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Talousarvion valmistelua
nsi vuoden talousarviota valE
mistellaan jälleen kerran epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Taloutta on leimannut vuoden
2008 finanssikriisistä lähtien kriisi toisensa perään. Viime vuonna
tähän aikaan epävarmuutta loivat erityisesti Venäjän talouden
taantuma ja kauppapakotteet sekä Ukrainan ja Lähi-Idän alueiden kriisit.
Nyt suurin inhimillinen ja myös
talouteen vaikuttava huoli on Syyrian Aleppon siviiliväestöön kohdistuvista pommituksista. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat
eri puolilla Suomea ja maailmaa
osoittivat huolensa Aleppon pommituksista soittamalla saattokelloja pommitusten uhreille päivittäin
YK:n päivään eli 24. lokakuuta
saakka. Myös Seinäjoen seurakunnan kirkot olivat tässä mukana
satojen muiden kirkkojen kanssa
#alepponkellot.
Työnantajan näkökulmasta talousarvion laadintaa helpottaa se,
että ensi vuonna palkkoihin ei ole
tulossa korotuksia, ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia. Toisaalta veroperusteiden
muutokset ja talouden vaisu kasvu
heikentävät kirkollisverotilityksiä,
jotka ovat seurakunnille ensiarvoisen tärkeitä monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi.
Epävarmasta tilanteesta huolimatta seurakunnassa on nähty
tärkeäksi investoida myös tulevaisuuteen. Lähivuosien investointisuunnitelman suurimpina kohteina ovat Karhuvuoren toimitilan
rakentaminen ja Ylistaron kirkon
urkujen peruskorjaus. Nopeasti
kasvavalta Karhuvuoren asuntoalueelta etsittiin pitkään seurakunnan toimitilaksi sopivia tiloja,
sillä alueen asukkailtakin on tullut toiveita, että seurakunta aloittaisi siellä toimintansa. Asiassa on
nyt päädytty ratkaisuun, että ostamme kaupungilta tontin ja rakennamme sille uuden, seurakunnan tarpeisiin sopivan toimitilan.
Ylistaron kirkon urkujen perus-

N

korjaustyö on laaja hanke, koska
urut ovat isot, 56-äänikertaiset ja
ne on rakennettu jo vuonna 1952.
Näin isoja urkuja ei maassamme
ole monia. Urkujen kunto on yli
60 vuodessa, huolimatta pienemmistä ja suuremmista korjauksista ja huolloista, päässyt aika lailla
rapistumaan. Peruskorjaustyö pitää sisällään monia eri osa-alueita
tavoitteena, että urut palvelisivat
taas seuraavat 50–60 vuotta.
Talouden haasteet huomioiden
ja niistä huolimatta kehitämme
jatkuvasti seurakunnan toimintaa
tavoitteenamme tarjota seurakuntalaisille ja kaupunkilaisille yhteisön, minkä toimintaan on mukava osallistua ja missä on hyvä olla.

Paula Perälampi
hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
"Kirkko ja kunta toimivat yhteistyössä alueilla,
jotka vaikuttavat suoraan ihmisten arjen
sujuvuuteen ja elämänlaatuun."
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Kirkon ja Tulevaisuuden kunta -reformin
tapaamisessa Helsingissä 16. marraskuuta
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Sankarihautausmaan
veistos konservoitiin
urmon sankarihautausmaan
enkelipatsas siirrettiin lokakuun loppupuolella paikaltaan
Törnävän hautausmaan huoltorakennukselle, jossa konservaattori Lasse Mattila käsitteli patsaan.
Kalervo Kallion veistämä veistos
tuotiin takaisin paikalleen isänpäivän alla.
Patsaan edessä olevat miekka ja
kypärä on myös käsitelty ja sankarihautausmaa-alueen yksittäiset
hautaristit sekä reunakivet on oikaistu.
Puistopäällikkö Esko Karttunen
sanoo, että seurakunta valmistautuu Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen laittamalla sankarihautausmaiden muistomerkkejä kuntoon.
Nurmon enkelipatsaan jalustaa
korjattiin samalla poistamalla veistoksen alla ollut betoni ja laittamalla tilalle metallikehikko. Kiinnitystappeja lisättiin myös yksi.

Alkuperäinen väri
Konservaattori Lasse Mattila kertoo, että hän aloitti työn puhdistamalla veistoksen ja tutkimalla,
mikä on sen oma väri.
- Yritin löytää sen värin, mikä
sillä on ollut uutena. Esimerkiksi vasemman käden pikkusormen
alla oli tummanvihreitä, nättejä,
kiiltäviä kohtia. Ajattelin, että se
voisi olla uusi väri, ja siihen kannattaisi pyrkiä. Se säilytettiin, ja
poistin ja ohensin kohdat, jotka
olivat vaaleita tai ruosteen värisiä,
ja tein kemiallisen uudelleenpatinoinnin. Sillä sain aika tasaisen
värin. Sen päälle lisäsin kirkkaan
vahan. Olisin voinut vielä vahalla
kirkastaa väriä, jos olisi ollut tarpeen. Niin en tehnyt, paitsi ihan
patsaan alareunassa, jossa oli tosi
vaalea reuna, johon oli tarttunut
sementtiä. Sinne lisäsin harmaata
tai mustaa vahaa. Vaha kiillotettiin, kun se oli kuivunut, kertoo
Lasse Mattila.
Hän antaa myös veistoksen
hoito-ohjeita: - Olisi toivottavaa,
että patsas joka kesä pestäisiin
kevyesti hyvin pehmeällä harjalla. Pehmeyttä voi kokeilla omaan
käsivarteensa: Jos sattuu, harja on
liian kova. Veistoksen voi harjata
ensin kuivana, sitten huuhdella
ja harjata märkänä uudestaan ja
huuhdella. Sen pitäisi riittää. Linnun ulosteet näkyvät tummassa
patsaassa ikävästi, mutta ainakin
tuoreeltaan ne ovat vesiliukoisia,
ja niiden pitäisi lähteä pois, kunhan niihin reagoidaan ajoissa.
Lasse Mattila sanoo, että veistosten tulisi olla avoimella paikalla, niin että kosteus kuivuu nopeasti.
- Silloin veistoksella on hyvät

Veistos kuljetettiin hyvin suojattuna ja tuettuna Törnävälle ja
sieltä takaisin Nurmon sankarihautausmaalle. Hautausmaan
työntekijät olivat laittamassa veistosta paikalleen.

Seurakunta valmistautuu
Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen laittamalla
sankarihautausmaiden
muistomerkkejä kuntoon.
olosuhteet, kun tuuli ja aurinko
kuivattavat sen heti sateen jälkeen. Korroosiota tulee metalliin
vain silloin, kun se on märkä.
Veistoksen konservoinnissa ei
mitään yllätyksiä tullut vastaan.
- Kun on tasan kaksi viikkoa
aikaa, ongelmana on saada työaika riittämään. Kun minulle tulee
työhuoneelle talveksi pronssiveistoksia muutama sisään, sovitaan,
että se tulee vaikka vuoden lopulla ja palautetaan vapuksi. Minulla on silloin monta kuukautta

aikaa tutkia sitä, miettiä
ja kokeilla. Nyt ei ollut
kokeiluaikaa, joten piti mennä aika varman
päälle.
Enkelipatsaan
jälkeen Lasse Mattilan
seuraava työ oli Vaasassa Pohjanmaan Museolla miniatyyrimaalausprojekti. Mukana oli
Sveitsistä tullut miniatyyrimaalauskonservaattori, joka
konservoi maalaukset. Hän purki
niistä kehykset ja Lasse Mattila
konservoi ne.
Puistopäällikkö Esko Karttunen
kertoo, että Lasse Mattilan kanssa
on jo sovittu ensi kesäksi Törnävän
sankarihautausmaan Rukoileva sotilas -patsaan konservointi, mikäli se tämän työaikatauluun sopii.
Patsasta ei siirretä pois paikaltaan,
vaan se huputetaan, ja konservaattori tekee sen alla työtään.
Leena Hautala
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 25.11.2016

Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi
on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja
hevoset Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa,
hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. 		
								
Sak. 9: 9-10

Varjele lasta!
A

Pyhä kuva
Virsi 15:1

Liisa Rantala
Seinäjoen alueseurakunnan
johtava kappalainen

amuhämärän liikenteessä täytyy olla valppaana. Erityisesti murehdin niistä ensimmäistä koulutalveaan kulkevista, joista osa ei
ole juuri reppuaan isompia. Muistavatko he katsella ympärilleen, ymmärtävätkö tarkkailla huolettomia ajokkeja? Herra, varjelethan heitä!
Tilastotiedot kertovat, että vuosittainen syntyneiden lasten lukumäärä on alhaisin sitten 1860-luvun katovuosien. Omassa suvussani on kuitenkin saatu tänä vuonna iloita erityisen monesta vastasyntyneestä. Ehkä senkin vuoksi katse tarkentuu lapsiin tarkemmin
kuin yleensä.
Oman sukupolven lapsuuden vuodet tuntuvat – ainakin näin jälkikäteen – kovin huolettomalta ajalta. Pääsääntöisesti aikuiset kantoivat murheen aikuisten elämään kuuluvista asioista.
Nyt lasten elämä on monella tavalla toisenlaista. Jo kolmivuotiaalle täytyy opettaa, että vieraisiin ihmisiin ei saa luottaa eikä lähteä heidän mukaansa. Pientenkin silmille näkyy aivan liikaa väkivaltaa, sotaa, seksiä ja muita heidän kehitystasolleen vieraita asioita.
Miten varjella näiden ihmisentaimien kasvurauhaa? Se on kaikkien aikuisten tehtävä. Mikkelinpäivä varoitti ylen ankarin sanoin
johdattamasta lankeemukseen pienimpiä joukossamme. Heitä on
kaikin tavoin suojeltava ja varjeltava.
Lapsi tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka ottavat lämpimästi syliin ja katsovat rakastavasti. Toki hän tarvitsee myös rajoja ja aikaa
myöten ymmärrystä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta
elämän tärkeimpiä eväitä ovat muistot siitä, että lapsi on läheisilleen rakas.
Adventin valot syttyvät vähitellen. Odotamme joulun lasta. Huomataan lapset myös lähellämme ja laitetaan muut kiireet syrjään!
Lapsen aika on nyt.

Virren viemää

Tiellä ken vaeltaa,
ken aasilla ratsastaa?
Maahan on laskettu vaatteita,
lehtiä, oksia.
Muurari-rabbi nyt
on matkalle lähtenyt,
noussut on satulaan ratsunsa,
kuitenkin kuningas.

Palmusunnuntain ja 1. adventtisunnuntain evankeliumitekstissä kerrotaan Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin
pääsiäisjuhlille. Ihmiset heittivät palmun oksia hänen tielleen.
Monen muun adventtivirren tavoin virsi 15 on ajankohtainen
myös palmusunnuntaina. Virren kirjoittanut Juhani Forsberg
(1939-) on toiminut kirkkohallituksen ulkoasiain osaston
teologisten asiain sihteerinä ja teologisena asiantuntijana
Wittenbergin Luther-keskuksessa Saksassa. Nuorena
pappina 60-luvulla hän toimitti kaksi ensimmäistä vihkoa
Nuoren seurakunnan veisuja. Niihin sisältyi myös hänen
sanoittamiaan ja suomentamiaan tekstejä, myös Tiellä ken
vaeltaa. Uusista nuorten lauluista kasvoi Nuoren seurakunnan
veisukirja, josta on vuosien mittaan julkaistu useita
uudistettuja laitoksia.
Jeesuksesta käytetään virressä nimitystä muurarirabbi.
Jeesus oli nuorena oppinut isänsä Joosefin ammatin:
Nasaretissa häntä sanottiin rakennusmiehen pojaksi ja
rakennusmieheksi. Sen selitetään tarkoittavan puuseppää.
Forsbergin mielestä rakennusmies ei ole puuseppä maassa,
jossa talot on tehty ja tehdään kivestä.
Juhani Forsberg sepitti tämän laulun sävelmään, jota
hän luuli israelilaiseksi kansanlauluksi. Myöhemmin selvisi,
että laulun on säveltänyt israelilainen Yossef Hadar (1926-),
monen muunkin suositun laulun tekijä. Hadar on ansioitunut
kuoronjohtajana ja kuoronjohtajien kouluttajana.

Tiedätkö, kuka saapuu?
Hän saapuu juhlille vaatimattomasti aasilla ratsastaen. Ihmiset riemuitsevat ja tervehtivät häntä heiluttaen lehviä ja oksia.
Varmaan jo arvasitkin! Mutta saat vielä varmistuksen vastaukseen, kun tulet laulamaan Hoosiannaa ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Silloin alkaa
myös uusi kirkkovuosi, jolloin juhlistamme myös virsikirjan uuden lisävihkon käyttöön ottoa.
Adventtina syttyy myös ensimmäinen adventtikynttilä pimeyden keskelle. Sen valo näkyy kauas. Monien kotien ikkunoilla voi huomata: valo laajenee.
Jeesus, Vapahtajamme. Ensimmäinen kynttilä syttyy, ja mielemme täyttyy iloisesta odotuksesta. Sinä,

SANA

Jeesus, saavuit kerran kansasi luo nöyränä ja hiljaisena. Kiitos, että tahdot tänäänkin tulla jokaiseen kotiin
ja sytyttää valosi talven pimeyteen.
Nyt sytytämme kynttilän,
se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta,
seimessä nukkuvaa.
Virsi 13:1

Arja Peltoketo
kappalainen
Seinäjoen alueseurakunta

KIRKONMÄELTÄ

Tänään ja huomenna

”Kirkko on hengellinen instituutio, joka elää nykyhetkessä mutta
jonka syvimpään olemukseen kuuluu yhtä lailla sekä menneisyyteen
että tulevaisuuteen kurottautuminen. Kirkon usko kohdistuu Jumalaan, jonka rakkaus on erityisillä tavoilla ilmennyt Jeesuksessa Kristuksessa eli Raamatussa kuvatuissa menneisyyden tapahtumissa.
Samaan aikaan kirkko ripustautuu toivoon, joka kohdistuu tulevaisuuteen. Puhutaan pelastushistoriasta, jonka keskellä me elämme.”
Näillä sanoilla alkaa kirkon tulevaisuuskomitean mietintö. Asiakirjassa pohditaan kirkon tulevaisuuden haasteita ja niitä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, joilla kirkon perustehtävän toteuttaminen
on mahdollista muuttuvassa yhteiskunnassa.
Meidän kirkkomme ja seurakuntien perusta rakentuu menneisyydessä elettyyn ja koettuun Raamatun sanaan ja evankeliumin lupauksiin. Arjen seurakuntaelämässä kulkee mukana tämä todellisuus. Kuitenkin meidän tapamme julistaa evankeliumin toivon sanomaa on
muuttunut aikojen kuluessa. Seurakuntayössä on vuosisatojen kuluessa kyetty uudistumaan ja etsimään uusia tapoja ihmisten tavoittamiseen. Jokaisen uudistuksen ja muutoksen rajalla on kuitenkin koettu omat vaikeutensa ja vastuksensa. Uudistuminen koetaan liian haastavana, poissulkevana, hajottavana, sopimattomana, pelottavana. Siinä on jotain, mikä on uhka totuttuun ja turvallisuudentunteeseen.
Kuitenkin kirkko on aina joutunut etsimään ja usein löytänytkin
ne oikeat tavat toimia. Näillä uudistumisen rajoilla on jokainen sukupolvi ajallaan. Nykyisin ne vain koskettavat useammin elämän ja
työtehtävien aikana. On siis opeteltava etsimää se mikä on oleellista ja löydettävä turvallisuuden rakenteet myös omassa elämässä.
On hyväksyttävä keskeneräisyys.
Joulu on osaltaan kuin muistutus kaikesta tästä. Uuteen ja outoon
matkaavat Joosef ja Maria. Uusi elämä on syntymässä, uusi tehtävä
odottamassa. Evankeliumin todellisuus johtaa toisenlaiseen tulevaisuuteen pienen perheen ja koko ihmiskunnan osalta. Suuri ilo julistetaan ja evankeliumin levittäminen alkaa.
Ensimmäiset ilosanoman julistajat, enkelit, vaihtuvat aikanaan
apostoleihin, apostolit pappeihin ja diakoneihin, seurakuntien työntekijöiden rinnalle tulevat vapaaehtoistyöntekijät. Julistamisen tavat, seurakuntien rakenteet uudistuvat ja niin pitääkin. Pysyväksi on
tarkoitettu vain pelastuksen sanoma ja siitä kertominen.
Hyvää ja siunattua Joulua ja vuotta 2017
						 Jukka Salo

						 kirkkoherra
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Vapaalla Muistopylväät

Internet lisännyt suku- Nurmoon
tutkimusharrastusta N
I

nternet on aarreaitta sukujaan
tutkiville. Ylistaron seurakuntatoimiston toimistonhoitaja Katri Palomaa vinkkaa, että jos liittyy
Suomen Sukuhistorialliseen yhdistykseen, näkee netistä enemmän kuin ei-jäsenet.
Katri on harrastanut sukututkimusta noin seitsemän vuotta. Hän
innostui tutkimaan sukujaan, kun
kävi ilmi, ettei hänen äitinsä ollut
varma isoisänsä nimestä, ja molempien vanhempien suvut olivat
lähes täysin vieraita. Katrin isä oli
tuolloin jo kuollut, joten häneltä
ei voinut sukutietoja kysellä.
Katri tutkii myös aviomiehensä pohjalaista sukua, josta on
tehty sukukirjojakin. Hänen vanhempiensa vanhemmat olivat Ilomantsista, isä nykyisen rajan tältä
puolelta, ja äiti toiselta puolelta.
Äidin isä oli Kajaanista ja äiti Lapinlahdelta.
- Olen syntynyt Turussa, joten
matkaa on tehty suuntaan jos toiseenkin, naurahtaa Katri.

1700-luvulle
Tutkimuksissaan Katri on päässyt
1700-luvun alkuun eli 300 vuoden päähän. Siitä taaksepäin löytyy muiden tekemiä tutkimuksia.
Internetistä löytyy runsaasti tietoa. Suomen Sukuhistorialliseen
yhdistykseen kannattaa liittyä. Arkistolaitoksella on myös hyvät kuvat kirjoista netissä. Lisäksi esimerkiksi ylioppilasmatrikkelit Helsingin Yliopiston sivuilla kertovat
jotakin ja Siirtolaisuusinstituutilla
on tietokantoja mm. Amerikkaan
muuttaneista.
Sukujaan tutkineilta kysytään
aina, onko tullut vastaan hevosvarkaita tai muita yllätyksiä. Katri

Moni saa tutkimuksen
kautta suvun, joka
ei muuten ole ollut
tiedossa – ja tunteen,
että en ole täällä yksin,
tai että olen jostain
kotoisin.
vastaa tähän, että niitä tulee aina.
Jos sukuaan tutkii, siihen saa varautua.
- Ennen vanhaan on kirkonkirjoja käytetty myös sairaskertomuksiin, joten ainakin mieleltään
sairaita, rampoja ja sokeita on
löytynyt. Myös rikosluettelon numeroita löytyy, mutta se ei suoraan kerro, mitä on tehty. Kerran
tuli vastaan viinankeittoon syyllistynyt miekkonen!
Katri Palomaa sanoo, että sukututkimus on luonnollisesti yleistynyt huimasti netistä löytyvien tietojen avulla.
- Moni saa tutkimuksen kautta suvun, joka ei muuten ole ollut
tiedossa – ja tunteen, että en ole
täällä yksin, tai että olen jostain
kotoisin.
- Harrastuksen kautta olen
saanut Facebook kavereikseni ItäSuomesta äitini serkkuja, joista en
tiennyt mitään aiemmin. Vaikka
emme ole tavanneet, niin varsinkin eräs Leena kirjoittaa niin elävästi ja lisää kuvia, että tuntuu
kuin tuntisimme paremminkin.
Olemme myös sähköpostikirjeenvaihdossa, kertoo Katri.
Leena Hautala

urmon ja Ylistaron hautausmaalle on syksyn aikana pystytetty muistopylväät, joihin voidaan seurakunnalle luovutettujen
hautapaikkojen vainajien nimet
laittaa laattaan.
Vastaavat pylväät ovat olleet
käytössä jo Törnävän hautausmaalla vuosien ajan, Peräseinäjoella hieman toista vuotta.
Yllätys on erityisammattimies
Markus Koivistolle ollut Peräseinäjoen muistopylväiden suosio: Pylväässä on jo liki 80 laattaa, ja
lisää on tulossa eli saman verran
on hautapaikkoja luovutettu takaisin seurakunnan hallintaan.
Nurmon ja Ylistaron hautausmaalla on nyt kummassakin aluksi yksi pylväs, mutta jos nimilaattoja tulee runsaasti, pylväitä
voidaan pystyttää lisää. Ylistarossa pylväs on muistolehdon yhteydessä, Nurmossa kirkon vieressä.
Nurmon pylvään pystyttämiseen
haettiin lupa Museovirastosta,
koska kirkkopiha on kirkkolailla
suojeltu.

ja Ylistaroon

Nimi laattaan
Muistopylväisiin voivat hautapaikan takaisin seurakunnalle luovuttaneet siirtää nimet, syntymäajat ja kuolinpäivät hautakivistä.
Laatta on ruostumatonta terästä. Luovutuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Laattoja on kahta
eri kokoa, pieni ja iso. Pieni, yhden nimen laatta maksaa 100 € ja
iso, kahden nimen laatta 180 €.
Mikäli hautapaikassa on vielä hallinta-aikaa jäljellä, hinta on puolet normaalihinnasta.
Puistopäällikkö Esko Karttunen arvelee muistopylväiden suosion syyksi sen, että entistä useammin omaiset asuvat kaukana,
paikkakunnalla ei asu ketään, joka hautaa hoitaisi. Nimi kuitenkin halutaan säilyttää, niin että
vainajaa voi hautausmaalla käydessään muistella jossakin.

Esko Karttunen esittelee Markus Koivistolle, miten pylvään
katon alta led-valot valaisevat pylvään laatat. Pyhäinpäivän
alla pylvääseen kiinnitettiin ensimmäiset laatat.

Mustaa graniittia
Pylväät ovat Korpilahden mustaa graniittia. Ylistaron pylväiden suunnittelusta ovat vastanneet Esko Karttunen, Anitta Punkari ja Raimo Puumala. Nurmossa suunnitelman ovat tehneet Esko Karttunen, Risto Kultti ja Raimo Puumala.

En syö taateleita
pullasta

Mikrofilmien lukulaitetta voi käyttää kirjastoissa tai kirkkoherranvirastoissa sukututkimukseen, mutta Katri Palomaa
sanoo, että internetistä löytyy tietoa runsaasti.

Suomessa elää edelleen vanha
viisaus ihmisistä, jotka tulevat
paikalle ja syövät rusinat pullasta.
Sanonnassa oletetaan, että rusinat ovat parhain osa ja muu mössö on mautonta taikinaa.
Makuasioista onneksi voi kiistellä ja osa onkin todennut, että
rusinat ovat ällöttäviä ja keskittyvät mieluummin tasaiseen vehnäsen makuun. Nämä ryökäleet
saattavat nyppiä rusinat pullasta
pois. Silloin eivät selvät maut sotkeennu keskenään.
Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat hiukan unohtuneet otsikoista tänä syksynä, kun
rajalla ei koko ajan ole ihmisjonoa. Välillä joku toimittaja herää
heistä kirjoittamaan ja muistuttaa meitä kantasuomalaisia siitä,
että näiden ihmisten huolet eivät
ole ohi. Moni turvapaikanhakija
valmistautuu jo toiseen jouluun
täällä pohjolan perukoilla.

Mieleen palasi vuoden takaa
Ylen uutinen, joka kertoi kahdenksankymppisen leskirouva Linnéan
palkanneen
turvapaikanhakija
Alin apumiehekseen. Ensin Linnéa
tarkisti oleellisen: ”Onko ongelma,
jos käydään kirkossa.” Ei se Alille ollut: ”Ei tietenkään! Minulle ne
ovat Jumalan taloja, yhtä kaikki.”
Niin kontrahti syntyi. Linnéa
hoiti välttämättömät asiat kuntoon, että työt saattoivat alkaa:
”Ostin Alille halal-lihaa ja toppapöksyt, hän kärrää minua mieheni haudalle.”
En tiedä, miten tämän joulun
alla Linnéalla ja Alilla menee. Mietin vaan omia ennakkoluulojani.
Vaimo toi kotiin vierasmaalaisen
ystävänsä leipomaa pullaa, jossa oli jotain kummaa mössöä sisällä. Varmaan taateleita, tai jotain muuta vierasta ja arveluttavaa tököttiä. Tämä kaikki yhdistyi
uuteen tietoon meistä tavallisis-

Nurmon pylvään ”kattoon” on
malli haettu kirkon paanukatosta.
Lisätietoja
hautapaikkojen
luovutuksesta ja muistopylväiden
laatoista saa puistopäällikkö Esko
Karttuselta.

PAPPI PAKISEE
ta kristityistä. Nyt se on nyt oikein
tutkittu. Meidän Kristuksen seuraajien on helpompi suvaita muslimeja ja muita eri tavalla uskovia
kuin täysin uskonnottomien.
Opettelen niiden pullien kanssa vielä vähän, mutta Vapahtaja on sittenkin jättänyt ystävyyden ja rakkauden viestin maailmaan. Seimestä kuuluu kummia.
Syö pullasi ja opettele elämässäsi uusia makuja, ja onko se ongelma, jos käydään yhdessä kirkossa. Alikin sen tietää Jumalan taloksi. Koko maailma on!

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi

P.S. Uudet tutkimukset kirkostamme löytää helposti joululukemiseksi netistä. Hae sanoilla:
”Erilaistuva kirkko”, ja ”Osallistuva luterilaisuus”. Luvassa on jännitystä ja tiukkoja käänteitä.

Lakeuden Risti

Yhteisvastuutuotto
lähes 89 000
Y

tataitojensa kehittymistä ja osallisuutta partiotoiminnan avulla.
Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
etsitään ja ohjataan partion pariin
muun muassa tukemalla vähävaraisista perheistä tulevien sekä
maahanmuuttajataustaisten nuorten partioharrastusta. Keräysvaroin tuetaan myös Sisupartiotoimintaa, jossa mukana olevat lapset
ja nuoret ovat pääosin aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisia.

Keräys 2017
Suomessa vuoden 2017 keräysva-

roin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n,
Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset
liitto ry:n kanssa.
Keräysvaroin muun muassa
kehitetään tukihenkilötoimintaa
sekä etsivää työtä ympäristöissä,
joissa haavoittuvuus on suurta ja
hyväksikäytön riskit merkittäviä,
vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen,
mahdollisuus tulkin käyttöön sekä
matalan kynnyksen oikeudellista
neuvontaa.
Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien
nuorten auttamiseen, jotta he
pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.
Vuoden 2017 keräys alkaa 5.2.

S

einäjoen
seurakunta
ja
Schweinfurtin dekanaattiin
Saksassa kuuluvat evankelisluterilaiset seurakunnat St. Johannis,
Christuskirche ja St. Salvator allekirjoittivat lokakuun alussa sopimuksen kumppanuusseurakuntatoiminnasta.
Kumppanuusseurakuntatoiminnan tavoitteena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta
sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa.
Sopimus tarkistetaan jatkossa viiden vuoden välein.
Seinäjoen
seurakunta
ja
Schweinfurtin dekanaatti ovat
tehneet yhteistyötä mm. vastavuoroisten vierailujen muodossa
jo yli 35 vuotta. Nyt ystävyys- ja
kumppanuussuhteet virallistettiin
sopimuksen allekirjoituksella.
Tulevaisuudessa on suunnitteilla aiempaa tiiviimpää vuorovaikutusta mm. nuorisovierailujen muodossa. Erityisesti saksalaisia kumppanusseurakuntia
kiinnostaa Seinäjoen hyvin onnistunut rippikoulutyö. Saksassa
rippikoulu ei ole leirimuotoisena
yleinen ja evankelisluterilaisen
rippikoulun käy vain murto-osa
nuorista. Toinen molempia erityisesti kiinnostava osa-alue on seurakunnan musiikkityö esim. kuorovierailujen muodossa.
Seuraava mahdollisuus Seinäjoen seurakuntalaisille päästä tapaamaan saksalaisia kumppaneita
on 12.-19.6.2017 reformaation
merkkivuoden kunniaksi järjestettävä seurakuntamatka Saksaan.
Sopimuksen allekirjoittamisen
lisäksi Schweinfurtin dekanaatin
delegaatio tutustui kolmipäiväi-

Kuva: Sanna Martzahn

Kumppanuussopimus
solmittiin

Puhu, se auttaa.
K

irkon keskusteluapu on sinua
varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä.

Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettomänä. Chat on avoinna klo 12-20. Keskusteluikkuna on avoinna tällä sivulla silloin,
kun päivystäjä on vapaana.

Palveleva puhelin
puh. 01019 0071

Palveleva netti
Viestiisi vastataan päivän, parin
kuluessa. Kirjaudu palveluun.

Päivystämme joka ilta klo 18 alkaen, arkisin -01 saakka ja viikonloppuöisin -03 saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

Palveleva kirje
Kirjoita kirje ja lähetä se osoitteella: Palveleva kirje, PL 210,
00131 Helsinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi.

Palveleva chat
Keskustelut ovat kahdenkeskisiä.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

Luottamuksella, sinua kuunnellen.

Kirkkoon liittyminen
onnistuu netissä
K

irkkoon liittyminen on aina
liittymistä paikalliseen seurakuntaan. Nyt voi liittyä kirkkoon tietoturvallisen verkkopalvelun kautta. Jos kirjautuu palveluun pankkitunnuksilla, valtaosa tarvittavista tiedoista saadaan
suoraan väestötietojärjestelmästä.
Jos ei ole mahdollisuutta tunnistautumiseen pankkitunnuksien
avulla, voi lähettää palvelun kautta
seurakuntaan yhteydenottopyynnön, jonka avulla kirkkoon liittyminen voidaan laittaa vireille. Henkilötiedot välittyvät kotikunnan
seurakuntaan. Jäsenyys on voimassa
vasta, kun seurakunta on vahvistanut asian. Palvelu toimii ajantasaisilla yleisimmillä selainohjelmilla mm.
Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Edge ja Safari.

nassa vähintään kolmen kuukauden ajan.
• Alle 18-vuotiaat voivat liittyä
kirkkoon huoltajien suostumuksella. Lapset voi liittää kirkkoon
täyttämällä sähköinen lomake
heidän puolestaan ja täyttämällä
myös huoltajien tiedot.
• Kirkkoon liittymislomakkeen
voi lähettää, vaikka ei olisi kastettu tai konfirmoitu. Myöhemmin
voi sopia seurakunnan kanssa kasteesta ja konfirmoinnista. Toimitusten muotoon ja sisältöön vaikuttaa ikä ja elämäntilanne.
• Seurakunta lähettää vahvistuksen jäsenyydestä.
• Toista täysi-ikäistä henkilöä ei
voi liittää kirkkoon hänen puolestaan tai tietämättään. Lomakkeen
lähettäminen ei automaattisesti
liitä ketään kirkkoon. Lomake käsitellään seurakunnassa ja tiedot
tarkistetaan. Liittyjä saa myös yhteydenoton seurakunnasta.
• Kirkon jäsenenä maksetaan
kirkollisveroa. Veroprosentti on
seurakuntakohtainen. Se vaihtelee seurakunnasta riippuen yhden
ja kahden prosentin välillä.
• Liittyminen Suomen ev.lut.
kirkkoon ei automaattisesti erota toisesta kirkkokunnasta. Ensin
on erottava. Samanaikaisesti ei voi
olla useamman uskonnollisen yhdyskunnan jäsenenä.
• www.liitykirkkoon.fi

Hyvä tietää
• Kirkon jäsenyys edellyttää
kastetta.
• Evankelis-luterilaisen kirkon
seurakunnan jäseneksi voi liittyä
Suomen kansalainen, jolla on kotikunta Suomessa. Myös pysyvästi ulkomailla asuva Suomen kansalainen sekä ulkomaan kansalainen, jolla on kotikunta Suomessa, voivat liittyä kirkon jäseneksi.
• Ulkomaan kansalainen, joka on vailla kotikuntaa voi liittyä
kirkon jäseneksi, kun hän on ollut mukana seurakunnan toimin-

Schweinfurtin delegaatio ja Seinäjoen seurakunnan johtoryhmä.
sen vierailunsa aikana monipuolisesti Seinäjoen alueseurakuntaan
ja kappeliseurakuntiin, Aaltokeskukseen, Käsityömessuihin ja
Asuntomessu-alueeseen sekä osallistui Hiljaisuuden toimintaan
kuuluneeseen Friikoolin messuun
Lakeuden Ristissä.
Schweinfurtin
delegaatioon

kuuluivat dekaani Oliver Bruckmann, pastori Gisela Bruckmann, pastori Dr. Wolfgang
Weich, uskonnonopettaja Heike
Weich-Granzow, teol. yo Johanna Thein sekä kirkkoneuvostojen
jäsenet Christian Knoche ja Dr.
Jürgen Schott.
Sanna Martzahn

Hautausmaalle
uusi aita

Y

listaron hautausmaan aita on
kunnostettu syksyn aikana.
Lapualle menevän tien varressa
oleva aita purettiin. Tilalle rakennettiin uusi, parannettu aita vanhan aidan tyylisenä. Aita toteutettiin elementeistä.
Työn toteuttivat Arto Järvimäki ja seurakunnan hautaustoimen
henkilöstö.

Kuva: Leena Hautala

hteisvastuukeräyksen tämän
vuoden tilitys on luovutettu
presidentti Sauli Niinistölle marraskuun puolessa välissä. Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle tänä vuonna 3 458
278,70 euroa. Varoilla torjutaan
nuorten syrjäytymistä Suomessa
ja Ugandassa.
Seinäjoki oli jälleen suurten
seurakuntien paras jäsentä kohti laskettuna. Seinäjoella tuotto
oli 88 765,70 euroa, vajaa 5 000
euroa vähemmän kuin vuonna
2015.
- Uskon, että näillä varoilla rahoitettavalla ehkäisevällä työllä
tullaan saamaan aikaiseksi yksistään Suomessa useiden miljoonien eurojen säästöjä korjaavassa
lastensuojelutyössä. Ja mikä tärkeintä; vältytään suurelta määrältä inhimillistä kärsimystä, Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo.
Suomessa yhteisvastuuvaroin
ehkäistään nuorten syrjäytymistä
sekä tuetaan heidän elämänhallin-
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Lisävihko tulee tarpeeseen
V

irsikirjan lisävihko otetaan
käyttöön 1. adventtina. 79
virttä sisältävän lisävihkon numerot ovat 901–979. Seinäjoen seurakunnan kanttorit ovat yhtä mieltä siitä, että lisävihko tulee tarpeeseen. He löysivät uusista virsistä
paljon positiivia asioita.
Maria Väinölä totesi, että on pelätty urkujen aseman heikkenemistä uusien virsien myötä. Hän on
sitä mieltä, että päinvastoin uudet
virret vievät urkusäestyksiä eteenpäin. Ja kaikkia virisä ei ole tarkoitettukaan uruilla säestettäviksi.
- Uudet virret ovat ajan hermolla. Kehitysprosessi on hidas, mutta on hienoa, että pieni osa virsistä
on uusia ja varmaan monista tulee
suosittuja. Oma ”lempparini” on
viimeinen virsi ”Tulkoon tie sinua
vastaan”, sanoo Maria Väinölä.
Hanna Petäjä toteaa, että
Maan korvessa ja Kahden maan
kansalainen muodostuvat varmaan myös suosituiksi. Ensin
mainitun monet ovat luulleet jo
olevan virsien joukossa. Hän sanoo, että lisävihkon virsien tyyli
on laidasta laitaan.
Mukavia lisävihkon pääsiäisvirsiä kiittelee Kristiina Ylinen.
Johanna Ojala-Haapalan mielestä
on positiivista, että uusissa virsissä on valoisan sävyn iloisia lauluja
paljon. Lisäksi on hyvä, että mukana on myös kaksi saamenkielistä virttä.
- Lisävihkon yksi merkittävä
asia on missionaarisuus: Kristittyjä on ympäri maailmaa, ihmiset laulavat samoista asioista eri
rytmein, toteaa Johanna OjalaHaapala.

Sanna Ågren, Maria Väinölä, Kristiina Ylinen ja Hanna Petäjä
ottavat innolla uudet virret vastaan ja kertovat että ”lemppareitakin” on lisävihkon virsistä jo löytynyt.

Halutaan laulaa

uden Ristissä, ja siellä on viittomakielen tulkki paikalla. Palaute
oli tukiviittomista positiivista, toteaa Anu Vuorenmaa.
Minna Leppänen sanoo, että
virsissä on vihjeitä erilaisiin tyyleihin, on kansainvälisiä ja monen kielisiä virsiä.
Lisävihkon virsien aikajanakin
on satoja vuosia: Anu Vuorenmaa
muistuttaa, että vanhimmat sävelmät ovat keskiajalta, uusimmat
parin vuoden takaa. Lea Salumäe
iloitsee siitä, että uusia virsiä on
sanoitettu nykyihmisen asioilla
ja ongelmilla. Hän kiittelee myös
sitä, että löytyy myös lapsille ja
nuorille sopivia virsiä.

Sanna Ågren laulatti Peräseinäjoella Eläkeliiton väkeä muutama
viikko sitten ja kertoo, että väellä
oli suuri halu laulaa. Hän oli aikonut laulaa itse muutamia virsiä, mutta mukana olleet korostivat haluavansa itse laulaa. Jotkut
melodiat olivat ehkä vaikeita,
mutta niin vain laulettiin myös
ruotsiksi, englanniksi ja xhosankielellä eteläafrikkalaista kansansävelmää.
- Lisävihkosta on jo ennen
käyttöönottoa tullut paljon positiivista palautetta. Kansanmusiikki-ihmisenä minua ilahduttavat
erityisesti eri puolilta maailmaa
peräisin olevat kansansävelmät,
sanoo Sanna Ågren.
Anna-Kaisa Lahtinen kiittelee
sitä, että viittomakielisetkin on
otettu huomioon. Joidenkin virsien yhteydessä on tukiviittomia.
- Lauloimme uusia virsiä Lake-

Suosikit löytyvät
Anna Mäki-Paavola Peräseinäjoelta laulaa kappeliseurakunnan
gospelkuorossa ja kertoo, että
siellä mukana oleminen on tuonut mukanaan uutta.

Valo sarastaa yön sylistä
J

oulun juhlahumun vyöryessä vuosi vuodelta aikaisemmin
unohtuu helposti adventin ajan paastoluonne. Ensimmäisestä adventista alkava odotus on ns. pienen paaston aikaa. Adventti kutsuu kaiken hälyn ja levottomuuden keskellä rakentamaan hiljaisuuden ja rauhoittumisen keitaita.
Kauniisti adventin viestin tavoittavat tutut adventtivirret. Erityisesti ”Avaja porttis ovesi” antaa valoa tulvivia lohdun lupauksia vuoden pimeimpiin päiviin. Adventin Herra tuo mukanaan
hyvyyden, armon ja laupeuden. Hän sammuttaa tuimat tuskat
ja vapahtaa vaivoista saapuessaan syntisen luokse. Siellä minne
Jeesus saapuu Herraksi vallitsee rauha, rakkaus, uusi toivo ja uskallus.
Olen itse sanoitellut adventtivirressä: ”Hento on toivo, usko
hätähuuto, rakkaus hauras ja puutteellinen.” Silti meillä on lupa
toivoa ja odottaa.
Uutiset maailmalta pieksevät sydäntä, pimenevä luomakunta vetäytyy varjoihin, väsymys ja masennus koputtavat monen
ovea.
Mutta juuri silloin Herraansa odottavaa seurakuntaa kutsutaan tähyilemään valon sarastusta. Sillä Kristus on maailman valkeus.
Teologiassa tehdään ero sanojen futurum ja adventus välille. Futurum on ihmisten rakentamaa ja pelkäämää tulevaisuutta. Se on suunnittelun ja ankaran työstämisen huomista, monelle epävarmaa yritystä paikan raivaamiseksi auringossa. Adventus on tulevaisuus, jota meidän ei tarvitse luoda, se annetaan.
Kristityn tulevaisuus on ennen kaikkea adventus, adventti.
Emmekö siis rukoilisi rohkeasti ”Herra – odottaessamme valon lopullista voittoa – auta meitä seuraamaan sinua uskollisina ja kuuliaisina pimeyden halki.” (Hiljaisuuden rukouksia)
Jouko Ikola

Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Levossa ja hiljaisuudessa

Anna Mäki-Paavola

Matti Harjunpää

- En tunne nuotteja, mutta
laulan mukana.
Lisävihkon hän on selannut
läpi, mutta kiinnostui eläkeliittolaisten laulupäivästä ja päätti lähteä mukaan.
- Luulin Maan korvessa jo olevan virsikirjassa! Kahden maan
kansalainen muodostuu varmaan
suosituksi. Virsi 913 käskyistä on
mielenkiintoinen. Päivä vain ja
hetki kerrallansa on jo ollut kirjassa aikaisemminkin ja se on virsi, joka alkaa aina itkettää. Sinulle
kiitos -virsi taas tuo mieleen paapan, joka istui tuvassa keinutuolissa, kuunteli radiosta jumalanpalvelusta ja lauloi kovaan ääneen.
Silloin eivät lapset saaneet leikkiä,
kertoo Anna Mäki-Paavola.
Uusia virsiä oli hänen mielestään tarpeen julkaista. Hän kiittelee virsien selkokielisyyttä, aina
ei kaikkien virsien sanomaa tahdo
ymmärtää.
- Ehkä lisävihkossakin on virsiä, jota käytetään vähemmän ja
toisia, jotka muodostuvat suosi-

tuiksi. Niinhän nykyisessäkin virsikirjassa on tapahtunut.

Hyviä virsiä
Matti Harjunpää Jalasjärveltä oli
mukana eläkeliittolaisten virsipäivässä ja kertoi aamupäivän jälkeen
kokemuksen olleen hyvän.
- Hyviä virsiä, hän kehuu ja
toteaa, ettei ole lisävihkoon aikaisemmin tutustunut.
- Mukana on monta sellaista
virttä, joiden olen luullut virsikirjassa jo olevan: Maan korvessa,
Soi, virteni kiitosta Herran, Kahden maan kansalainen varmaan
muodostuu kansan suosikiksi, arvelee Harjunpää.
Hän sanoo, että luonnollisesti
rakkaimpia virsiä on ne, joita lapsesta saakka on laulanut.
- Uusi lisävihko ja sen virret
ovat varmaan tarpeen nuorisoa
ajatellen. Siellä on reippaampia
sävelmiä. Uudistus tehtiin tulevaisuutta varten, sanoo mieskuorossa
laulava Matti Harjunpää.
Leena Hautala

Hiljaisuuden
toimintaa
Hiljaisuuden lähteellä
Lakeuden Ristin toimituskappelissa
klo 17–18: 30.11. Anteeksianto vapauttaa ja parantaa, Antti Maunumaa.
Psalmilaulukuoro
Ke 18.1. alkaen klo 16.30–17.45 Lakeuden Ristissä. Kuoro kokoontuu joka
toinen keskiviikko parittomilla viikoilla. Parillisilla viikoilla kuoro on mukana Hiljaisuuden lähteellä -rukoushetkessä. Tule hiljentymään laulaen; meditatiivinen laulutapa ja ajattomat sävelmät hoitavat ja rentouttavat sekä
kehoa että mieltä. Lisätietoja: kanttori Anu Vuorenmaa, anu.vuorenmaa@
evl.fi, puh. 044 761 0074.
Hiljaisuuden retriitti
24.–26.3.2017 marianpäiväretriitti Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella. Retriitissä käsitellään Neitsyt
Marian elämää Rainer Maria Rilken runojen valossa. Runoissa seurataan äitiyteen kasvavan ja rakkaan poikansa menettävän Marian vaiheita. Rilke inhimillistää Maria-myyttiä ja tuo esiin äidin koko tunneskaalaa odotuksen ilosta menetyksen murheeseen. Aiheeseen johdattaa Maria-tutkija Anja Ghiselli ja retriitin ohjaa Helena Turja. Hinta on 187 €,
Seinäjoen seurakuntalainen 130 €. Ilm.
viim. 2.3.: Lapuan tuomiokapituli / Leena Hirvelä puh. 020 7630 923 tai lapua.
tuomiokapituli@evl.fi (mainitse: nimi,
puh, kotiosoite ja sähköposti).
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Jumalanpalveluskokeilu alkaa Nurmossa

Messut alkamaan kello 15
V

uodenvaihteen jälkeen alkava ja helatorstaihin kestävä
jumalanpalveluskokeilu muuttaa
sunnuntain aikataulut Nurmon
kappeliseurakunnassa.
- Kello 10 vietetään ehtoollishetkeä Hyllykallion seurakuntakodilla. Noin kerran kuukaudessa
ehtoollishetkeen liittyy aamupuuro. Joskus voidaan viettää myös
pyhäkoulumessua. Joka sunnuntai on ehtoollisen jälkeen mahdollisuus kahvitella ja jutella Hyllykamarissa, selvittää johtava kappalainen Miia Juusola-Vänskä.
Kappalainen Antti Maunumaa
jatkaa, että Nurmon kirkossa vietetään jumalanpalvelusta kello 15.
- Tavoite olisi, että joka pyhä vietettäisiin ehtoollista eli olisi messu, ja sitä varten olemme
kouluttaneet ehtoollisavustajia.
Tähän saakka sanajumalanpalvelus ja messu ovat vuorotelleet,
sanoo Miia Juusola-Vänskä. Hän
sanoo, että aina ei ole mahdollisuutta saada kahta pappia jumalanpalveluksiin, koska pappeja
tarvitaan toimituksia hoitamaan.

keilla ja luoda uutta.
Kappelineuvoston puheenjohtaja Petri Yli-Soini sanoo, että
seurakuntalaisen näkökulmasta
saarna on mielenkiintoisin. Siinä
Jumalan sanaa sanoitetaan.
Hän kertoo, että kun uudistuksesta kappelineuvostossa keskusteltiin,
luottamushenkilöt
suhtautuivat siihen positiivisesti.
Hanke on työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen.
- Pitää elää ajassa ja pyrkiä palvelemaan tavallisia ihmisiä siten
kuin heille parhaiten sopii, sanoo
Petri Yli-Soini.

Kokeilusta
johtopäätökset

Seurakuntalaisia on alkuvaiheessa koulutettu ehtoollisavustajiksi kuusi, lisäksi avustajina voivat toimia seurakunnan
työntekijät. Kappelineuvoston puheenjohtaja Petri Yli-Soini on
yksi koulutetuista. Miia Juusola-Vänskä näyttää, miten Hyllykallion seurakuntakodin viinipikareita käsitellään.

Oma messujärjestys
Antti Maunumaa sanoo, että kappeliseurakunnissa on mahdollisuus luoda oma messujärjestys.

Kirkkolain mukaan seurakunnan
pääkirkossa – eli Lakeuden Ristissä – on järjestettävä jumalanpal-

Lahjoituksella mukaan
yhteiseen hyvään

V

uoden loppuun saakka kestävä keräys Ruokapankin hyväksi on mahdollisuus hyvän tekemiseen. Diakoniajohtaja Otto
Savolainen ja ruoka-avun koordinaattori Niina Kaartinen sanovat, että jokainen lahjoitus on tärkeä ja otetaan kiitollisuudella vastaan. Lahjoituksella on mahdollisuus tehdä yhteistä hyvää lähimmäisten auttamiseksi.
Keräyksen avulla jouluista ruoka-apua annetaan koko seurakunnan alueelle. Otto Savolainen kertoo, että alueiden diakoniatyöntekijät kartoittavat tilanteen, onko
järkevämpää antaa maksusitoumus
lähikauppaan vai noutaa ruokapussi Ystävän tuvalta.

Varaudutaan 800:aan
Viime vuonna joulun alla ruokapusseja jaettiin vajaaseen 700 talouteen, nyt Niina Kaartinen kertoo Ruokapankin varautuneen
noin 800 avustukseen.
- Jakopäivinä 20. ja 21.12. tarvitaan suuri joukko vapaaehtoisia,
15 henkilöä on jo kysyttynä, muutamia vielä tarvitaan esimerkiksi
mahdollisia sairastapauksia varten.
Ystävän tuvan ovi ei noina päivinä
juuri kiinni ehdi mennä. Tarjolla
on lisäksi torttuja ja glögiä.
Niina Kaartinen kertoo, että
EU-ruoka-apua, kuivaelintarvikkeita sisältävät pussit jaettiin marraskuussa.
Joulupusseja ei tehdä ennakkoon
valmiiksi. Jakotilanteessa kokeneet
”pussittajat” tekevät avustuspussin
perhekoon mukaan. Sillä tavalla jako saadaan tasapuoliseksi, ja avustus
henkilöä kohti saman suuruiseksi.
- Ruokapankin keräyksen tuotto
käytetään joulun ruokapussien tavaroiden hankkimiseen, ja lapsiper-

heiden alaikäisille lapsille voidaan
hankkia pieni lahjakortti joululahjaostosta varten, kertoo Otto Savolainen. Viime vuonna keräys tuotti
kulujen jälkeen noin 17 000 euroa.
Mitä sitten Ruokapankin joulupussi sisältää? Niina Kaartinen
vastaa, että jouluisia ruokia: pikkukinkku, laatikoita, pipareita, glögia,
salaatteja, kurkkusalaattia jne. Lahjoituksia on luvattu, ja ihan kaikkea
niiden sisältöjä ei ole vielä tiedossa.
- Viikolla 50 eli viikkoa ennen
joulupussien jakoa ei ole ns. normaalia Ruokapankki-jakoa lainkaan, muistuttaa Niina Kaartinen.
Ruokapankin avustuksen saa
vain noutamalla diakoniatyöntekijältä lomakkeen, jota vastaan pussi annetaan Ystävän tuvalta. Jouluavustukset myönnetään 15.12.
mennessä eli sen jälkeen mm. elintarviketilausten vuoksi lomaketta
ei ole enää mahdollisuutta saada.

Talousneuvontaa
Jo viime keväästä alkaen Niina
Kaartinen on antanut talousneuvontaa. Hän on koulutukseltaan
liiketalouden taloushallinnon tradenomi, ja haluaa auttaa arjen taloussolmuissa.
- Kyse ei ole velkaneuvonnasta, jota antaa kaupunki. Opastan
arjen talousasioiden hallinnassa,
neuvon cv:n ja työhakemuksen
tekemisessä. Autan, missä pystyn koulutukseni ja kokemukseni
avulla, sanoo Niina Kaartinen.
Otto Savolainen kertoo diakoniatyöntekijöiden olevan kiitollisia, että voivat ohjata asiakkaitaan Niinan puheille.
- Ei ole tarkoitus, että talousneuvonnasta tulee liukuhihna, vaan
että kuukauden aikana käydään läpi muutaman asiakkaan tilanne pe-

velusjärjestyksen mukainen jumalanpalvelus kello 10. Seurakunnan muissa kirkoissa voidaan ko-

Nurmon kokeilu ei ole ensimmäinen, jossa jumalanpalveluksen alkamisaikaa on muutettu. On aloitettu kello 11 tai 12, mutta Antti
Maunumaa tietää, että muualla ei
ole vielä kokeiltu kello 15 alkavaa
sunnuntaina kirkonmenoa.
- Ihmisiltä tulee jatkuvasti palautetta siitä, että sunnuntai on
viikon ainoa vapaapäivä, että aamut ovat tärkeitä perheen yhdessäololle. Puolilta päivin perheen
pienimmät menevät jo päiväunille, kertoo Miia Juusola-Vänskä.
Nurmossa tiedetään, että mi-

kään aika ei milloinkaan sovi
kaikille, ja siksi kokeilusta kuunnellaankin seurakuntalaisten palautetta ja tietysti seurataan myös
kävijämääriä.
- Kokeilu loppuu helatorstaina, kesä mennään vanhan aikataulun mukaan, ja kesän aikana
tehdään päätös tulevasta, toteaa
Antti Maunumaa.
Miia Juusola-Vänskä sanoo, että kukaan kello 10 kirkkoon haluava ei jää heitteille. Hyllykalliolle kokoonnutaan siihen aikaan
joka pyhä, ja seurakunnan muissa
kirkoissa jumalanpalveluksia järjestetään kello 10. Jumalan sanan
kuulolle siis pääsee myös perinteiseen, totuttuun aikaan.
Kevään aikana kello 17:n tilaisuudet Hyllykallion seurakuntakodilla loppuvat. Muutaman
kerran vuodessa siellä varmaan
edelleen järjestetään konsertteja,
mutta ne alkavat kello 18.
- Toivomme, että ihmiset tulisivat seurakuntakodille ja kirkkoon näinä uusina aikoina. Ymmärrämme hyvin, että joku saattaa kauhistua, mutta kokeilu voi
olla myös mahdollisuus uuteen.
Tarkemmin kokeilusta tiedotetaan vuodenvaihteen jälkeen.
Leena Hautala

KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

rusteellisemmin. Nyt loppuvuoden
aikana talousneuvonta on tauolla,
koska ruokapussien tavarahankinta
vaatii paljon työtä. Vuodenvaihteen
jälkeen aloitamme taas uudelleen,
kertoo Niina Kaartinen.

Hankalia tilanteita
Otto Savolainen kertoo, että ruokapusseja Ruokapankista jaetaan
tänäkin vuonna kaikkiaan noin 4
000. Kun lasketaan asiakkaiden
perheet, apua saavat tuhannet kaupunkilaiset vuoden mittaan. Diakonityön asiakkaina on vuoden
mittaan noin 1 300 henkilöä.
- Diakoniatyöntekijät näkevät
työssään hankalia ja vaikeita elämäntilanteita. Aiheuttajana voi
olla sairaus, avioero, velat, pikavipit, osamaksukierre. Mutta kyllä
iloisiakin asioita tulee joskus eteen,
vaikka niitä on vähemmän. Asiakas
tulee kertomaan, että itse tai puoliso on saanut töitä, jolloin elämä on
vähän valoisampaa.
- Pyrimme vastuuttamaan asiakkaitamme saamaan asiansa
kuntoon. Heillä on oltava oma
halu, kenenkään puolesta emme
voi mitään tehdä, sanovat Otto
Savolainen ja Niina Kaartinen.

Keräys päättyy 31.12.
Vielä ehtii antaa lahjan Ruokapankin keräykseen. Keräyslomakkeet on jaettu joka kotiin lokakuun alussa, mutta ilman sitäkin
voi osallistua.
Keräysluvan
numero
on
RA/2016/462. Lahjoituksen voi
tehdä tilille EPOP FI13 5419
0110 0009 36, Saaja on Seinäjoen
seurakunta/Ruokapankkikeräys ja
viestikenttään tulisi kirjoittaa vielä
Ruokapankin keräys.
Kiitos kaikille lahjoittajille!

Ennakkomarkkinointi
on alkanut.
Varaa nyt!

TERVETULOA
TUTUSTUMAAN
KOHTEESEEN

Esittely glögin ja piparien
merkeissä la 3.12. klo 15-16
Hotelli-Ravintola
Almassa

Asunto Oy Seinäjoen

TORIPATRUUNA I
Kaupungin aitiopaikalla

Torikatu 1, 60100 Seinäjoki
Patruunakortteliin Matkakeskuksen lähelle ja palvelujen äärelle valmistuu laadukkaita koteja ja liiketilaa
vehreän puistomaisen sisäpihan ympärille. Ensimmäisen talon rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta
2016. Patruunakortteli rakennetaan omalle tontille.

MYYTÄVÄT HUONEISTOT
1h+kt
2h+kt(+s)
3h+kt+s
4–6h+kt+s

26,5–29,5 m2
38,5–56,0 m2
55,0–73,0 m2
86,0–125,5 m2

vh. alk. 120 000 €
vh. alk. 155 000 €
vh. alk. 234 000 €
vh. alk. 342 000 €

LISÄTIEDOT JA MYYNTI

SSR Pohjanmaa | Keskuskatu 13 A, 2. krs | Seinäjoki
Annu Kangasluoma LKV | puh. 0400 860 557
annu.kangasluoma@ssrgroup.fi

www.ssrgroup.fi
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Alueseurakunta

Sunnuntaina 11.12.

Sunnuntaina 27.11.

klo 19 Peräseinäjoen kirkko,
mukana Lapsikuoro Kipinä.

klo 16 Ämmälänkylän koulu,
Ämmäläntie 625, Aleksi Vainikka,
Johanna Ojala-Haapala.
Perjantaina 2.12.
klo 18 Soukkajoen toimintakeskus,
Ruusukatu 22, ”Kaunimad jõululaulud” -Kauneimmat joululaulut
viroksi, Lea Salumäe, Piret Stepanov, Silvia Kaljurand, Rael Leedjärv-Östman, Henrik Östman.
Sunnuntaina 11.12.
klo 15 Törnävän kirkko, Jukka
Salo, Anu Vuorenmaa, Gospelkuoro Verso ja Soitinyhtye,
klo 16 Lakeuden Risti Sanna
Ålander, Suvi Lehtimäki, Solina
ja bändi,
klo 18 Törnävän kirkko TinjaMari Lammila, Lea Salumäe,
Seinäjoen kirkkokuoro,
klo 19 Lakeuden Risti, Kauneimmat joululaulut viitottuna, Ville
Järvinen, Anu Vuorenmaa,
What If.
Tiistaina 13.12.
klo 14 Lakeuden Risti, Mauri
Pitkäranta, Lea Salumäe,
Lakeuden Ristin kuoro.
Keskiviikkona 14.12.
klo 18 seurakuntakeskuksen alasali, De vackraste julsångerna,
Jakobtads svenska församlings
Kyrkokör, dir. Nils-Oscar Frantz.

Tiistaina 20.12.
klo 19 Kihniänkylän nuorisoseura Sampola, puurotarjoilu
klo 18.30 alkaen.

Sunnuntaina 18.12.
klo 15 Törnävän kirkko, Aleksi
Vainikka, J.Jouppi band,
klo 16 Lakeuden Risti ”Lasten
kauneimmat joululaulut”,
kesto 45 min, Liisa Rantala,
Anu Vuorenmaa,
klo 18 Lakeuden Risti, Helena
Turja, Johanna Ojala-Haapala,
Lakeuden Ristin kamarikuoro,
klo 18 Törnävän kirkko,
”Kauneimmat joululaulut goes
to Tuomasmessu with J.Jouppi
band”, Merja Lampila, Aila
Orsila, Anu Vuorenmaa,
J.Jouppi band.
Maanantaina 19.12.
klo 18 Cafe Kismus, Kalevankatu
12 B, The Most beautiful Christmas Carols in Café Kismus,
Aila Orsila, Katri Tuomiharju,
Lea Salumäe.
Perjantaina 23.12.
klo 18 Lakeuden Risti ”Kolmen
vartin kauneimmat”, Auli Härkönen, Maria Väinölä,

Seinäjoella 102,4 MHz

Jouluradio kuuluu
jouluun!
J

ouluradio tuo joulun radioaalloille tänäkin vuonna. Jouluradio soittaa uusia joululauluja ja
harvinaisempia joululauluhelmiä
maailmalta. Jouluradio on kuunneltavissa ensimmäisestä adventista (27.11) loppiaiseen (6.1.) asti.
Seinäjoen alueella Jouluradion
tarjoavat seurakuntalaisilleen joululahjaksi Seinäjoen, Ilmajoen, Isonkyrön, Kauhavan ja Lapuan seurakunnat. Taajuus on 102,4 MHz.

Jouluradio, mikä se on?
Jouluradion ydin on radiovastaanottimista kuuluva pääkanava. Joululaulut raikaavat sen kautta Suomessa miltei kahdellakymmenellä
paikkakunnalla. Muualla Suomessa ja Suomen ulkopuolella Jouluradio on kuultavissa jouluradio.fi-sivuston kautta tai vaikka radiot.fipalvelussa. Pääkanavalla soivat perinteisten joululaulujen lisäksi uudet, yllättävät tulkinnat klassikoista ja uudet joululaulut.
Pääkanavat lisäksi Jouluradioon kuuluvat monipuoliset nettikanavat: ruotsinkielinen

ohjanmaan Evankelinen puhallinorkesteri ja Merikaarron kuoro toteuttavat perinteisen
Armas Maasalon säveltämän adventtivesperin Ylistaron kirkossa
2.12. klo 19. Liturgina toimii Vähänkyrön kirkkoherra Petri Hautala. Puheen pitää johtava kappalainen Minna Lainimo.
Pohjanmaan Evankelinen puhallinorkesteri ry toimii Pohjan-

Maanantaina 26.12.
klo 18 Lakeuden Risti ”Tapaninpäivän iltakirkko Kauneimmilla
joululauluilla”, Liisa Rantala,
Anna-Kaisa Lahtinen.

Nurmo
Sunnuntaina 11.12.
klo 15 Nurmon kirkko,
Kauneimmat joululaulut lapsiperheille, mukana Hyllykallion
musiikkipainotteisten luokkien
kuoro, Päivi Kaunisto, Merja
Loppi, Leppänen,
Keskiviikkona 14.12.
klo 19 Ylijoen kerhotila, JuusolaVänskä, Ylinen.
Perjantaina 16.12.
klo 18 Kouran koulu, Hirvilammi, Leppänen, kahvitarjoilu.

Julradio, vironkielinen Jõuluraadio, Kauneimmat joululaulut –
kanava, Rouhea Joulu, Lasten jouluradio, englanninkielinen Xmas,
Klassinen joulu sekä uutuuksina
soivat JazzJoulu sekä IndieJoulu.
Näitä pääsee kuuntelemaan osoitteessa www.jouluradio.fi.

Lauletaan yhdessä joulu!
Tänä vuonna Jouluradio panostaa
yhdessä tekemiseen ja laulamiseen.
Jouluradio kutsuu Joululaulupäivänä 15.12. kaikkia laulamaan joululauluja yksin tai yhdessä. Hoilaa
lempilauluasi hississä, työpaikalla
tai vaikkapa taksitolpalla. Jokainen
saa laulaa omalla äänellä, juuri siellä missä tahtoo!

Lisätietoa
• www.jouluradio.fi
• info@jouluradio.fi
• Jouluradio myös Facebookissa.

maan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla rekisteröitynä yhdistyksenä.
Orkesterin kirjoissa on lähes 30
soittajaa eri puolilta sen toiminta-aluetta. Orkesteria johtaa dir.
mus. Aatos Ilomäki.
Merikaarron kuoro muodostuu Vaasan ja Kyrönmaan eri seurakunnista tulevista noin 20 laulajasta. Kuoroa johtaa musiikinopettaja Klaus Hildén.

Lauantaina 17.12.
klo 17 Nurmon kirkko,
Naiskuoro Sorja, Leppänen.

Ylistaro

Sunnuntaina 18.12.
klo 10 Nurmon kirkko,
Kauneimmat joululaulut –messu,
Juusola-Vänskä, Hirvilammi,
Ylinen, Nurmon Veteraanien
kööri ja Seniorikuoro,
klo 17 Hyllykallion srk-koti,
mukana Nurmon kirkkokuoro.

Sunnuntaina 11.12.
klo 18 Ylistaron kirkko, Afroryhmä.

Keskiviikkona 21.12.
klo 19 Nurmon kirkko, mukana
Lakeus-kvartetti, Kaisu Niemi,
Ylinen.

Sunnuntaina 18.12.
klo 18 Kitinojan kirkko.

Sunnuntaina 18.12.
klo 14 Lasten Kauneimmat
joululaulut, Ylistaron kirkko,
Lapsikuoro Ilosanoma.

Peräseinäjoki

Ke-to 20.–21.12.
Kauneimmat joululaulu vartissa
-hetkiä eri puolilla Ylistaroa.

Torstaina 1.12.
klo 19 Juupakylän koulu,
puurotarjoilu klo 18.30 alkaen.

Perjantaina 6.1.
klo 10 Kauneimmat joululaulut
-messu, Ylistaron kirkko.

Tiistaina 6.12.
klo 16 Lasten kauneimmat
joululaulut, seurakuntatalo,
mukana muskarilaisia.

Kaikissa Kauneimmat joululaulut
-tilaisuuksissa kannetaan kolehti
lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.

Kirkon merkitys yhteiskunnassa

Jaakko Numminen: Kirkko keskellä yhteiskuntaa Turun kirkolliskokouksista Armenian patriarkaattiin Kirjapaja 2015, 216 s.

M

Adventtivesper Ylistarossa

P

klo 18 Törnävän kirkko,
”Kauneimmat kannesta kanteen”,
Arja Peltoketo, Anna-Kaisa
Lahtinen, Virsikuoro.

Perjantaina 6.1.
klo 10 Kauneimmat joululaulut
-jumalanpalvelus, Peräseinäjoen
kirkko, mukana Ylisen sisarukset.

inisteri Jaakko Numminen toimi opetusministeriön kansliapäällikkönä 1973–1994.
Kirkko keskellä yhteiskuntaa -teos perustuu hänen muisteluihinsa,
muistiinpanoihinsa sekä puheisiinsa. Opetusministeriössä hän oli monien aloitteiden alullepanija, vaikuttaja ja päättäjä. Kirjan henkilöhakemistossa on yli 500 nimeä ja siinä
on 27 lukua, osa alaotsikoineen.
Mustavalkoisin valokuvin kuvitetun teoksen moniulotteisuutta lisää myös kansainvälisyys, sillä kansliapäällikkö matkusti kotimaan lisäksi usein myös rajan taakse Venäjälle (Neuvostoliittoon), kävi Paavin luona Vatikaanissa ja tutustui
Ruotsin kirkollisiin oloihin. Kirjan
tekee läheiseksi, kun kirjoittaja kertoo omia lapsuutensa ja nuoruutensa muisteluja sekä sukulaistensa
mukanaoloista eri yhteyksissä Suomen historiallisissa tapahtumissa.
Jaakko Nummisen aikana opetusministeriö sai ensimmäisenä Suomen ministeriöistä tieteelliset mitat
täyttävän historiateoksen 1994, Veli-Matti Aution kirjoittaman Keisarillisen Suomen senaatin kirkollistoimikunnan ja opetusministeriön
matrikkelin 1809–1993.

Opetusministereissä
pappeja

Itsenäisyysajan ensimmäisten vuosikymmenien opetusministereissä oli
neljä pappia, Lauri Ingman (neljässä
hallituksessa ennen valintaansa Suomen arkkipiispaksi), Paavo Virkkunen, Antti Kukkonen (seitsemässä hallituksessa) ja Yrjö Loimaranta. Toisen maailmansodan jälkeisinä

vuosina pappeja olivat Lennart Heljas ja Gustav Björkstrand.
Kirkko keskellä yhteiskuntaa teoksessa tulee esille, mitä asioita
Jaakko Numminen painotti puheissaan valtion edustajana kirkolliskokouksissa. Hän muistelee aikaa, jolloin isä Juuso Vilho Numminen oli Vaasan hovioikeuden
asessori ja hovioikeuden edusmiehenä kirkolliskokouksessa jo sodan
aikana vuodesta 1943.
Millaisiin asioihin paneuduttiin
Kirkko- ja valtio -komiteassa? Siellä pohdittiin mm. hautausmaiden
ylläpidon vastuujakoa. Valtion tulisi tukea seurakuntia taloudellisesti
antamalla konservointiapua arvokkaimman kirkollisen rakennus-, esine- ja taideperinnön säilyttämiseksi.
Jaakko Nummisen sydäntä lähellä olivat vanhojen puukirkkojen
ja pappiloiden säilyttäminen. Rakennetun kulttuuriperinnön vaalimista hoiti Museoviraston rakennushistorian osasto. Todettiin, että
puukirkot olivat heikosti suojeltu
tulipalojen varalta.

Uskonnonopetuksen
tärkeys

Jaakko Numminen piti tärkeänä,
että koulujen uskonnonopetus säilytettiin 1970-luvulla, vaikka aamuhartaus menetettiin. Elämänkatsomustieto oli suunniteltu lähinnä
uskonnottomia koteja varten. Hänestä uskonnonopetus on tarpeellista suomalaisten oman identiteetin kannalta. Kansalaisten olisi tärkeää tuntea yleisten, kirkollisten
pyhien historiallinen tausta. Keskeisten kirkollisten perhejuhlien ja
kummien merkitys on ymmärrettävää vasta uskonnollisten perinteiden kautta. Ainakin yleisimmät virret ja hengelliset laulut ja tavallisimmat joululaulut olisi hyvä osata.

Ortodoksisuus tuli Jaakko Nummiselle tutuksi puolison kautta.
Hän muistelee: ”Elämäni unohtumattomia hetkiä oli, kun minut vihittiin kaukaa Aunuksen Karjalasta
syntyisin olevan ortodoksisen vaimoni (Maija o.s. Kairikko) kanssa
tuntikausia kestävien perinteellisten, syvästi symbolisten seremonioiden mukaan.” Arkkipiispa Paavalia
pyydettiin toimittamaan ortodoksinen kodin siunaus, kun Jaakko
Nummisen äidin kotitalo siirrettiin
Lapuan Haapakoskelta 1970–1980
luvun taitteessa Sipooseen. Arkkipiispa siunasi Miijanmäen ja toi
samalla pohjalaistuvan takaseinälle
kauniin Jumaläidin ikonin.
Jaakko Numminen kertoi kirkkoneuvosten sanoneen, että Kirkko keskellä yhteiskuntaa -teos tulisi laittaa teologiseen tiedekuntaan
oppikirjaksi, koska sellaista asioista
ei muissa oppikirjoissa mainita.
Minun tietämystäni kirja avarsi
erityisesti eri uskontokuntien kanssakäymisessä, miten monitahoista
se on. Teos osoittaa, miten lukuisissa Suomen asioissa kansliapäällikkö
työnsä puolesta oli mukana. On tärkeää, että arvokas historiallinen tieto
on koottu ja kirjoitettu kirjaksi, koska kirjan tapahtumat ovat osittain
vain Jaakko Nummisen tiedossa ja
muistissa. Jaakko Numminen sanoo
kirjassa: ”Olen syvästi kiitollinen
niistä yhteyksistä kirkolliseen maailmaan, jotka asemani opetusministeriön kansliapäällikkönä toi minulle.
Tuskin on toista suomalaista, jolla
on ollut tilaisuus tavata, jopa keskustella kolmen Moskovan ja koko
Venäjän patriarkan ja Armenian katolikoksen kanssa, kuunnella Konstantinopolin patriarkan liturgiaa ja
vaihtaa puheita kristikunnan päämiehen paavin kanssa. Gloria Dei”.
Annukka Viitaniemi

Lakeuden Risti

E

nnen joulua on seurakunnassa mittava musiikkitarjonta.
Kauneimpien joululaulujen lisäksi joulukonsertteja on runsaasti
varsinkin Lakeuden Ristissä.
Useat ulkopuoliset konserttijärjestäjät ovat vuokranneet Lakeuden Ristin konserttiaan varten,
jolloin heillä on oikeus myydä
konserttiin pääsylippuja. Seurakunnan musiikkityön järjestämiin
konsertteihin on aina vapaa pääsy,
vain ohjelma on maksullinen.

Joulukonsertteja

Lakeuden Risti
Pe 25.11. klo 19 Jouluenkelitkonsertti: Teemu Roivainen ja Saara Aalto (riippuen X-Factor-menestyksestä) tai Suvi Aalto ja Camilla Bäckman. Liput ennakkoon:
Ticketmaster. Pääsyliput 22,50 € /
24,50 €. Järj. Yume Records.
Su 27.11. klo 18 Joulu joka
päivä – levynjulkistamis- ja adventtikonsertti: Lauluflikat, Pikkulikat, Marko Maunuksela. Johtaa Mervi Laakson, säestäjinä Jaakko Laakso, piano, Antti Honkanen, kitara, Petri Välimäki, basso.
Pääsyliput 15/5€. Järj. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto ja Lauluflikkojen tukiyhdistys.
Ma 28.11. klo 19 Rakkaudesta
jouluun -konsertti: Arja Koriseva,
Minna Lintukangas, piano. Pääsyliput ovelta 20 €/18,50 € (eläkeläiset ja ryhmät vähintään 15
henkeä), 10 € (lapset 7–15 v). Liput ennakkoon Ticketmaster. Järj.
Arja Koriseva Oy,
Pe 2.12. klo 19 Jarkko Ahola. Pääsyliput ennakkoon lippu.fi
(27 € + toimitus- ja palvelumaksu), ovelta 30 €. Järj. Warner Music Live.

arja koriseva
Su 4.12. klo 19 Aventura de
Arcos, solistina Hannakaisa Nyrönen, sopraano. Ohjelma 10 €.
Järj. Kansalaisopisto/Aventura de
Arcos.
Ke 14.12. klo 19 Joulun ihme saa koskettaa -konsertti, Petri
Laaksonen, säestäjinä Matti Paatelma, koskettimet ja Jan Lindström,
akustinen kitara. Pääsyliput ennakkoon Lippupalvelusta, ovelta 20 €.
Järj. Petri Laaksonen yhteistyössä alueseurakunnan musiikkityön
kanssa. 15 % tuloista seurakunnan
kautta hyväntekeväisyyteen.
To 15.12. klo 18 Seinäjoen
musiikkiluokat. Ohjelma 5 €. Järj.
Seinäjoen musiikkiluokat, musiikkiluokkien tuki.
Pe 16.12. klo 19 Suvi Teräsniska. Liput ennakkoon Pääsyliput
ennakkoon lippu.fi 27 € + palvelumaksu + toimituskulut, ovelta
30 €. Järj. Warner Music Live.
La 17.12. klo 14 Joulun sävel
-konsertti, Seinäjoen rautatieäis-

Lauluflikoilla
levynjulkaisukonsertti

E

telä-Pohjanmaan musiikkiopiston Nuorisokuoro Lauluflikat pitää levynjulkistamiskonsertin / adventtikonsertin sunnuntaina 27.11. klo 18 Lakeuden Ristissä.
Kuoro on nauhoittanut kesän
ja syksyn 2016 aikana viime vuosien adventtikonserteista tutuiksi
tulleita, kuoron ja yleisön suosikkijoululauluja suomen ja englannin kielellä. Mukana on myös ensilevytys Juha Holman sävellyksestä Keskellämme ihmeellinen.
Uusi CD on kuoron seitse-
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mäs oma äänite. Levyllä solistina laulaa tangokuningas Marko
Maunuksela, joka esiintyy myös
konsertissa sekä yksin että kuoron
solistina.
Kuoroa johtaa dir.cant Mervi
Laakso. Levyn 13:sta kappaleesta 6
on kuoron toisen johtajan, pianisti
Jaakko Laakson sovituksia. Säestäjinä ovat myös kitaristi Antti Honkanen ja basisti Petri Välimäki.
Konsertissa esiintyy myös Lauluflikkojen valmennuskuoro Pikkulikat.

Karjalaispojan joulutervehdys

Joulun viesti-yksinlaulukonsertti
Pe 9.12. klo 18 Törnävän kirkko

Baritoni Hannu Musakka - laulu
Kanttori Tea Polso - säestys
Kappalainen Mauri Pitkäranta - iltahartaus
Käsiohjelma 15 € kirkosta.
Tervetuloa!
Karjalaseurojen Etelä-Pohjanmaan piiri
Seinäjoen seurakunta

ten soittokunta, Seinäjoen rautatieläisten kuoro, Jyväskylän rautatieläisten kuoro. Ohjelma 10 €.
Järj. Rautatieläisten mieskuoro.
Ma 19.12. klo 18 Vain pimeässä näkyvät tähdet -konsertti, Lakeuden Ristin Kamarikuoro, johtaa
Johanna Ojala-Haapala, runo Leo
L. Norja. Vapaa pääsy. Järj. Seinäjoen alueseurakunnan musiikkityö.
Ti 20.12. klo 19 Sydämeni
joulu -konsertti, Waltteri Torikka
& Trio. Pääsyliput ennakkoon lippu.fi, 29 € + kulut. Järj. Warner
Music Live.
Ke 21.12. klo 19 Oi jouluyö
-konsertti, Amadeus Lundberg, vieraana Gilda Lundberg, säestää Jari
Kanninen. Pääsylippu ennakkoon
ticketmaster.fi 25 € + kulut, tuntia
ennen ovelta. Järj. Amasing Oy.
To 22.12. klo 19 Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit, johtaa
Tommi Niskala. Pääsylippu 20 €.
Järj. E.P:n Mieslaulajat Jussit

ilkka kivimäki, pirjo mäkelä ja janne kesäniemi

Nurmon kirkko
Pe 9.12. klo 18 Kun joulu on
-konsertti, Pirjo Mäkelä, Ilkka Kivimäki, kitara, Janne Kesäniemi,
lyömäsoittimet. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €, järj. Nurmon kappeliseurakunta.

Hyllykallion
seurakuntakoti

Su 11.12. klo 17 Jumalan
kunniaksi ja mielen virkistykseksi
-barokkikonsertti, Terttu Iso-Oja,
sopraano, Katri Nikkanen, viulu,
Raili Peltonen, cembalo. Vapaa
pääsy, järj. Nurmon kappeliseurakunta.

Peräseinäjoen kirkko

amadeus lundberg

To 8.12. klo 18 Maksetut
Viulut -yhtyeen joululevyn julkaisukonsertti. Vapaa pääsy. Järjestää kappeliseurakunta.
Pe 16.12. klo 19 Risto Nevala, Merja Uimonen, Gospelkuoro
Liekki, Sanna Ågren. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Järjestää Peräseinäjoen Toive.
Su 18.12. klo 18 "Oi jouluyö".
Tenorissimo-yhtye, tenorit Lasse

Riutamaa ja Reijo Ikonen, UllaStina Ikonen, harppu ja Ulla Lampela, sello. Vapaa pääsy, ohjelma
10 €. Järjestää kappeliseurakunta.

Törnävän kirkko:
Su 27.11. klo 18 hyväntekeväisyyskonsertti, Ylistaron kappeliseurakunnan Lapsikuoro Ilosanoma,
joht. Hanna Petäjä ja lauluyhtye
What if. Vapaa pääsy, ohjelma 10
€. Järjestää LC-Seinäjoki / Botnia.
Pe 9.12. klo 18 Törnävän kirkko, Joulun viesti -konsertti, Hannu Musakka, baritoni, Tea Polso,
säestys, Mauri Pitkäranta, iltahartaus. Käsiohjelma 15 € ovelta. Järj.
Karjalaseurojen Pohjanmaan piiri,
Seinäjoen seurakunta.

Untamalan yhteistalo
Ma 19.12. klo 19 Untamalan
kuoro ja HY-kuoro. Ohjelma ja
kahvi 10 €.

Ylistaron
seurakuntatalo

Pe 2.12. klo 18 Joulutähti
-konsertti, Pekka Laukkarinen Vapaa pääsy.

Petri Laaksosen konsertti Lakeuden Ristissä

L

aulaja-lauluntekijä Petri Laaksonen esiintyy adventin aikaan usealla paikkakunnalla Saa
joulun ihme koskettaa-joulukonserteissaan. Seinäjoella Laaksosen
konsertti kuullaan Lakeuden Ristissä keskiviikkona 14.12. klo 19.
Laaksosen ohjelmistoon ovat
aina kuuluneet myös joululaulut
sekä niiden myötä hänen suositut joulukonserttinsa. Jo lapsena
Petristä vaikuttavinta joulussa oli

kaunis joulumusiikki.
Joulukonserteissa Petri on luvannut laulaa myös muutaman
laulun uusimmalta äänitteeltään.
Laaksosen joululauluja on julkaistu kolmen albumin verran.
Saa joulun ihme koskettaa
-konserteissa kuullaan Laaksosen
melodisia joululauluja, jotka tuoreella tavallaan välittävät joulun
toivorikasta ja lohduttavaa viestiä,
iloa ja rauhaa.

Seinäjoen konsertissa Petri
Laaksosta säestää ammattimuusikot Matti Paatelma koskettimet,
sekä Jan Lindström akustinen
kitara. Artisti itse soittaa laulun
ohella pianoa.
Liput 20 € ennakkoon Lippupalvelusta sekä tuntia ennen
ovelta. Konsertin järjestävät yhteistyössä Petri Laaksonen ja alueseurakunnan musiikkityö.

Hannakaisa Nyrönen ja Aventura de Arcos

V

iitasaarelta kotoisin oleva
nouseva tähti Hannakaisa Nyrönen, sopraano, esiintyy Lakeuden Ristissä sunnuntaina 4.12.
yhdessä jousiorkesteri Aventura de
Arcosin kanssa. Jousiorkesteri on
vuosittain saanut solistikseen arvostettuja ja nousevia laulajia.
Hannakaisa voitti vuonna 2015

arvostetun Merikanto -laulukilpailun. Hän esittää Lakeuden Ristissä
kauneimpia joululauluja orkesterin säestämänä.
Aventura de Arcos esittää kauniisti soivia, tunnettuja teoksia
jatkaen jo perinteeksi muodostunutta joulukonserttien sarjaa.
Tänä vuonna orkesteri tarjoaa

aikamatkan barokista romantiikkaan. Konsertissa kuullaan Purcellin teoksen lisäksi mm. Dvorákin Largon, Rahmaninovin Vocalisen ja Massanetin Meditationin.
Konsertti alkaa Lakeuden Ristissä sunnuntaina 4.12 klo 19. Ohjelmia myydään ovelta, hinta 10 €.
Järjestäjä Aventura de Arcos.

Sielulle ja mielelle svengaavaa barokkia

B

arokin ajan musiikki soi sunnuntaina 11.12. kello 17
Hyllykallion seurakuntakodilla.
Esiintymässä ovat sopraano Terttu Iso-Oja, viulisti Katri Nikkanen ja cembalisti Raili Peltonen.
Konsertin nimi “Jumalan kun-

niaksi ja mielen virkistykseksi” on
säveltäjä, urkuri ja kuoronjohtaja
J.S.Bachin (1685-1750) lausuma
siitä, miksi hän sävelsi musiikkia.
Konsertti johdattaa nauttimaan
ja virkistymään iloisista, riemullisista ja rauhoittavista sävelistä.

Bachin musiikin ohella konsertissa kuullaan tämän aikalaiselta G.F.
Händeliltä (1685-1759) sonaatti
viululle ja cembalolle sekä aarioita
kokoelmasta Neun deutsche Arien
(Yhdeksän saksalaista aariaa).
Konserttiin on vapaa pääsy.

Seurakunnan monipuolinen
toiminta teki vaikutuksen

T

ansanialainen apulaispiispa
Oscar Lema on vieraillut Lapuan hiippakunnan eri seurakunnissa syksyn ja alkutalven 2016
aikana. Lokakuussa Lema tutustui Ylistaron kappeliseurakunnan
työhön muutaman päivän ajan,
alueseurakunnassa hän vieraili
marraskuun puolivälissä ja osallistui aktiivisesti mm. jumalanpalveluksiin.
Oscar Lema toimii Tansanian
evankelisluterilaisen kirkon Victoriajärven itäisen hiippakunnan
apulaispiispana, ja hänen vierailunsa Suomeen on osa Lapuan hiippakunnan kansainvälisyyshanketta.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa
seurakuntien ja erityisesti nuorten
ja nuorten aikuisten lähetystön
tuntemusta ja kiinnostusta.
- Kaikki me olemme veljiä ja
sisaria Kristuksessa, ja Lapuan
ja Victoriajärven itäinen hiippakunta haluavat rakentaa kumppanuutta. Esimerkiksi nuorisoryhmä Lapuan hiippakunnasta
on vieraillut alueellani, ja nyt oli
minun vuoroni tulla Suomeen,

kertoo Oscar Lema.
Lema asuu perheensä kanssa
Mwanzan kaupungissa Victoriajärven rannalla ja hänen työhönsä
apulaispiispana kuuluu mm. lähetystyö sekä piispan avustajana
ja neuvonantajana toimiminen.
Lisäksi hän toimii hiippakuntansa tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkoherrana. Yhteensä evankelisluterilaisia seurakuntia on hiippakunnassa 42, ja niissä toimii 96
jumalanpalvelusyhteisöä.
Koko Tansanian 43 miljoonasta asukkaasta kuusi miljoonaa on
evankelisluterilaisia ja Tansanian
luterilainen kirkko kasvaa edelleen nopeasti. Leman mukaan tämä syynä on mm. se, että lähetystyö on kirkon toiminnan keskiössä joka hetki.
Oscar Lema kertoo, että Seinäjoella häneen teki vaikutuksen
seurakunnan koko ja aktiviteettien suuri määrä eri ikäryhmille.
- Tansaniassa kirkko ei saa tukea valtiolta, joten se on itse vastuussa toimintojensa järjestämisestä. Useimmissa seurakunnissa

ovat työntekijöinä pappi ja evankelista, loput tehtävät hoidetaan
vapaaehtoisvoimin. Minun seurakunnassani on kahdeksan vapaaehtoista: nuorten ryhmän vetäjä,
naisten ryhmän vetäjä, diakoniatyön vetäjä, lähetystyön vetäjä ja
niin edelleen.
Lema ei ole vieraillut aikaisemin Suomessa. Hänen mielestään
Suomi on hyvä maa ja hän pitää
suomalaisista, mutta saunaa ja
ihmisten hiljaisuutta hän on hieman ihmetellyt. Myös jumalanpalveluksissa on eroja.
- Tansaniassa ei tulisi kuuloonkaan, että joku tulisi jumalanpalvelukseen yksin. Kun kutsumme
ihmisiä
jumalanpalvelukseen,
kehotamme heitä ottamaan mukaan vaimonsa, miehensä, lapsensa, ystävänsä ja kodinhoitajansa.
Ja jokainen tuo myös oman Raamattunsa mukanaan. Jumalanpalvelus on Tansaniassa kollektiivisempi kokemus kuin täällä
ja seurakuntaelämämme keskiö,
Lema pohtii.
Sanna Martzahn

Lasten sururyhmä
Seinäjoen seurakunnassa

L

asten sururyhmä järjestetään
5–10-vuotiaille lapsille. Menetetty läheinen voi olla oma
vanhempi, sisarus, isovanhempi,
kummi, ystävä tai kuka tahansa
muu lapselle läheinen ihminen.
Sururyhmän tavoitteena on
tarjota lapselle vertaistukiryhmä,
jossa samoja asioita kokeneet tai
samassa elämäntilanteessa olevat
lapset käyvät läpi ajatuksiaan ja
tunteitaan. Kokoontumisissa lasta ohjataan sanoittamaan tunteitaan ja löytämään keinoja niden
käsittelyyn yhdessä tekemisen
kautta. Lasten sururyhmää ohjaavat Seinäjoen seurakunnan lastenohjaajat.
Ryhmä kokoontuu tiistaisin
21.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3.
ja 4.4. kello 17–19 Kultavuoren

Lasten sururyhmä aloittaa Seinäjoen seurakunnassa keväällä
2017.
seurakuntakodilla osoitteessa Ilmolantie 3, Seinäjoki. Ilmoittau-

tuminen koko seurakunnan alueelta numeroon 044 751 0196.

Tervetuloa Vauvakirkkoon!

V

auvakirkko on kirkkohetki,
oikeastaan ihan oikea jumalanpalvelus, jonne erityisesti kutsuttaan vuoden 2016 aikana kastettuja vauvoja. Mutta sinne saavat tulla kaikki pienen lapsen
kanssa. Vauvan kanssa kirkossa
köröttelevät äidit, isät ja sisarukset, isovanhemmat, kummit tai
vauvakaverit perhekerhosta.
Helistimen heiluttelu yhdessä muiden kanssa on kivan kuuloista, samoin köröttely aikuisen
polvella saa aikaan iloisia nauruja.

Tai entäpä jos kurkkaan äidin olan
yli taaksepäin ja näen siellä toisen
iloisen vauvan kasvot? Vauvakirkossa saa olla myös hiljaa sylissä,
siliteltävänä ja keinuteltavana.
Vauvakirkossa on musiikkia ja
liikettä, laulua ja hyräilyä, helistimen soittoa sekä iloista hihkuntaa. Siellä on tilaa myös rauhoittumiselle, hiljentymiselle, siunaukselle ja rukoukselle.
Vauvakirkkoa vietetään Lakeuden Ristissä sunnuntaina 8.1.2017
klo 16.

S

einäjoen seurakunnan sinkkutoiminta saa joulun alla jatkoa. Soukkajoen toimintakeskuksessa järjestetään torstaina 15.12.
klo 18 sinkkujen joulujuhla.
Juhlassa on tarjolla joulupuuro

ja kahvit, mukavaa yhdessäoloa
sekä livemusiikkia. Tarjoilusta peritään 5 euron maksu. Jos olet aikuinen sinkku ja haluat kohdata
samassa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä, tule joukkoon.

Sururyhmä alkaa helmikuussa

S

ururyhmät on tarkoitettu
heille, jotka kantavat surua läheisen ihmisen kuoleman vuoksi.
Ryhmässä voi keskustella ja
kuunnella, jakaa ajatuksiaan tai
olla vain hiljaa.
Seuraava sururyhmä alueseurakunnassa alkaa torstaina 9.2.2017
klo 18 -19.30 Kirkonkrannin kokoustila 3:ssä, joka on 3. kerroksessa. Käynti on Ala-Kuljun. katu

Kuva: Henna Nortunen

aata Näkyvissä –festarit.
Legendaarinen tapahtuma
lähti liikkeelle vuonna 1984 menehtyneen turkulaisen lukiolaispojan muistojuhlana. Nykyään
pohjoismaiden suurinta kristillistä nuorten tapahtumaa vietettiin
viikonloppuna 32. kertaa.
Kylmä ja sateinen sää toivotti kansaa tervetulleeksi Turkuun perjantai-iltana, kun Maata
Näkyvissä -festarit käynnistyivät
pitkän odotuksen jälkeen. Keli ei kuitenkaan haitannut, kun
ihmiset seisoivat jonossa odottaen omia suosikkejaan. Perjantain
kattauksesta löytyi niin kovaa
mainetta niittänyt Prinssi Jusuf &
Musta Barbaari sekä kovalla seinäjokelaisella vahvistuksella soittanut Gloriam Dei.
Festareita vietettiin tänä vuonna teemalla armo. Ansaitsematon
rakkaus minun osakseni, kuten

Tansanialainen apulaispiispa Oscar Lema vieraili Seinäjoella
marraskuun alussa.

Sinkkujen joulujuhla

Armo kuuluu mulle

M

Kuva: Pia Ketola

Lakeuden Risti
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1:n takaa, D-rapusta.
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa kahden viikon välein 1½ tunnin ajan. Ryhmän ohjaavat Auli
Härkönen ja Seija Saari. Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina
ti 31.1.2017 mennessä, puh 06
418 4901. Ilmoittautuneille lähetetään kirje. Lisätietoja: Seija
Saari, puh. 050 5706273, seija.
saari@evl.fi

Yleisöluento Apila-kirjastossa
rippikoulussa jo opetetaan.
Vieraileva pastori Dan Weber Amerikasta tiivisti asian jo
perjantain puheessaan: - Jumala ei hyväksy syntiä, mutta hän
hyväksyy syntisen ihmisen – ei
sen takia, että me olemme niin
hyviä, vaan sen takia, että Jumala
on niin hyvä. Hän on armollinen

syntiselle Jeesuksen sovitustyön
takia. Se on armoa. Jumala rakastaa sinua ehdoitta.
Seinäjoen seurakunta teki
myös retken nuorten kanssa tapahtumaan, ja jos Luoja suo se
tehdään myös ensi vuonna 17.–
19.11.2017.
Henna Nortunen

S

uurlähettiläs Antti Hynninen tarkastelee, miten uskonto vaikuttaa ja miten uskonnolla vaikutetaan viime aikojen
kansainvälisessä politiikassa. Hänen esimerkkinsä koskevat lähinnä Eurooppaa ja sen heijastuksia
Lähi-itään.
Hynninen on toiminut Suo-

men suurlähettiläänä Vatikaanissa.
Nuorempana diplomaattina hänen tehtävänsä oli valvoa Moskovan patriarkaatin etuja Israelissa.
Tilaisuuden järjestää EteläPohjanmaan Paasikivi-Seura torstaina 8.12. klo 16 Apila-kirjaston
Jaaksi-salissa. Tilaisuus on kaikille
avoin.

Lakeuden Risti

11

Kummijoukkuetta etsitään taas Viittomakielinen
teatteriesitys
S

einäjoen alueseurakunta tukee poikien ja tyttöjen liikuntaa valitsemalla vuosittain
kummijoukkueen. Kummijoukkue-toiminta käynnistyi syksyllä 1988. Silloin toiminta oli uutta ja nykyäänkin se on harvinaista
Suomen seurakunnissa.
Kummijoukkue 2017 paikka
on nyt haettavana. Seinäjoen seurakunta haluaa jatkaa liikunnan
tukemista. Tuki joukkueelle on
sekä henkinen ja toiminnallinen.

Taloudellinen tuki liittyy toimintaan, esim. toimitilojen käyttö
joukkueen ja vanhempien tilaisuuksiin, leiri Honkiniemessä ynnä muuta. Yhteistyö muotoutuu
kummijoukkueen mukaan. Kummijoukkueeksi toivotaan noin
12–14v. ikäisten joukkuetta.
Kummijoukkueeksi haetaan
vapaamuotoisella anomuksella,
jossa toivotaan kuvaus joukkueesta ja yhteystiedot henkilöistä, jotka hoitavat joukkueen asioita.

Hakemus toimitetaan osoitteella, Seinäjoen alueseurakunta
/ Varhaisnuorisotyö, Ala-Kuljun
katu 1 A, 60100 Seinäjoki tai
sähköpostilla matti.pihlaja@evl.
fi viimeistään 16.12.2016. Kuoreen/viestiin maininta ”Kummijoukkue 2017”.
Tarkempaa tietoa toiminnasta antaa Matti Pihlaja, 040 508
3802 tai matti.pihlaja@evl.fi.

L

akeuden rotaryklubi kohdensi viime kevään hyväntekeväisyyskonsertin tuoton viittomakieliseen kulttuuritarjontaan.
Seinäjoelle tuotettiin yhdessä
Lakeuden rotaryklubin, Seinäjoen alueseurakunnan sekä Kuurojen liiton Pohjanmaan aluetyön
kanssa viittomakielisen Teatteri

Totin esitys. Viittomakieliset saavat vain harvoin nauttia teatterista omalla äidinkielellään. Esitys
tulkattiin myös puhekielelle joten
myös kuulevat saivat nauttia erilaisesta teatterielämyksestä.
Teatteri Totti kiittää Facebooksivuillaan aktiivista yleisöä, joka
osallistui esitykseen aktiivisesti.
Kuva: Jenni Juvonen

Joulukuusia myynnissä

J

oulukuusia on myynnissä adventtimyyjäisissä
Seinäjoen
seurakuntakeskuksessa lauantaina
26.11. kello 10–13.
Kuusien hinnat alkavat 30 eurosta. Tuotto menee Efraim ry:n
avustustoimintaan.
Efraim ry on seinäjokelainen
avustustoimintaa toteuttava yh-

distys, joka toimii Suomessa, Baltiassa, Valko-Venäjällä, Puolassa,
Slovakiassa, Tsekissä, Unkarissa
ja Romaniassa. Toiminta perustuu rukoukseen, Raamattuun ja
Jumalan Sanaan. Evankeliointi
on päätehtävä, mutta yhdistys vie
myös ruokaa, vaatteita, huonekaluja yms. avustustavaraa.

Perheuutisia
Hautaan siunattu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Saimi Maria Takala 89 v, Rauha Kyllikki Isomäki 86 v, Heikki Juhani Nisula 73 v, Tapio Johannes Saartenoja 55 v, Ari-Pekka Antero Ristolainen 51 v, Evertti Heikki Välilä 78
v, Sirkka Marjatta Lehmussaari 71
v, Jorma Kalevi Suhonen 65 v, Katri
Elina Alanko 88 v, Mauno Johannes
Jouppila 84 v, Markku Juhani Kasari
71 v, Arto Matias Alavarvi 60 v, Heikki Margo Matias Rintamäki 49 v, Eero Johannes Kujanpää 89 v, Matti
Aukusti Koskela 84 v, Ritva Kaarina
Eerikäinen 73 v, Harri Tapio Söder
63 v, Jari Jukka Pekka Korkiakoski 56
v, Jaakko Toivo Ilmari Jokinen 49 v,
Oiva Jaakko Kortesmäki 97 v, Helena Pajumäki 89 v, Eeva Katri Vuorenmaa 89 v, Eero Juho Salomon Oksanen 86 v, Unto Jalmari Tolvanen
74 v, Erkki Tapani Väliharju 70 v, Osmo Kustaa Iskala 69 v, Juhani Matias
Alanen 67 v, Eino Juhani Vanhanen
eli vain hetken, Tauno Antero Kalliomäki 78 v, Tapio Niilo Kullervo Koskinen 73 v , Seppo Jussi Ristimäki 68
v, Esko Tapani Kankaanpää 56 v, Lea
Sofia Mahlamäki 98 v, Helmi Emelia
Luhtavaara 92 v, Maija Lyyli Viitala
84 v, Anna Kaarina Krekola 74 v, Aila
Marja Amanda Saajokallio 72 v, Seppo Jalmari Kultti 71 v, Matti Iisakki Hakala 69 v, Eila Esteri Heino 68
v, Antti Heikki Jalonen 68 v, Markku
Olavi Jäntti 61 v, Raimo Markus Esko 59 v, Veli-Matti Olsson 53 v, Katri
Maria Keppo 93 v, Katri Helvi Reinilä
91 v, Maija Tyyne Maria Isoniemi 89
v, Veikko Johannes Aho 86 v, Kalervo Juhani Rauhala 85 v, Toivo Matias Avanne 81 v, Aino Unelma Hakala
75 v, Raimo Eino Johannes Vaisto 74
v, Antti Juhani Saari 74 v, Tuula Marjatta Valkealahti 71 v, Kauko Kalevi
Huotari 54 v, Sylvi Katri Justiina Taipale 95 v, Yrjö Ilonen 91 v, Eeva Kyllikki Harju 77 v, Eero Johannes Haapaniemi 76 v, Raija Mirjami Aro 67 v,
Jorma Antero Vainionpää 48 v, Maria Wilhelmiina Säkkinen 26 v, Erkki
Jalmari Niskala 89 v, Martti Vilho Lilja 74 v, Jorma Juhani Finnilä 70 v, Armi Anni Ihanelma Jussila 99 v, Marjatta Aliisa Koskela 89 v, Aino Anni
Yli-Hakala 85 v, Aale Tuomas Silta-

nen 84 v, Kerttu Anna-Leena Haapanen 83 v, Marja Terttu Lehtinen
81 v, Aki Tuure Johannes Kosola 66
v, Mikko Jussi Tapani Kaminen 64 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Aune Maria Ristimäki 87 v, Jouko Juhani Kivelä 70 v, Teuvo Valio Martikkala 91 v, Reijo Anto Johannes Nevala 71 v, Iiska Tuomas Rahkola 71
v, Reijo Matias Ojajärvi 69 v, Osmo
Kustaa Iskala 69 v, Salme Maria Hyvärinen 86 v, Veikko Kustaa Hoppi 85, Airi Eliisa Kangas 86 v, Alli Elisabet Tuomikoski 96 v, Taisto Erkki Johannes Hangasmäki 74 v, Kirsti Kaarina Tammi 82 v, Maria Marketta Saarimäki 73 v, Vesa Juha Jaakko
Ahokas 52 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Heikki Hemminki Pitkäranta 78 v (Alavus evl), Jouni Matti
Samuel Mäki-Kihniä 58 v, Kalervo
Kustaa Nurmela 75 v, Irene Mirjami
Valkealahti 57 v, Eino Iisakki Ania
81 v, Matti Viljami Mäki 78 v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Jarmo Johannes Luikku 59 v, Seppo
Veli Asser Laulumaa 67 v, Marja Katariina Töyli 60 v, Brita Katriina Ketonen 54 v, Eero Johannes Kujanpää
89 v, Laina Matilda Kuusisto 92 v, Alli
Sofia Kirveskangas 91 v, Matti Jaakko Palo 52 v, Martti Jaakko Nyrhinen
74 v, Aarne Jaakko Kontturi 94 v,
Sylvi Katri Justiina Taipale 95 v, Maria Wilhelmiina Säkkinen 26 v, Tapani Johannes Aho 71 v, Sylvia Helena
Mäenpää 79 v, Hilda Serafia Kuusisto 96 v, Marjatta Aliisa Koskela 89 v,
Matti Sulo Albert Pihlajamäki 69 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Anne-Maria Valkama ja Tamer Saglam, Lauri Antero Mustonen ja Heidi Hanna-Maria Tuomisto, Pyry Kaarlo Mikael Luomala ja Minna Elisa Riihimäki, Janne Ari Pekka Saukkosaari
ja Miia Maria Hannele Lapinoja, Jussi
Pekka Lahtinen ja Satu-Maarit Veikkola, Jarno Mikael Varala ja Suvi Tuulia Leskinen, Jukka Matias Vasanko
ja Hanna Leena Hämäläinen, Jouni
Eemeli Röyttä ja Tarja Helena Alanko, Joakim Gunnar Pelkonen ja Reeta Kaisa Rentola, Eero Markus Saari ja Katri Eveliina Järvelä, Kari An-

Viime huhtikuussa yhdistys
toimitti 20 000 kpl latviankielisiä Raamattuja opettajien pyynnöstä kouluihin oppikirjaksi. Joka maanantai klo 21-22 kuullaan
yhdistyksen toimittamaa hengellistä ohjelmaa Järviradiossa ja netissä. Avustustoiminta on alkanut
vuonna 1991.
tero Koukkari ja Tarja Hannele Toukonen, Jari Mikko Hautamäki ja Kaisa Elina Mäki-Latvala, Topi Hermanni Puskala ja Anne Susanna Virtala,
Niko Pentti Mikael Jokilehto ja Kaisa Maria Rummukainen, Mikko Juhani Koskela ja Ellen Valkkio, VesaMatti Mikael Tulisalo ja Jatta Maria
Frösén, Harri Kalevi Hakola ja Essi
Marika Pukkinen, Mikko Matias Teppo ja Emmi Tuulikki Kuoppala, Timo
Hermanni Vaismaa ja Suvi Anniina
Toppari, Mikko Johannes Keskinen
ja Oona Ida Sanelma Korpela, Jouni
Jaakko Hietala ja Eija Inkeri Hietamäki, Jyri Samuli Moilanen ja Annukka
Mari Kankaanpää, Turo Teemu Topias Ahlvik ja Charlotta Emilia Ekman.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Taneli Raune Matias Panttila ja
Henna Katariina Lahti, Markus Antero Hölsö ja Marjukka Helena Saarinen, Janne Hermanni Saarinen ja
Susanna Mari Korpela, Antti Esa Juhani Panu ja Satu Hannele Kivistö.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Ismo Jari Mantila ja Irene
Kyllikki Lehtinen, Joni Jaakko Siloaho ja Henna Maria Lepistö
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Petri Tapio Peltokangas ja Riikka
Maria Mäenpää, Harri Kalevi Hakola ja Essi Marika Pukkinen. Erkki Ensio Laine ja Pia Janette Herala. Jukka Artturi Säkkinen ja Maria
Wilhelmiina Kitinoja. Ari Matti Juhani Kangas ja Terhi Marjaana Pollari, Janne Veikko Antero Rajamäki
ja Heli Hannele Korpela.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Else Sofia Marketta Joki, Voitto Viljami Kesseli, Joona Ville Mattias Lipponen, Alma Elena Matilda Lähdekorpi,
Niilo Eemeli ja Vilho Tapio Perälä, Ilmari Samuel Suuluhta, Nestori Matti Vaismaa, Väinö Unto Viljami Ylinen, Arho Tuisku Matias Aurasmaa,
Eino Onni Ilmari Koivisto, Aava Leila Inkeri Krintilä, Martti Ilo Jaakonpoika Mattila, Elma Linnea Miilumäki, Veera Maria Tissari, Darie Zacharias Garcia Carranza, Viljo Solmu Mauritz Eerola, Milo Matias Henrikki Hernesmaa, Sofia Lilja Karoliina Hirvelä, Anton Erik Mikael Jokilehto, Iivo
Kristian Kustaa Kallantie, Daniel Leo
Linden, Elle Elvi Juliaana Nissilä, Eerika Aura Maria Rintamäki, Sandra Vivian Seppälä, Ellen Iida Aliisa Vuorinen, Maija Alexandra Ylihärsilä, Ii-

Seinäjoen Rouva Rozenin salaisuus-näytelmän esityksen jälkeen näyttelijät saivat onnittelut Kuurojen Liiton Pohjanmaan
aluetyöntekijältä Sirpa Kalliolta (oik.) ja Seinäjoen alueseurakunnan edustajalta Tanja Salo (keskellä). Kaikki näyttelijät
saivat hienon kirjan alueen kirkoista.
da Amalia Josefiina Yli-Piipari, Niilo
Toivo Kalevi Ylimäki, Amalia Kastehelmi Aalto, Selina Leanna Haukkala, Petu Lenni Sakari Jokinen, Linnea
Talvikki Koskela, Aarre Juhani Lehtonen, Sara Maria Muilu, Inka Aava Elisabeth Myllylahti, Jemina Alexandra
Josefina Nummela, Juho Olavi Takamäki, Rino Dorian Hietaniemi, Mauri Ilmari Van Kampen, Minea Aava
Maria Haukipuro, Rene Aarne Iisakki Koivisto, Olavi Veli Leppälä, Pihla
Ingrid Lindberg, Aino Elisabeth Multaniemi, Neo Juhani Rita-Luopa, Enja Mai Amanda Sillanpää, Eino Juhani Vanhanen, Veeti Toivo Mikael Vuorinen, Alisa Maria Aurora Jouppila,
Joose Vilhelm Kaunismäki, Viljami
Vilho Tapio Lassila, Kimi Jasper Julius Lehtinen, Lilian Eeva Lyydia Paakkanen, Venla Anna Sofia Pihlaja, Jessi Isla Anniina Tuominen, Luka Waltteri Westerholm, Aino Mariia Anttila,
Eevi Aino Sofia Hellinen, Vilja Esteri
Kellosaari, Senja Eliisa Koivisto, Joonas Ilmari Koskinen, Iivari Elias Rajala, Robin Veeti Verneri Rotola-Pukkila, Angelica Maj Elisabeth Siltamäki,
Hilla Helmi Vilhelmiina Ylikoski, Elvi Kaarina Hööpakka, Oskari Martti Samuli Laurila, Jasper Luka Kristian Latvala, Viljami Vilho Tapio Lassila, Miilo Toivo Masanpoika Luhtala,
Kiia Josefiina Oksanen, Eemeli Masa
Mikael Saarenpää, Jemina Tuuli Kristiina Töyrälä, Eetu Oskari Kinnunen,
Minka Marjaana Lähde, Telma Hymy
Adeliina Mäkinen, Juuso Eemeli Jannenpoika Peltomäki, Alma Heli Hannele Rautio, Erin Aada Matilda Finnilä, Oliver Eljas Haapoja, Juhana Benjamin Karhula, Oliver Jaakko Vilhelm
Keskinen, Jeeli Kari Matias Mustikkamäki, Ninni Orvokki Myllymäki, Luka Aleksanteri Pöntinen, Livia Saara
Aurora Rinta-Halkola, Elle Myy Emilia Sahaviita, Henna Leena Sahaviita, Hilla Anna Sofia Tikkanen, Eeli Tapani Väisänen, Aamos Nooa Erik YliRantala, Kiara Hilma Susanna Karresuo, Mette Aava Matleena Latvala, Katariina SesilIa Rajala, Iines Kirsti Helena Männistö, Aukusti Wilhelm
Hietaniemi, Eliel Jooa Johannes Julmala, Leevi Joona Viljami Sumuvuori, Fiia-Nella Elisabet Toivonen, Aleksi
Arto Mikael Vehkala.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Aino Maija Amanda Metsä-Ketelä,
Ansa Ilona Kaukoranta, Nooa Toivo
Hermanni Suhonen, Ilmari Samuel
Suuluhta, Sini Anja Susanna Rajaniemi, Iina Jessica Matilda Winter,

Selma Eila Ilona Hattula, Julia Elisabeth Rydenfelt, Amanda Emma Johanna Perälä, Helmi Aada Sofia Jaatinen. Joose Jaakko Vuorela, Riina
Amanda Kuutti, Venla Eeva Juppo,
Niilo Toivo Kalevi Ylimäki, Eevi Armi Elina Ilomäki, Emilia Laura Maria
Kuisti, Fiia Iida Anneli Laiho, Mariel Sofia Adele Vuorinen, Roope Onni Hermanni Ranta, Jussi Olavi Matias Rantala, Akseli Eero Juhani Makkonen, Venla Vieno Katariina Rantanen, Viljami Eeli Kaleva Sievi-Korte,
Sulo Raimo Keisala, Jami Oskari Alexander Ahonen, Matias Juho Mikael
Västinsalo, Jooa Onni Samuel Mäkinen, Eevi Viola Viita, Onni Pekka Akseli Ahlgren, Toivo Ilmari Niemi, Sara Aliisa Elisabet Patteri, Milja Kaarina Kurhela, Antton Eino Oliver Panu, Kasperi Tapio Kukkurainen, Laura Johanna Korpi, Alma Ellen Panttila. Eino Henrikki Kantola, Nila-Ilona
Illuusia Järvistö, Vilho Aksel Luomanen, Viljami Eino Urpi, Rasmus Juhani Perttula, Veeti Niklas Perälä, Salla
Kristiina Kilpeläinen, Kasper Nooa
Johannes Söderlund, Enni Adelia Yli-Pekkala, Juuse Benjamin Isokangas, Ella Matilda Sandelin, Lenni Hugo Viljami Torppa, Vili Oliver
Vuorio, Olivia Aurora Kristovart, Salli Eva Maria Siirilä, Samuel Eino Herman Latva-Mäenpää, Juusa Verneri
Juhanpoika Ränssi, Vilho Onni Olavi
Parkkinen, Aune Marja Elviira Virkamäki, Jiri Sisu Mikael Niemistö.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Jeremias Timo Juhani Hautamäki, Milana Matilda Koramo, Sini Olivia Niemi, Tuukka Jaakko Tapani Aho.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Arttu Eino Aukusti Hovila, Siiri Magdaleena Hemminki, Vilma Amalia
Vainionpää, Pihla Mirjami Setälä,
Valma Kaarina Helander, Paavo Iisakki Väänänen, Lumi Aura Amanda
Luoma, Linnea Kerttu Kaarina Haapatalo, Sofia Lilja Riihimäki, Miska
Ilmari Mäkelä, Matias Jaakko Hermanni Kuoppala, Ilona Anni Cecilia Sundberg, Aino Kaarina Luikku, Kerttu Irja Irene Rajamäki, Liisa Vilhelmiina Konttas, Linda Karoliina Sillanpää, Elli Aina Sofia Hakala, Minttu Elsa Maria Mäki-Töyli, Fiona Anni Olivia Rintamäki, Kimi Viljo Johannes Kortesmäki, Elli Mailis
Helena Luoma, Loviisa Emma Eliisa
Widgren, Kerttu Matilda Mikontytär Lappalainen, Aatu Jaakko Oskari Kuoppala.
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Joulu on jo
ovella

Mieleenpainuva elämys
– kaipuu jäi

Neljäntenä adventtina on jo melkein joulu. Silloin Maria ja Joosefkin ovat jo melkein perillä Betlehemissä. Siksi alueseurakunnan
päivä- ja perhekerholaisten kanssa
iloitaan joulun tulosta sunnuntaina 18.12. klo 10 viettämällä perheväen messussa Lakeuden Ristissä.
Messussa lauletaan lasten virsiä ja lauluja. Joihinkin lauluihin
lapset näyttävät niihin kuuluvat
hienot käsiviittomat ja leikit.
Kerholaisten juhla jatkuu seurakuntakeskuksen alasalissa joulupuurohetkellä, johon on ilmoittautuminen seurakunnan verkkosivuilla olevan linkin kautta.
Kaikkien kerhojen lastenohjaajat kutsuvat lapsia perheineen
kirkkoon: Tervetuloa!

Osaa Naimibiasta koettelee kova kuivuus. Vettä ei ole satanut kolmeen vuoteen. Joet ja purot ovat kuivuneet.

Lappi kutsuu
hiihtämään

leppoisan kohtaamisen hengen.

Pitkiä bussimatkoja
Kiertomatkalla näkyi, miten moninainen maa ja kulttuuri Namibia on niin elin- kuin luonnonoloiltaankin. Siellä kuten Suomessakin on sekä hyväosaisia ja
todella huono-osaisia.
- Oli kaunista luontoa, mutta
myös paikkoja, joissa ei ole satanut kolmeen vuoteen ja jossa
ei kasva mitään. Vesi on vähissä
ja sitä säännöstellään. Toimeen
on tultava vähällä. Näkyvissä oli
myös ristiriita, että osalla asiat
ovat hyvin, on vaurautta ja se näkyy kaikessa, myös arkipäivässä.
Kääntöpuolella on äärimmäinen
köyhyys, ihmiset asuvat peltihökkeleissä, eikä heillä ole syötävää,
kertoo Tuija Alapiha.
- Luonnossa paikat, joissa oli
ollut jokia tai puroja, olivat vain
hiekkauomia. Ihmiset toivoivat ja
rukoilivat, että sade tulisi ja saisivat
vettä itselleen ja karjalleen. Osaksi
maa oli kuin kuumaisemaa, jossa
ei ollut edes kuivunutta ruohoa
tai varpua saati kuivunutta puuta,
kertoo EIina Kalliovalkama.
Ennakkoon he jo osasivat asennoitua siihen, että bussimatkat ovat
pitkiä. Kahdessa viikossa he istuivat bussissa lähes 3 000 kilometriä.
Osaksi teiden kunto oli hyvä, välillä matkalaisia ravisteltiin melkoisesti hiekkateillä tai aavikolla, jossa
ei tiennyt tietä olevankaan.
- Jos olisi ajettu vähemmän,
olisimme nähneet vähemmän.
Mitä olisi voinut jättää pois, että olisimme saaneet ylimääräisen lepopäivän? Näimme paljon
ja ajoimme paljon. Tietää bussin
kyydissä olleensa. Aina ei ilmastointi oikein pelannut, ja päivällä
saattoi olla 40 astetta lämmintä.
Hiki virtasi, kertoo Tuija Alapiha.
Elina Kalliovalkama lisää, että

KENENKÄÄN EI TARVITSE
JAKSAA YKSIN!

Keskusteluapua henkilökohtaisesti ja puhelimitse
klo 10 - 18, avoinna maanantaista sunnuntaihin!
Kriisikeskus Mobile Seinäjoki
UUSI OSOITE Kauppakatu 15,
2. kerros
60100 Seinäjoki, puh. 06 414 1256
www.kriisikeskussjk.ﬁ

Jumalanpalveluksissa kirkko täyttyi seurakuntalaisista.
kun oltiin opintomatkalla, siihen
orientoituu eri tavalla kuin lomamatkaan – mukavuus ei ole tärkeintä.

Sairaalavierailu
Suomalaisen lähetin vuonna
1911 perustama Onandjokwen
sairaala oli yksi matkan käyntikohteista. Tuija Alapiha kertoo,
että osa rakennuksista oli tosi
huonossa kunnoissa ja odotti korjausta. Lastenosastolla kattopalkit
olivat poikki ja rakennus romahtamaisillaan. Varoja ei korjauksiin
ole. Joku osasto oli pari vuotta
sitten korjattu, siisti ja moderni.
- Paljon on tehtävää, varat ovat
vähissä. Lääkäreitä on vähän, heitä tarvittaisiin moninkertaisesti. Potilaita on paljon, ja päivät
ovat pitkiä. Koko ajan kuitenkin
mennään eteenpäin. Hienoa on,
että suurin osa namibialaisista
synnyttää sairaalassa, eikä puskissa kylissä. Lapsikuolleisuutta on
saatu vähenemään. Kilon painoisena syntyneistä joka neljäs selviää hengissä, se on jo tehohoitoa.
Terveyskasvatusta on saatu eteenpäin. Ennen on ollut raskaana olleista aidsia sairastavia 26,5 pro-

senttia, ja se on pudonnut 12,5
prosenttiin, tietää Tuija Alapiha.
- Kun menin matkan jälkeen
omalle työpaikalleni kirurgian ortopedian poliklinikalle ja katsoin
runsas vuosi sitten remontoituja
tilojamme, totesin: Wau! Kaikki
tulevat sisälle, kaikille katsotaan
paikka, satsataan laadullisiin asioihin. Ajattelin, onko kaikki tarpeellista, mihin satsataan sairaalassa, yhteiskunnassa, seurakunnassa.
Riittäisikö perustehtävä? Sama oli
kotona: On lämmin, tulee kuumaa vettä hanasta niin paljon kuin
päästää. Ei ole nurkassa nyrkinkokoisia hämähäkkejä, joita yrittää
tinauttaa hengiltä tietämättä, onko se myrkyllinen vai ei, kuvailee
Elina Kalliovalkama.
- Olenkohan tehnyt lähetystyötä? kyselee Elina Kalliovalkama sanoessaan, että on kertonut
matkastaan kaikille, jotka ovat
jaksaneet kuunnella. Lähetysseuroissa Nurmossa 23.11. he kertoivat sanoin ja kuvin matkastaan, ja
varmaan lähikuukausien aikana
saavat vielä moneen kertaan jakaa
kokemuksiaan Namibiasta.
Teksti: Leena Hautala
Kuvat: Elina Kalliovalkama

RAUHALLISTA JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!
Toivottaa Kokoomuksen ja sitoutumattomien
valtuustoryhmä ja Seinäjoen Kokoomuslaiset

Kokoomuksen Seinäjoen Kunnallisjärjestö Ry

O

pintomatka Namibiaan oli
mieleenpainuva elämys. 15
päivän matkalla olleet nurmolaiset Elina Kalliovalkama ja Tuija
Alapiha sanovat, että vaikka matka oli raskas, lähtö ei kaduta.
- Oli elämys päästä lähetystyön
juurille. Nuoruudesta asti olen lähetystyöstä haaveillut, mutta elämä on mennyt niin, ettei ole itse pystynyt lähtemään. Nyt pääsi
käymään paikan päällä ja näki sen
monimuotoisuuden, mikä Namibiassa on, sanoo Tuija Alapiha.
Elina Kalliovalkama kertoo heidän saaneen hyvin ennakkoon tietoja Namibiassa asuneelta Susanna
Vehkaojalta, mutta kertomuksia
kuuntelemalla ja kuvia katselemalla ei pysty orientoitumaan.
Molemmat kehuvat namibialaisten ihmisten aitoutta ja seurakuntayhteyttä, johon he pääsivät osallistumaan. Jumalanpalvelus kesti
kolmisen tuntia, mutta musiikki
ja seurakuntalaisten osallistaminen
vaikuttivat siihen, että palvelus ei
tuntunut pitkältä. Matkaan sisältyi
kaksi sunnuntaita ja siis kaksi jumalanpalvelusta, ja molempina pyhinä kirkko oli tupaten täynnä.
- Meilläkin on puhuttu siitä,
miten kasteita pitäisi olla messussa. Siellä kastettiin jumalanpalveluksen alussa suuri joukko lapsia.
Vanhemmat lapsineen jäivät kirkkoon jumalanpalveluksen ajaksi.
Kesken jumalanpalveluksen kutsuttiin kaikki lokakuussa syntyneet siunattaviksi alttarille, kertoo Elina Kalliovalkama.
Monet jumalanpalvelusten virsistä olivat sävelmältään tuttuja.
Suomalaisten ja saksalaisten vaikutus Namibiassa tuli esiin sitäkin kautta.
Kun matkalaisilta kysyy, mikä
oli ”wau-kokemus”, molemmat
tuovat esiin jumalanpalvelukset,
niiden musiikin ja niissä vallinneen

Seinäjoen seurakunta järjestää
hiihtoreissun Lappiin keväthangille, viikolla 14 (1. - 8.4.2017).
Hiihtomatkalla nähdään Saariselkä-Kiilopään upeat maisemat,
jylhät tunturit ja ympärille avautuva avaruus. Saariselän laduilta
avautuu Suomen parhaat hiihtomaisemat.
Matka sopii erityisesti "sunnuntaihiihtäjille". Tärkeintä ei ole
matka ja nopeus, vaan ulkona olemisen riemu. Tievatuvan täysihoidossa voi tehdä eväät aamupalalta
ja palata retkeltä illalla saunomaan
ja päivälliselle. Illan pimentyessä
hiljennytään Tievan kappelissa Jumalan sanan äärellä.
Matkan hinta: Retkitievassa 2
hengen huoneessa 550 €, 3 hengen huoneessa 500 €, Metsäpaavon
kämpässä 450 €. Matkanjohtajana
on pastori Helena Turja. Ilmoittautuminen puh.044 751 0196.

Uusia
adresseja
myyntiin
Uusia surunvalitteluadresseja on
myynnissä Lähetyssopessa Matti
Visannin kujalla ja Kirkonkrannissa kirkkoherranvirastossa.
Uusien adressien lisäksi on
painatettu pienempi, A5-kokoinen osanottokortti ja toinen onnittelukortiksi sopiva.
Kuva-aiheina adresseissa ovat
Lakeuden Risti ja Törnävän kirkko sekä Törnävän hautausmaan
uurnalehdon enkelipatsas. Teksteinä on virren säkeitä tai lauseita
Raamatusta.
Johtava kappalainen Liisa Rantala kertoo, että uusia adresseja ei
ole painatettu vuosiin ja että suosituimmat kuvat ja lauseet ovat
loppuneet.
Uudet adressit on pakattu yksittäin sellofaaniin kirjekuoren
kanssa. Ne maksavat 12 euroa
kappale. Pienemmät korit maksavat 5 euroa kappaleelta.
Myös kappeliseurakuntien seurakuntatoimistoissa on myynnissä
kunkin alueen omia surunvalitteluadresseja.
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AITO ISKELMÄ POHJANMAA,
AITO HITTI POHJANMAA,
AITO KAJAUS,
AITO ISKELMÄ TV
HARJU & PÖNTINEN

TAIDEPALVELU ARISTO
Ari Virkamäki
puh. 0400 664 234
ari.virkamaki@netikka.fi

ELÄVÄT KIVETVALTUUSTORYHMÄ

HAUTAUSPALVELU SINIKELLO
Pauli Salonen

puh. 050 307 4104
Keskustie 26, 61100 Peräseinäjoki
www.hautauspalvelusinikello.com

TAKALAN ASIANAJOTOIMISTO
JUKKA LEPPÄNEN OY
AA Lauri Leppänen, AA Suvi Hakola
puh. (06) 414 7303
www.aatsto-takala.fi

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

www.seinajoenenergia.fi

Osta nyt

30:-

JOULUKUUSI alk.

- Myynti Seinäjoen
seurakuntakeskus

26.11. klo 10 - 13
- Tuotto EFRAIM ry:n
avustustoimintaan.

Vapaudentie 53, Seinäjoki, (06) 420 7500
www.hirvilamminhautaustoimisto.fi

HAUTAUSPALVELU
NIEMI
puh. 0500 219 311

KEITTIÖMAAILMA SEINÄJOKI
Päivölänkatu 2, 60120 Seinäjoki
puh. 050 384 9494

hammaslääkäri - lääkärikeskus
www.laakarikeskuskompassi.fi
puh. 010 292 8100

SEINÄJOEN RAVIKESKUS /
ETELÄ-POHJANMAAN
HEVOSJALOSTUSLIITTO RY

Keskuskatu 9
60100 Seinäjoki

Varastotie 5, 60100 Seinäjoki
puh. 020 760 1400

HIRVILAMMI

Hautaustoimisto Kukkasitomo
Hautakiviliike

KOMPASSI

ETELÄ-POHJANMAAN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV

SEINÄJOEN ENERGIA
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www.seinajoenravikeskus.fi

SOSIAALIDEMOKRAATTIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

Joulutunnelmaa
kuvalahjoilla ja
korteilla!
Digikamerasta, muistitikulta

puhelimesta, negatiiveista

KESKIRYHMIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

Lakeuden Risti
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UUDEN
KODIN
LÄMPÖÖN
Visualisointi

RAKENTEILLA

Toivotamme jokaiseen kotiin
Hyvää Joulua ja
Onnellista Vuotta 2017
VUOKRAKODIT
OPISKELIJAKODIT

SENIORIKODIT

NUORTEN KODIT

ERITYISKODIT

Seinäjoen Leipuri Seinäjoki
Vapaudentie 56 | lemminkainen.fi/leipuri

Asunto Oy Seinäjoen Leipuri tarjoaa tasokasta
asumista pullantuoksuisen Maijalan Leipomon
tontilla, erinomaisten ulkoilumaastojen ja hyvän
palvelutarjonnan äärellä. Laadukkailla materiaaleilla viimeisteltyihin asuntoihin on helppo
ihastua: on isoja parvekkeita, persoonallisia
pohjaratkaisuja ja avaria oleskelutiloja. Energialuokka C2013. Alla huoneistoesimerkkejä, katso
loput vapaat asunnot verkosta.
tyyppi
2h+k+es
3h+k+s
3h+k+s
3h+k+s

m2
50,5
65,5
81,0
88,0

mh. €
43 811
68 290
60 985
71 008

vh. €
173 500
236 500
269 000
297 000

krs
1
3
2
4

SOVI OMA ESITTELYAIKASI! P. 0400 877587
TUTUSTU ASUNTOIHIMME: lemminkainen.fi/asunnot

www.sevas.fi

Lemminkäinen Talo Oy, Päivölänkatu 35, 60120 Seinäjoki
Asuntomyynti: Lea Hakamäki, puh. 0400 877587, lea.hakamaki@lemminkainen.com
facebook.com/lemminkainenasunnot

Lakeuden Risti
HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

Kun koti valmistuu juhlaan
Pesemme sydämellä ja kokemuksella
morsiuspuvuista mattoihin.

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

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

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

Juhlasta arkeen

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

työvaatteet ja kengät naisille ja miehille.
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Seinäjoen ja Nurmon
Kukka ja Hautauspalvelu
050-358 6079, päivystys 24/7 Niskala
CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

AJN-palvelu

* maalaus-, tapettityöt
* lattiapäällystetyöt
* remontit: kodit, kaupat
* huonekalujen kasaus
*kysy lisää muista töistä:

verkkokauppa: www.pyykkari.fi
Valtionkatu 18-20, Seinäjoki
(06) 420 9400

Valtionkatu 2, Valtionkatu
Seinäjoki 2, Seinäjoki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06) 0400
41 41567
416 S:joki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06)(06)
41 41
416
S:joki
puh.
1416,
puh.
(06)
1416,
0400
567
115
Valtionkatu
puh.
41 41115
416 S:joki
Valtionkatu 2,
puh. (06) 412,41
416(06)
S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi

www.hautauspalvelumoisio.fi

Suomen Asianajajaliiton jäsen

0400 751 444 /arto

Kalevankatu 11–13
60100 SEINÄJOKI

Puh. (06) 421 9200
Fax (06) 414 4610

ristikangas.fi

Vuokrattavana tilava kaksio

PAINETTUNA

HAUTAKIVET

PARAS

Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
puh. 0400 164554

Seinäjoen keskustassa kuin uusi kaksio: sauna+iso lasitettu parveke, 55m2.
Vuokra 690 €+sähkö+vesi. Vapaa
joulukuusta alk.
Sovi näyttö: Laitila, puh. 0400 954 747
Ps. Rauhallinen hissillinen yhtiö

raimo.puumala@kauhavankiviveistamo.fi

www.hautakivisuunnittelu.fi

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

puh. (06) 414 3686
Katsasta suomalaisella

NYT ON KATSASTUS

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

MUKAVAA
katsastuspaketti
Katsastus + päästömittaukset

48€

uto

S.

EPKATSASTU

Jälkitarkastus

Ma–Pe

Myyntituotto lähetystyölle
POIKKEA TUTUSTUMAAN!

Henkilö-/pakettia

!
VARAA HETIFI

0€
Lauantaisin

8–18 9–14

Ilman ajanvarausta tai varaamalla • 06 420 0700 • Varastotie 11, Seinäjoki • epkatsastus.fi

www.seinajoenseurakunta.fi

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 *

Parasta palvelua, pienet hinnat ja pitkät aukioloajat

Nettivaraajan

LÄHETYSSOPPI

Palvelemme
ma-pe 9-18, la 8.30-15
Olemme muuttaneet!
AR-kukka, Citymarket Päivölä
Väinämöinen 2
60120 Seinäjoki
puh. 06 414 0860
posti@ar-kukka.fi

Lakeuden Risti
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Uskonpuhdistajan ajatuksissa iti hyvinvointivaltion siemen

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion
jäljet johtavat Lutheriin
Ajatus otti tulta niin vasemmalla kuin
oikealla. Suomeen rakennettiin hyvinvointivaltio, jonka tehtävä oli torjua köyhyyttä
ja syrjäytymistä.
Mallin aukkopaikat huomattiin vasta
1990-luvun lamassa. Valtion ja kirkon välinen työnjako rakoili, kun kunnan työntekijät lähettivät apua kysymään tulleet ihmiset seurakunnan ovelle.
Seurakunnista ympäri Suomen raportoitiin, kuinka diakoniatyöntekijöiden puheille virtasi ihmisiä, joilla oli vielä hetki sitten
ollut kaikki kunnossa. Nyt heillä ei ollut
mitään. Malkavaara kertoo, että kirkon diakoniatyö onnistuttiin siinä ilmapiirissä virittämään ennen näkemättömään iskuun.
- Diakoniatyöntekijöille annettiin pikakoulutusta esimerkiksi velkaneuvonnassa.
Yhtäkkiä he olivat niitä, jotka neuvottelivat
ihmisten puolesta lainoja pankissa, Malkavaara kertoo.
Seurakunnat huomasivat, että moni ihminen kaipasi puhtaasti hengissäsäilymisapua eli ruokaa. Tampereen seurakunnat
aloitti ruokapankit ensimmäisenä Suomessa.

Uskonpuhdistaja Martti Luther
pettyi yrittäessään uudistaa
oman aikansa köyhäinapujärjestelmää. Luterilaisuuden ansioksi
on kuitenkin luettu pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa kaikki
maksavat, ja kaikki saavat.

L

utherista puhuttaessa jää usein sivujuonteeksi se, kuinka tärkeä hänelle oli
ajatus köyhäinkassasta, sanoo kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara.
Vuonna 1510 nuori augustinolaismunkki poikkesi Firenzeen matkallaan Roomaan.
Häneen teki suuren vaikutuksen Firenzen
uudenaikainen köyhäinapujärjestelmä. Siinä
kukin paikkakunta huolehti omat köyhänsä.
Nuori munkki ei ollut kuka tahansa
vaan Martti Luther. Seitsemän vuotta myöhemmin hän tuli kuuluisaksi naulatessaan
teesinsä Wittenbergin linnankirkon seinään. Teeseissään Luther asetti vastakkain
hädässä olevan lähimmäisen auttamisen ja
aneen ostamisen.
- Hänen mielestään oli parempi antaa
raha köyhälle kuin ostaa ane oman kiirastuliajan lyhentämiseksi, Malkavaara sanoo.
Wittenbergissä Luther onnistui saamaan
päättäjät puolelleen. Kaupunkiin perustettiin köyhäinkukkaro, josta oli tarkoitus jakaa varattomille. Köyhistä ei saanut huolehtia sattumanvaraisesti, vaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.
Luther oli vakuuttunut, että uudesti
tulkittu usko synnyttäisi rikkaissa runsaan
auttamishalun. Siksi köyhäinhoito rakennettiin vapaaehtoisten lahjoitusten varaan.
Luther joutui kuitenkin pettymään.
Lahjoitukset eivät riittäneet, ja avustustoiminta kutistui aiottua niukemmaksi.

Valtio vanhurskauden asialla
Reformaatiolle oli tunnusomaista, että
maallinen hallitsija oli myös kirkon päämies.
Hallitsija vahvisti kirkon valtaa, ja kirkko
osoitti uskollisuutta valtiolle. Köyhien auttaminen säilyi pitkään kirkon tehtävänä, mutta kun se lopulta siirtyi valtion hoidettavaksi, ei kirkko asettunut vastahankaan.
- Kirkko ajatteli, että hyvinvointivaltio
toteuttaa yhteiskunnallista vanhurskautta
parhaalla käytettävissä olevalla tavalla, Malkavaara sanoo.

Kirkko palvelujen tuottajaksi

Mikko Malkavaara arvelee, että Suomessa on ehkä totuttu siihen, että joillakin menee tosi huonosti.
Suomessa hyvinvointivaltiosta alettiin
puhua 1950-luvulla sotien jälkeen. Suomi
oli muita pohjoismaita jäljessä sosiaalipoliittisten päätösten teossa. Malkavaara kertoo, että samaan aikaan kirkon sisältä kuului myös kriittisiä kannanottoja hyvinvointivaltiota kohtaan.
- Pelättiin, että valtio ottaa liian suuren
vastuun ja otteen yksilöstä, Malkavaara sanoo.
Huoli kumpusi tietysti lähimenneisyydestä, kun natsi-Saksassa oli nähty, mitä
voimakas valtiollinen järjestelmä voi saada
aikaan.

1960-luvun alkuun mennessä kirkossa
oltiin kuitenkin jo yksimielisiä siitä, että
hyvinvointivaltio toteuttaisi luterilaista ajatusta lähimmäisen auttamisesta.

Työnjako rakoilee
Sosiaalipolitiikka oli nähty kulueränä, joka
huventaa valtion muutenkin laihaa lompakkoa. 1960-luvun alussa Pekka Kuusen työryhmä esitti, että tasaamalla ihmisten mahdollisuuksia tuotetaan vaurautta kaikille.
- Kaikki maksavat, kaikki saavat -periaate onkin jo tosiluterilaisuutta, Malkavaara
toteaa.

Malkavaara toteaa, että 2010-luvun Suomessa hyvinvointiyhteiskunta nähdään taas
kalliina riippakivenä.
- Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vähitellen. Yhteiskunta on läpikapitalisoitunut, ja olemme jollain lailla tottuneet siihen, että osalla ihmisistä menee huonosti,
hän sanoo.
Ongelmana ei ole vain köyhyys, vaan
mielenterveysongelmat, päihteet ja syrjäytyminen. Kun ongelmat kasautuvat, ihmistä on yhä vaikeampi tavoittaa.
- Tutkimusten mukaan myös kirkon
diakoniatyö tavoittaa ne, joilla menee huonosti, mutta ei niitä, joilla menee huonoiten, Malkavaara toteaa.
1990-luvun alussa kirkko uskoi antavansa väliaikaista hätäapua. Malkavaara kehottaa pohtimaan, mitä tehtäviä valtio voi sysätä kirkolle tai kolmannelle sektorille tarjoamatta kuitenkaan rahaa työn tekemiseen.
Saksassa kirkko tuottaa hyvinvointipalveluja, joita valtio ostaa ja rahoittaa. Malkavaara pohtii, viekö palvelujen tilaajatuottajamalli myös Suomessa siihen, että
tulevaisuudessa kirkko tarjoaa vammaispalveluja, lastenkoteja ja muita hoitolaitoksia.
Veera Visapää

Seinäjoen seurakunnan alkuvuoden

Reformaation merkkivuosi- ja Suomi 100 -tapahtumat

V

uonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta ja reformaatio juhlii merkkivuottaan,
sillä Martti Luther julkaisi 95
teesiään 31.10.1517. Vuonna 2017 siitä tulee kuluneeksi
500 vuotta.
Seinäjoen seurakunnassa järjestetään vuonna 2017
kymmeniä jompaankumpaan
merkkivuoteen liittyviä tapahtumia. Tässä poimintoja
ajalta 1.1.–6.2.2017.
SUOMI 100: 1.1.2017 klo 18
uudenvuodenpäivän Suomi
100 -juhlamessu Lakeuden
Ristissä. Liturgina Jukka Salo, avustavana pappina Mauri
Pitkäranta, kanttorina Johanna Ojala-Haapala ja urkurina

Maria Väinölä. Mukana myös
Arto Panula, trumpetti ja Lakeudun Ristin kamarikuoro.
Lauluina mm. Lutherin virsiä ja virsikirjan uuden lisävihon virsiä, lopussa Finlandia.
Messussa vastuunkantajia eri
puolilta seurakuntaa.

na reformaation merkitys, perintö ja teesit. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa
kirkollisissa ilmoituksissa.

SUOMI 100: 6.1.2017 n. klo
11.45 loppiaisseurat seurakuntasalissa lähetyslounaan
jälkeen. Puhujina Paula Risikko ja Harry Wallin. Mukana
myös Jukka Salo, Mauri Pitkäranta ja Maria Väinölä. Lauluina isänmaan virsiä.

REFORMAATIO 500:
25.1.2017 klo 17 Hiljaisuuden lähteellä -iltahetket alkavat Lakeuden Ristin toimituskappelissa. Kevään teemana
Reformaation perintö, aiheina mm. Reformaation syyt ja
seuraukset, Luterilainen identiteetti ja Lutherin löydön
ajankohtaisuus. Alussa vesper-rukoushetki, sen jälkeen
asiantuntijaluento.

REFORMAATIO 500: Loppiaisen jälkeen kinkereitä Peräseinäjoen eri kylillä. Aihee-

REFORMAATIO 500:
15.1.2017 klo 10 lähetysmessu Ylistaron kirkossa. Liturgi-

na Minna Lainimo, avustajana Katri Tuomiharju ja kanttorina Hanna Petäjä. Mukana
Amani-kuoro. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja Amanin konsertti kirkossa klo 15.
SUOMI 100: 5.2. klo 18 Runeberg -aiheinen ilta Ylistaron seurakuntatalolla. Yhteisvastuutilaisuus, jossa mukana Runebergin runoja, lauluja ja virsiä. Runoja lausumassa
Helena Nortunen, Esa Perttu
ja Jukka Tuppurainen. Mukana myös Marketta Veikkola ja
Hanna Petäjä. Komian kirkon
kvartetti laulaa.
SUOMI 100 ja Reformaatio
500: 6.2.2017 klo 19 Chorus

cantorum Finlandiae -kanttorikuoron konsertti Lakeuden
Ristissä. Suomen kanttoreista koostuva sekakuoro esittää
musiikkia, joka kunnioittaa
molempien juhlavuosien teemoja. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 €.

