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Pitkän tähtäimen
suunnittelua
T

eemme syksyn aikana strategia- ja suunnittelutyötä monella eri sektorilla. Koko Seinäjoen
seurakunnan strategiatyö on käynnissä ja sen valmistumisen jälkeen
päivitämme kiinteistöstrategian ja
henkilöstösuunnitelman.
Kiinteistöstrategiaa käytetään
toiminta-ja taloussuunnitelmien
pohjana ja sillä on suuri merkitys
myös seurakunnan talouden tasapainottamisessa. Kiinteistöjen
ylläpito- ja korjauskulujen osuus
kaikista seurakunnan toimintakuluista on huomattava. Kiinteistöstrategiassa määritellään toimenpide-ehdotukset kaikille seurakunnan kiinteistöille.
Tämän vuoden alkupuoliskon
aikana seurakunnan hallinnossa on
tehty monia suuria kiinteistöstrategian mukaisia päätöksiä. Seurakunta on myynyt sellaisia määräaloja,
tontteja, kiinteistöjä ja huoneistoja, jotka eivät ole tarpeellisia seurakunnan perustehtävän toteuttamista ajatellen. Yhden kiinteistön seurakunta osti, sillä kesäkuun lopulla
seurakunta ja Seinäjoen kaupungin
työterveysliikelaitos ostivat Kiinteistö Oy Seinäjoen Kirkonkrannin koko osakekannan. Tähän asti
olemme toimineet samoissa tiloissa
vuokralaisina.
Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on selvittää, miten henkilötyövuosien määrää voidaan hallitusti vähentää tulevien vuosien
aikana. Karsimalla päällekkäisyyksiä, hyödyntämällä työvoiman liikuteltavuutta seurakunnan sisällä,
käyttämällä työkiertoa ja kouluttamalla henkilökuntaa voidaan
jo olemassa olevaa henkilökuntaa
käyttää eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen
yhteydessä.
Parin viime vuoden aikana henkilöstön määrä onkin jo vähentynyt noin 20:llä. Jäljelle jäävän

Näiden pitkän tähtäimen
suunnitelmien avulla
haluamme varmistaa,
että suuntaamme
toimintamme ja
resurssimme parhaalla
mahdollisella tavalla
seurakuntalaisten ja
kaupunkilaisten hyväksi.
henkilöstön osaamista halutaan
ylläpitää ja parantaa koulutuksien
avulla. Viime vuosien hyvät tilinpäätökset antavat mahdollisuuden
hieman lisätä koulutusmäärärahoja
tulevaisuudessa. Olemme nyt selvittämässä myös lähialueen seurakuntien välisen yhteistyön antamia
mahdollisuuksia.
Seurakuntien
yhteisten virkojen ja muulla tavalla
toteutettavien yhteisten henkilöstöresurssien kautta on mahdollista
saada monenlaista etua.
Näiden pitkän tähtäimen suunnitelmien avulla haluamme varmistaa, että suuntaamme toimintamme ja resurssimme parhaalla
mahdollisella tavalla seurakuntalaisten ja kaupunkilaisten hyväksi.
Paula Perälampi
vs. hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
”Kirkko on pystynyt reagoimaan
yhteiskunnassa nousseisiin lasten ja
perheiden tarpeisiin.”

Lakeuden Risti

Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntija
Raija Ojell

Nurmon runopiiri Hyllykallion seurakuntakodilla kuvattuna.

Runoa ja musiikkia
Törnävän kirkossa
P

ohjanmaan Lausujat viettää
tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Varsinainen pääjuhla
on ensi vuoden puolella Seinäjoen nuorisotalolla, lokakuussa järjestetään runo- ja musiikki-ilta
Törnävän kirkossa.
Sunnuntaina 11.10. kello
18 alkavassa illassa esiintyvät
Nurmon runopiiri Maire Leppälän johdolla sekä Nummikori Kauhajoen Nummijärveltä
ohjaajanaan Tuuli TamminenSyrjälahti. Musiikista huolehtivat Hannu Syrjälahti, kannel,
Maire Leppälä, urut sekä Hanna Leppälä, viulu, säestäjänään
Pauli Salokorpi.
Runo- ja musiikki-illan otsikkona on nuoren seurakunnan
veisuista tutusta Kirkossa –runosta lause ”Minä tahtoisin Isä
jo kotiin”. Tämä Mirjami Lähteekorvan runo kuullaan kauhajokelaisten osuudessa.
- Illan runo-ohjelmisto on pe-

Lokakuun ilta lienee 25 vuotta toimineen
Nurmon runopiirin viimeinen esitys.
Piiri tekee tulevaisuudessa kenties
vain laitoskäyntejä.

rinteistä hengellistä runoutta.
Mukana olevat runot ovat meitä
runopiiriläisiä puhutelleet eniten,
kertoo Maire Leppälä.
Hieman surullisena Maire
Leppälä toteaa, että lokakuun ilta
lienee 25 vuotta toimineen Nurmon runopiirin viimeinen esitys.
Piiri tekee tulevaisuudessa kenties
vain laitoskäyntejä. Valmistautuminen iltaan on toiminut kansalaisopiston lyhytkurssina.
- Lausujia odotetaan kovasti kansalaisopiston runopiiriin.

Outi Hakala on lupautunut vetäjäksi, mutta vielä se ei ole kovin suurta kiinnostusta herättänyt. Ehkä tämä vuosi on murrosvaihe: Osa piiriläisistä on jo
iäkkäitä ja haluaa lopettaa, pohtii Maire Leppälä.
Lokakuiseen runo-ja musiikki-iltaan Törnävän kirkossa ohjelma maksaa 10 €. Puolet tuotosta lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykselle.

Hengellistä runoutta tutkitaan
U

usi runopiiri kokoontuu syksystä alkaen hengellisen runouden parissa. Runopiiri kokoontuu torstaisin kello 17–19 Lakeuden Ristin kappelissa 17.9. alkaen.
Mukana piirissä on Irja Forss.
Runopiirissä
keskustellaan
kuukauden teeman runoista, joi-

ta ryhmäläiset ovat tuoneet mukanaan. Syyskuun teema on ”ihmeitä luonnosta”, lokakuussa
”kaukokaipuu” ja marraskuussa
valmistaudutaan joulun juhlaan.
Runopiiriin saa tulla mukaan
muuten vain tai tuoda mielirunoja mukanaan. Piiriläiset jakavat

kokemuksia, oppivat toisiltaan ja
tutustuvat runoilijoiden elämäntarinoihin. Ilmoittautumista ei
tarvita, eikä pääsymaksu peritä.
Lisätietoja runopiiristä saa Helena Turjalta, puh. 050 370 9952
tai helena.turja@evl.fi
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 4.9.2015

Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta.
Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.
						
1. Tess. 5:16–18

Liisa Rantala
Seinäjoen alueseurakunnan
johtava kappalainen

Pyhä kuva
Virsi 326:1
Sinulle kiitos,
Isä maan ja taivaan,
on nimes suuri,
pyhä, kallis aivan,
ja armosi on vakaa,
määrätön,
taivaankin tähtein yli
ääretön, ääretön.
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Jäätävä ajatus
J

Virren viemää

Virren kirjoittaja Laurentius Paulinus Gothus (1565-1646) oli
Ruotsin 1600-luvun alkupuolen merkittävä kirkonmies ja
kulttuurivaikuttaja. Saksassa maisterin tutkinnon suorittaneena
hän oli monipuolisesti sivistynyt mies. Vuonna 1608 Paulinus
nimitettiin Skaran ja seuraavana vuonna Strängnäsin piispaksi. Jo
korkeaan ikään ehtineenä hänestä vihdoin tuli Upsalan arkkipiispa
1637. Toimeliaan ja määrätietoisen piispan kirjallinen tuotanto
oli laaja. Hiippakuntaansa varten hän julkaisi 1633 virsikirjan,
jossa oli hänen omiakin virsiään. Niistä Sinulle kiitos, Isä maan
ja taivaan on ikään kuin tämän oppineen piispan nimikkovirsi.
Virsikirjassamme virren rikasta sisältöä tukemassa ja kantamassa
on sen suomalainen sävelmä, pohjalainen koraalitoisinto.

Lepo taakan uuvuttamille
Syksy on monille uuden alun aikaa. Intoa tuntuu riittävän monenlaisen uuden aloittamiseen, ja toivottavasti kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä riittää myös
aloitettujen asioiden loppuunsaattamiseen.
Usein samat asiat jotka tuottavat meille suurinta
iloa ja riemua, voivat aiheuttaa myös suurimmat surut
ja huolet. Monenlaisia taakkoja kannamme myös uusien haasteiden ja tehtävien mukana. Suurin osa meistä
murehtii lakkaamatta rakkaittensa puolesta. Huolehdimme huolehtimasta päästyäänkin, matkalla olijoita,
koulun aloittavia, työpaikkaa vaihtavia, elämäntilanteissaan kipuilevia tai sairastavia rakkaita. Jos kukaan
ei mitään erityistä valita, osaavat erityisesti huolehtivat
äidit lukea rivien välistä ja aistia jotain huolia ja murheita, vaikka niistä kukaan ei mitään puhuisikaan.
Ensi pyhän evankeliumissa Jeesus kutsuu meitä
taakkojen kantajia luokseen: ”Tulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan
teille levon.”
Kaikki taakkamme, oli ne mitä tahansa saamme
antaa Jumalan kannettavaksi. Hän on syli avoinna
valmiina lohduttamaan ja siunaamaan ihmistä, jonka sydän ja mieli on täynnä suruja ja hämmennystä, huolia, pelkoja, toiveita ja haaveita. Alunperin sana lohdutus tarkoittaa yhdessä olemista yksinäisen

SANA

kanssa. Lohduttaminen ei poista kipua, vaan pikemminkin se on sitä, että yhdessä, lähellä Jumalaa saamme kuulla ja kokea Jumalan lohdutuksen. Hän sanoo
meille: ’Sinä et ole yksin, minä olen kanssasi. Yhdessä
me jaksamme kantaa tätä kuormaa.’
Meille vakuutetaan Raamatussa, että mikään ei voi
erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ilojen ja kaikkien
ahdinkojen keskellä meitä kantaa Jumalan rakkaus –
silloinkin, kun emme jaksa sitä tunnistaa emmekä sitä
omassa elämässämme näe.
Toivo on siinä, että Jumala on kaikkea tapahtunutta ja kaikkea kokemaamme suurempi, rakastava
ja luoduistaan huolta pitävä. Myös silloin kun meistä tuntuu toivottomalta, synkältä tai näköalattomalta, Jumala kantaa meitä rakkaudessaan.
Paras rukousvastaus meille on aina se, että meitä
rakastavan, hyvän Jumalan tahto saa toteutua omassa ja läheistemme elämässä. Mitä tahansa rukouksessa anommekin, jokaisen pyynnön tulisi päättyä
sanoihin: Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan
kuten sinä tahdot. Näin saamme turvallisin ja levollisin mielin jäädä lepäämään Jumalan tahtoon, läsnäoloon ja luottaa hänen johdatukseensa, ja kiittäen ottaa vastaan ne taakatkin, mitä meille annetaan.

		

Tarja Autio sairaalapastori

äätävä, järkyttävä, karmaiseva – ja niin edelleen. Siis uutinen nettilehdessä. Ei voi olla miettimättä, että mitä ovatkaan seuraavat
adjektiivit, kun nämä ovat pian loppuun kuluneina menettäneet tehonsa.
Tämän päivän uutisvirrassa on niin paljon tapahtumia, että mikään megaluokkaa pienempi asia ei yllä kiinnittämään huomiota.
Nettilehtiä selailleet ovat kyllä huomanneet senkin, että kovin usein
dramatiikkaa on vain otsikossa. Uutinen sinänsä saattaa olla kovinkin tavanomainen.
Minua tässä häiritsee se, että tavallinen puhe tuntuu yhä enemmän menettävän tehoaan. Tuiki tavallisistakin asioista täytyy etsiä
shokeeraava näkökulma. Ja samalla häviää yhteys ihmisten arkiseen elämään.
Ei yhteistä hyvää elämää tällä tavalla rakenneta. Tarvitaan tietoa
ja tiedonvälitystä, ennen kaikkea tarvitaan keskustelua ja ajatustenvaihtoa ihmisten välillä ja yhteisöjen välillä.
Tapa puhua toisista ihmisistä alentuvasti tai halveksivasti vaikuttaa myös siihen, miten ajattelemme. Jos on hyväksyttävää puhua
halveksivasti, se synnyttää ajatuksen, että on oikein myös käyttäytyä sillä tavoin: halveksia toista. Sanat ja puheet muuttuvat arjen
käytökseksi.
’Puhutaan hyvää toisista’ oli viime vuonna yksi avaus herätysliikkeiden välisessä keskustelussa. Tuo avaus nousi siltä perustalta, että kaikki herätysliikkeet pyrkivät omalla tavallaan samaan, pitämään
esillä kirkasta uskon sanomaa. Oli tarpeen pysäyttää negatiivisen
keskustelun kierre ja havahtua tuon peruslähtökohdan äärelle.
Ymmärretään sanojen voima! Rakennetaan sanoillamme ja puheillamme myönteistä ilmapiiriä! Tehdään jäätävä päätös lopettaa
kaikki kärjistäminen ja eripuran etsiminen.
Syksyn toimintakausi on alkamassa. Tule mukaan, rakentumaan ja rakentamaan!

KIRKONMÄELTÄ

Syksyn satoa
Seurakunnassa uusi toimintakausi alkaa syksyllä eikä vuodenvaihteessa. Tämä johtuu siitä, että monet säännöllisesti kokoontuvat ryhmät, kerhot ja piirit aloittavat toimintansa, joka jatkuu seuraavaan
kevääseen saakka. Seurakuntaelämä muistuttaa näin ajallisesti koulujen lukuvuotta. Aloitamme nyt siis toimintakauden 2015-2016.
Mitä tämä syksy tuo tullessaan? Paljon on tuttua toimintaa, jota
moni on jo osannut odottaa. Paljon on jälleen erilaisia tapahtumia,
seurakuntatilaisuuksia ja konsertteja, jotka ovat ainutlaatuisia. Toimintakauden avausmessuja pidetään eri puolilla seurakuntaa. Tervetuloa mukaan syksyn avausmessuihin ja läpi toimintakauden monipuoliseen seurakuntaelämään eri puolilla Seinäjoen seurakuntaa.
Syksyn aikana valmistelemme myös seurakunnan uutta strategiaa viisivuotiskaudeksi 2016-2020. Tämän strategian pohjana on
asiakirja ”Kohtaamisen kirkko” Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020. Tämä asiakirja nostaa esille
asioita, jotka tulee pitää keskeisinä niiden muutosten keskellä, jotka koskettavat seurakuntia ja tämän seurauksena tehtäviä valintoja. ”Kohtaamisen kirkko” on suunnattu meille. Meillä tarkoitetaan
koko kirkkoa, sen jokaista jäsentä. Jokainen jäsen on ainutlatuinen
ja korvaamaton. Me olemme kirkko yhdessä.
Me olemme myös Seinäjoen seurakunta yhdessä. Pohdimme
syksyn aikana, mitkä ovat ne meidän oman seurakuntamme kohtaamisen erilaiset tavat ja tasot, joilla seurakunnan sanoma ja toiminta on lähellä ihmisiä ja heidän keskellään.
”Kohtaamisen seurakunta” ei ole vain työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työn tulosta, vaan siinä tulee olla jokaisella jäsenellä paikkansa ja mahdollisuus toimia ja olla mukana seurakuntayhteisön rakentamisessa.
				
		
Jukka Salo

						kirkkoherra
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Vapaalla

Lakeuden Risti
Uskon Yön ohjelma
19.9.2015
Klo 19
• Kirkonkellot soivat koko
maassa tapahtumassa mukana olevissa seurakunnissa
• Koe kaupunki syyshämärässä: Lakeuden Ristin torni
auki koko iltayön, hissimaksu 1 €.
• Kirkkopuistovaellus koko
iltayön. Taiteilija Heli Huikku.
• Samaan aikaan Pekka Simojoen ja Higher Ground Praise
–gospelkuoron Nordic Praise -kiertueen konsertti Uimahalli-urheilutalolla (Kansan
Raamattuseura)

Teatteria teini-iästä

T

eatterikärpänen on purrut Peräseinäjoen kappeliseurakunnan työntekijöitä. Useampi heistä
on harrastajanäyttelijä – yksi heistä on lähetyssihteeri Minna Aho.
- Näytelmäharrastukseni alkoi
teini-iässä, kun 90-luvulla olin Seinäjoen kaupunginteatterissa The
Rocky Horror Show-musikaalin
avustajana. Sitten tulikin tauko
opiskelun, lasten saamisen ja töidenkin vuoksi, kertoo Minna.
Harrastus jatkui työn kautta.
Minna sai sijaisuuden Peräseinäjoen kappeliseurakunnan nuorisotyössä, ja kun seurakunta vietti
juhlavuotta 2012, kirkossa esitettiin kirkkonäytelmä seurakunnan
vaiheista. Näytelmän ohjasi EijaIrmeli Lahti.
- Roolin tuntui haasteelliselta.
Esitin nuorta leskeä, jonka sulhanen oli kuollut sodassa. Seuraavat
rooli olivat pääsiäisen aikaan 2013
ja 2014 kaunginteatterin kanssa
Ristin tie-näytelmässä. Ohjaajana
oli Eija-Irmeli Lahti, ja hän kutsui mukaan ”tuttuja näyttelijöitä”
Peräseinäjoen kirkkonäytelmästä.
- Suurin näyttelijähaasteeni
oli Jalasjärven Nuorisoteatterissa
esitetyssä Heinähattu, Vilttitossu
ja Pamela-täti -musikaalissa näyttelemäni äiti-Hannan rooli. Näin
lehti-ilmoituksen ja huomasin,
että näytelmässä olisi tuttu oh-

jaaja Eija-Irmeli Lahti. En tuntenut jalasjärveläisiä, mutta rohkaistuin ja kysyin, huolittaisiinko minut mukaan. Jalasjärvellä
oli hieno porukka, ja se vahvisti
haluani jatkaa näytelmäharrastusta, kertoo Minna.

Kristyyn mukaan

Kuva: Jussi Metsäpelto

Tangolaulaja-näytelmässä
Minna Ahon roolihenkilö on
Saara, ”sisar seurakunnasta”,
aktiivinen seurakuntalainen.

Minna Aho meni mukaan Kristillisen teatteriyhdistykseen Kristyyn vuonna 2013.
- Ystäväni kertoni, että Seinäjoella toimii yhdistys, jonka tavoitteena on teatterin keinoin välittää evankeliumia. Etsin tietoa
netistä ja jätin jäsenhakemukseni.
Silloin harjoiteltiin Tytti Issakaisen kirjoittamaa ja Timo Kankaisen ohjaamaa Rakkaus tulessa
-näytelmää.
- Pääsin siihen projektiin mukaan tarpeistonhoitajaksi, ja nautin mukana olosta vaikka olinkin
”vain verhojen takana”. Pääsin
mukaan Kristy:n hallitukseen, ja
yhdessä etsimme yli vuoden uutta
näytelmää joka sopisi juuri meille
seuraavaksi tuotannoksi.
- Viimein syksyllä 2014 hallituksellemme kirkastui visio
Tangolaulaja-näytelmä toteuttamisesta. Meille annettiin juuri oikeat ihmiset: ohjaaja Timo
Kankainen, pääroolin näyttelijä Risto-Pekka Alhainen, muut
roolihenkilöt, ääni- ja valomiehet, puvustajan ja tuottajat. Keväällä jaksoimme kulkea harjoituksissa, tehdä pitkiä päiviä, ja
selvisimme hankaluuksista. Sain
roolini näyttelemisen lisäksi olla
ohjaajalle avustajana. Ensi-ilta ja
esityksiä oli heinäkuun alussa, ja
loka-marraskuussa alkaa syksyn
näytäntökausi.
Minna Aho sanoo, että näytelmän työstäminen on todella
palkitsevaa, yhdessä tekeminen
sen parasta antia. Näyttelemisessä saa unohtaa hetkeksi oman
arjen ja kiireet, ja keskittyä vain
kertomaan tarinaa yhdessä toisten kanssa.
- Kristillisen teatteriyhdistyksen näytelmissä ja niiden tekemisessä on mukana siunaus. Aloitamme jokaiset harjoitukset ja
jokaisen esityksen alkuhiljentymisellä ja rukouksella. Emme tee tätä näytelmää yksin, ja me saamme
olla Jumalan välineenä antamassa
toisille ihmisille iloa, lohdutusta,
rohkaisua tai ajattelemisen aihetta, sanoo Minna Aho.

U

skon yö on tapahtuma, johon pitää tulla mukaan. Ilta ja iltayö sisältää paljon mielenkiintoista ohjelmaa, sanoo Seinäjoen alueseurakunnan kanttori
Maria Väinölä.
Lauantaina 19.9. vietetään Seinäjoella ”Uskon Yötä”, maanlaajuista seurakuntatapahtumaa. Sen
merkeissä seurakunnat kutsuvat
eri alojen taiteilijoita tekemään
yhdessä hyvää oman paikkakunnan kirkon suojissa. Uskon Yön
ajatuksena on tuoda esille taide
uskon ilmentäjänä.
Tapahtuma käynnistyy koko
maassa kirkonkellojen soitolla klo
19. Samalla kellonlyömällä alkaa
Seinäjoen Uimahalli-urheilutalolla
Pekka Simojoen ja Higher Ground
Praise –gospelkuoron Nordic Praise -kiertueen konsertti. Konsertin
järjestää Kansan Raamattuseura.
Konsertin lisäksi Seinäjoen
seurakuntakeskuksessa ja Lakeuden Ristissä uskoa pohditaan
mm. näyttämötaiteen, kuvataiteiden ja musiikin keinoin.
Tekstiteoksiin ja kirjoittamiseen keskittynyt taitelija Heli
Huikku on valmistanut kirkkopuistoon tekstiteoksen, jossa sanoitetaan ihmisen unelmia ja mielenrauhaa. Illan aikana voi myös
kokea kaupungin iltahämärässä.

Lakeuden Ristin kellotapuli on
avoinna koko iltayön. Hissimaksu
on euron henkilöltä.
Seurakuntakeskuksessa eläydytään Raamatun maailmaan
draamallisen raamattutyöskentelyn kautta ja tehdään itse pyhää
käsillä. Illan aikana on mahdollisuus tehdä oma Kolminaisuusikoni painokuvasta puulaatalle.
Ilta huipentuu Lakeuden Ristissä: ”Vihaista hellyyttä, juonikasta väistelyä ja synnin päästöjen
vuolaan virtaavaa surua” -esityksessä näyttelijä Timo Kankainen
lukee rovasti Jouko Ikolan runoja kanttori Maria Väinölän musisoidessa. Esitykseen sisältyy Jean
Sibeliuksen virsi Soi kunniaksi
Luojan, joka lauletaan samaan aikaan koko maassa tapahtumassa
mukana olevissa seurakunnissa.
Yöhön laskeudutaan raikkaasti
ja rauhallisesti. Musiikkia esittävät
mm. Pauli Honkala, Lajos Olah,
kanttorit Johanna Ojala-Haapala,
Lea Salumäe, Maria Väinölä, Sanna Ågren. Uskon Yö päättyy yökyöpeleiden hyvän yön toivotukseen kirkossa.
Tapahtumassa ovat mukana
Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaiset. Illan aikana voi lahjoittaa vapaaehtoisen iltapala- ja ohjelmamaksun Ruokapankin hyväksi.

Trump ja paholaisen
nettiosoite
Tämä lähtee heti aluksi pieleen.
Tästä aiheesta pitäisi vlogata tai
tubettaa. Noloa on tunnustaa,
että en ole koskaan harrastanut kumpaakaan. Olen näin kokematon. Silti tiedän, isot pojat
ovat kertoneet, että kirkon väen
pitäisi harrastaa tubetusta paljon nykyistä ahkerammin. Onkohan se edes sopivaa?
Tubettaminen on siis sitä, kun
viritetään kamera jalustaan kiinni ja laitetaan vehje nauhoittamaan, mutta kukaan ei jää kuvaamaan. Sitten mennään itse kameran eteen rennosti rupattelemaan kaiken maailman kuulumisia ja mielipiteitä. Viiden minuutin päästä koko juttu ladataan
nettiin ja sitten näitä ”filmipäiväkirjoja” katsotaan ja niistä keskustellaan ja niihin rakennetaan linkkejä itselle tärkeisiin aiheisiin.
Voi kuulostaa pöhköltä ja siksi
kai papit ja piispat ja muukin kirkon väki ei juuri tubettele. Muutama on kyllä kokeillut. Puuhan täytyy silti olla hölmöstä kaukana,
kun tavallisten ihmisten jorinoita

katsotaan nyt kymmeniä ja satoja
tuhansia kertoja päivässä. Tavallisia aiheita vlogeissa ovat vaatteet
ja harrastukset. Siksi kai järkevät
aikuiset pitävät vähän vinksahtaneena, jos menee kameran eteen
höpöttämään siitä mikä ” on nyt
just mun mielestä sairaan kivaa”.
Alle kaksikymppiset eivät enää
katso telkkaria tai kuluta aikaa
kirkon penkissä. Tämmöiset paperilehden lukijat ovat tubettajasukupolven mielestä muumioita.
Amerikassa kisaillaan pressan
paikasta Obaman jälkeen. Toistaiseksi republikaanileirin kisaa johtaa Trump, joka sanoo mitä ajattelee, eikä aina ehdi ajatella mitä sanoo. Tai sitten ehtii, mutta sanoo
silti vaan. Vastustajiakin on. Netti ja tube ratkaisee paljon pressakisassakin. Trumpin kerrotaan
ostaneen tuhansia nettiosoitteita, ettei kukaan pääsisi tekemään
trumponpöljä.com sivuja. Kirkko
on harrastanut samaa. Kymmenen vuotta sitten joku hoksasi, että kirkon oma evl.fi osoite on lähellä paholaisen nimeä englan-

Klo 19–21.30 tapahtuu
seurakuntakeskuksessa:
• Pyhää käsillä, Kolminaisuus-ikoni painokuvasta puulaatalle, kerhohuone 5, Arja Peltoketo
• Eläytyvä raamattutyöskentely klo 19.30 ja klo 20.30, Timpuri, Merja Lampila
• Iltapalaa tarjolla alasalissa
Klo 21.30–24 tapahtuu
Lakeuden Ristissä:
• Klo 21.30 Vihaista hellyyttä, juonikasta väistelyä ja synnin päästöjen vuolaan virtaavaa surua (kesto noin 30 min.)
Näyttelijä Timo Kankainen lukee rovasti Jouko Ikolan runoja. Musiikki kanttori Maria Väinölä. Esitykseen sisältyy virsi Soi kunniaksi Luojan, joka
lauletaan samaan aikaan koko
maassa tapahtumassa mukana
olevissa seurakunnissa.
• Veisuuta kirkossa n. klo
22.15
• Yömusiikkia raikkaasti ja
rauhallisesti klo 22.30. Musisoimassa mm. Pauli Honkala,
kanttorit Johanna Ojala-Haapala, Lea Salumäe, Maria Väinölä ja Sanna Ågren.
• Yösoitto soi Lakeuden Ristin tornista klo 23, Lajos Olah,
tarógató.
• Yökyöpeleiden hyvän yön
toivotus kirkossa n. klo 23.20.

PAPPI PAKISEE
niksi. Päätettiin ostaa evil.fi.
Uteliaisuus iski, kun kuulin, että osoitteesta pitäisi päästä kirkon sivuille. Aika lailla selain nyki. Joku piru siellä on langoilla?
Ehdotan, että kaikki kynnelle kykenevät alkavat nyt tubettamaan
uskosta ja elämästä ja näitä videoita ladataan jatkossa evil.fi sivuille. Torjutaan netin paholainen
vastaiskulla. Tai sitten myydään
tuokin osoite Trumpille. Tästä olisi
vähän tubetellut, jos uskaltaisin.
Tubettajat puhuvat sellaista
mikä on itselle merkityksellistä.
Uskosta olisi monella paljon kerrottavaa? Eräs nuori sanoi juuri:
”tubettaisin heti jos uskaltaisin.”
Arkuus voi olla viisastakin.

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi

P.S. Jeesus.fi sivut tuovat kirkon sivuille. Mitähän se vapahtaja nyt tubettaisi, jos täällä elelisi? Tubettamisen idea on se, että
ruudussa puhuu oikea ihminen,
joka on aito. Teennäistä ja itsekästä ei katsota sieltäkään.

Lakeuden Risti

Rakkaudesta

M

laisista iäkkäämmälle väelle, parisuhdeilloista nuorten aikuisten
hetkiin. Laulut ja musiikki saakoon tärkeän sijansa jokaisessa
elämänvaiheessa!
Sunnuntaina 4.10. klo 18 on
tunnelmallinen kynttiläilta, hyvää ruokaa, lauluja rakkaudesta
ja sen eri puolista. Ilta pariskunnille on Soukkajoen toimintakeskuksessa. Ruokailun vuoksi
ilmoittautuminen viimeistään
23.9.: arja.peltoketo@evl.fi tai
p. 044 770 3685. Illallismaksu
15 €/henkilö.
Seurakunnan parisuhdetyön
toimintaa on kuukausittain. Potkua polulta parisuhteeseen voi hakea la 12.9. klo 16 Joupiskan esteettömältä kuntoradalta, ke 4.11.
klo 18 parisuhdeillasta Kultavuoren seurakuntakodilla sekä virittäytyä jouluisiin tunnelmiin pariskuntien joululahjavalvojaisissa
ke 9.12 Kultavuoren seurakuntakodilla. Lisätietoja antaa kappalainen Arja Peltoketo.
Kuva: Seinäjoen seurakunnan arkisto

uusikkopariskunta Minna
ja Jussi Pyysalo kertovat parisuhteen koukeroista musiikillisin kuvioin. Ihastusta, rakkautta,
pettymystä, kipua. Luottamusta
ja tahtomista. Sinä, minä ja kolmas säie. Ihmisten kesken ja Jumalan edessä.
Minna on luokanopettaja, mutta hän on laulanut koko ikänsä
kuoroissa ja vokaaliyhtyeessä. Hän
on opiskellut musiikkia viimeksi Tampereen pop/jazz -linjalla.
Omia tekstejä ja lauluja on syntynyt nuoruudesta asti.
Jussi on valmistunut nuorisotyönohjaajaksi Raamattuopistosta.
Siellä hän liittyi gospel-rock-yhtyeeseen, The Roudiin, jossa hän
on toiminut jo yli 30 vuotta kosketinsoittajana. Myöhemmin Jussi
valmistui kirkkomuusikoksi.
Nykyisin Pyysalot asuvat Kangasalan Sahalahdella. He kiertävät
ympäri Suomen Kansan Raamattuseuran musiikkityöntekijöinä.
Heidän laulunsa soivat alakoulu-

Tuttu kiitosvirsi Sinulle kiitos, Isä maan ja taivaan vanhassa
asussa.
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Henkilöstöuutisia

E

Minna ja Jussi Pyysalo

Vanhan käsikirjan
jumalanpalvelus
Ylistarossa
V

anhan käsikirjan jumalanpalvelus toteutetaan Ylistaron
kirkossa sunnuntaina 18.10. kello
10 vuoden 1694 kirkkokäsikirjan
mukaan. Jumalanpalveluksen virret ovat vuoden 1701 virsikirjasta.
Vanhin suomenkielinen virsikirja on Jaakko Suomalaisen virsikirja (101 virttä, vuonna 1583),
sen jälkeen ilmestyi Hemminki
Maskulaisen virsikirja (242 virttä,
vuonna 1605).
Vuonna 1701 ilmestyi ns. Vanha virsikirja, joka poikkesi oleellisesti aiemmista. Se muistuttaa
hyvin paljon muutamaa vuotta
aiemmin ilmestynyttä ruotsalaista
virsikirjaa. Molemmissa on yhtä
monta virttä (413ä), molemmat
sisältävät myös evankeliumikirjan, Lutherin Vähän Katekismuksen, kirkollisten toimitusten ja
jumalanpalveluksen kaavat sekä
rukouskirjan. Vuoden 1701 virsikirja sisältää koko kirkkokäsikirjan (vuodelta 1694). 1600 –luku, jolloin työ uuden käsikirjan ja
virsikirjan saamiseksi aloitettiin,
oli selkeästi luterilaisuuden kirkollisuuden ja hengellisyyden ra-

kentamisaikaa.
Vuoden 1701 virsikirja oli
käytössä Suomen kirkossa aina vuoteen 1886, eli lähes 200
vuotta. Kirjaa kutsuttiin ”kolmen
konsistorin virsikirjaksi”, koska se
oli tarkastettu tärkeimpien hiippakuntien eli Turun, Viipurin ja
Narvan konsistoreissa.
Kirja edustaa selkeästi pohjoismaista puhdasoppisuutta ja
luterilaista barokkia. Vaikka kehitys muualla Euroopassa johti jo
1800-luvun alkupuolella kirkollisten kirjojen uusimiseen valistuksen hengessä, niin Suomessa
säilyi rakkaus ja kiintymys tähän
kirjaan ennen kaikkea vanhojen
herätysliikkeiden sisällä. Vuoden
1701 virsikirja oli myös kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven runousoppi. Vielä tänä päivänä rukoilevaisuus käyttää kirjaa ahkerasti.
Vanhan käsikirjan jumalanpalveluksen Ylistaron kirkossa
toimittaa Euran kirkkoherra Jukka Kemppainen, kanttorina on
niin ikään euralainen dir.cant.
Jukka Saarni.

lokuun alussa palasi moni
työntekijä virkavapaalta.
Alueseurakunnassa
palaajia
olivat pastori Sanna Ålander, erityisnuorisotyöntekijä Juha Jutila,
nuorisotyöntekijät Sari Mäkelä
ja Marika Taipalus.
Seinäjoen alueseurakunnassa
avoinna olleeseen kanttorin virkaan oli neljä hakijaa. Virkaan
haettiin erityisesti nuorisomusiikin osaajaa.
Nurmossa vietetään seurakuntajuhlaa 6.9., jolloin kello 10 alkavassa messussa johtava kappalainen Miia Juusola-Vänskä ja
kappalainen Antti Maunumaa
asetetaan virkaan. Messun jälkeen
juhlaa jatketaan Nurmon seurakuntakodilla.
Nurmossa avoinna olleeseen
seurakuntapastorin virkaan oli
yli 30 hakijaa, joista 15 vihittyä
pappia. Kappelineuvosto antaa
hakijoista lausunnon 15.9. ja
tuomiokapituli vahvistaa valinnan ilmeisesti 23.9.
Nurmossa tapahtuu palaamisia ja virkavapaalle lähtemisiä.
Pastori Henna Salo palaa opintovapaalta 28.9. Opintovapaalle
sen sijaan lähtee nuorisotyönohjaaja Maija Kulju. Hänen sijaisenaan toimii Jani Kela. Virkavapaalla olevan nuorisotyönohjaaja
Kirsi Martikkalan sijaisena toimii Mari Kela.
Ylistaron kappeliseurakunnassa on aloittanut osa-aikaisena lähetyssihteerinä Katri Tuomiharju. Emäntä-vahtimestarina on
aloittanut Tarja Vähäkoski.

Berliinistä Suomeen
Elokuun alussa aloitti myös Seinäjoen seurakunnan tiedottajana
Sanna Martzahn (o.s. Kaukosalo), joka palasi juurilleen. Hän
on asunut elämänsä ensimmäiset
10 vuotta Nurmossa, ja viimeksi
Saksassa Berliinissä melkein 15
vuotta.
Sanna Martzahn (kuvassa) on
koulutukseltaan filosofian maisteri, opiskellut Jyväskylän yliopistossa journalistiikkaa. Hän
on työskennellyt Suomessa Yleisradion alueellisilla radiokanavilla, Saksassa viimeksi tiedotus- ja
markkinointitehtävissä. Hänen
vastuualueenaan
seurakunnan
viestinnässä on sähköinen tiedotus, radiotyö ja internet.
- Olen iloinen uudesta työstäni ja työkavereista ja paluusta takaisin kotiseudulle, sanoo Sanna
Martzahn.

Alfa-kurssille mahtuu vielä Käsityöpiiri lapsiperheiden asialla

A

lfa-kurssi alkoi keskiviikkona
Seinäjoen Soukkajoen toimintakeskuksessa, mutta mukaan mahtuu vielä. Kurssilaisten joukkoa täydennetään vielä parin viikon ajan.
Alfa-kurssi on kaikille avoin
kristinuskosta ja elämän peruskysymyksistä kiinnostuneelle, epäilijälle,
etsivälle, juuri uskon löytäneelle tai
hänelle, joka haluaa päivittää tietonsa kristinuskosta. Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat muun muassa: Kuka
Jeesus on? Miten on mahdollista uskoa? Miksi ja miten lukisin Raamattua? Vieläkö Jumala parantaa?
Kurssilla on kymmenen iltakokoontumista. Illan aluksi syödään
yhdessä, jolloin on aikaa tutustua
toisiin ja vaihtaa kuulumisia. Luen-

non päätyttyä keskustellaan ryhmissä päivän aiheesta kahvi-/teekupposen äärellä. Samalla on tilaisuus
kysyä mieltä askarruttavia asioita
kristinuskoon liittyen. Puolivälissä
kurssia vietetään lauantaipäivä, jolloin aiheena on Pyhä Henki. Päivän
aikana on aikaa myös rukoukseen.
Kurssi päättyy päätösjuhlaan, johon
kurssilaiset voivat tuoda mukanaan
yhden ystävän. Juhla päättyy yhteiseen ehtoolliseen. Lisätietoja kurssista antaa Maria-Leena Lahti-Leino,
puh. 044 380 8047, m-l.lahti-leino@netikka.fi tai Kristillinen kirjaja musiikkipalvelu, puh. (06) 414
7522, sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi.
Järjestäjinä Seinäjoen srk ja EteläPohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys.

Y

stävän tuvan käsityö- ja askartelupiiri kokoontuu joka
kuukauden kolmas keskiviikko
ja aika kello 12–15. Piiri on lapsiperheiden asialla – valmistettavat tuotteet myydään edullisesti ja myyntituotto ohjataan vähävaraisille lapsiperheille diakoniatyön kautta.
Piirin vetäjinä toimivat Liisa
Sundén ja Liisa Pihlaja. He kertovat, että jos ohjelmassa on joku sellainen käsityö tai askartelu,
jota he eivät hallitse, opastajaksi
pyydetään asiantuntija.
- Väkeä käy 10–20 henkilöä
kerralla. Virkkaamme, kudomme, teemme kortteja, risutöitä ja
adventtimyyjäisiin teemme ha-

vukransseja. Työt tehdään aina
Ystävän tuvalle, materiaalin saa
täältä. Kotona voi sitten käyttää
hyväksi täältä saamansa opin, toteaa Liisa Sundén.
Diakonissa Aino Vähäsarja
kertoo, että käsityöpiirin keräämien varojen käytöstä tehdään
päätös diakoniatiimissä. Varoja on käytetty esimerkiksi lasten
harrastemaksuihin.
Liisa Pihlaja sanoo, että käsityö- ja askartelupiiri ottaa vastaan myös lahjoituksia. Ylimääräiset langat, muut materiaalit ja
valmiit työt otetaan mielellään
vastaan.
Sukat, lapaset ja muut työt
myydään kohtuuhintaan. Ystä-

vän tuvalla käsitöitä myydään sen
aukioloaikoina maanantaista torstaisin kello 10–15, perjantaisin
kello 10–12.
Aino Vähäsarja toivottaa tervetulleeksi tutustumaan Ystävän
tuvan toimintaan. Poiketa voi
milloin tahansa, järjestettyä ohjelmaakin on. Viikoittain toistuva ohjelma on näkyvillä paikan ovella. Ystävän tuvan osoite
on Matti Visannin kuja 15. Tarjolla on aina kahvia ja pullaa, ja
niistä voi maksaa pienen kahvimaksun.

Lakeuden Risti
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Peräseinäjoen kuoroissa
tilaa kaikenikäisille
T

ulojuhlassaan alkukesästä Peräseinäjoen kappeliseurakunnan uusi kanttori Sanna Ågren
lupasi, että kaikille halukkaille
löytyy kuoro Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa.
- Nyt yritän lunastaa tuota lupausta, kertoo Sanna.
Syyskuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla aloittavat Peräseinäjoella uudet kuorot: Seniorikuoro keskiviikkona 9.9. klo 9.30,
gospelkuoro torstaina 10.9. kello
18 – harjoituspäivä on normaalisti
keskiviikko, sekä lapsikuoro torstaina 10.9. kello 16. Lapsikuoron
harjoitukset ovat torstaisin. Kaikki
harjoittelevat seurakuntatalolla.
- Nimetkin kuoroille ovat jo
mietittynä: Lapsikuoro on Kipinä,
gospelkuoro Liekki ja seniorikuoro
Soihtu, kertoo Sanna Ågren.
Peräseinäjoen kuorovalikoimaan
kuuluu lisäksi Peräkamarikuoro,
joka harjoittelee tiistaisin sopimuksen mukaan. Kuorosta voi kysellä
lisää Päivi Mäki-Reiniltä, puh. 040
715 2836. Kuoro harjoittelee säännöllisen epäsäännöllisesti, esiintyy,
kun pyydetään isommalla ja pienemmällä kokoonpanolla.

Jatkumo
- Toivon, että seurakunnan kuorot voisivat olla jatkumo. Siemen
kuoroharrastukseen ja musisointiin kylvetään musiikkileikkikerhossa, harrastus alkaa lapsikuorossa, jatkuu gospelkuorossa ja
edelleen seniorikuorossa, kaavai-

kausi yhteisellä kuoropalaverilla,
jossa keskusteltiin tulevasta kerhotoiminnasta. Sanna Ågren kiittelee, että väkeä oli mukana paljon.
- Osa kuorolaisista oli jo päättänyt lopettaa, osa lupasi tulla seniorikuoroon.
Gospelkuoroa on Peräseinäjoella odotettu, ja Sanna Ågren
kaavailee siitä kuoroa, johon voisi
tulla laajemmaltakin.
- Pyrimme seurakunnassa vastaamaan Peräseinäjoen yleiseen
tarpeeseen, ettei aina tarvitsisi
lähteä kuoroharjoituksiin kovin
kauas.

Laulaminen kivaa

Sanna Ågren sai tulojuhlassaan edeltäjältään Aino Palomäeltä ääniraudan. Hän lupasi juhlassa, että kaikki halukkaat saavat Peräseinäjoen kappeliseurakunnan kuoroissa mahdollisuuden laulaa.
lee Sanna Ågren.
Kuorot harjoittelevat hengellistä
kuoromusiikkia ja esiintyvät seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailevat
myös laitoksissa. Seniorikuoro harjoittelee aluksi yksiäänisiä messulauluja, ja kuoron ohjelmisto muo-

toutuu vähitellen. Gospelkuoron
ohjelmistossa on Suomi-gospelia ja
Sanna toivoo, että myös amerikkalaista tai peräti afrikkalaista gospelia laulettaisiin. Musiikkia tehdään
myös bändin kanssa. Bändikämppä Kopilla on nyt tyhjillään, ja kun

se järjestetään ja tarkistetaan soittimien tilanne, kutsutaan myös soittajia mukaan.
- Lapsikuoro harjoittelee aluksi
yksiäänisiä hengellisiä lastenlauluja, kertoo Sanna Ågren.
Peräseinäjoella aloitettiin syys-

Kati Kujanpää Alavudelta aikoo
aloittaa uudessa Peräseinäjoen
gospelkuorossa laulamisen.
- Olen päättänyt, että se on
nyt minun jokaviikkoinen harrastukseni, sanoo kahden lapsen äiti,
jolle mies ja mummo ovat luvanneet, että lapset hoidetaan, kun
äiti harrastaa.
Sanna Ågren on Katille ennestään tuttu, ja hän uskoo, että gospelkuorossa saa laulaa hyviä biisejä
ja hyviä sovituksia. Hän on tehnyt
Sannan kanssa joitakin projekteja
ja viime vuosina laulanut pääasiassa yksin. Nyt on pitkästä aikaa
mukava aloittaa kuorolaulu.
- Kuorossa laulaminen on rennompaa, siinä ei ole niin kovat
paineet kuin yksin laulaessa, sanoo
Kati Kujanpää. Mitään erityistoiveita ei hänellä ohjelmistosta ole.

Levossa ja hiljaisuudessa

Jumalan puheen kuulee hiljaisuudessa
Kaikenlainen toiminta alkaa syksyllä seurakunnassa!
”Mietin epäileväni sitä, onko
valintani suuresta valikoimasta
osunut oikeaan? Jos olen vääränlainen siihen ryhmään? En osaa
oikein olla vieraiden ihmisten
kanssa. Pelkäänpä, että tuo ei ole
sellaista mistä minä pidän. Toimiikohan se? En oikein usko.”

Ja toinen miettii:
”Haluan kokeilla sitä. Minä kyllä järjestän ajan, että pääsen sinne. Uskon, että se tekee hyvää
minulle. Osaan kyllä olla siellä,
olen vain oma itseni. Tiedän, että
voin saada vastauksia askarruttaviin kysymyksiini tästä. Uskon, että tästä tulee hyvä juttu minulle.”
Kumpi löytää sellaista yhdessä-

oloa, joka ravitsee, virkistää ja antaa elämänrohkeutta, hyvää mieltä itselle? Asenteensa ihminen voi
muuttaa koska vain. Se muutos
on itse kunkin omassa vallassa.
Jälkimmäinen astuu luottamuksen tielle. Vaikka pettyisikin, silti
lähtee. Pyhiinvaeltaja-ainesta.
Yhteyden kokemusta ei voi
saada yksin ollessaan. Mutta toisten kanssa sen voi saada, vaikka oltaisiin hiljaisuudessa yhdessä. Äänemme ja puhuminen eivät
ole tärkeimpiä yhdessä olemisessa. Tärkeintä on läsnäolo ja sen jakaminen. Kohtaaminen.
Olemme kokonaisia ihmisiä.
Ruokaileminen ja lämpö ovat tarpeen. Liike ja uni. Toista ihmistä
tarvitsemme. Kuulumista johonkin. Henkinen vireys ja hengellinen puoli meissä tarvitsevat ravintoa myös.
Hengellistä elämää voi hoitaa
kotonakin. Mutta yhteyteen hakeutuminen vaatii liikkeelle lähtemistä. Joskus ponnisteluakin. Vain
hiljaisuudessa voin kuulla Jumalan
puheen lähdenpä tai jään.
”Minä annan itseni, ruumiini ja
sieluni, ja kaiken sinun käsiisi. Pyhä enkelisi olkoon kanssani, ettei
paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Aamen”(Lutherin aamurukouksesta)

Marjatta Nuutinen-Koittola

Hiljaisuuden
toimintaa
HILJAISUUDEN LÄHTEELLÄ
Lakeuden Ristin toimituskappelissa. Syksyn aiheena on Mistä
löydän hengellisen kodin? Harjoittelemme vesperin lauluja kirkossa klo 16.30 alkaen.
Ke 16.9. klo 17-18 hengellinen koti Raamatun kertomusten
valossa. Sanat ja sävelet tulkkeina, Helena Turja ja Tea Polso.
Ke 30.9. Huom aika ja paikka! Klo 18 ikoni on väreillä kirjoitettua kirkon opetusta. Nurmon seurakuntakodille hankitun
uuden ikonin siunaaminen käyttöönsä. Ikonin aihe on ”Älä itke
äitini”. Antti Maunumaa ja Helena Turja. Kahvitus.
Su 4.10. klo 10 hiljaisuuden
messu Lakeuden Ristissä.
Ke 14.10. klo 17-18 messu
on kirkon elämän keskus. Messun
symboliikka on hengellistä puhetta. Ehtoollinen. Helena Turja
PSALMILAULUKUORO
Keskiviikkoisin klo 16.30–17.45
Lakeuden Ristissä, alkaen 9.9.

HENGELLISEN MUSIIKKIMME
JUURILLA – vanhan musiikin
tapahtuma
2.–4.10. gregoriaanisen laulun
kurssi Lakeuden Ristissä. Opettajana Hilkka-Liisa Vuori, ilm. viim.
10.9. puh. (06) 418 4230.
Tapahtuman konsertit:
Pe 2.10 klo 18 Lakeuden Risti,
Friikoolin messu, Lakeuden Ristin
Kamarikuoro ja pelimanniryhmä,
La 3.10 klo 18 Lakeuden Risti, Vox Silentii: Kelttirukouslauluja
Su 4.10 klo 18 Törnävän kirkko, Barocco Boreale, sopraano Kajsa Dahlbäck: barokin koraalisävellyksiä
RETRIITIT
6.–27.10. arkiretriitti kokoontuu tiistaisin klo 17–18, Seinäjoen srk-keskus. Raamattu matkaoppaana Mikkelinpäivästä pyhäinpäivään. Ilm. 29.9. mennessä puh. (06) 4184 230.
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 €. Ilm. viim. 16.10.: lapua.tuomiokapituli@evl.fi tai Leena Hirvelä, puh. 020 7630 923.
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Lakeuden Ristin kuoron syyskauden ensimmäinen esiintyminen oli kesän viimeisessä lounasmusiikki-konsertissa Lakeuden Ristissä.

Kuva: Leena Hautala

90 vuotta kuorotoimintaa seurakunnassa

aiherikas kuorotoiminta Seinäjoen seurakunnassa – nykyisessä alueseurakunnassa – alkoi vuonna 1925. Seinäjoen kirkkokuoro perustettiin 3.9. 1925
rukoushuoneyhdistyksen tiloissa.
Kuorohistoriaa seurakunnassa
selvitellyt Jorma Ruutila kertoo,
että edellisvuoden keväällä perustetulla rukoushuoneyhdistyksellä
oli merkittävä rooli kuorotoiminnan aloittamisessa. Siellä oli laulua ja musiikkia aikaisemminkin
ja juuri nämä aktiiviset musiikkiihmiset perustivat kuoron.
Seurakunnassa toimi yksi kirk-

kokuoro vuoteen 1969, jolloin perustettiin Törnävän kirkkokuoro.
Kuorot ovat käyneet läpi nimenmuutoksia: Seinäjoen kirkkokuorosta tuli 1983 Lakeuden
Ristin kuoro ry. Vuonna 2001 perustettiin Tactus-kuoro, ja se toimi aktiivisesti kymmenen vuotta.
Jorma Ruutilan mukaan kuorojen toiminnassa oli aaltoliikettä
vuosituhannen alussa. Seinäjoen
kirkkokuoron toiminta käynnistettiin uudelleen ja Tactus-kuoro
yhdistyi Lakeuden Ristin kuoroon vuoden 2012 alussa.
Kuorot jatka toimintaansa edel-

Viron kirkkomusiikkijuhlilla

K

uorolaulutapahtumat ovat
Virossa todellisia kansanjuhlia. Puitteet niiden järjestämiseen mm. Tartossa ovat erinomaiset. Tarton laululavan kokonaisuudessa on otettu huomioon
niin esiintyjät suurinakin kuoroina kuin paikalle saapuva runsaslukuinen yleisö.
Seinäjoen kirkkokuoro teki
matkan heinäkuun alussa järjestetyille kirkkopäivä- ja kirkkomusiikkijuhlille. Kuoro lauloi suurkuorossa, jossa virolaisten lisäksi
oli mukana noin 300 ulkomaalaista laulajaa. Kevään aikana kirkkokuoro harjoitteli yksitoista suurkuoron esittämää teosta.
On merkillepantavaa, kuinka
perusteellisesti näihin juhliin saapuvat kuorot valmistautuvat ja
harjoittelevat esitykset. Käytimme
kevään aikana runsaasti aikaa ja
järjestimme ylimääräisiä laululeirejä. Helpotti, kun laulajat ympärillä
osasivat laulut "viimeisen päälle".
Mukana oli vaativiakin teoksia.

Tietenkin vironkieliset laulut vaativat meiltä oman lisähuomion.
Alkukesän lämpimimmät päivät osuivat juhlien aikaan. Runsaslukuisen yleisön lisäksi tilaisuutta
kunnioittivat läsnäolollaan Viron
entinen presidentti Arnold Rüütel
ja Tarton kaupunginjohtaja.
Mukana matkalla oli myös
laulajia Lakeuden Ristin kuorosta ja Ystävän tuvan lauluryhmästä. He osallistuivat kevään aikana
yhteisiin harjoituksiin.
Seinäjoen kirkkokuoro piti kuluneen kevään aikana 45-vuotiskonsertin. Konsertti järjestettiin
myös Peräseinäjoen kirkossa. Yhteyksiä Viroon on ollut ennenkin,
sillä kuoro teki vuonna 2012 vierailun Haapsaluun, jossa konsertoi.
Seinäjoen kirkkokuoro aloittaa
uuden laulukauden syyskuun 8.
päivänä. Harjoitukset ovat tiistaisin kello 18. Uudet laulajat ovat
kuoroon tervetulleita. Kuoron johtajana toimii kanttori Lea Salumäe.
Aki Kivimäki

leenkin, ja vuosien mittaan seurakunnassa on aloittanut lukuisia
muitakin kuoroja. Koko Seinäjoen seurakunnan alueella toimii
yli 20 kuoroa tai lauluryhmää eriikäisille, joten kuorotoiminnan
harrastaminen on mahdollista kaiken ikäisille laulutaitoisille ja laulamisesta pitäville.

Juhlakonsertti
Seurakunnan 90-vuotista kuorotoimintaa juhlitaan konsertilla, vastaanotolla ja kahvitarjoilulla sunnuntaina 11.10. Lakeuden
Ristin kuoron konsertti alkaa kel-

lo 15 Lakeuden Ristissä. Kuoron
puheenjohtaja Maria Parkkinen
kertoo, että konsertin otsikkona
on ”Laulakaa Herralle”.
Konsertin ohjelmassa on otsikkosävelmän lisäksi mm. tuttuja kirkkokuorojen ohjelmistossa
olevia lauluja, Kuningas kuninkaitten, Hiljainen tienoo, Jeesu
aarteheni jne.
Anton Orpana säestää kuoroa
sellolla, Niko Kultti soittaa pasuunaa. Johtajana ja urkurina on
Anna-Kaisa Lahtinen. Konsertin
jälkeen on kahvitarjoilu ja vastaanotto seurakuntakeskuksessa.

Kuva: Alma Tuiskula

V

Tarton laululava täyttyi suurkuoron laulajista.

Lakeuden Ristin kuoro aloitti
toimintakautensa kuorokurssilla
elokuun puolessa välissä, ja Maria
Parkkinen iloitsee siitä, että kuoro oppi kurssilla myös pari uutta
laulua.
- Meillä kaikilla on kokemusta
kuorolaulamisesta!
Maria Parkkinen ja Jorma
Ruutila toivovat kuoroon mukaan uusiakin laulajia. Harjoitukset ovat torstaisin kello 14, joten
kuoro sopii hyvin virkeille eläkeläisille.
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Musiikkikoulua jo 25 vuotta
usiikin opetusta on Seinäjoen seurakunnan musiikkikoulussa annettu jo 25 vuotta.
Musiikkikoulun rehtori Pirjo
Kotkaniemi kertoo, että soittoharrastukseen osallistuvien oppilaiden määrä on viime vuosina
vakiintunut sadan tienoille, opettajia on 8–10.
- Soittimina ovat piano, huilu,
kitara, viulu ja rummut. Piano on
ehdottomasti suosituin soitin, sen
soittoa opiskelee noin puolet oppilaista, kertoo Pirjo Kotkaniemi.
- Musiikkikoululla on ilo toimia nuorten työllistäjänä. Osa
opettajistamme on pitkälle musiikkiopiston opinnoissa edenneitä nuoria, osa aikuisia. Monelle
nuorelle musiikkiopiston opettajan työ on ensimmäinen työpaikka. Alkukauden töistä yksi onkin
uusien opettajien ohjaaminen,
kertoo Pirjo Kotkaniemi.

Seinäjoen seurakuntakeskuksessa
alkuillasta. Opetuksesta peritään
100 € lukukausimaksu – perheen
toinen opiskelija maksaa 90 €.
- Periaatteessa musiikkikoulun pitäisi kattaa menonsa, mutta
muutama vuosi sitten meidät määrättiin arvonlisäverollisiksi, ja sen
on vaikeuttanut asiaa. Seurakunta
tulee nyt toistaiseksi tässä vastaan,
niin että vasta viiden vuoden sisällä lukukausimaksuun lisätään
arvonlisävero täysimääräisenä, kertoo Pirjo Kotkaniemi.

Kuva: Leena Hautala

M

Soittoharrastus
Seurakunnan musiikkikoulussa ei
ole kokeita, ei tasokursseja. Se on
mahdollisuus harrastaa musiikkia
ilman koepaineita. Harrastuksessa voi edetä omaan tahtiin.
Musiikkikoulu voi kuitenkin
olla myös väylä musiikkiopistoon
ja tavoitteellisempaan musiikin
harrastamiseen.
Syyskuun alussa alkaneet soittotunnit jatkuvat joulukuulle,
uusi kausi alkaa vuodenvaihteen
jälkeen, ja keväällä järjestetään
kauden päätteeksi kevätkonsertit.

Tytöt innokkaampia
Seinäjoen seurakunnan musiikkikoulun oppilaista valtaosa on
tyttöjä.
- Rohkaisen poikia aloittamaan
musiikkiharrastuksen. Soitonopetukseen osallistuneet pojat ovat
edenneet harrastuksessaan mukavasti, kehuu Pirjo Kotkaniemi.
Muutama vuosi sitten aloi-

Rehtori Pirjo Kotkaniemi (istumassa) ja musiikkikoulun opettajat kokoontuneina neuvonpitoon. Kuvassa Lea Mehtälä, pianonsoitonopettaja (vas.), Henri Katila, kitara, Niko Ala-Louko,
kitara, Rita Myllymäki, huilu, Heidi Poikonen, viulu ja piano. Päivä Pääkkönen, piano. Kuvasta
puuttuvat Sara Mäkelä ja Helmi-Sofia Heikkilä, piano, ja Juhani Virtanen, rummut.
tettiin musiikkikoulussa myös
musiikin teorian opetus. Se on
vapaaehtoista, mutta Pirjo Kot-

kaniemi kertoo korostavansa oppilaille, että teoriaopetus tukee
soittoharrastusta.

Musiikkikoulussa kukin oppilas
saa 20 minuuttia henkilökohtaista
ohjausta kerralla. Tunnit pidetään

Vapaita opplaspaikkoja voi
kysellä Pirjo Kotkaniemeltä,
puh. 0400 926400.

Kuvat ripariblogista

Nurmon
kappeliseurakunta
Varhaisnuorisotyön
kerhot 2015–2016
Maksuttomat kerhot kokoontuvat viikolta 35 lähtien viikoittain
tunnin ajan ja kerhoon voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.

Heikkilä
poikien ja tyttöjen
peli- ja touhukerho

Riparitunnelmia kesältä 2015.

Vuoden 2016 rippikoulujen
ilmoittautuminen alkaa

S

yyskuussa alkaa ilmoittautuminen vuoden 2016 rippikouluihin.
Valittavana on 31 rippikoulua. Perinteisten Honkiniemen, Lankarin ja Ahonniemen ripareiden lisäksi on kaksi
päivärippikoulua sekä leirit Marttisissa Virroilla, Ahvenanmaan saaristossa, Posiolla hiihtolomalla ja kesällä, Taivalkoskella, Wanhassa Karhunmäessä ja ensimmäistä kertaa
Seinäjoella myös ratsastusripari. Lisäksi rovastikunnallinen
kehitysvammaisten ripari järjestetään Ahonniemessä.
Rippikouluikäluokka on 678 vuonna 2001 syntynyttä
nuorta, mutta rippikouluun voi ilmoittautua, vaikka ei tähän ikäluokkaan kuuluisikaan. Seinäjoen lyseossa, Seinäjoen yhteiskoululla, Ylistaron yläasteella ja Nurmon yläasteella järjestetään infotilaisuus kaikille rippikouluun aikoville.
Ilmoittautuminen aukeaa 7.9. osoitteessa www.seinajoenseurakunta.fi/ilmoittautuminen1. Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2015. Leirijako ilmoitetaan viimeistään viikolla 41
sähköpostitse ja kirjeellä kotiin. Lisätietoja ilmoittautumisesta
saa Tuire Wuorijärveltä (044 550 2669, tuire.wuorijarvi@evl.
fi) tai Pete Ketolalta (044 477 7777, pete.ketola@evl.fi).

Kultavuori
poikien touhu- ja
puuhakerho

Niemistön koulun sali (1–6lk.): Kultavuoren srk-koti:
Maanantai klo 16–17
Tiistai klo 18–19

tyttöjen askartelukerho tyttökerho
Heikkilän srk-koti (1–6lk.):
Tiistai klo 17–18

Honkakylä
tyttöily- ja
poikailukerho

Kultavuoren srk-koti (1–6lk.):
Torstai klo 16.30–17.30

Kärki
poikien peli- ja
peuhukerho

Honkakylän kylätupa (1–6lk.): Kärjen koulun sali:
Maanantai klo 16.30–17.30
Keskiviikko klo 17–18
Joka toinen viikko 24.8. alkaen tyttökerho
Kärjen srk-koti (1–6lk.):
Kasperi
poikien sähly- ja pelikerho Torstai klo 17–18
Lintuviidan koulun sali:
Pajuluoma
Maanantai klo 16.30–17.30
tyttökerho
tyttökerho
Pajuluoman srk-koti (1–6lk.):
Kasperin srk-koti (1–6lk.):
Tiistai klo 17.30–18.30
Tiistai klo 17–18
Pohja

Katajalaakso
poikien touhu- ja
puuhakerho

Katajalaakson srk-koti:
Keskiviikko klo 17–18

tyttökerho

Katajalaakson srk-koti (1–3lk.):
Keskiviikko klo 18.15–19.15
Katajalaakson srk-koti (4–6lk.):
Tiistai klo 17–18

Keskusta
tyttö- ja poikakerho

Café Kismus (2–5lk.):
Maanantai klo 14–15.30

pienoismallikerho

Srk-keskuksen askartelutila:
Torstai klo 16.30–18

tyttökerho

poikien peli- ja
peuhukerho

Pohjan koulun sali:
Maanantai klo 17–18

tyttökerho

Pohjan srk-koti (1–6lk.):
Keskiviikko klo 17.30–18.30

Soukkajoki
tyttökerho

Soukkajoen toimintakeskus
(1–6lk.): Tiistai klo 17.30–18.30

Tikkuvuori
tyttökerho

Tikkuvuoren srk-koti (1–6lk.):
Keskiviikko klo 17–18

Törnävä
poikien peli- ja touhukerho

Srk-keskuksen yläsali 4 (1–6lk.): Törnävän koulun sali:
Tiistai klo 17–18
Keskiviikko klo 17–18

Kivistö
poikien palloilu- ja
peuhukerho

Kivistön koulun sali:
Maanantai klo 16.45–17.45

tyttökerho

Kivistön srk-koti (1–6lk.):
Maanantai klo 17–18

tyttökerho

Törnävän Pappila (1–6lk.):
Tiistai klo 17.30–18.30
Törnävän koulun sali
(1–6lk.): Keskiviikko
klo 16.30–17.30

Tyttökerhot
ylijoen kerhotila:

ke klo 17–18 Aino Vehkaoja.

Poikakerhot
viitala; lankari:

viitala; lankari:

ti klo 15.30–16.30
Harri Saarinen.

keski-nurmon koulu:

ti klo 17–18 Markus Luukkanen
ja Antti Vähäsalo.

ti klo 17–18 Emma Yliluoma
ja Sofia Nelimarkka.
1–3 lk to klo 17–18 ja
4–6 lk to klo 18–19
Josiina Kuurila, Sofia Saari
ja Jaana Järvinen.

keskustan srk-talo:

1–2 lk to 16.30–17.30 ja
3–4 lk to klo 17.30–18.30
Essi Marttila ja Eveliina Karhu.
5–6 lk ti klo 17.30–18.30
Laura Autio ja Emmi Rasku.

koliinin kylätalo:

1–3 lk ma 16.30–17.30
Jenna Keskimäki ja
Katariina Kallonen.
4–6 lk ti klo 18–19 Loviisa
Hietikko ja Iida-Sofia Kallonen.

haalin kylätalo:

keski-nurmon koulu:
keskustan srk-talo:

1–2 lk pe 15.30–16.30
Meeri Luoma ja Sanna Korpi.
3–6 lk ti klo 16.30–17.30
Samppa Maunumaa
ja Ilkka Autio.

haalin kylätalo:

to klo 17.30–18.30 Matias
Peltoketo ja Tuomas Peltoketo.

koliinin kylätalo:

ma klo 18–19 Netta Säntti
ja Emmi Rasku.

hyllykallion srk-koti:

4–6 lk to klo 17–18 Noora
Saukkosaari ja Jenni Tapio.

kääpäkujan srk-koti:

1–3 lk ma klo 18–19 Matias
Lehtimäki ja Atte Vierula.
1–4 lk ke 16.30–17.30 ja
5–6 lk ke 17.30–18.30
kertunlaakson srk-koti:
Susanna Varis ja Meri Hirsimäki. 1–3 lk to klo 18–19 Kasper
hyllykallion srk-koti:
Koskinen, Elias Viljanmaa
ja Aleksi Ojanperä.
1–3 lk ti klo 17–18 Anniina
Keski-Salmi ja Julia Alamutka. kouran liikuntahalli:
4–6 lk ke klo 17–18 Merja
to klo 17–18 Oona Ojala
Hemminki ja Jonna Riitijoki.
ja Mila Valtari.

kääpäkujan srk-koti:

1–3 lk ke klo 16.30–17.30
Emilia Lehtimäki ja
Hanna Miilumäki.
4–6 lk ma klo 16.30–17.30 Nelli
Hiirikoski ja Iini-Liisi Ranta.

ylijoen kerhotila:

Ma klo 17–18 Aino Vehkaoja
ja Wilma Niemistö.

Tytöille ja pojille
kouran koulun sali:

kertunlaakson srk-koti: ti klo 18–19 Jessica Liikaoja.
kääpäkujan srk-koti:
1–3 lk ti klo 17–18 Hertta

Kuusisto ja Rosa-Maria Saukko. 4–6 lk kokkikerho ke klo
17.45–19.30 Netta Säntti,
4–6 lk to klo 16.30–17.30
Laura Autio, Katariina
Hilla Isotalus ja Noora Aho.
Kallonen ja Jenna Keskimäki.
kouran liikuntahalli:
Huom! 2.9. alkaen.
to klo 18–19 Oona Ojala
Hinta 5 €/vuosi.
ja Mila Valtari.

lisätiedot varhaisnuorisotyönohjaajilta:
Mari Kela (1.9. alkaen)
Harri Saarinen
puh. 050 345 9346
puh. 050 561 7765,
mari.kela@evl.fi
harri.saarinen@evl.fi
www.seinajoenseurakunta.fi

Perheuutisia
Hautaan siunattu

Seinäjoen alueseurakunnasta:
Viljo Olavi Viinikainen 89 v, Vilho
Herman Mahlamäki 87 v, Esa Matti Pekka Paski 57 v, Kaksostytöt Eevi ja Isla Hämälä, Tapani Kustaa Siirilä 90 v, Saimi Hakala 87 v, Pirkko
Paula Onerva Jalonen 85 v, Pirkko
Ireene Saarikoski 79 v, Airi Anna-Liisa Palomäki 75 v, Kalevi Kustaa Gunnari Pakkala 73 v, Sirkka-Liisa Tuulikki Syrjä 57 v, Touko Tuure Paavola 90
v, Anja Martta Salo 87 v, Helmi Sofia
Suuriniemi 99 v, Yrjö Tuomas Lampi 80 v, Urpo Johannes Salonpää 89
v, Aune Kaarina Fält 79 v, Ensio Kalervo Norolampi 65 v, Erkki Pekka
Mäntykoski 60 v, Jari-Pekka Ojanperä 48 v, Elma Anna-Liisa Saari 96
v, Taino Elle Siviä Yrttimaa 91 v, Kalevi Antti Jaakko Kylkisalo 87 v, Tapio Matti Maunuksela 80 v, Keijo Juhani Länsisaari 79 v, Marjatta Aune
Hieta 71 v, Rauni Kyllikki Kohtamäki
66 v, Teija Hannele Vuorenmaa 50 v,
Helvi Kaarina Harjunpää 92 v, Veikko Matias Korpi 92 v, Tenho Kalervo Alho 82 v, Mirja Heleena Mäkiaho
77 v, Kirsti Marja Pouttu 69 v, Matti
Antero Makkonen 63 v, Elsa Tauriainen 93 v, Elle Helena Kamila 90 v,
Aune Esteri Talvitie 89 v, Hilkka Kyllikki Lampinen 85 v, Helena Kaarina
Siltanen 80 v, Väinö Allan Juusela 74
v, Taito Eino Kekola 69 v, Aila Säde
Marketta Riikonen 68 v, Kerttu Aili
Anttila 87 v, Erkki Matias Yli-Kivistö
84 v, Paavo Alarik Lähteenmäki 82
v, Kirsti Sofia Nieminen 79 v, Pirkko
Tuulikki Hietala 58 v, Jari Martti Juhani Mäenpää 57 v, Erkki Veikko Savela 96 v, Pentti Johannes Peltonen
93 v, Veikko Matti Rasku 87 v, Tauno Johannes Fagerdahl 82 v, Kaisa
Ida Suomela 77 v, Tauno Johannes
Mäki 79 v, Lea Kaarina Kyntäjä 68 v,
Marita Helena Katila 59 v, Eeva Kaarina Nori 88 v, Timo Kalevi Vähäkangas 73 v, Anna-Maija Hellevi Löfman
61 v, Roy Henry Koskela 56 v, Kerttu
Anneli Huhta 90 v, Paula Maria Rintamäki 66 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Onni Kaaprieli Yliselä 87 v, Pertti Mikael Kero 80 v, Kauko Johannes Hirvijärvi 86 v, Jaakko Antti Autio 71
v, Olli Matias Tyni 90 v, Sakari Esa
Mannila 84 v, Armas Jaakko Koskela 85 v, Kari Veli Mäkelä 60 v, Olavi
Tuomas Ilmari Saarinen 87 v, Ragel
Inga Anneli Talvitie 80 v, Raakel Maria Peltokoski 93 v, Aune Eliisa Perkiönpää 92 v, Eino Ilmari Hemminki
89 v, Vieno Lahja Marjatta Kaartinen
82 v, Onni Johannes Salokorpi 96 v,
Jorma Antero Aho 53 v, Eira Anneli

Suni 84 v, Aino Maria Kimpimäki 87
v, Raili Marjatta Kapela 86 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Sirkka Liisa Välimäki 73 v,
Aira Eliisa Toppari 86 v, Milma Anina Bäckström 87 v, Vilho Kustaa
Viertola 91 v, Hilkka Eliisa Ojala 68
v, Elle Helena Kamila 90 v, Veli Einari Koivumäki 64 v, Marjatta Agneta
Taina 78 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Vieno Sylvia Aarnio 102 v, Alli Kaarina Kortehisto 77 v, Raimo Ilmari Rajamäki 83 v, Mirja Ida Justiina Heiska, 89 v, Hilja Maria Saunala 87 v, Veli
Jussi Hanhikoski 65 v, Eira Onerva Ridanpää 71 v, Paavo Iisakki Pukkinen
69 v, Martti Sakaria Sadinkangas 77
v, Aake Allan Ikola 91 v, Marja Anneli
Virta 70 v, Jorma Johannes Tuisku 84
v, Matilda Luoma 98 v, Elli Katariina
Koski 90 v, Anni Sanelma Kallionpää
83 v, Maria Rakel Olli 99 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Erno Tuomas Anttila ja Emmi Elina
Nurminen, Kai Henrik Lahti ja Minna Maarit Hautaniemi, Juha Olavi
Riippi ja Maarit Liisa Nisula, Ilpo Kalevi Peltokangas ja Sylva Ria Anette
Tilsala, Jari Olavi Perälä ja Anne Marika Viertola, Tomi Tapani Heinimäki ja Päivi Marja Ämmälä, Jere Tapio
Paloniemi ja Miila Anna-Maria Keskinen, Juha-Jaakko Ulvila ja Heidi
Tuulia Ruotsalainen, Mikko Albinus
Kesäniemi ja Maria Eveliina Leijala,
Aki-Petteri Ämmänkoski ja RiikkaMaria Latvala, Mikko Ilmari Katila
ja Minna Maarit Katajaniemi, Henri
Juhani Heinäheimo ja Outi Hannele Parkkima, Juha Jaakko Tammela ja Hanna Maaria Timoharju, Hannu Veli Myllymäki ja Merja Kristiina
Männistö, Joris Beké ja Anu Katariina Lampila, Jari Tapio Peltokangas
ja Minna Maria Udelius, Jesse Matias Mustikkamäki ja Suvi Maarit Saarinen, Samuel Veli-Matti Lahtinen ja
Tiia Jenniina Väre, Leo Akseli Karttunen ja Annukka Susanna Pellinen,
Juha Henrik Koskinen ja Marjo Marketta Mäkelä, Rami Jaakko Pajula ja
Jessica Henna Catharina West, Jukka Tapani Kuhalampi ja Marika Helena Niemi, Marko Juhani Salomäki ja Heidi Elina Anneli Peltola, Nico Adam Alexander Warde ja AinoMaria Lahdensuo, Jani Aki Kristian
Latvala ja Kati Anna Tuulikki Rantavuori, Tuomo Johannes Sepponen ja Heli Maria Pauliina Pasto, Veli-Jussi Salonranta ja Jenni Pauliina
Kankaanpää, Joni-Mikael Törrönen
ja Veera Sofia Svansjö, Markus Lauri

Lakeuden Risti
Juhani Särkkä ja Sanni Elisa Tuomisto, Tomi Juhana Mäkynen ja Jenni
Orvokki Kautto, Vesa Tapani Anttila ja Noora Mariia Sofia Jaatinen,
Tuomo Sakari Mäenpää ja Jaana
Hannele Ikola, Kim Johannes Vainio ja Jenni Maria Elisabet Huosianmaa, Tuomas Joeli Salenius ja Emilia Johanna Auranen, Tomi Markku
Hautaniemi ja Niina Marjaana Luoma-Keturi, Markus Tapio Aleksanteri Orava ja Elina Katariina Hietavirta, Miika Petteri Nevala ja Minna Elina Ylinen, Niko Jouni Tapani
Kyrönlahti ja Tanja Maarit Mantila,
Hannu Olavi Ruuhinen ja Kirsi Helena Pihlajasalo, Jussi Matias Tuomikoski ja Heidi Hanna Tuulia Mäkelä, Antti Sakari Honkaniemi ja Miina Elina Seppä, Elmo Kalevi Kohtala
ja Miia Marika Kangasmäki, Halgeir
Finne ja Sonja Emilia Kujanpää, Jani Tapani Laurila ja Jonna Elisabeth
Ala-Hulkko, Topi Eero Oskari Maijala ja Anna Sandra Elina Saarremaa,
Jaakko Heikki Mikael Ekman ja Mirva Tuulia Korpela, Joonas Antti Luoma ja Marianne Annika Rissa, Antti
Juhani Palo ja Riikka Maaria Hietikko, Harri Jaakko Kuivila ja Marja Helena Tallgrèn, Tero Tapani Suuluhta
ja Tiia Marjukka Haanpää, Pasi Heikki Viljami Saarinen ja Helina Crista Jokinen, Janne Petteri Rantala ja
Miia Annika Rauhala, Jari Antti Salmela ja Mari Johanna Valasmo, Petri Sebastian Huilla ja Irina Katariina
Kivimäki, Valtteri Kristian Välisaari ja
Emilia Johanna Amemori.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Vesa Matti Hermanni Kallioniemi
ja Riikka Pauliina Tarkka, Jussi Ilmari Kuisti ja Veera Maria Kristiina Viitala, Janne Markus Hietala ja Marika Hannele Huhtanen, Joni Heikki
Paavo Koivisto ja Mari Helena Saarela, Lasse Viljam Teerimäki ja Jennika Mia Kaarina Mäki-Kahra, Marko Kristian Väisänen ja Heidi Mirjam Talso, Harri Antero Kruuti ja Niina Kaija Astrid Autio, Mirko Kalevi
Sarvikas ja Carita Annikki Toivonen,
Tommi Petteri Avanne ja Satu Annika Lehtimäki, Mika Juhani Lahtela ja
Kati Maria Irmeli Puskala, Juho Kustaa Kokkonen ja Susanna Katariina
Liljamo, Toni Johannes Korpi ja Päivi
Helena Raumanni, Eetu Artturi Alatalo ja Sofia Mireille Lampakka.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Mikko Antero Jykelä
ja Suvi Emilia Viertola, Teemu Arto
Henrik Myllymäki ja Petra Inka Pauliina Honkala, Jouko Tapani Viljakainen ja Mari Johanna Annala.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Janne Matti Lepistö ja Essi Irina Lehtinen, Kari Pekka Kuivinen ja Maria Eliisa Saarela, John Jaakko Ilmari
Puska ja Emmi Kyllikki Tuurinkoski,
Joni Kristian Sulinko ja Pirita Maija

Senioriruokailut alkavat

I

käihmisille suunnatut senioriruokailut alkavat Etelä-Pohjanmaalla syyskuussa. Seinäjoen seurakunnan Café Kismus on mukana senioriruokailuja tarjoavien
ruokapalveluyritysten joukossa.
Senioriruokailuja on Kismuksessa torstaisin 17.9. alkaen, ja kerran kuukaudessa ruokailuhetkeen
liittyy myös ohjelmaa. 17.9. kello
13 sekä siitä alkaen joka kuukauden ensimmäinen torstai kello 13–
13.30 on erilaista ohjelmaa – diakoniatyöntekijä on tavattavissa, on
musiikkiesityksiä tai yhteislaulua.
Vanhusten viikolla 8.10. diakonissa Aino Vähäsarja on mukana.
Kismukseen voi tietysti tulla
ruokailemaan vaikka joka päivä,

Hankkeen puitteissa on
tarjolla seniorialennuksia,
senioriystävällisiä palveluita
ja teemalounaita.
mutta joka torstai seniorit voivat
ruokailla 10 % alennuksella.
Senioriruokahanke saa EUtukea ja hanketta ”hallinnoi” ammattikorkeakoulu. Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeen projektipäällikkö,
päätoiminen tuntiopettaja Katariina Perttula kertoo, että hank-

keen puitteissa on tarjolla seniorialennuksia, senioriystävällisiä
palveluita ja teemalounaita.
- Ajatuksena on, että seniorit
voisivat aterioida yhdessä, myös
seurustella ja tavata ikätovereita
aterian yhteydessä, sanoo Katariina Perttula.
Seinäjoelta hankkeessa ovat
CM-Jouppi Café Elonen, Fazer
Food Services Seinäjoen kaupunginteatteri ja Seinäjoki Areena,
Herkku-Vintti, Hotelli-ravintola
Alma, Kivipuro ry, Ala-Kuljun
katu 9, Ravintola Marttilan Talli, Ravintolamaailma Prisma, Sisustuskahvila Ruufus ja Uppalan Kartano. Lisäksi mukana on
muutama maakunnan ravintola.
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Anitta Punkari, Matti Johannes Ylimäki ja Eva-Britt Johanna Äyri.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Minttu Aurora Hunnakko, Oskari Juhani Jämsén, Lilja Mari Moilanen,
Lauri Elmeri Ojala, Benjamin Teuvo
Johannes Paavola, Vilma Sofia Rinta-Koskela, Sulo Johannes Saariniemi, Siina Alma Annikki Tyyvi, Venla
Sofia Anttonen, Iisak Samuel Harju,
Eemi Iisakki Haapasalmi, Janica Kaija Hannele Lammi, Aada Helmi Adele
Rantanen, Iikka Toivo Kauko Sippola, Onni Juho Viljami Tirkkonen, Eemeli Simo Juhani Ämmänkoski, Nella Marianna Katajisto, Viola Asta Eila
Haukkala, Sofia Ester Serafiina Huhtamäki, Leo Antti Kaapo Kekkonen,
Hilma Maria Sanelma Kiviluoto, Helka Tuulikki Mäkelä, Jade Oona Alina
Niemistö, Joel Mikko Daniel Suolahti, Daniela Skvortsova, Emil Skvortsov, Veera Aino Emilia Suokko, Joeli
Helmer Tölli, Sasu Mikko Matias Hölsö, Eero Oskari Yli-Kullas, Iida Katariina Antila, Eetu Antti Jukka Huuskonen, Sofia Inka-Amanda Koskela, Vilma Olivia Niemi, Jasper Markku Juhani Passi, Joona Oliver Penttilä, Aada Mindi Maria Puska, Lilja Tuulia Tyni, Santi Guillermo Varjamo, Jasu Juhani Matias Leppämäki, Anna Sofia
Annikki Talvitie, Vilma Maria Aaltonen, Senni Elvi Sofia Husso, Lyydia
Lily Anniina Jaakkola, Emmiina Anna Marie Korpi, Valtteri Miska Kasimir
Keskinen, Nooa Antti Kristian Mäki,
Vilho Valdemar Turja, Aana Maria Viitamäki, Sofia Helmi Matilda Aro, Cindy Sofia Ilona Kivelä, Minttu Aurora Pitkäkangas, Aada Maria Tuomaala, Dani Jimi Nicholas Fell, Niilo Toivo
Hermanni Hangasluoma, Isla Katriina Lukkarila, Ella Olivia Myllyperkiö,
Annabel Josefin Julia Mäkitöyli, Luka Elias Niemistö, Manu Jaakko Tapani Nurmela, Iina Eveliina Samppala, Emilia Aino Adina Santala, Rosetta
Margareetta Yrjänäinen, Iisakki Aatos Hanhiniemi, Mila Maaria Rakkolainen, Enna Eveliina Salimäki, Isla Aino Alexandra Warde, Milja Aliisa Susanna Viitala, Matti Aatos Yliaho, Elmo Okko Erling, Nella Sofia Kivistö,
Aukusti Nuutti Pellervo Kotkaniemi,
Sofia Susanna Adolfiina Kulkula, Valtti Felix Meriä, Viljami Aku Eelis MäkiJouppi, Julia Eija Amanda Peuranen,
Ronja Maria Ernontytär Pöytälaakso, Jade Aira Adella Raiskinmäki, Viola Amanda Tuulikki Suominen, Topias Benjamin Syynimaa, Vivian Kaarina Tuulikki Vaismaa, Niilo Eemil Kilpeläinen, Saara-Maria Mäenpää, Linnea Martta Paavola, Jussi Aatto Tapani Pasanen, Vili Konsta Kristian Peltokangas, Oiva Eino Ilmari Syrjälä, Juuso Aarne Johannes Vasanko, Emma
Alisa Etula, Julius Arvo Antero Kokko,

Eelis Eero Akseli Korpi, Eemi Oskari
Laakkonen, Viola Anni Katariina Mäensivu, Saana Marjaana Salo, Emma
Amelia Petrintytär Heikkiniemi, Emilia Elisabet Karjanlahti, Siina Hannele
Lahti, Niilas Kuura Aleksis Lapinkangas, Aliina Aurora Nuottajärvi, Juuso
Hermanni Mäki-Jussila, Stella Serafiina Rantamäki.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Matias Kalle Johannes Alanen, Eemil Eetu Iisak Tuominiemi, Altti Eino
Matias Purola, Joosu Markus Hietala,
Aarre Toivo Kalevi Setälä, Ilmari Juho
Akseli Kallio, Joakim Isak Esko, Toni
Elias Kurhela, Leevi Mauri Yli-Pelkola,
Vivian Aada Helmiina Bleifuss, Ilmari
Toivo Elias Saari, Jesse Julius Kangas,
Miio Matias Hovinmäki, Estelle Aino
Amanda Rantala, Minttu Aino Ilona Alkula, Wäinö Nooa Caspian Kapanen, Iiro Kalevi Uusi-Laitila, Alvin
Matias Jaakkola, Manu Oliver Paukkunen, Linnea Tilda Maarit Kuuppelomäki, Veeti Matti Viljami Koivusalo,
Elli Josefiina Taipalus, Aleksi Samuli Perkiömäki, Tiida Elli Maria Kontiokoski, Aapo Veikko Iivari Laukka,
Nelli Helena Hannele Mäkynen, Elias Valtteri Jaakkola, Eeli Antton Matias Tankka, Tomi Petteri Paavola, Eino
Kalevi Istolahti, Niklas Antti Aukusti Lammi, Väinö Aatos Luukko, Leo
Kalevi Kristian Haapoja, Jade Amanda Lehto, Linnea Sisko Harju, Adele
Elisabeth Ylipaavalniemi, Eppu Hermanni Uusitalo, Emmi Vilhelmiina
Uusitalo, Elias Matti Mikael Ruuskanen, Alma Hilda Marketta Lehtimaa,
Julius Amos Werneri Mäntykangas,
Daniel Simeon Hakola, Adile Damla
Amanda Denizli, Julia Aada Johanna
Ylätalo, Elviira Elisabet Pajunen, Tatu
Kristian Kotanen, Neea Maria Rajala,
Alissa Lilja Sofia Kulmala, Elina Maria
Ilona Kangasmäki, Venla Eliisa Koivisto, Elia Ossian Korkea-aho, Oliver
Antti Markus Haatainen, Sofia Elisabet Sillanpää, Eemil Oliver Riihimäki,
Oliver Jooa Aukusti Kinnunen, Aava Silva Sofia Kinnunen, Taisto Väinö
Tapani Latvanen, Jooa Tapani Harju,
Eemil Johannes Nummela.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Saimi Katariina Kanninen,
Amanda Emilie Kortesmaa, Anni
Sofia Elinda Ketomäki, Iina Eveliina
Samppala, Ella Olivia Myllyperkiö,
Mikael Tapani Alexander Annala,
Niilo Mikael Itäsalmi, Siina Hannele Lahti.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Jalo Renne Oskari Korpi, Tiina Alina Pihla Lepistö, Daniel Oliver
Samppala, Heini Helena Lyydia Sillanpää, Eino Kalevi Istonlahti, Julius Juha Pekka Jokinen, Iivari Ilmari Virtakoski, Lauri Jaakko Tapani
Kinnunen, Wilma Liisi Sofia Niemi,
Leevi-Herman Pekonniemi, Noel
Armas Haverinen.

Lakeuden Risti
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Vanhan musiikin tapahtuma
Gregoriaanisen musiikin kurssi ja konsertteja

V

anhan musiikin tapahtuma
Hengellisen
musiikkimme
juurilla järjestetään lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.–
4.10.
Viime vuoden lokakuussa ensimmäisessä vanhan musiikin tapahtumassa kuultiin mm. Ilmajoen vanhoihin musiikkikäsikirjoituksiin pohjautuva gregoriaaninen vesper.
Tänä vuonna kaikille avointa gregoriaanisen musiikin kurssia tulee vetämään keskiaikaiseen
kirkkolauluun erikoistunut musiikin tohtori Hilkka-Liisa Vuori,
joka on tunnettu myös lauluyhtye Vox Silentiistä. Kurssin ohjelmaan sisältyy vanhojen rukouslaulujen opettelua ja luentoja.
Osallistuminen ei vaadi aiempaa
laulukokemusta tai nuotinlukutaitoa, ja ilmoittautua voi 10.9.
mennessä Seinäjoen seurakuntaan. Kurssilaiset toteuttavat yhdessä Hilkka-Liisa Vuoren kanssa
sunnuntain klo 10 hiljaisuuden
messun musiikin.
Perjantaista sunnuntaihin on
joka ilta klo 18 vanhan musiikkin konsertti. Vanhaa musiikkia
kuullaan hyvin erilaisista näkökulmista. Aloituskonsertissa
perjantaina 2.10. Lakeuden Ristissä kuullaan paikallista kansanmusiikkipohjaista vanhaa musiikkia 1800-luvulta; ohjelmassa
on jalasjärveläisen pelimannin,
seppä Jaakko Frigårdin sävellyksiin pohjautuva Friikoolin

Aloituskonsertissa
perjantaina 2.10. Lakeuden
Ristissä kuullaan paikallista
kansanmusiikkipohjaista
vanhaa musiikkia
1800-luvulta.

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

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

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

Hilkka-Liisa Vuori

Kajsa Dahlbäck

messu kuorolle ja pelimanniyhtyeelle sekä muita eteläpohjalaisia kansansävelmiä ja virsiä.
Tuon ajan kansanmusiikissa on
paljon yhtymäkohtia barokkimusiikkiin ja niinpä konsertissa
kuullaan pelimanniviulujen lisäksi myös cembaloa. Konserttia
toteuttamassa ovat mm. viulisti
Piia Kleemola-Välimäki, Lakeuden Ristin Kamarikuoro ja Johanna Ojala-Haapala.
Lauantain konsertissa esiintyy
keskiajan kristilliseen musiikkiin
erikoistunut lauluyhtye Vox Silentii. Ohjelma koostuu kelttirukouslauluista, jotka kertovat
Irlannissa, Englannissa ja Skotlannissa kunnioitetuista kelttipyhimyksistä. Suomeksi yhtye laulaa
rukousrunoilija David Adamin
kokoamia kelttiläisiä rukouksia.
Tavanomaisesti duona esiintyvän
Hilkka-Liisa Vuoren ja Johanna
Korhosen lisäksi yhtyeeseen liittyy
tällä kertaa myös Tuomo Pulkkinen, joka on mm.sovittanut kuultavia rukouslauluja kelttiläisiin
keskiaikaisiin säveliin. Konsertti
on Lakeuden Ristissä, jonka akustiikka sopii erinomaisesti tuon

ajan kirkkolaululle.
Päätöskonsertti kuullaan sunnuntai-iltana Törnävän kirkossa.
Pohjalainen vanhan musiikin yhtye Barocco Boreale esittää vanhoihin koraaleihin pohjautuvia
kantaatteja ja varhaista soitinmusiikkia 1600-luvun Pohjois-Saksasta ja Italiasta.
Ohjelmassa on harvemmin
kuultuja varhaisbarokin helmiä, joista yksi on mikkelinpäivän enkeliteemaan sopiva Franz
Tunderin Ach Herr lass dein lieb
Engelein ("Enkelis Herra lähetä"). Harvinaisuuksiin kuuluvat myös italialaisten nunnien
säveltämät lauluteokset. Viime
vuonna toimintansa aloittanut
Barocco Boreale (=pohjoinen
barokki) perustettiin tarpeesta saada säännöllisesti toimiva
vanhaan musiikkiin perehtynyt
yhtye pohjoisempaan Suomeen.
Illan kokoonpanossa soittavat
muusikot ovat pääosin KeskiPohjanmaalta. Solistina on ahkerasti ulkomaillakin konsertoiva, kokenut vanhan musiikin
tulkitsija sopraano Kajsa Dahlbäck Vaasasta.

Kyrönmaan
evankeliumijuhla
Ylistarossa
Kyrönmaan evakeliumijuhlaa vietetään Ylistarossa sunnuntaina 6.9.
Messu kirkossa alkaa klo 10.
Messussa saarnaa Ari Juupaluoma, Jarmoo Happonen on liturgi
ja kanttorina Hanna Petäjä.
Messun jälkeen on keittolounas ja kahvit srk-talolla ja tarjoilun jälkeen evankeliumijuhla,
jossa ovat puhujina Eeva Kemppainen, Markku Toivio, Ari Juupaluoma ja Jarmo Happonen.
Musiikista vastaa Hanna Petäjä.

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 *

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE
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HIRVILAMMI

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

Seinäjoen ja Nurmon

Hautauspalvelu

CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO

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

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

www.tervajoenkiviveistamo.fi

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

Myyntituotto lähetystyölle
POIKKEA TUTUSTUMAAN!

www.seinajoenseurakunta.fi

Kalevankatu 12

Avoinna ma-ti 10–14, ke-pe 10–16

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

Lounas (alk. 6,10 €)
tarjolla ma-pe klo 11–14

Kahvi tai tee ja panini

5,50 €

Tarjous voimassa 31.10.2015 saakka

Tervetuloa kahville tai lounaalle!

Lakeuden Risti
HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

HAUTAKIVIPALVELU

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

puh. 06 412 7980, 0400 269 681

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

Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt
Seinäjoen talousalueella

HAUTAKIVET
Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

puh. (06) 414 3686

Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
Mäenpääntie 237 KAUHAVA
puh. 0400 164 554

raimo.puumala@hautakivisuunnittelu.ﬁ

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

Puh. 06 434 6420
www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

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

* FYSIKAALISET HOIDOT * LYMFATERAPIA * HIERONNAT *

Asuntoasioissasi valitse LKV vaisto,
näin asuntokauppasi ovat amma�laisten käsissä!
Toimistomme palvelevat:
Seinäjoella
Keskuskatu 9,
60100 Seinäjoki
040 183 1119

Kauhavalla
Kauppa�e 52,
62200 Kauhava
050 378 4886

Me
henk illä koko
on L ilökunn
a
K V-p
ätev lla
yys!
www.vaisto.com

AR-kukka

Sähköasennukset
ammattitaidolla!

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

Vakkurinkatu 1, 60320 Seinäjoki
www.superwatti.fi

TERVETULOA!
lkahvit
llounaat (seniorilounas 5 e)
lkokoukset
lperhejuhlat

Rengastie 7, 60120 Seinäjoki

SE HYVÄ PÄIVÄ

KATSASTAA

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

AJN-palvelu

Tervetuloa suomalaiseen
laadukkaaseen katsastukseen!

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

0400 751 444 /arto

Tilaa
Lakeuden Risti
–lehti

Tilaukset sähköpostilla:
lakeudenristilehti@evl.fi
Aihekenttään ”Tilaus”.
Ilmoita tilaajan nimi ja
osoite, jos maksaja on
eri kuin tilaaja, myös
maksajan tiedot.

TAVOITTEEMME ON PARAS PALVELU

LAUANTAI
Arkena ei aina kerkeä joka
paikkaan. Siksi konttorimme
ovet ovat jatkossa auki myös
joka lauantai klo 9–14.

Seinäjoen ulkopuolelle
tilattuna lehti maksaa
vuoden postimaksujen
verran, 10 €.

Raimo Rintamäki
040 032 5076
myynti@suojainexpertti.fi
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epkatsastus.fi
06 420 0700
Varastotie 11, Seinäjoki

Tmi Kirsin Tiedotuspalvelu
Kirsi Kuusisto
puh. 040 5747 491
Peltokuja 8, 61600 Jalasjärvi
kuusistokirsi@gmail.com • kirsintiedotuspalvelu.fi
HAASTATTELUT – lehtijutut ja kuvat
TIEDOTUSAPUA yrityksille ja yhdistyksille
TULKKAUS suomesta saksaksi ja saksasta suomeksi
Tmi Kirsin Tiedotuspalvelu on Suomen Yrittäjien jäsen

www.suojainexpertti.fi

KAIKKEA SYKSYYN MODE MANTASTA
Mode Manta on myös NP-shop!
.housut
.tunikat
.puserot

FIT for ALL

Mode Manta, Keskuskatu 11, Seinäjoki
Puh. 045 614 4784
ma–pe 10–17.30 la 10–14

www.modemanta.fi

ENEMMÄN KUIN KONSERTTI

KATTOREMONTIT JA
TERASSILASITUKSET
Nämä kaksi hoituvat helposti, kunhan muistat kolme kirjainta.

Pikkupoikamaisella innostuksella ja 25 vuoden kokemuksella toteutamme kattoremontit
ja terassilasitukset varmalla otteella alusta loppuun. Kun ajatuksissasi on toimiva ja
silmää hivelevä lopputulos, meillä kääritään jo hihoja.

19.9.2015 SEINÄJOKI
Uimahalli-Urheilutalo, klo 19.00
Ovet avataan klo 17.30.

LIPUT 24 €

(sis. palvelupalkkion)

LIPUT OVELTA 25 €

(mikäli lippuja on jäljellä)

Anna meille haastetta.
prp.fi • 06 429 1600
www.nordicpraise.fi
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Uppoutunut tutkimuksiin

Hautausmaa on tarinoita täynnä. Tarvitaan vain joku
kotiseudustaan kiinnostunut ja historiasta innostunut,
joka kaivaa tarinat esiin. Merja Lamminkangas on
uppoutunut hautausmaan tutkimiseen.

M

erja Lamminkangas toimii
Seinäjoen Oppaissa ja opasti ensimmäisen hautausmaakierroksensa Östermyra-päivien yhteydessä.
Hän vakuuttaa, että itse opastus ei jännittänyt, vaan jännityksen aiheena oli, ettei innostu liikaa ja puhu liian pitkään: - Hautoja on paljon.
Hän on viettänyt hautausmaalla ja eri lähdekirjallisuuden
parissa ainakin 30 tuntia. Nyt
hän on ehtinyt käydä läpi vasta
vanhimman A-lohkon haudat.
- Varmaan hautausmaan työntekijät ihmettelevät, kuka tuo akka on, joka täällä kulkee ja merkitsee hautojen tietoja ylös. Pitäisi
muistaa ottaa kynsiharja mukaan,
jolla voisi harjata sammalet kivistä pois. Kaikista kivistä ei tietoja
enää näe.
- Ajatus oli, että etsin tietoja
mahdollisimman monesta haudasta. Niiden ei tarvitse olla vanhoja,
mutta henkilöiden jollakin tavalla
paikkakunnalla merkittäviä. Tutkimusten jälkeen voisi tehdä räätälöityjä kierroksia, vaikka yrittäjille yritysjohtajista, lääkäreille
lääkäreistä, maanviljelijöille suurtilallisista. Kaikkia merkittäviä
hautoja ei yhdellä kierroksella voi
esitellä, sillä silloin kierros kestäisi todella aamuun asti. Esiteltäviä
hautoja voisi poimia kohderyhmän mukaan.
- Hautausmaakierroksilla oppaat esittelevät osaksi samoja
hautoja, mutta joillakin kierroksilla esiteltävät haudat vaihtelevat,
kertoo oppaiden puheenjohtaja
Riitta Marttila.

Yllättäviä löytöjä
Merja Lamminkangas kertoo kaivelleensa tietoja monesta eri lähteestä: seurakunnan, kaupungin,
museoviraston ja Puolustusvoimien nettisivulta, Seinäjoen historiasta, Jussi Salon kirjoittamasta
Törnävän kirkon historiasta, Könnin sukukirjasta, Kansallisbiografiasta, Sukututkimusseuran HisKipalvelusta, eri lehdistä jne.
Muutama päivä sitten hän
törmäsi Seinäjoen historiassa nimeen, jota oli ihmetellyt hautakivessä. Leskivaimo Liisa Storm
oli rutiköyhä leski, jonka mies oli
ollut työssä kartanossa, ja Liisa oli
kartanon elättinä. Seinäjoen historiassa kerrottiin, että jos puoliso oli ollut kartanossa työssä 25
vuotta, kartanon velvollisuus oli
elättää leski eli eräänlainen eläke
siirtyi hänelle. Todennäköisesti
hän oli vöyriläisiä.
Kartanon työntekijöitä tai ainakin heidän jälkeläisiään on löytynyt useita. Hautoihin haudattujen
nimiä on kadonnut paljon. Tiedetään, että eri sukupolvien henkilöistä on haudattu samaan hautapaikkaan, mutta muistomerkissä
ei ole enää nimeä. Hautausmaan
perustamisesta useita kymmeniä
vuosia eteenpäin hautapaikkoihin
haudatuista ei ole seurakunnankaan arkistoissa mitään tietoa. Nykyisin hautapaikkakartat löytyvät

tietokoneelta.
- Jos katsoo kirkonkirjoista Östermyran sivuja kartanon viimeisiltä ajoilta, kirjaan lapsiksi merkittyjen hautoja löytyy, ja todennäköisesti vanhemmat on haudattu aikaisemmin samaan paikaan. Muistomerkki on kenties ollut puuristi,
joka on aikojen saatossa lahonnut,
arvelee Merja Lamminkangas.
- Yksi ongelma ihmisten jäljittämisessä on, että ruotsinkieliset
nimet on käännetty suomalaisiksi
vähän miten sattuu. Osa on käännetty suoraan, osa siten, mikä
kuulostaisi kivalta, osa siten, että
äänneasu olisi suunnilleen sama.
Hanna Astalo, tunnettu seinäjokelainen opettaja oli alun perin
Österi – mitä ei suomennoksesta
osaa ajatella.

Vanhin hauta?
Vanhin tiedossa oleva hauta tai ainakin vanhin hautamuistomerkki
on A-puolen kakkoslohkon alussa
pääkäytävän vieressä olevan Jaakko Kustaanpoika Katilan hauta.
- Olen miettinyt, miksi se on
hautausmaan vanhin. Ykköslohko oli varattu sukuhautoja varten, joten onko hauta sen vuoksi
kakkosohkon alussa. Se ei ole tiedossa, onko Jaakko Katilan hauta
Törnävän hautausmaan ensimmäinen, vai vain vanhin säilynyt
muistomerkki. Hautausmaa valmistui samaan aikaan kuin kirkko
kesällä 1864, ja elokuussa tarkastettiin hautausmaan perustamisen
tilit, ja Jaakko on kuollut elokuun
puolessa välissä 1864. Hauta saattaa olla ensimmäinen tai ainakin
ensimmäisten joukossa.
Seinäjoen historiasta on löytynyt paljon tietoa. Merja Lamminkangas kertoo, että esimerkiksi
Bäck–Puron suvun miehet kolmessa polvessa toimivat kirkonvartijoina tai suntioina. Sanna
Serafia Bäck mainitaan myös Seinäjoen historiassa, koska häneltä
oli historiaa varten saatu tietoa
elämästä Seinäjoella.
Martin tai Mårten Dahlin oli
kartanon työntekijöitä ja oli todellinen ruudinkeksijä. Hän kehitti
hienojakoisen ruudin, joka kävi
käsi- ja metsästysaseisiin, oli siis
karkeaa tykkiruutia hienompaa.
- Väkeä on ollut Seinäjoella
vähän, ja samoihin ihmisiin törmää monessa eri paikassa. Väki
on ollut hyvin toimeliasta. Samoja nimiä voi tietysti olla, kuten esimerkiksi Törnävän kirkon
rakennusmestari ja kirkkoväärti
Herman Björkqvist, jolla oli saman niminen poika, myös kirkkoväärti. Samat henkilöt ovat
olleet perustamassa eri yrityksiä,
liikkeitä, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, mukana seurakunnan ja
kunnan hallinnossa.
Vanhoissa hautakivissä ja ristissä on ilmaistu usein henkilön
ammatti tai arvo. On kunniallisia talonemäntä, tarkk-ampuja,
jungfru jne.
- Kirkonkirjoja penkoessani
erikoisin löytämäni arvo tai ammatti on ollut loisen poika.

Merja Lamminkangas kertoo isoisästään Vilho (Ville) Lamminkankaasta monia tarinoita. Pappa oli veturikuljettaja ja mm. kaupungin ja seurakunnan hallinnossa mukana, aktiivinen museon kehittäjä. Tämän hautapaikan hän osti jo eläessään - kertoi löytäneensä hyvän paikan,
joka ei ole märkä.

Oppaat ja jotkut seurakuntalaiset ovat yrittäneet selvittää, millainen historia on A-puolella olevalla muistomerkillä. Sen lähellä on useita pieniä hautakiviä, joissa on vapaussodan merkki. Se
tieto on, että muistomerkin on lahjoittanut yksityishenkilö, ja alueelle haudatut ovat vapaussotureita, jotka ovat halunneet tulla haudatuksi samaan paikkaan. Jos joku tietää muistomerkistä
ja siihen liittyvistä haudoista jotakin, voi ottaa yhteyttä Lakeuden Risti-lehden toimitukseen.

Sukua monille
Merja Lamminkangas kertoo tutkineensa vasta Törnävän hautausmaan vanhimman A-puolen hautakiviä. Hän on lukenut jokaisen
hautakiven, mistä on selvää saanut.
- Osasta olen kirjoittanut syntymäajan ylös, jos kirkonkirjoista
löytyisi jotakin lisätietoa. Minulla on kartanon työntekijöistä luettelo, jonka perusteella voisi kuvitella, mikä voisi olla käännetty
nimi. Aika salapoliisihomma tämä on ollut.
- Olen uponnut täysin tähän
suohon. Tämähän työhän on vasta alussa. Joka kerta löytyy täällä
käydessä jotakin lisää, joka pitää
selvittää.
- Huomaan olevani sukua puolelle tänne haudatuista ihmisistä,
koska olen 10-kertainen uppalai-

nen, 13. polven seinäjokelainen.
Olen myös tehnyt sukututkimusta,
ja siihen tulee samalla lisää tietoa.
Merja Lamminkankaalla on
loppumaton määrä tarinoita haudatuista ihmisistä. Heti A-lohkon
ensimmäisen rivin lopussa lepää runoilija L. Onervan isä, joka oli Kotkan sahan isännöitsijä, ja kuoli työmatkalla Seinäjoella. Koska rahaa ei
ollut kuljettaa häntä kotiseurakuntaan, hänet haudattiin Seinäjoelle.
Ensimmäisen kauppalanjohtajan
Herman Robert Tammilehdon isä
oli kartanon seppä. Museolla oleva
sepän paja on juuri Tammilehdon
eli seppä Eklundin paja, joka on
siirretty museolle.

leen, vuorotyöläinen pääsee hautausmaalle tutkimustyöhön päivisinkin.
- Tämä on ikuisuusprojekti,
koko ajanhan hautoja tulee lisää,
sanoo Merja Lamminkangas.
Suosittuja hautausmaakierroksia on oppaan johdolla tehty
jo vuosia. Seinäjoen Oppaiden
puheenjohtaja Riitta Marttila
toivoo, että nuoremmat oppaat
kiinnostuisivat Törnävän hautausmaasta –myös Nurmn ja Peräseinäjoen hautausmaasta, ja ryhtyisivät opiskelemaan hautausmaakierrosten opastamista. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
Riitta Marttilaan.

Ikuisuusprojekti
Merja Lamminkangas sanoo, että hän kiertää hautausmaata edel-

Teksti ja kuvat:
Leena Hautala

