinäjoki • www.seinajoenlaakaritalo.fi
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Satoja kilometrejä kävellen
Santiago de Compostelaan
Tärkeintä matkassa on,
mitä pään sisällä tapahtuu.

T

aana Sandman muistaa ensikipinän: - Näin televisiosta ohjelman, jossa haastateltiin Camino de Santiagon pyhiinvaelluksella olleita ihmisiä. Se iski aivan
täysin minuun. Olin aivan pistoksissa koko sen illan ja yön ja
seuraavana päivänä aloin selvitellä asioita matkaa varten.
- Ensimmäiselle vaellukselleni
lähdin työkaverini kanssa vuonna
2005, vaelsimme Leonista Santiago de Compostelaan, reilut
300 kilometriä. Hyvin pian aloin
suunnitella seuraavaa matkaani,
johon lähdin seuraavana vuonna
yksin. Toinen matkani osui sellaiseen elämänvaiheeseen, että se
tuli minulle todella tarpeeseen.
Kuusi viikkoa ja 750 kilometriä
kävelin Ranskan puolelta Espanjan halki Santiagoon. Ajattelin,
että jos minä tästä kävelystä selviän henkisesti ja ruumiillisesti
terveenä, niin selviän mistä vain.
Seinäjokelainen Taana Sandman on vaeltanut Camino de Santiagolla yhteensä neljä kertaa, viimeisin vaellus oli vuonna 2008.
- Pyhiinvaelluksella kukaan ei
ajattele tai kysy, mikä olet ammatiltasi tai missä ja miten sinä asut
ja elät. Kaikki ovat yhtä likaisia,
nihkeitä ja nälkäisiä. Toisille vaellus on selvästi hengellinen, toisille
henkinen. Siellä mietiskellään tai
tutkistellaan ja ehkä myös löydetään elämänilo. Joillekin se on
ainoastaan urheilusuoritus, joillekin riemullinen matka. Monille se on myös tutustumismatka
kulttuuriin kaiken muun ohella.
Tapasin eräällä vaelluksella hollantilaisen naisporukan, joista yksi oli juuri selvinnyt rintasyövästä.
Heistä loisti ilo ja kiitollisuus. Sekin oli mieleenpainuva kohtaaminen, muistelee Taana Sandman.

Äärettömästi aikaa
- Vaelluksella päivä alkaa varhain aamulla. Joskus majatalossa
saa aamiaisen, joskus on käveltävä seuraavaan kylään aamupalalle.
Siitä matka jatkuu taas, ja sopivan
paikan tultua vastaan syödään
lounas tai hörpätään maitokahvit. Päivän vaelluksen päätepisteeseen olisi hyvä päästä puolenpäivän hujakoilla, koska iltapäivällä on jo tukalan kuuma. Kävelyn päätteeksi ovat vuorossa suihku, lekottelua, pienet päiväunet
ja vaikkapa tekstiviestien tai korttien lähettämistä läheisille. Kävelen päivän aikana noin 20–30 kilometriä, ja aikaa jää muuhunkin.
Illalla syödään yleensä jonkinlaisella porukalla pyhiinvaeltajien
päivällinen. Kävin myös joissakin
museoissa ja taide- ja valokuvanäyttelyissä, kun sellainen kylässä tai kaupungissa sattui olemaan.
Taana Sandman sanoo tärkeintä matkassa olevan, mitä oman
pään sisällä tapahtuu.
- Kävellessä on niin äärettömästi aikaa. Se tekee ihmiset
herkiksi ja avoimiksi ja erottaa
ihmisistä jotakin aitoa. Minä löysin luottamuksen, että kaikki jär-

Taana Sandman matkalla Plentziasta Portugaleteen Pohjois-Espanjassa vapun aikaan 2007.
jestyy yleensä parhain päin. Kun
aamukahvillekin on joskus neljän
tunnin kävelymatka, se opettaa
suhteellisuudentajua ja kärsivällisyyttä.
- Camino de Santiagon yleisin reitti on ranskalainen tie, jota
suosittelen niille, jotka lähtevät
ensimmäistä kertaa vaellukselle.
Jos matkalla vaikka jalka loukkaantuu, ranskalaisen reitin varrella aivan varmasti kulkee pian
ohi joku, joka auttaa. Sillä reitillä
on eniten kulkijoita, ja se on hyvin merkitty. Pohjoisella reitillä,
Camino del Nortella, kuljin joskus ypöyksin todella kapeaa polkua pitkin vuorennyppylää, joka
rajoittui mereen. Välillä oli pakko ottaa piikkipuskista kiinni,
etten putoaisi. Selässäni oli painava rinkka, ja vieressä oli jyrkkä
lasku mereen. Silti ei tullut mieleenkään kääntyä takaisin. Sain
tästä sisäistä luottamusta, että
selviän vastaantulevista asioista ja
tilanteista.
- Jylhä ja upea kokemus oli,
kun näimme taivaalla liitävän
kotkalauman. Siellä kaarteli ainakin 80 kotkaa. Eräs kyläläinen kertoi meille, että lähellä oli
kuollut lammas, jonka haaskalla ne olivat. Kotkien siipiväli oli
kolme metriä. Muutama kotka
laskeutui puiden latvojen tasalle, ja näin, kuinka ne tarkkailivat
minua arvioiden, olenko elävä
vai kuollut. Siihen ei tehnyt mieli kovin pitkäksi aikaa jäädä. Pienissä kylissä oli myös isoja, vihaisia koiria, jotka haukkuivat vaeltajille, yrittivät hyökätä hampaat
irvessä kettingit kilisten.
- Santiagon teillä kohtaa monenlaista kauneutta: Upeat maisemat, vanhat kylät ja vanhat rakennukset, rikkaruohotkin polun
varrella ovat kauniita, erilaisten

ihmisten kohtaaminen ja keskustelut heidän kanssaan, tapahtumien kauneus. Ihmisten tapaamiset ovat ohikiitäviä, mutta niissä
on jotain, joka säilyy muistoissa.
Minua viehättää vaatimattomuus
majataloissa, yhtäältä yksinäisyys
ja rauha, toisaalta poikkeuksellisen voimakas yhteisöllisyys. Ne
ovat asioita, jotka kuuluvat minun vaellukseeni.
Taana Sandman sanoo, että
hänelle ei perillepääsy Santiagoon
ole tärkeintä vaelluksessa, mutta
joillekin se on koko matkan päämäärä.
- Perillepääsy katedraaliin on
kyllä todella koskettava, juhlallinen ja mieli on rauhallinen. Jokainen vaeltaja saa pyhiinvaellustodistuksen. Kylläisenä kävelystä
voi sitten hiukan shoppailla tuliaisia kotiin vietäväksi.
- Ensimmäistä kertaa Santiagon
vaellukselle lähtijälle antaisin vinkiksi perehtyä opaskirjaan, jossa
kerrotaan reiteistä ja majapaikoista sekä varusteista. Hyvät sukat ja
kengät ovat tärkeitä. Rinkan tulee
olla hyvin istuva, niin kävely sujuu
paljon paremmin. Pitää olla terve,
mutta mikään huippukuntoinen
ei tarvitse olla. Itse kokeilin ennen
ensimmäistä vaellustani kävellä
painava rinkka selässä pururadan
vaihtelevassa maastossa 28 kilometriä, ja hyvin meni. Minulle ei
ole koskaan matkan aikana tapahtunut mitään ikävää, olen ollut siinä mielessä onnekas, kiittää Taana
Sandman.
Hän on nyt leikkausjonossa
pari vuotta sitten loukkaantuneen
jalkansa takia ja sanoo: -Kun saan
jalan kuntoon, voisin vielä kerran
lähteä vaellukselle. Pari ystävää
on hiukan houkutellut.
Saana Korpi

Yösijoja Murias de Rechivaldon alberguessa kesäkuun alussa 2006.

Camino de Santiago
(Pyhän Jaakobin reitti):
Pyhän Jaakobin tie eli Camino de Santiago on Ranskan rajalta Pohjois–Espanjan Santiago de Compostelaan kulkeva
pyhiinvaellusreitti.
• Yksi merkittävimpiä kristillisiä pyhiinvaellusreittejä.
• Keltaiset nuolet opastavat vaeltajat läpi caminon.
• Pyhän Jaakobin reitti ei ole yksittäinen tie, vaan Santiago
de Compostelaan vie useita eri pyhiinvaellusreittejä.
• Pyhiinvaeltajien hostellit eli alberguet ovat joko ilmaisia
tai hyvin edullisia majapaikkoja, joissa voi viettää yhden yön
ennen kuin paikka on luovutettava seuraavalle lepopaikkaa
kaipaavalle vaeltajalle.
• Reitillä tarvitaan pyhiinvaeltajan passi, joka oikeuttaa
majoittumaan albergueen ja johon saadaan mm. majapaikoissa leima.
• Matkan päätepisteessä, Santiago de Compostelassa järjestetään päivittäin pyhiinvaeltajien messu vaelluksen suorittaneille.
• Camino de Santiago kuuluu kokonaisuutena Unescon
maailmanperintökohteisiin. Reitillä on satoja nähtävyyksiä.
• Parasta aikaa vaeltamiseen ovat kevät ja myöhäinen syksy. Niin välttää auringon poltteen ja suurimmat väkijoukot.
• Santiago de Compostelan katedraalissa sanotaan olevan
apostoli Jaakobin, Espanjan suojeluspyhimyksen, hauta.

