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Seurakuntatalouden
kehitystä
O

n taas se aika vuodesta, jolloin seurakunnissa valmistellaan ensi vuoden talousarvioita.
Seurakuntien taloudelliset haasteet jatkuvat samankaltaisina kuin
aiemminkin. Jatkuvasti tiukentunut talous pakottaa seurakunnat
kohdentamaan toimintaansa yhä
huolellisemmin. Suuretkin seurakuntataloudet ovat joutuneet vähentämään henkilökuntaa ja myymään kiinteistöjään sekä syömään
aikaisempia säästöjään.
Seinäjoen seurakunnassakin
on tehty viime vuosina monia
talouden tasapainottamistoimia.
Niiden ansiosta talouden tunnusluvut ovat kehittyneet positiivisesti ja tulevan vuoden talousarviosta saadaan tasapainoinen ilman
suuria säästötoimenpiteitä. Nyt
on nähty mahdolliseksi jopa hieman vähentää talouskuria. Tästä
esimerkkinä kirkkoneuvosto on
päättänyt, että ensi vuoden alusta
lähtien päiväkerhomaksu poistuu
lapsilta, joiden vanhemmista vähintään toinen on seurakunnan
jäsen. Nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa olemme iloisia, että
voimme tehdä tämän kädenojennuksen lapsiperheille.
Koko kirkossa jäsenkato syö
seurakuntien taloutta. Jäsenkadon huippuvuonna 2010 kirkosta erosi yli 83 000 jäsentä.
Mikäli heillä kaikilla olisi ollut
ansiotuloja, kirkollisverojen menetys olisi ollut lähes 3 % kokonaisuudesta. Kirkon jäsenmäärä
on laskenut joka vuosi vuodesta
2002 alkaen.
Seinäjoen seurakunnan jäsenmäärä on ollut kasvava vuoteen
2013 asti, mutta vuonna 2014 jäsenmäärä pieneni noin 250 henkilöllä. Marraskuun 2015 alun
tilanteen mukaan seurakunnan
jäsenmäärä on palannut lähelle
vuoden 2013 tasoa. Toivottavasti tämä omalta osaltaan vaikuttaa

U

positiivisesti tulevien vuosien verotuloihin, että voimme jatkossakin tarjota seurakuntalaisille ja
kaupunkilaisille monipuolisesti
erilaisia tapahtumia ja monenlaista toimintaa.
Seinäjoen kaupungin asukasluvun ennustetaan kasvavan Suomen
kaupungeista viidenneksi kovinta
vauhtia. Seuraavien 15 vuoden aikana asukasluku nousisi nykyisestä
61 000:sta 70 000:een. Olkaamme ylpeitä Seinäjoen vetovoimasta. Kaupungin kasvu on hieno asia
ja samalla se luo edellytyksiä myös
seurakunnan kasvulle.

Paula Perälampi
vs. hallintojohtaja

KUUKAUDEN KOMMENTTI
Hyvät suhteet auttavat aina myös asioiden
eteenpäin vientiä. Siispä: kättele, puhu,
naura ja ole kiinnostunut. Ja ennen muuta:
älä kyynisty, vaikka vastaan tulee monta
pettymystä ja kulissien takana junailtua asiaa.
Aulikki Mäkinen, kirkolliskokousedustaja
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Kastemaljakilpailun
parhaat esillä
usien kastemaljojen muotoilukilpailun parhaimmistoa
esitellään Seinäjoella kasteen sunnuntaista 10.1, alkaen. Näyttelyn
avaa Lakeuden Ristin klo 10 alkavan messun jälkeen piispa Simo
Peura, joka saarnaa messussa.
Muotoilukilpailu järjestettiin
vuonna 2013. Kilpailun järjestivät Kristillinen taidesäätiö, kirkkohallitus, Helsingin seurakuntayhtymä, Suomen lasimuseo ja
Suomen lasimuseon ystävät ry.
Muotoilun kohteena oli ensisijassa kotien kastemalja, mutta
maljan sai muotoilla myös seurakuntien käyttöön. Kastemaljakilpailuun jätettiin 74 ehdotusta, joiden parhaimmistosta näyttelyssä
esiteltävät 15 maljaa on valittu.

Kastemalja ”Parven pienin”, suunnittelija Hanna Virtomaa.

Kaste on lahja
Ylösnoussut Kristus antoi kirkolleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan
kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matteus
28:18–20)
Kasteessa Jumala liittää ihmisen
oman perheväkensä, Kristuksen
kirkon jäseneksi. Kasteesta voi puhua myös uutena syntymänä, sillä
se lahjoittaa uuden elämän ja tekee
osalliseksi syntien anteeksiantamuksesta, pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Uusi testamentti
ilmaisee tämän niin, että kasteessa
pukeudutaan kaikkeen siihen hyvään, mitä Kristus meille antaa.
Kasteessa saatu yhteys Kolmiyhteiseen Jumalaan on tarkoitettu
kestämään koko elinajan ja kantamaan taivaan kotiin saakka.

Kastemalja ”Santa Via”, suunnittelija Pauli Partanen, 2, palkinto.

Kummius on
kunniatehtävä

Kaikki lähtee kasteesta, myös
kummius, kunniatehtävä, joka
kertoo ystävyydestä ja luottamuksesta. Kummia valitessaan vanhemmat pohtivat ehdokkaiden
elämänarvoja ja kutsuvat lapselleen aikuisen ystävän. He luottavat siihen, että tämä ystävyys tuo
hyvää lapsen elämään.
Kristitty kummi on saanut kunniatehtävän myös seurakunnalta.
Vanhempien rinnalla ja seurakunnan kanssa hän huolehtii siitä, että
lapsi oppii tuntemaan taivaallista
Isää ja turvautumaan Häneen elämän eri vaiheissa.

Kastemalja ”Rakkaus”, suunnittelija Helmi Remes, 3. palkinto.

Vauva kastettavaksi
Löytyisikö kasteen sunnuntain eli
10.1. messuun vauvaa kastettavaksi? Kasteen toimittaa piispa Simo Peura. Vauvan kastejuhlaa on

mahdollisuus viettää seurakunnan
tiloissa messun jälkeen. Yhteyttä
voi ottaa kirkkoherranvirastoon,
puh. 418 4228 tai päivystävään

pappiin, puh. 418 4220.
Lähde: www.kristillinentaidesaatio.fi. Valokuvat Suomen lasimuseo
ja Foto Mannelin.
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Alttarilla

PÄÄKIRJOITUS
Seinäjoella 4.12.2015

Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä
sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Kaikki voima
ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja
väkeväksi kenet tahdot. 				
								 1. Aik. 29: 11, 12

Liisa Rantala
Seinäjoen alueseurakunnan
johtava kappalainen

Sittenkin valo voittaa
P

Pyhä kuva
Virsi 585
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imein aika vuodesta on menossa. Pitkät illat ja aamuvarhaiset
ovat välillä läpitunkemattoman pimeitä. Joinakin päivinä hämärä ei väisty edes keskellä päivää.
Pimeys – ja pahuus – tuntuvat olevan valloillaan joka puolella
maailmaa. Uutiset vyöryttävät päällemme tietoa silmittömästä ja
järjettömästä väkivallasta lähellä ja kaukana.
Monet uutiset koskettavat vahvasti myös meitä. Suremme heitä, joiden elämä päättyi mielettömästä syystä, kuin aivan kesken.
Suremme heidän kanssaan, jotka kaipaavat ja surevat rakkaitaan.
Samalla suremme itseämme, lapsiamme, läheisiämme. Suremme tätä maailmaa, jossa eläminen on äkkiä muuttunut niin turvattomaksi ja arvaamattomaksi.
Miten ihmeessä paha on saanut tämän maailman näin suuresti
valtaansa? Ja mitä me pienet ihmiset voimme tehdä tämän pimeän keskellä?
Adventin ensimmäinen kynttilä on jo syttynyt. Se on vain pieni
valo suuren pimeän keskellä. Mutta adventin ajan edetessä tuo valo laajenee.
Pilkkopimeä murtuu hennoimmankin valon voimalla. Pienikin
liekki valaisee tietä eteenpäin, edes askelen verran. Joskus sekin
riittää. Me jokainen voimme olla omalla paikallamme viestin viejiä ja valon kantajia. Ruokimmeko itseämme valolla vai pimeydellä?
Ihmisten käsissä maailma on pelottava, välillä lohdutonkin paikka. Mutta adventin aika muistuttaa meitä lähestyvästä valosta. Seimeltä loistaa kirkkaus, jota suurinkaan pimeys ei voi sammuttaa.
Adventin valo muistuttaa meitä siitä, että tähän pimeään maailmaan Jumala lähetti poikansa Jeesuksen. Niin paljon hän uskoi ihmiseen! Hänessä pahuuden ja koston maailmaan tunkeutuu toisenlainen viesti, kirkkaus, jota voimme nyt vasta aavistella. Sittenkin lopulta valo voittaa.

Virren viemää

Unkarin evankelisen kirkon uudistettuun virsikirjaan
(1982) kuuluu virsi isänmaanrakkaudesta. Sen runoilija, tohtori Miklós Bodrog (1929-2009) toimi luteriSiunatkoon Herramme
laisena pappina Budapestissa.
synnyinmaata, kansaa täällä.
Ainoastaan tässä virressä esiintyy sana ”äidinkieli”.
Maa vaatii voimamme,
Kansallisuuden tuntomerkkinä se nostetaan isänmaasanan rinnalle. Kolmas säkeistö laajentaa virren näkötaivas loistaa päämme päällä.
Synnyinmaa meille leivän antaa. kulmaa maailmanlaajaksi hyvin modernilla tavalla:
jotta voitaisiin luoda ”koti kaikkialle”, on oltava juuret
Tahdomme myös sen
jossakin.
kuormat kantaa,
Virren on kääntänyt Anna-Maija Raittila, sävelmä
rakkaudella tehdä työtä.
on unkarilainen vuodelta 1651.

Odotuksen aika
Taas on alkanut se aika vuodesta, jolloin mielemme
täyttää joulun odotus. Viime sunnuntaina, ensimmäisenä adventtisunnuntaina, Hoosianna kaikui kaikkialla Suomen kirkoissa ja moni on aloittanut jouluvalmistelut. Joulu on avattu Seinäjoen Keskuspuistossa ja
vähitellen koristeet ja kynttilät ilmestyvät koteihin,
kouluihin, työpaikoille ja terveyskeskuksiin merkiksi
lähestyvästä joulusta.
Ensimmäinen adventtisunnuntai on aloittanut
myös uuden kirkkovuoden, joka alkaa aina adventtiajasta, odotuksen ajasta. Adventtiaikana kristityt
kaikkialla maailmassa valmistautuvat ottamaan vastaan Vapahtajan, ihmiseksi syntyvän Jumalan Pojan.
Usein valmistaudumme jouluun kiireellä ja levottomin mielin, haluamme saada kaiken ajoissa valmiiksi. Kaiken kiireen ja valmistelun keskellä on kuitenkin
syytä pysähtyä joulun tärkeimmän sanoman äärellä:
Jumala syntyy maailmaan.
Neljänä joulua edeltävänä adventtisunnuntaina
odotamme maailmaan tulevaa Kristusta. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina on odotettu nöyränä saa-

SANA
puvaa Kuningasta, Jumalaa, joka tulee ihmiseksi pienessä lapsessa. Toisena adventtisunnuntaina muistamme Kristusta, joka saapuu myös aikojen lopulla ja
tuo pelastuksen keskelle maailman hätää. Kolmantena adventtisunnuntaina kohtaamme Kristuksen, joka
tulee keskellemme sanassa ja ehtoollisessa. Neljäntenä adventtisunnuntaina Vapahtajan syntymä on jo lähellä, Jeesus saapuu pian täyttämään meille annetut
lupaukset pelastuksesta.
Anna itsellesi tänä jouluna lupa hiljentyä odottamaan. Hiljaisuudessa voit kuulla tuon joulun sanoman, joka on tarkoitettu juuri sinulle. Sinulle, joka valmistaudut jouluun huolella, ja sinulle, jolle joulu on
vaikeaa ja kipeää aikaa. Joulun sanoma on tarkoitettu
jokaiselle: Jumala syntyy maailmaan.

Laura Launiala
vs. seurakuntapastori
Seinäjoen alueseurakunta

KIRKONMÄELTÄ

Vuoden vaihteessa

Joulun juhla-ajan jälkeen koittaa arki ja vähitellen siirrymme uuteen
vuoteen. Meillä on vuotta 2016 varten varmasti erilaisia suunnitelmia ja odotuksia. Monet niistä toteutuvat ja moni jää toteutumatta. Uusi vuosi on aina myös tuntematon. Emme tiedä niitä kaikkia
tapahtumia, onnistumisia ja epäonnistumisia, iloja ja suruja, jotka
meitä ovat odottamassa.
Kalentereihimme olemme merkinneet sellaisia tapahtumia, joita
on jo valmisteltu ja jotka vaikuttavat meidän elämässämme. Ne ovat
sellaisia tapahtumia, jotka ovat poikkeuksellisia ja erottuvat tavanomaisesta arjesta ja työnteosta.
Seinäjoki on tapahtumakaupunki, jossa on jatkuvasti erilaisia suuria
ja pieniä tapahtumia. Niistä osa on jatkuvasti toistuvia kuten Provinssirock, Tangomarkkinat jne. Ne ovat meille jo tavanomaisia - voisi sanoa,
että ne ovat jo arkea. Kuitenkin kaupungissa on tapahtumia, jotka ovat
vain kerran tai joiden toteutumisessa on vuosikymmenten väli.
Ensi kesänä kaupungissamme on tällaisena erityistapahtumana
Asuntomessut. Tämä tapahtuma tuo Seinäjoelle arviolta yli 100 000
vierasta kuukauden aikana tutustumaan messualueeseen, mutta
samalla myös kaupunkiin.
Seurakunta on myös saanut kutsun mukaan asuntomessuille yhtenä toimijana. Me saamme näkyä ja tehdä toimintamme tutuksi.
Tämä on hyvä muistutus siitä, kuinka seurakunnalla on merkittävä
osuus ihmisten elämässä. Käytännössä tämä merkitsee läsnäoloa ja
erilaista toimintaa itse messualueella ja sen ulkopuolella.
Kirkkoihimme tutustuu todennäköisesti paljon enemmän vierailijoita kuin normaalikesinä. Seurakunnasta ja sen toiminnasta esitetään
kysymyksiä, joihin saa vastata myös moni seurakuntalainen työntekijöiden ohella. Voimme silloin kertoa toiminnasta ja seurakuntaelämästä. Voimme kertoa siitä hyvästä yhteistyön hengestä, joka tällä
alueella vallitsee seurakunnan ja kaupungin välillä, ja siitä yhteistyön
hengestä joka on todellisuutta myös suhteessa muihin yhteisöihin.
Toivottavasti nämä messuvieraiden kohtaamiset auttavat meitä
samalla huomaamaan oman seurakuntamme työn merkityksen ja
monipuolisuuden, mikä on jatkuvaa vuodesta toiseen.
”Me Herran nimeen luotamme,
myös uuteen vuoteen kanta se.
Sen suojaan jäämme toivossa,
et hylkää meitä, Jumala”. VK 38:4
Hyvää ja siunattua Joulua ja vuotta 2016
Jukka Salo

						 kirkkoherra
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aika
Vapaalla Juhlan
Komian Kirkon Kvartetilla
K

Auli Härkönen sudenpentulaumansa kanssa. Tässä laitetaan
tarroja läsnäolotauluun. Sudenpennut eivät ole vielä tehneet
partiolupausta, joten huivit puuttuvat.

Kerran
partiolainen...
E

ipä aavistanut pieni 9-vuotias Auli mennessään Helsingin Pukinmäessä Erä-Leijonien
sudenpentulaumaan kokeilemaan
partioharrastusta, että sitä jatkuisi
20 vuotta – ja jatkuu edelleenkin.
”Kerran partiolainen, aina partiolainen” pitää siis paikkansa.
Auli Härkönen on Seinäjoen
alueseurakunnan vs. seurakuntapastori ja toimii Lakeuden Eräpartiossa sudenpentulauman vetäjänä.
- Varmaan koulussa oli mainos, ja lähdimme yhden kaverin
kanssa katsomaan, millaista hommaa partio on. Sillä tiellä ollaan,
naurahtaa Auli.
Partiossa ”se juttu” Aulille olivat lapsena kaverit ja vähän vanhempana aika nuorena saatu vastuu. Parikymppisenä hän kävi
partionjohtajan peruskurssin.
- Parina viime vuonna olen ollut partiossa mukana vähemmän,
mutta kesällä olin lapsuuden lippukuntani kesäleirillä käymässä,
kertoo Auli.
- Lakeuden Eräpartio on aika
uusi juttu, sanoo hän,

Johtajapulaa
Kuten monessa muussakin lasten
harrastuksessa, partiossakin on aikuisista vetäjistä puute. Uusia sudenpentuja olisi tulossa, ja on suuri juttu, jos vetäjä löytyy. Nimen-

omaan pienimmillä partiolaisilla ei sudenpennuilla tulee olla yli
18-vuotias aikuinen laumanjohtaja.
- Partioharrastuksen voi aloittaa
aikuisenakin! Erilaisilta kursseilta
saa oppia. Välttämättä ei tarvitse
sitoutua koko talvikauden kestävään jokaviikkoiseen kokoontumiseen, vaan voi lähteä mukaan
myös erilaisiin lyhytaikaisempiin
projekteihin, korostaa Auli.
Hän kiittelee partiota siitä, että sieltä saa hyvän johtajakoulutuksen, siellä koetaan ja tehdään
yhdessä monenlaisia asioita, partiossa myös ollaan ulkona ja tehdään siellä monenlaisia juttuja.
Yli 12-vuotiaille eli vuonna
2004 syntyneille ja vanhemmille
partiolaisille on luvassa ensi kesänä valtakunnallinen Roihu Finnjamboree Evolla 20.–28.7.2016.
- Kesällä 2010 oli samassa paikassa Kilke Finnjamboree, jolla
olin mukana, kertoo Auli.
Partio on kansainvälinen järjestö ja tänä vuonna oli kansainvälinen 33 000 partiolaisen Jamboree Japanissa, jossa Suomestakin oli mukana liki tuhannen
partiolaisen joukko.
- Kansainvälisille leireille en
ole päässyt mukaan, mutta Suomessa olen ollut useammallakin
leirillä, sanoo Auli Härkönen.
Leena Hautala

Tiloja vuokrattavana
ilman tarjoilua

S

einäjoen seurakunnan muutamia tiloja vuokrataan seurakuntalaisille ns. omatoimivuokraukseen eli tilaisuuksien järjestäjät
voivat itse hoitaa tarjoilun haluamallaan tavalla. Myös tiloissa olevat astiat ovat käytössä.
Pohjan seurakuntakodin kerhotila vuokrataan 100 eurolla, Kertunlaakson seurakuntakoti ja Halkosaaren seurakuntakoti 110 euron maksulla, Peräseinäjoen Kopin
sekä Ylistaron viraston kokoustilan
vuokra on 45 euroa. Mikäli tilaa

käytetään omatoimisesti kirkolliseen toimitukseen eli kaste-, konfirmaatiojuhlaan tai hautajaisten
muistotilaisuuteen, vuokraa alennetaan 50 prosentilla.
Mikäli tilan astiat eivät ole tilaisuuden jälkeen kunnossa, laskutetaan vuokra kaksinkertaisena.
Tilavarauksista voi tiedustella
lisää kirkkoherranvirastosta, numeroista 418 4229, 418 4228,
318 42230 tai hallinnon sihteeriltä, puh. 418 4225. Samoista numeroista tiloja voi myös varata.

ymmenen vuotta tuli täyteen
jo syyskuulla siitä, kun Ylistaron kappeliseurakunnan kanttori Hanna Petäjä heitti ilmoille
ajatuksen Komian Kirkon Kvartetin perustamisesta.
- Ajattelin, että tällaiselle pienemmällekin kokoonpanolle olisi
tilaa. Seurakunnassa kun on tilaa
erilaisille musiikkiryhmille, ja silloin oli tällaisen ryhmän aika.
Tulijoita Kvartettiin löytyi välittömästi ja alusta saakka kvartetissa laulaneita on mukana edelleen kolme, sopraanot Kirsti Lahti
ja Sisko Tuurinkoski, sekä tenori
Juha Tuurinkoski. Muut kokoonpanossa laulavat ovat bassot Heikki Tuurinkoski ja Tapio Hautala,
sekä aivan viimeksi mukaan tullut
alttoa laulava Sointu Rautiola.
- Tässä on haastetta enemmän
kuin kuorossa, ääni pitää kuulua
koko ajan, Heikki Tuurinkoski
toteaa.

Sisko Tuurinkoski muistuttaa
kuitenkin, että kvartetti myös antaa paljon.
-Se on iloa siitä, että voi rakastamaansa hengellistä musiikkia
esittää yleisölle, hän sanoo.

Vahvistettu
Petäjä puhuu vahvistetusta kvartetista. Alun alkaen laulajia oli
kahdeksan, nyt heitä on seitsemän Petäjä itse mukaan lukien.
- Jos kvartetissa olisi laulajia
vain neljä, silloin esimerkiksi yhden jäsenen sairastuessa emme
pääsisi esiintymään, hän tuumii. Tässä kokoonpanossa on pikkuisen särkymävaraa.
Esiintymisiä kvartetille kertyy
vuosittain kymmenkunta. Erilaisiin tilaisuuksiin tulee kutsuja.
Jumalanpalveluksissa kuoro laulaa useasti. Vuonna 2008 kvartetti konsertoi muiden ylistarolaisten
mukana Hämeenlinnassa asti Jaak-

ko Tuurin sävellyskonsertissa. Sekä
Ylistaron että Isonkyrön herättäjäjuhlien alla osa kvartetista lauloi
myös kutsuseuroissa Helsingissä.
- Monta haastetta on ollut
matkan varrella, mutta se suurin
juttu kvartetille on varmaan ollut
mukanaolo Tuurin sävellys-CD:n
äänityksessä ja levyn julkistamiskonsertti, Petäjä miettii.
Ylistaron seurakuntatalolla vietetään Komian Kirkon Kvartetin
kymmenvuotisjuhlia konsertin
merkeissä joulukuun 4. päivä kello 18. Konserttiin on vapaa pääsy.
Ohjelma maksaa 10 € ja sisältää
kahvitarjoilun.
- Pääasiassa kotimaista musiikkia on ohjelmistossa, Tuuria tietenkin paljon mukana, Sibeliusta
hänen juhlavuotensa kunniaksi ja
koska joulu on niin lähellä, päätämme konsertin joululauluilla,
Petäjä kertoo.
Sisko Thors

Tulevan kymmenvuotiskonsertin ohjelmaa harjoitellaan jo tiiviisti, eturivissä Hanna Petäjä,
Sointu Rautiola, Sisko Tuurinkoski ja Kirsti Lahti, takarivissä Juhani Tuurinkoski, Tapio Hautala
sekä Heikki Tuurinkoski

Nurinkurin joulu
Marraskuun pimeillä kympin uutisissa oli vekkuli loppukevennys. Lasten oikeuksien päivän
kunniaksi päiväkodissa oli pidetty nurinkurin päivät.
Konsepti oli yksinkertainen.
Lapset saivat päättää miten asiat
tehdään. Sisään päiväkotiin käveltiin takaperin ja kesken päiväunien noustiin ylös ja riehuttiin.
Ruuaksi oli nakkeja ja ranskiksia ja niitä syötiin sormilla pöydän alla. Näytti olevan vapauttavaa ja hauskaa sekä lasten, että
aikuisten mielestä. Jutun lopussa painotettiin, että seuraavana
päivänä palataan taas aikuisten
sääntöjen maailmaan.
Samana päivänä luin juttua
jossa otettiin erilaiset jouluperinteet ja tavat vakavasti. Toisen joulu tulee ankarasta siivouksesta ja kokkauksesta, jossa
ei muun perheen mielestä ole
enää mitään mieltä. Toisen joulu
tulee siitä, että sytytetään kynttilä ja laitetaan muut valot pois,

että pölyt eivät näy. Jutussa kyseltiin, että miten tie kohti joulua olisi syytä valmistaa.
Lasten nurinkurin päivä oli
hauska, mutta miksi osa aikuisista haluaa viettää jouluna lasten
nurinkurin päivää. Aikuisten nurinkurinjouluun kuuluu, että läheisiä ei huomioida mitenkään.
Jätetään puoliso siivoaman yksin ja lähdetään bingoon. Sitten
haetaan viinaa kaappi täyteen ja
mennään pöydän alle ryyppäämään ja syömään kinkkua. Sieltä huudellaan hävyttömyyksiä
ja haistatellaan lähimmille sukulaisille. Lopuksi pidetään pitkä
mykkäkoulu eikä pyydetä sikailua anteeksi.
Ei ehkä tule kovin hauska joulu. Mistä se ero sitten syntyy? Jos
kerran lapsista on hauskaa tehdä eri tavalla, kuin aikuisten ohjeet sanovat, miksi se ei ole yhtä hauskaa jos aikuinen mies tekee saman?
Hauska nurinkurin joulu syn-

PAPPI PAKISEE
tyy aikuisille siitä, että tehdään
asiat eri tavalla kuin yleensä,
mutta ketään ei saa vahingoittaa
ja loukata. Neuroottinen pakkosiivooja ei siivoa. Hän, joka ei
osaa muistaa läheisiään yleensä mitenkään, askartelee pienet lahjat. Hän, joka ei ikinä syö
kinkkua, maistaa ja hän, jolle pitää olla juuri tietyt ruoat, luopuu
niistä.
Ensimmäisenä jouluna kaikki meni nurinkurin. Suurin hallitsija sai ensimmäiseksi vuoteekseen eläimen syöttökaukalon.
Hän, jolla oli kaikki valta, luopui
siitä. Se, joka tunnettiin julmana
Jumalana, näyttäytyi syntisiä rakastavana. Oikeasti aikuiset järjestävät joulun. Siinä voi tehdä
jotakin tosin kuin ennen, mutta sekä lapsilla, että aikuisilla on
mukavaa. Silloin nurinkurin on
kerran oikein päin!

Markku Orsila

markku.orsila@evl.fi
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Kuva: Matti Karppinen

Henkilöstöuutisia
U

usi vakinaisia Seinäjoen seurakunnan työntekijöitä siunattiin työhön Ylistaron kirkossa
sunnuntaina 15.11.
Työhön siunattiin tiedottaja Sanna Martzahn, Törnävän
hautausmaan erityisammattimies
Vesa Kangas, Café Kismuksen
kahvilavastaava Johanna Muukkonen, alueseurakunnan keittiötyöntekijä Tiina Salmi, Peräseinäjoen kappeliseurakunnan
keittiötyöntekijä Helena Takala,
Nurmon keittiötyöntekijä/kiinteistötyöntekijä Niina Kortehisto, Nurmon vahtimestari-siivooja
Viktoriya Ollila, Nurmon vahtimestari-siivooja Miia Rantasalo, Nurmon vahtimestari-siivooja
Jatta Takala, taloustoimiston
taloussihteeri Paula Berg, taloustoimiston ja perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanotto-toimistosihteeri Tarja Ahvenniemi,
Ylistaron vahtimestari-suntio Anne Lehtonen, Ylistaron emäntävahtimestari Tarja Vähäkoski,

lähetyssihteeri Katri Tuomiharju.
Alueseurakunnan keittiötyöntekijä Susanna Keski-Koukkari ei
päässyt tilaisuuteen mukaan.

Diakonia-avustaja
Alueseurakunnan diakonia-avustajaksi kolmen vuoden määräaikaiseen toimeen on valittu yli sadan
hakijan joukosta Niina Kaartinen
(29) Jalasjärveltä. Hän on koulutukseltaan liiketalouden koulutusohjelman tradenomi. Hänen päätehtävänsä on Ruokapankin toiminnasta huolehtiminen yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.

Toimistonhoitaja
Ylistaron seurakuntatoimiston toimistonhoitajaksi valittiin 120 hakijan joukosta Katri Palomaa Ilmajoelta. Uuden työntekijän seurakuntatoimistoon valitsi Ylistaron
kappelineuvosto. Valinta oli yksimielinen. Toimistonhoitajan perehdyttäminen uuteen työhön alkaa 14.12.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen esimies piispa Tapio Luoma luovutti keräystilityksen
Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.

Seinäjoki Yhteisvastuussa
suurten seurakuntien paras
V

uosi toisensa jälkeen Seinäjoen seurakunta on Yhteisvastuukeräyksen tuotossa suurten,
yli 20 000 jäsenen seurakuntien
paras. Niin oli myös tänä vuonna.
Yhteisvastuukeräyksen tuotto julkistettiin marraskuun alkupuolella samalla, kun tilitys luovutettiin
keräyksen suojelijalle presidentti
Sauli Niinistölle.
Seinäjoen seurakunnan keräystuotto oli tänä vuonna 93 246,47
€, mikä oli 1,81 € / seurakunnan
jäsen. Seinäjokelaiset keräsivät
myös suurimman potin euroissa
laskettuna. Seinäjoen hyvä keräystuotto perustuu nimenomaan
suureen vapaaehtoisten joukkoon, joka kevään aikana kiersi
listojen kanssa ovelta ovelle ympäri seurakuntaa. Diakoniatyö eri
alueilla organisoi keräystä.
Koko maan keräystuotto oli
tänä vuonna 3 604 838,87 euroa.

Varoilla laajennetaan mm. Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa koko maahan ja autetaan
lapsia kouluun Haitissa.
- Tarvitsemme jatkossa yhä
enemmän vapaaehtoistyötä ja naapuriapua supistuvien julkisten palvelujen rinnalle. Vaikeuksissa olevien avun tarpeeseen ei muutoin
kyetä vastaamaan. Yhteisvastuukeräys suurena suomalaisena vapaaehtoistapahtumana on hieno esimerkki auttamisesta ja kansalaistoiminnasta. Kymmenet tuhannet
vapaaehtoiset Yhteisvastuu-kerääjät ovat jälleen osoittaneet, että
lähimmäisenrakkaus elää syvällä
meissä suomalaisissa. Hädässä olevaa lähimmäistä tulee auttaa, asuipa hän naapurissa tai kaukana kehitysmaissa, Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo.
Paras seurakunta jäsentä kohti
lasketussa tuotossa oli jälleen Ka-

rijoki, jossa kerättiin 10 087,04 €,
7,96 € / jäsen. Jäseniä Karijoen seurakunnassa on 1 268. 50 parhaan
seurakunnan listalla Kurikka on ainoa yli 10 000 jäsenen seurakunta,
sijalla 48. Kurikan keräystulos oli
28 608,51 € eli 2,29 € / jäsen.
Keräyksen esimiehenä tänä
vuonna toimi Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma.
Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräys torjuu nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa.
Keräys käynnistyy sunnuntaina
7.2.2016 ja sen esimiehenä toimii Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen.

Yhteisvastuukeräyksen
kohdemaat vaihtuvat
Yhteisvastuukeräyksen kohteet ovat vuoden 2016 alusta
lähtien Uganda, Lähi-itä, Haiti, Myanmar ja Keski-Afrikan
tasavalta. Vanhoista kohdemaista pois jäävät Mosambik
ja Kambodža. Tilalle nousevat Myanmar ja Keski-Afrikan tasavalta.
Kohteiden vaihtumisen
syynä ovat kehitysyhteistyön
valtionapuleikkaukset. Ensi
vuonna Kirkon Ulkomaanapu
joutuu lopettamaan työnsä
viidessä maassa. Yksi näistä
on vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen esimerkkikohteeksi jo valittu Mosambik.
Ensi vuoden esimerkkikohteeksi nousee Mosambikin

sijaan Uganda.
Ulkomaanavun työn painopiste muuttuu leikkausten takia merkittävästi myös
Kambodžassa, mistä syystä Kambodža ei ole enää jatkossa keräyskohde.
2016 kerättävillä varoilla tuetaan Ugandan Rwamwanjan
pakolaisleirille rakennettavaa
ammattikoulua, jossa koulutetaan tuhat Kongon pakolaista sekä paikallista nuorta
vuoteen 2017 mennessä.
Keräyksen tuottoa käytetään tuttuun tapaan esimerkkikohteen lisäksi pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön myös muissa Yhteisvastuukohteissa.

Yhteisvastuukeräyksen
tuotosta 60 prosenttia käytetään Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön
ja katastrofiapuun. Kotimaisena keräyskohteena vuonna 2016 on Suomen Partiolaisten valtakunnallinen
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy partion avulla -hanke.
Yhteisvastuu 2016 käynnistyy sunnuntaina 7.2.2016.
Vapaaehtoisia listakerääjiä tarvitaan Seinäjoella taas
useita satoja. Kerääjäksi haluavat voivat ottaa oman
alueensa diakoniatyöntekijöihin ja ilmoittautua. Kerääjät otetaan kiitollisuudella vastaan.

Tehtäväänsä siunatut seurakunnan uudet vakinaiset työntekijät kukitettiin messun jälkeen Ylistaron kirkon alttarilla.

Sibelius-konsertteja
juhlavuoden päätteeksi

J

ean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta on vietetty tänä
vuonna, ja Seinäjoen seurakunnassa järjestetään vuoden päätteeksi kolme konserttia: Lakeuden Ristissä sekä Nurmon ja Peräseinäjoen kirkossa.
Sibeliuksen syntymäpäivänä 8.12.
on syntymäpäiväkonsertti klo 18
Lakeuden Ristissä. Syntymäpäiväkonsertissa sopraano Pia Pajala, sellotaiteilija Jussi Peltonen sekä pianotaiteilija Raili Peltonen esittävät säveltäjän kauneinta ja koskettavinta
lied-sekä kamarimusiikkia. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

Untamalan kuorolla
Sibeliusta

Untamalan kuoron joulukonsertissa perjantaina 18.12. kello 19 on
myös Sibelius-ohjelmaa. Konsertti
on Untamalan yhteistalolla. Kuoron lisäksi esiintymässä ovat Leena
Koivisto, piano, ja kuoron johtaja
Maija Laasala soittaa viulua. Hartauspuheen pitää Väinö Reinilä.
Ohjelma konserttiin maksaa
10 euroa ja sisältää tarjoilun.

Jouluisia säveliä
loppukirissä

Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä päästään vielä kuulemaan säveltäjän musiikkia tapaninpäiväviikonloppuna Nurmon ja Peräseinäjoen kirkossa. Ohjelmaan sisältyy juhlavia joululauluja sekä Sibeliuksen yksinlauluja. Vaikuttavat runot kuvaavat luontoa, mutta myös kansallisromanttista fantasiamaailmaa sekä rakkautta.
Raili Peltonen kirjoittaa: - Taas
on aika jouluisen musisoinnin yhdessä Reetta Ristimäen kanssa.
Jussi Peltosen ja minun seuraani
liittyy myös ihana viulisti ja muusikko, Hanna Mäkelä. Olemme
kaikki iloisia, että tiemme vuosien
jälkeen taas kohtaavat tässä jouluisessa konsertissa. Jean Sibeliuksen
sävellykset viululle, sellolle ja pianolle ovat kuin luotuja kohottamaan joulun tunnelmaa.
Sibeliuksen juhlavuoden loppukiri -konsertit Nurmon kirkossa 27.12 klo 14 ja Peräseinäjoen
kirkossa 27.12 klo 19.

Hanna Mäkelä, Reetta Ristimäki, Raili Peltonen ja Jussi Peltonen.
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Joulukortti

J

oulu oli ohitse. Oli arkiaamu
uuden vuoden jälkeen. Olin
aloittanut aamuni kahvin seurassa. Tein aamusiivouksia esiliina
edessäni. Käväisin postilaatikolla ja selvittelin tulleita lehtiä. Niiden joukosta löysin kortin. Istahdin sitä lukemaan.
Kortti oli mummulle ja papalle osoitettu. Teksti alkaa:
Mummu, me oltiin Jerusalemissa. Minä näin Jeesuksen syntymäpaikan ja haudan ja ristin. Ja
Jeesuksen rukoilemispaikan ennen
ristiinnaulitsemista. Olin uimassa
in Dead Sea.
Luin kortin moneen kertaan.
Se hämmästytti minua. Eivät ainoastaan 6 vuotiaan tikkukirjaimet
vaan sanat: Minä näin.
Kortti alkoi puhua ja elää.
Mummu, minä näin Jeesuksen
syntymäpaikan.
Raamattu kertoo sen olleen
Juudeassa, Nasaretin kaupungissa. Kaupungin nimi oli Betlehem
– leipäkaupunki. Betlehem on
olemassa. Jeesus on syntynyt siellä. Se on totta . Sen sinä näit.
Minä näin Jeesuksen haudan.
Raamattu kertoo, kuinka kahden
naisen, Marioiden, tullessa haudalle enkeli puhutteli heitä: ”Älkää te
pelätkö. Minä teidän, että te etsitte
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole
täällä. Hän on noussut kuolleista.
Tulkaa katsomaan – tuossa on paikka, jossa hän makasi.”

Näitkö sinä, lapseni, kuinka
tyhjä se oli?
Minä näin ristin.
Jeesuksen ristin. Missä siellä se oli? Eikö se ole jo lahonnut

maaksi koko risti? Golgatan risti.
Siellä seisoivat aikoinaan mm
Jeesuksen äiti ja opetuslapsista Johannes.
Viimeisillä voimillaan Jeesus

huolehti vielä omasta äidistään sanoen: ”Nainen, tämä on poikasi.”
Johannes sai kuulla sanat: ”Tämä
on äitisi.”
Siinä äiti sai pojan menettä-

Levossa ja hiljaisuudessa
H

erkistyn huomaamaan, miten lapsi lähestyy minua hymyillen ja
nostaa kädet ylös kuin luvaten: Saa ottaa syliin. Tai hän hivuttautuu vähitellen yhä lähemmäksi sujauttaen itsensä syliini. Ainutlaatuisen herkkä on sekin hetki, kun saa uuden lapsenlapsen
ensi kertaa syliinsä. Miten mielellään
antaa sylinsä lastenlapsilleen ja kaikille pikkuisille. Se lämmittää molempia!
Oheisessa kuvassa saamme katsella monen sylin lämpöä, ylisukupolvista lämpöä. Nuori äiti, neitsyt Maria on
istahtanut luottavaisesti oman äitinsä, pyhän Annan, syliin. Miten se voi olla noin luontevaa? Kahden sukupolven
äidit katsovat ja kurottavat kohti Jeesus-lasta, joka kääntää kasvonsa heihin
tavoittaen samalla lammasta syliinsä.
Näen tässä taulussa välittämisen, hellyyden ja huolenpidon pitkän ketjun, siunauksen ketjun. Näen
myös läsnäoloon kykenevät ihmiset
ja kiintymystä täynnä olevat kasvot.
Näen luvan ja tavan turvautua toinen toiseensa. Näen myötätunnon ja
kunnioituksen sukupolvien välillä ja
koko luomakunnan kesken.
Suuri taiteilija Leonardo da Vinci on
saanut myös värit, valot ja maisemat
vahvasti ja hienovaraisesti esiin. Teos

henkii pyhyyttä. Ehkä siihen on kuvattu sitä turvaa, mitä Leonardo itse poikasena koki. Taulun perspektiivi ulottuu hyvä ettei aikojen taakse, vuorten
ainakin. Ja kuitenkin katse asettuu lähelle, lapsen ja lampaan tasolle.
Tuo tallissa syntynyt pikkuinen tunsi tutun tuoksun, eläimet olivat tarjonneet hänelle lämpöään. Varoitteleeko
Maria rohkeaa lastaan: Älä lähde kovin kauaksi, pysy vielä lähelläni, ”helmassa äitinsä armahan”. Mitä tuo karitsa mahtaakaan merkitä? Lävistääkö miekka äidin sydämen? Täyttyvätkö
silmät kyynelistä, kun ”keskellä liljain
ja ruusujen nukkuu uhri puhtahin”?
Vincin teos sijaitsee Louvressa, Pariisissa. Sielläkin jouluna itketään, kuten monin paikoin tätä kärsivää ja
kuohuvaa, pakomatkojen runtelemaa maailmaa. Mutta niin siellä, kuten kaikkialla muuallakin, iloitaan
vastasyntyneen äärellä ja rauhoitutaan toisen sylin lämmössä.
Elämme muuttuneessa maailmassa. Sylin lämpöä ja sydämen viisautta tarvitsemme enemmän kuin koskaan. Ja jouluyön tuoksua, kutsua katsomaan lasta, uskomaan Jumalan voimaan ja hyvyyteen sekä kulkemaan
yhteistä matkaa kohti toistamme.

Hiljaisuuden
toimintaa

Leonardo da Vinci: Pyhä Anna kolmantena

Sylin lämpö

mänsä tilalle ja poika äidin, josta
piti hyvää huolta. Kumpikaan ei
jäänyt yksin.
Mutta minkä ristin sinä näit?
Mummu, minä näin Jeesuksen
rukoilemispaikan ennen ristiinnaulitsemista.
Se paikka oli puutarha. Taas
Raamattu kertoo, mitä Jeesus oli
siellä Getsemanen puutarhassa sanonut opetuslapsilleen:
” Odottakaa tässä ja valvokaa
minun kanssani.”
Tiedämme miten kävi. Niin.
Eivät opetuslapset jaksaneet odottaa. Ne nukahtivat. Eivät he jaksaneet rukoilla. He nukkuivat.
Eivät jaksaneet, mutta Jeesus
jaksoi – tuskaan saakka.
Millainen on sinun rukoilemispaikkasi? Onko siitä tullut vehmas, kukkiva puutarha?
Jaksatko sinä valvoa ja rukoilla? Välittää ja rakastaa?
Olin uimassa Kuolleessa meressä.
Elämä on kuin kuollut meri,
jossa saan huomata elämän voiman kantavan. Ei tarvitse ponnistella. Armo kantaa. Armon varassa
me saamme elää, sinäkin ja minä.
Vain armon.
Kyyneleet helmeilivät kirkkaina
poskipäilläni, iloisina joulukortistasi, 6-vuotias lapsenlapseni.
Melkein kuulen äänesi, kun sanot: ”Mummu, minä näin…Ihan
varmasti minä näin..”
Anne Ristikangas

Psalmilaulukuoro
Kuoro kokoontuu keskiviikkoisin
Lakeuden Ristissä klo 16.30. Tule hiljentymään laulaen; meditatiivinen
laulutapa ja ajattomat sävelmät hoitavat ja rentouttavat sekä kehoa että mieltä. Kevään harjoitukset alkavat 13.1. klo 16.30. Uudet laulajat
ovat tervetulleita mukaan! Lisätietoja: kanttori Tea Polso, tea.polso@
evl.fi / 044-7393 793.
Hiljaisuuden lähteellä
Lakeuden Ristin toimituskappelissa
joka toinen keskiviikko. Kevään aiheena on Kohti pääsiäistä kristillisten mystiikan opettajien ohjauksessa. Vesperin lauluja harjoitellaan kirkossa klo 16.30 alkaen.
Ke 9.12. klo 17–18 Aulikki Kalliolahti Tampereelta pitää virikepuheen aiheesta “Franciscus astui
ovestani”.
Ke 27.1. klo 17–18 Levollinen
ahkeruus Hildegard Bingeniläisen
opetuksessa, Helena Turja.
Pyydämme seimen lapselta:
”Katso minua,
käännä kasvosi minun puoleeni,
ja anna minulle sydämen rauha
ja sylin lämpö.” Amen.		

Eija Harmanen
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o yli 30 vuoden ajan on seinäjokelainen opettaja Pertti Vihertola tehnyt sukulaisilleen ja
ystävilleen akvarellijoulukortteja.
Hän arvelee, että niitä on lähetetty eri puolille maailmaa yli tuhat
kappaletta. Hänen akvarellejaan
on esillä Seinäjoen seurakuntakeskuksen aulan vitriinissä loppiaiseen saakka.
- Saajat tietävät korttia odottaa, ja yleensä saan puhelinsoiton
ja kiitokset. Jotkut ovat kehystäneetkin niitä seinälle, sanoo Pertti
Vihertola.

Kuva: Pertti Vihertolan arkisto

J

Kuva: Leena Hautala

Joulukortteja akvarelleina

Piirtänyt aina
Pertti Vihertola kertoo piirtäneensä aina. Pikkupoikana kirjojen marginaalit olivat täynnä piirroksia, kansankoulunopettajaksi
Raumalla opiskellessaan hän toimi yhden talvikauden kaupunginteatterin lavastajanakin. Eläkkeelle hän jäi kuvaamataitoon erikoistuneen luokanopettajan virasta vuonna 2001. Hän toimi myös
kuvaamataidon ohjaavana opettajana ja lääninkouluttajana.
- Teen pääosin akvarelleja. Öljyväreillä maalatessani liuottimet
alkoivat yskittää, pastelliliiduilla kuvan tekeminen on sotkuista
puuhaa.
- Akvarelli on nopeampi toteuttaa. Idea saattaa tulla viikon tai
päivän aikana, ja se on helppo toteuttaa. Teen kuvat lumpuista tehdylle akvarellipaperille, värit ovat
erikoisvärejä, sillä normaalien vesivärien valonkestävyys on huono. Ei
erikoisväreilläkään tehtyä maalausta saa suoraan auringonpaisteeseen
laittaa, mutta kyllä akvarellit saattavat satakin vuotta säilyä muuttumattomina, kertoo Pertti Vihertola.

Kaikki alkaa ideasta
Pertti Vihertola kertoo piirtävän-

Pertti Vihertolan työskentelyä kuvattuna aikaisemmin syksyllä
Sveitsissä.
sä joka arkipäivä.
- Taiteen tekemiseen menee
aikaa, naurahtaa hän. Töitä tulee
kerralla kaksi, kolme, ja niinpä
töitä on varastossakin yhden näyttelyn verran. Näyttelyn rakentaminen taas on rahakysymys, töiden kehystäminen ja lasittaminen
maksaa satasia.
- Kaikki alkaa ideasta. Saatan
joskus ajella luhdalle, joskus otan
kuviakin. Pääasiassa teen maisemakuvia, mutta on kuvissani joskus
ihmishahmojakin, kertoo Pertti
Vihertola.
Hän sanoo, että hänen joulussaan on aina lunta, ja se liittyy muistissa oleviin joulukokemuksiin.

Etelä-Pohjanmaan kirkot
Ainutlaatuinen teos Pohjanmaan historiasta

- Lapsuudessani oli ”aina” lunta,
nykyinen Ruukintie oli umpihangessa, niin että siitä pääsi vain kelkalla tai hevosella joulukirkkoon
Törnävälle. Mökillämme Soinissa
on aina joulun aikaan lunta.
Pertti Vihertolan aiheita ovat
lakeus, jokirannat, ladot, luomat
ja purot, jotka vielä joulun aikaan
ovat usein sulia.
Hänen mielestään jouluun liittyy turvallisuuden tunne, ihmiset
ovat pesässä.
- Näen muistikuvissani sen,
mitä teen. Se on hyvä väline taiteelle, ei tarvitse paljon aikaa tekniseen puoleen, esimerkiksi välien valintaan kiinnittää huomiota.

Akvarellijoulukortit ovat esillä seurakuntakeskuksen aulan vitriinissä loppiaiseen saakka. Kortteja esille laittamassa Pertti
Vihertola ja Arja Peltoketo. Esillä on myös Pertti Vihertolan
edesmenneen puolison Marjatan kuolinpesän omistama vanha raamattu.
Aikaisemmin syksyllä Pertti
vietti pari viikkoa tyttärensä luona
Sveitsissä ”shortsikelissä”, ja myös
siellä syntyi talvisia ja syksyisiä
maisemia – osan aiheena on kotoinen maisema, osan sveitsiläinen.

Pertti Vihertola on paljon käyttänyt taidettaan myös opetustyössä ja kertoo, että lapset seuraavat
hiirenhiljaa, kun hän piirtää vaikkapa tontun.
Leena Hautala

Kirkkokirja ilmestyi

Maakunnan kirkot tutuksi kirjan ja palapelin avulla

42

eteläpohjalaista kirkkoa
esitellään juuri ilmestyneessä uutuuskirjassa, ja kirjan
mukana voi ostaa myös 1 000 palan palapelin, jossa on kuva kaikista kirjassa olevista kirjoista. Kirjan
on kustantanut seinäjokelainen
Jussituotteet Art Tifani Oy.
- Tässä kirjassa haluamme tehdä teille tutuksi maakuntamme
seurakuntia ja etenkin kirkkoja,
sanoo Jukka Kuusisto, toinen kirjan kirjoittajista ja kuvaaja. Hänen puolisonsa Eija on toinen
tekstien kirjoittaja.
- Olemme käyttäneet kirjassa
runsaasti kuvia näyttääksemme
kauniita kirkkoja maakunnassamme ja välittääksemme niiden
upeita yksityiskohtia. Kuvienkaan avulla ei kuitenkaan pysty
kertomaan kaikkea sitä tunnelmaa ja vuosisatojen historiaa, mikä kirkoista huokuu. Toivomme,
että kirja voisi olla oppaana kotiseuturetkillä tutustuttaessa lähi-

Pohjanmaan kirkkoja -kirjan
esitteestä.

Kirkkoon kannattaa
mennä hiljaa,
rymistelemättä.
Siellä voi pysähtyä,
ihmetellä ja kysellä
mielessään. Penkillä
voi istahtaa kaikessa
rauhassa. Samalla
huomaa monet
puhuttelevat
yksityiskohdat.
seudun kirkkoihin.
- Kirjan mukana olevassa palapelissä kohtaa ajatuksen: Elämä
on kuin Jumalan suuri palapeli,
sanoo Jukka Kuusisto.
Kirjan esipuheessa piispa Simo
Peura toteaa: - Pohjanmaan jokainen kirkko on tutustumisen arvoinen. Minua on erityisesti puhu-

tellut Isonkyrön vanha kirkko. Se
on Etelä-Pohjanmaan ja samalla
Lapuan hiippakunnan ainoa keskiaikainen harmaakivikirkko.
Piispa Peura kertaa, miten Isonkyrön kirkko on ollut eteläpohjalaisten kirkko, jonne on vaellettu
ympäri maakuntaa. Kirkkovaellukset jatkuvat nykyäänkin mm.
tiekirkkojen puitteissa.
- Kirkkoon kannattaa mennä hiljaa, rymistelemättä. Siellä
voi pysähtyä, ihmetellä ja kysellä mielessään. Penkillä voi istahtaa kaikessa rauhassa. Samalla huomaa monet puhuttelevat
yksityiskohdat. Niillä kullakin
on oma historiansa ja merkityksensä. Monet sukupolvet ennen
meitä ovat noita yksityiskohtia
katsoneet. Kirkkoa havainnoidessaan tulija huomaamatta liittyy aiempien kirkkotien kulkijoiden joukkoon. Kirkon hiljaisuus kutsuu rukoilemaan ja kilvoittelemaan, toteaa Simo Peura
Pohjanmaan kirkkoja –kirjan
esipuheessa.
Esipuheen on kirjoittanut myös
Seinäjoen kirkkoherra Jukka Salo.

Lakeuden Risti
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auneimpia joululauluja lauletaan tänä vuonna Seinäjoen seurakunnassa 31 kertaa. Varsinaisten laulutilaisuuksien lisäksi vietetään jumalanpalveluksia
ja Tuomasmessu, joissa lauletaan
virsien tilalla joululauluja.
Tänä vuonna lauletaan myös
viroksi ja ruotsiksi, yhdessä tilaisuudessa myös osittain englanniksi. Tilaisuuksissa kannetaan
kolehti lähetystyölle.

Alueseurakunnassa
Perjantaina 4.12.

Klo 18 Soukkajoen toimintakeskus, Ruusukatu 22: Kaunimad
jõululaulud - Kauneimmat
joululaulut viroksi, Lea Salumäe,
Piret Stepanov, Jukka Tuppurainen.
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen
kahviraha.
Tiistaina 8.12.

Klo 14 Lakeuden Risti, Mauri
Pitkäranta, Lea Salumäe,
Lakeuden Ristin kuoro.
Sunnuntaina 13.12.

Klo 15 Törnävän kirkko, Merja
Lampila, Piret Stepanov, Virsikuoro.
Klo 16 Lakeuden Risti, Sanna
Ålander, Suvi Lehtimäki, Solina.
Klo 18 Lakeuden Risti, Aila

Orsila, Maria Väinölä, What if also in English.
Klo 18 Törnävän kirkko,
Arja Peltoketo, Lea Salumäe,
Seinäjoen kirkkokuoro.
Keskiviikkona 16.12.

Klo 17 Toimintojen talo, Kasperi,
Auli Härkönen, Piret Stepanov.
Klo 18 seurakuntakeskuksen
alasali, De vackraste julsängerna –
Kauneimmat joululaulut ruotsiksi,
Jouni Sinisalo, Carl-David Wallen,
Rågbröderna. Järj Svenska föreningen i Östermyra ja Seinäjoen
seurakunta.
Sunnuntaina 20.12.

Klo 15 Ämmälänkylän koulu,
Arja Peltoketo, Maria Väinölä.
Klo 15 Törnävän kirkko,
Auli Härkönen, Tea Polso,
Gospelkuoro Verso
Klo 16 Lakeuden Risti, lasten
kauneimmat, Jani Latva-Nikkola,
Lea Salumäe, Nuorisokuoro
Luritus, joht. Hanne Orrenmaa.
Klo 18 Lakeuden Risti, Jarmo
Happonen, Johanna Ojala-Haapala,
Lakeuden Ristin kamarikuoro.
Klo 18 Törnävän kirkko,
Helena Turja, Maria Väinölä,
Lakeus-kvartetti: Marianne
Takala, Elina Kalliovalkama,
Maunu Malkamäki, Markku
Kujanpää, valmennus Martti
Hemminki.

Keskiviikkona 23.12.

Keskiviikkona 16.12.

Maanantaina 7.12

Klo 18 Lakeuden Risti, kolmen
vartin Kauneimmat, Merja
Lampila, Tea Polso, Hätävara.
Klo 18 Törnävän kirkko,
Kauneimmat kannesta kanteen,
Laura Launiala, Piret Stepanov,
Modus -kvartetti.

Klo 19 Nurmon kirkko,
Veteraanien kööri.

Klo 18 Kihniän koulu.

Torstaina 17.12.

Klo 13 Peräseinäjoen kirkko,
Leena Luokkamäki, Sanna
Ågren, lapset.

Jumalanpalvelukset
kauneimmilla

Perjantaina 18.12.

Tapaninpäivä 26.12 klo
18 Lakeuden Ristissä sanajumalanpalvelus kauneimmilla,
Helena Turja , Maria Väinölä,
SeNuKa, joht. Jaakko
Tiittanen.
Sunnuntaina 27.12. klo 18
Törnävän kirkko, Tuomasmessu
kauneimmilla, Merja Lampila,
Maria Väinölä.

Nurmossa

Klo 18 Kouran koulu,
koululaisten ohjelmaa,
kahvitarjoilu.
Klo 19 Ylijoen kerhotila.
Kahvitarjoilu.
Lauantaina 19.12.

Klo 18 Juupakylän koulu.

Sunnuntaina 13.12.

Klo 10 Kauneimmat joululaulut
–messu, Nurmon kirkko,
lauluryhmä Marena.
Klo 17 Hyllykallion srk-koti,
Seniorikuoro. Kahvitarjoilu.

Klo 15 Lasten Kauneimmat
joululaulut, Ylistaron kirkko,
Lapsikuoro Ilosanoma.
Klo 18 Ylistaron kirkko,
Kirkkokuoro.

Sunnuntaina 6.12

Klo 15 Kauneimmat joululaulut
lapsiperheille, Nurmon kirkko.

Maanantaina 14.12.

Sunnuntaina 20.12.

Klo 19 Kaukolammin musiikkitupa, kolehti musiikkituvalle.

Sunnuntaina 13.12.

Klo 19 Peräseinäjoen kirkko.

Ylistarossa

Peräseinäjoella

Klo 18 Tanelinrannan koulu,
Pauli Honkala, laulu.

Sunnuntaina 13.12.

Klo 15 Nurmon kirkko,
mieskuoro Jussit.

Tiistaina 8.12.

Keskiviikkona 9.12.

Tiistaina 8.12.

Klo 16 Lasten kauneimmat
joululaulut, seurakuntatalo.
Kaikenikäisille tarkoitettu
yhteislaulutilaisuus. Voi laulaa
mukana tai vain osallistua
kuuntelemalla ja katselemalla.
Laulujen jälkeen torttukahvit ja
mehut. Tilaisuus on maksuton.

Sunnuntaina 20.12.

Klo 18 Kitinojan kirkko,
Halkkiksen naiset.
Keskiviikkona 6.1.

Klo 10 loppiaispäivän
Kauneimmat joululaulut -messu,
Ylistaron kirkko.

Joulunpyhien tilaisuudet
Jumalanpalvelukset ja
hartaudet 24.12.
Toimintojen talo: Klo 13
hartaus, Rantala, Väinölä.
Lakeuden Risti: Klo 14
hartaus perheille, J.Salo, Väinölä,
musiikkiryhmä: Pauliina, Piia ja
Anniina Penttilä, Pirjo Kotkaniemi. Klo 22 jouluyön messu,
Lampila, Latva-Nikkola, OjalaHaapala, Arto Panula, trumpetti.
Törnävän kirkko: Klo 13
hartaus perheille, J.Salo, Polso,
Katri Tuomiharju, huilu. Klo
15 hartaus, Turja, Polso, Paavo
Kujala, laulu. Klo 22.30 ja 24
jouluyön vesper, Launiala ja
nuorten ohjelmaa.
Törnävän sankarihautausmaa: Klo 16 hartaus, Turja,
Seinäjoen mieslaulajat
Nurmon kirkkopiha: Klo 17
hartaus, H. Salo.
Hyllykallion seurakuntakoti:
Klo 22 iltakirkko, Niskanen,
Ylinen, Kaarlo Karvinen,
trumpetti.
Peräseinäjoen kirkko: Klo
15 hartaus, Ågren ja Peräti-band.

Klo 22 jouluyön messu. Hietala,
Ågren, gospelkuoro
Ylistaron kirkko: Klo 15
jumalanpalvelus, Lainimo,
Petäjä, Laura Lammi, laulu. Klo
23 jouluyön messu, Happonen,
Nortunen, bändi.

Joulukirkot 25.12.
Lakeuden Risti: Klo 8 jumalanpalvelus, Ålander, Polso, Seinäjoen kirkkokuoro. Klo 15
perheväen messu, Latva-Nikkola,
Lampila, Polso, Rita Myllymäki,
huilu.
Törnävän kirkko: Klo 8
jumalanpalvelus, Rantala, Piret
Stepanov, Lakeuden Ristin kuoro.
Nurmon kirkko: Klo 7 ja 9
jumalanpalvelus, H. Salo, Hirvilammi, Iso-Oja, kirkkokuoro (klo
7), Veteraanien kööri (klo 9). Klo
9 jumalanpalveluksen radiointi
Radio Dei 89,4 MHz.
Peräseinäjoen kirkko: Klo 8
jumalanpalvelus, Hietala, Ylinen,
Ågren, Seniorikuoro, seurakunnan
työntekijät.
Ylistaron kirkko: Klo 8
jumalanpalvelus, Veikkola, Petäjä,

Kirkkokuoro.
Kitinojan kirkko: Klo 10
jumalanpalvelus, Veikkola, Petäjä.

Jumalanpalvelukset 26.12.
Lakeuden Risti: Klo 18 (HUOM!
aika!) jumalanpalvelus kauneimmilla joululauluilla, Turja, Väinölä.
Nurmon kirkko: Klo 19
(Huom. aika!) jumalanpalvelus,
Juusola-Vänskä, Ylinen.
Peräseinäjoen kirkko: Klo
18 (Huom. aika!) kynttiläkirkko,
Ylinen, Hietala, Ågren.
Ylistaron kirkko: Klo 10
kynttiläkirkko, Happonen,
Tuurinkoski.

Jumalanpalvelukset 27.12.
Lakeuden Risti: Klo 10 messu,
Rantala, Turja, Piret Stepanov,
virsikuoro.
Sairaalan kirkko: Klo 10
messu, Autio, Kataja.
Törnävän kirkko: Klo 18
Tuomasmessu kauneimmilla
joululauluilla, Lampila, Ålander,
Väinölä. Vapaaehtoisia kutsutaan
Tuomaskuoroon esilaulajiksi,
harjoitukset klo 17.

Nurmon kirkko: Klo 10
messu, Juusola-Vänskä, H. Salo,
Iso-Oja.
Peräseinäjoen kirkko: Klo 10
messu, Hietala, Ylinen, Ågren,
Radio Dei.
Ylistaron kirkko: Klo 10
jumalanpalvelus, liturgia ja saarna
rovasti Markku Toivio, Tuurinkoski.

jumalanpalvelus, Hirvilammi,
Urvanta. Radiointi Radio Dei
89,4 MHz.
Peräseinäjoen kirkko: Klo 10
jumalanpalvelus, Hietala, Ågren.
Ylistaron kirkko: Klo 18
(Huom. aika!) jumalanpalvelus,
Happonen, Petäjä, Komian
Kirkon Kvartetti.

Uudenvuodenaatto 31.12.

Loppiainen 6.1.

Lakeuden Risti: Klo 23 hartaus,
Rantala, Polso, Trio Hätävara.
Uuden vuoden vastaanotto
jatkuu Kansalaistorilla, jossa
puhuvat kirkkoherra Jukka
Salo ja kaupunginjohtaja Jorma
Rasinmäki. Klo 24 Lakeuden
Ristin kellot soivat vuoden
vaihtumisen merkiksi ja alkaa
ilotulitus.
Peräseinäjoen kirkko: Klo
19 iltakirkko, Ylinen, Ågren,
Peräkamarikuoro.

Lakeuden Risti: Klo 10
jumalanpalvelus, Pitkäranta, Salo,
Väinölä. Jumalanpalveluksen
jälkeen lounas Inkeri-työn
hyväksi alasalissa, noin klo 12
kirkkoherran loppiaisseurat
seurakuntasalissa.
Nurmon kirkko: Klo 10
jumalanpalvelus, Maunumaa.
Peräseinäjoen kirkko: Klo 10
messu, Ylinen, Ari Juupaluoma,
Ågren, Eve ja Ossi. Evankelinen
talvipäivä srk-talolla messun
jälkeen.
Ylistaron kirkko: Klo 10
Kauneimmat joululaulut -messu,
Happonen, Katri Tuomiharju,
Petäjä. Lähetyspäivä. Kirkkokuoro.

Uudenvuodenpäivä 1.1.
Lakeuden Risti: Klo 15
(Huom. aika!) jumalanpalvelus,
Härkönen, Väinölä.
Nurmon kirkko: Klo 10

Lakeuden Risti
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Kauneimmat joululaulut soivat
tänä vuonna rauhan puolesta

K

auneimmat joululaulut alkavat kaikua kirkoissa ja ehkä
kapakoissakin jälleen ensimmäisestä adventista 29.11. alkaen.
Viime joulun aikaan seurakunnista kantautui uutisia aiempaa
suuremmista kävijämääristä ja täksi jouluksi seurakunnat ovatkin
tilanneet ennätysmäärän lauluvihkoja. Lähetysseura on painattanut
niitä 820 000 kappaletta.
Seurakuntien
järjestämissä
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen
työhön. Tänä vuonna kampanjan
teemana on rauha ja sovinto. Teema on mitä ajankohtaisin ja sopii
hyvin jouluun.
- Kristillinen ajattelu on vaikuttanut paljon rauhantyön teoriaan ja käsitteisiin. Rauhantyö
on luontevasti myös kristillisen
lähetysjärjestön työtä. Emme voi

odottaa, että konflikti menee ohi
ja käynnistää vasta sitten kirkollista tai kehitysyhteistyötä, vaan
työmme on kumppaniemme rinnalla kulkemista myös vaikeina
aikoina, sanoo Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkö
Kristiina Rintakoski.
Suomen Lähetysseura toimii
useissa maissa, joissa sota, etnisten tai uskonnollisten ryhmien
väliset jännitteet tai piittaamattomuus ihmisoikeuksista vaikuttavat ihmisten elämään. Rauhan ja
sovinnon haasteet ovat erityisesti
esillä Lähetysseuran yhteistyökumppaneiden työssä Kolumbiassa, Nepalissa, Israelissa, Palestiinassa, Etiopiassa, Myanmarissa,
Syyriassa ja Pakistanissa. Lähetysseura tarjoaa osaamistaan myös
kotimaassa seurakuntien käyttöön maahanmuuttajien ja pakolaisten kohtaamisessa.

Äänestä suosikkia

Kauneimpien Joululaulujen verkkosivuilla voi käydä äänestämässä omaa joululaulusuosikkiaan ja
niin vaikuttaa seuraavan vuoden
vihon valikoimaan. Äänestäneiden kesken arvotaan potkukelkka, jonka on valmistanut kouralainen Esla.
Viime vuoden äänestyksessä
voittivat tutut suosikit Sydämeeni joulun teen ja Varpunen jouluaamuna. Verkkosivuilta löytyy
myös laulujen taustatiedot sekä
kartta, johon seurakunnat voivat
merkitä omat tilaisuutensa ja josta lauluintoiset voivat löytää itseään lähinnä olevan laulupaikan.
Kauneimmat Joululaulut -nettiradiokanava toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhdessä pääkaupunkiseudun
seurakuntien
mediatoimituksen eli Toivontuot-

tajien Jouluradion kanssa. Joululauluja voi kuunnella 1. adventista loppiaiseen osoitteessa www.
jouluradio.fi

Kolehtiin kännykällä
Jos joululaulutilaisuudessa ei satu olla mukana sopivan kokoista
kolehtirahaa, ei huolta - kolehdin
voi maksaa myös tekstiviestillä.
Ohjeet viiden tai kymmenen euron arvoiseen lahjoitukseen löytyvät lauluvihon takakannesta.

Minna Salmelan
Joulun lahja

Kauneimmat joululaulut –vihkosessa on jalasjärveläisen, alun perin seinäjokelaisen Minna Salmelan laulu Joulun lahja.
Minna on musiikin varhaiskasvattaja ja musiikinopettaja sekä
suurperheen äiti. Hän työskentelee Kauhajoen yläkoulun ja lu-

kion musiikin lehtorina ja johtaa
myös lastenmusiikkiorkesteri Rytmisoppaa harrastuksenaan.
Minna kertoo laulun synnystä: - Laulu syntyi jo vuosia sitten
joulukuisissa tunnelmissa oman
pianon äärellä. Halusin saada
lauluun samanlaista tunnelmaa
ja rauhoittumista jouluun, mitä
koin omien lasten ollessa pieniä
vauvoja - sitä herkkyyttä ja onnellista joulun odotusta. Laulun
melodiaa hyräillessä voi keinutuolissa pienikin nukahtaa. Sanoilla piirsin kuvaa pienestä vauvasta, joka vielä viattomana nukkuu tietämättä tulevista koettelemuksistaan. Vaikka laulun sanoja
hieman muokattiinkin Lasten
Virsi 2012 -kirjaan, säilytti se silti saman kauniin tunnelman.

Maahanmuutto puhuttaa Miljoona
kehitysmaiden
myös Etelä-Afrikassa

akolaisvirrat ja maahanmuutto ovat ajankohtaisia
keskustelunaiheita myös EteläAfrikassa – maassa, jossa apartheidin ajan haavatkin ovat vielä
auki. Viime keväänä muukalaisviha yltyi väkivaltaisiksi iskuiksi siirtolaisia vastaan. Mutta on
myös niitä, jotka haluavat auttaa.
Andrew Wartnaby otti maatilalleen yli 150 pakolaista.
Andrew ja hänen vaimonsa Rae
toivottivat tervetulleiksi 158 Burundin ja Kongon demokraattisen
tasavallan kansalaista, joilla ei ollut paikkaa mihin mennä. Oman
maansa väkivaltaa paenneet ihmiset päätyivät Etelä-Afrikkaan hallituksen pystyttämälle väliaikaiselle
pakolaisleirille. Kun leiri suljettiin,
kaupungin sosiaalitoimi otti huostaan pakolaisten 64 lasta. Lapset
palautettiin perheilleen, kun uusi
asuinpaikka löytyi.
Tilalla asuu vielä 70 aikuista
lapsineen. Heille maanviljelijän
kädenojennus oli elämän ja kuoleman kysymys. Wartnabyt eivät
aio hylätä yhtään ihmistä – he jatkavat näin, kunnes ratkaisut kullekin perheelle löytyvät. Moni pakolainen haluaa lähteä Etelä-Afrikasta, väkivalta pelottaa. Paluu
omaan kotimaahan on kuitenkin
vaikeaa tai mahdotonta.
Toistaiseksi lapset käyvät koulua tilalla ja perheet elävät pääosin
omavaraisviljelystä. Pakolaisilla
on asuttavanaan pieni maapala,
jonka läpi virtaa puro. On hankittu telttoja, järjestetty vesi- ja
jätehuolto, laitettu keittiöpuutarhat. Apua on tullut aina jostain.
- Kun usko on ollut kova, ihmeitä tapahtuu, sanoo Andrew
vakavana. Wartnabyiden maatilan nimi on osuvasti Hope farm,
Toivon tila.

Kirkkoon luotetaan
Wartnabyt ovat saaneet apua
muun muassa KwaZulu Natalin
läänin kristilliseltä neuvostolta

äideille

Kuva Saara Kalaluka
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Andrew sopii kaikki asiat Vitalin kanssa, joka on Andrew’n
tilalla asuvien pakolaisten edustaja.

(KZNCC), jolla on laajat verkostot ja tiiviit suhteet alueen kirkkoihin.
- Saamme peittoja, vaatteita ja
ruokaa, sekä julkisuutta, joka taas
auttaa osaltaan eteenpäin. Täällä
käy seurakuntien työntekijöitä,
jotka antavat aikaansa pakolaisille: monille on tärkeää päästä
puhumaan kokemistaan asioista,
purkautua, Andrew kertoo.
Suomen Lähetysseura on tehnyt yhteistyötä KZNCC:n kanssa
vuodesta 2009. Yhteistyön ydin
on alusta saakka ollut rauhan ja
sovinnon työ.
Kirkko tarjoaa Etelä-Afrikassa
hyvän alustan sovintotyölle. Se on
eri osapuolten silmissä luotettava,
neutraali taho. Vahva ekumeeninen pohja tukee KZNCC:n uskottavuutta. Jäseninä on noin
30 taustaltaan erilaista kristillistä
kirkkoa ja järjestöä.
KZNCC tukee sovintoprosesseja maanomistajien ja maattomien maatyöläisten välillä, kasvavien kaupunkien maanhallintaoikeudesta syntyneitten kiistojen osapuolten välillä, kodeistaan
häädettyjen ja häätäjien välillä.

Yksinkertaisia vastauksia ei
ole. Ongelmavyyhti kietoutuu
Etelä-Afrikan toivon ilmapiirin
kuihtumiseen: apartheidin päättymisen jälkeinen euforia loppui
lyhyeen, kun työttömyys, köyhyys ja maattomuus eivät hävinneetkään mihinkään.
Konfliktit alueen muissa maissa ovat kasvattaneet pakolaisuutta
Etelä-Afrikkaan.
KZNCC näkee, että ratkaisun avaimet löytyvät vain laajasti monella rintamalla etenemällä. Asennekasvatusta tarvitaan
kouluissa, kirkoissa, valtionhallinnon virkamiesten piirissä sekä vaikuttamista korkeimmalla
mahdollisella poliittisten päättäjien tasolla.

Saara Kalaluka
Kirjoittaja asuu Sambiassa ja
työskentelee sieltä käsin Suomen
Lähetysseuran kehitysyhteisyökoordinaattorina eteläisessä
Afrikassa.

iime joulun Kauneimmat Joululaulut -kampanja teki erinomaisen hyvää niin laulajille kuin
kehitysmaiden äideillekin. Kampanjan tulos on 1 009 000 euroa, mikä on 24 000 euroa edellistä vuotta parempi. Yli miljoonan
euron tulokseen on Kauneimpien
Joululaulujen yli 40-vuotisessa historiassa päästy aiemmin kaksi kertaa, vuosina 2008 ja 2011.
Suomen Lähetysseura kiittää
lämpimästi kaikkia laulutilaisuuksiin osallistuneita ja keräykseen
lahjoittaneita.
Vuoden 2014 Kauneimmat
Joululaulut -kampanjan tuotto
käytetään kehitysmaiden äitien
hyväksi tehtävään työhön. Naisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon
edistäminen on yksi Lähetysseuran koko työn läpileikkaavista
teemoista. Kaikessa toiminnassa
kiinnitetään huomiota naisten ja
tyttöjen osallisuuteen sekä heidän elämänedellytystensä parantamiseen. Naiset ja tytöt jäävät
helposti syrjään, mikäli heidän
erityiskysymyksiään ei aktiivisesti oteta esiin.
Seurakunnista kantautuneiden
uutisten perusteella Kauneimmat
Joululaulut -tilaisuuksien suosio

jatkaa edelleen kasvuaan. Myös
Kauneimmat Joululaulut -messua
vietettiin ahkerasti.
Joulun alla julkaistu yliopistotutkimus kertoi, että Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet ovat
ihmisille vahvasti yhteisöllinen
ja tunteita herättävä tapahtuma.
Siihen osallistutaan monen sukupolven voimin ja muistoissa ovat
läsnä myös edesmenneet sukupolvet ja lapsuuden joulut.

Tuttu laulu jatkaa
suosikkina

Joululauluäänestyksessä ykkösja kakkossijan valtasi sama kaksikko kuin edellisvuonna: Sydämeeni joulun teen ja Varpunen
jouluaamuna. Kolmanneksi kiilasi huiman nousukiidon tehnyt
Taivas sylissäni, jolle hävisivät
vain niukasti Sylvian joululaulu
ja Tulkoon joulu. Kärkiviisikko
sai yli puolet kaikista annetuista äänistä.
Kuudennen sijan vei En etsi
valtaa, loistoa ja seitsemänneksi tuli Maa on niin kaunis, Kauneimmat Joululaulut -kampanjan
viimevuotisen suojelijan, presidentti Tarja Halosen, henkilökohtainen suosikkilaulu.

Joulun alla julkaistu yliopistotutkimus kertoi,
että Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet ovat
ihmisille vahvasti yhteisöllinen ja tunteita
herättävä tapahtuma. Siihen osallistutaan
monen sukupolven voimin ja muistoissa
ovat läsnä myös edesmenneet sukupolvet
ja lapsuuden joulut.

Lakeuden Risti
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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 2016 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 toiveiden mukaan. Kummijoukkueeksi toivotaan noin
12-14v. ikäisten joukkuetta.
Kummijoukkueeksi haetaan
vapaamuotoisella anomuksella,
jossa tulisi olla kuvaus joukkueesta ja yhteystiedot henkilöistä, jotka hoitavat joukkueen asioita.
Hakemus toimitetaan seurakunnan taloustoimistoon, Seinäjoen alueseurakunta / Varhaisnuorisotyö, Ala-Kuljunkatu 1 A,
60100 Seinäjoki tai sähköpostilla
matti.pihlaja@evl.fi 21.12.2015
mennessä. Kuoreen/viestiin maininta ”Kummijoukkue 2016”.
Tarkempaa tietoa toiminnasta antaa Matti Pihlaja, 040 508
3802 tai matti.pihlaja@evl.fi.

Kuva: Matti Pihlaja

Kummijoukkuetta etsitään taas

Vuoden 2015 kummijoukkue on SVO:n joukkuevoimisteluryhmä Minesia. Kesällä joukkue oli yhdessä työntekijöiden kanssa
piknikillä ja puuhastelemassa Soukkajoen toimintakeskuksessa.

Matka kumppanuusseurakuntaan

E

nsi kesänä, 24.-29.7.2016
järjestetään matka Unkariin.
Nuorten matkoja Seinäjoen
seurakunnasta kumppanuusseurakuntaan Unkarin Soproniin on
tehty parin vuoden välein. Sopronin ev.lut. seurakunnan nuorten
ryhmä vieraili vastaavasti Seinäjoella viime kesänä.
Nyt ryhmän kokoa kasvatetaan ja yhä useammalla on mahdollisuus päästä mukaan. Ryhmän koko yhteensä 30 hhenkilöä.
Ohjelmassa on kaksi eri hintaista vaihtoehtoa: Nuorten matkan
hinta on 350 euroa ja täysin omakustanteisen aikuisten matkan
hinta on noin 700 euroa.

Molempien matkojen hintaan
sisältyvät lennot Helsinki-Wien
ja Budapest-Helsinki sekä yhteinen ohjelma Sopronissa. Nuorten
matkaan sisältyy 27.-29.7. osallistuminen Unkarin kirkon nuorisopäiville Szelrotzaan, jotka järjestetään tällä kertaa Mátrassa, yhdessä
sopronilaisten nuorten kanssa. Aikuisten matkaan sisältyy tuona aikana vierailu Pannonhalman keskiaikaisessa luostarissa sekä Albertirsan seurakunnassa, joka on ollut
aiemmin pitkään Nurmon kappeliseurakunnan kumppanuusseurakuntana. Tutustumiskäynteihin
Wienissä ja Budapestissä on varattu myös vähän aikaa.

Nuoret majoittuvat Sopronissa perheissä ja nuorisopäivillä
vaatimattomissa leirintäalueen
tiloissa. Aikuisten matkan majoitus hosteltasoisissa majoituspaikoissa. Ruokailut ovat pääosin
omakustanteisia.
Matkanjohtajina toimivat nuorisotyönjohtaja Pete Ketola, seurakuntapastori Henna Salo, nuorisotyönohjaaja Sami Nortunen ja
oppilaitospappi Aila Orsila.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan ja lisätietoja antaa Pete Ketola, pete.ketola@evl.fi, puh. 044
4777 777.

Katja Kankaanpää ja Henna Salo johdattelevat Pyhä pysähdyspiirissä Raamatun äärelle.

Pyhä pysähdys
– teetä ja tutkiskelua

P

yhä pysähdys – teetä ja tutkiskelua on uusi raamattupiiri, joka aloittaa Nurmon kappeliseurakunnassa joulukuussa.
Hyllykallion seurakuntakodin
Hyllykamarilla kerran kuussa kokoontuva piiri tarjoaa työikäisille tauon arjen kiireen keskelle ja
mahdollisuuden opetella hiljentymään Raamatun äärellä. Luvassa

on iltapalaa, keskustelua ja Raamatun äärellä ihmettelyä.
Pyhä pysähdys -raamattupiiriä
vetävät seurakuntapastori Henna
Salo ja diakoniatyöntekijä Katja
Kankaanpää. Piiriin ei ole ennakkoilmoittautumista. Ensimmäinen
kokoontuminen on tiistaina 15.12.
klo 18 Hyllykamarilla, Opintie 1.

Matka Pietariin ja Hietamäkeen

S
Sopronilaisten ja suomalaisten nuorten ryhmäkuva viime kesältä, kun sopronilaiset vierailivat
Seinäjoella.

einäjoen seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille järjestetään bussimatka Pietariin
ja ystävyysseurakuntaan Hietamäkeen vapun aikaan 29.4.-2.5. ensi
keväänä. Matkalle voivat osallistua
myös seurakuntalaiset.
Matkan ohjelmaan sisältyy mm.
tutustumista Pietarin kaupunkiin
sekä Inkerin kirkkoon, vierailu

ystävyysseurakunnassamme Hietamäessä sekä tutustuminen Viipuriin. Hotellimajoitus kahden
hengen huoneissa. Tulomatkalla
yövytään Viipurissa. Varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tarkempaa tietoa voi kysyä
Markku Yliseltä, jolle myös ilmoittautumiset puh. 0400 865314 tai
markku.ylinen@evl.fi

Lakeuden Risti

Merja Kramsu siunattiin uudelle kaudelle Lakeuden Ristissä elokuussa.

N

imikkolähetti Merja Kramsulla alkoi Pietarissa elokuun lopulla ja hän palasi Pietarin-kotiinsa.
- En oikeastaan osaa sanoa
missä ne rakkaimmat kotomaisemat ovat: Pietarissa Gribojedovan kanavan rannalla, Pohjanmaan lakeuksilla vai Ounasjoen rantamilla? Suuri ilonaihe
olivat synnyinkaupungissani
kesäkuussa vietetyt ja sangen
onnistuneet Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlat. Kesä-heinäkuussa
taas nykyinen kotimaakuntani
sai tarjota kauniit puitteet Suviseuravieraille, jotka runsain
joukoin kansoittivat Vaasan.
- Kevään ja kesän aikana sain

vierailla nimikkoseurakunnissani ja tavata monia rakkaita lähettäjiä ja esirukoilijoita, ystäviä ja tuttavia, kirjoittaa Merja
Kramsu.
Ja niin joulu joutui jo
Merja Kramsu kertoo, että joulu tuntuu joutuvan yhä aikaisemmin Pietarin katukuvaan.
- Alkuvuosina saimme ’olla
rauhassa’ jouluhulinalta. Nyt
kaikki alkaa täälläkin jo hyvissä
ajoin. Markkinahumusta varmaan jotkut tykkäävät. Me, jotka olemme jo monta joulua kokeneet, emme taida siitä enää
niin kovin välittää.
- On jopa vaikeaa löytää paikallisia joulukoristeita. Aikoi-

Perheuutisia
Hautaan siunattu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Elvi Eliisa Viinikka 91 v, Saara Orvokki Viita 85 v, Kurt Erik Heinonen
83 v, Reino Jaakoppi Huhtala 74 v,
Helena Marketta Ahtola 73 v, Hellä
Hellevi Niemi 91 v, Liisa Emilia Virtanen 90 v, Sig-Britt Maria Rodriguez 88 v, Lea Kaarin Nuija 83 v,
Ossi Eelis Nurmela 83 v, Ritva Aulikki Lemponen 73 v, Helvi Maria
Orvokki Kuula 96 v, Vilho Elias Vainionpää 89 v, Veikko Tuomas Peippola 85 v, Terttu Ulriika Haikola 84
v, Pirkko Sinikka Hautamäki 84 v,
Mikko Tuomo Huhtala 71 v, Hannu Johannes Soini 62 v, Sari Maarit Kangasniemi 48 v, Raymond
Kalervo Rintala 101 v, Jussi Jaakko Jaskari 86 v, Armi Aliisa Ruohomäki 79 v, Elina Heikkinen 72 v, Juha Vesa Ala-Hukkala 57 v, Ari Lauri
Kalervo Lehto 56 v, Jari Sulho Väinö Koivuluoma 49 v, Suoma Selina Neste 94 v, Aune Inkeri Kujanpää 90 v, Aino Kyllikki Penttinen 88
v, Erkki Uolevi Hemminki 71 v, Aune Anneli Hautala 70 v.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Osmo Jaakko Kortesmäki 52 v, Tyyni Annaliisa Kaunisto 90 v, Rauha Sisko Koskela 97 v, Kaija Anneli Kattelus 74 v.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Pentti Johannes Leppälä 91v.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Kurt Erik Heinonen 83 v, Martti
Jaakko Huhtamäki 69 v, Vappu Liisa Korkiavuori 84 v, Juhana Mikael Muurimäki 69 v, Veikko Johannes Latvala 94 v, Väinö Esa Haapoja 82 v, Martti Matias Niemi 87 v,

Eeva Susanna Hopiavuori 92 v, Elias Jussi Rajamäki 73 v.

Vihitty
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Niko Juhani Kallio ja Laura Ida Katariina Haavisto, Lauri Salomon
Lähdesmäki ja Laura Katri Pauliina Laulaja, Tomi Pekka Harju ja Satu Sinikka Metsomäki, Jarmo Kaarlo Juhani Hokkanen ja Päivi Helena Vehviläinen, Marko-Tapani Ritola ja Elina Anneli Erkkilä, Harri Mikael Ritari ja Tiina Marjaana Korpela, Jani Kristian Luoma ja Jaana Johanna Saranpää.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Tommi Petteri Hentunen ja Teija
Johanna Eklund.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Jani Marko Syrjälä ja Marjaana Johanna Hautala.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Tero Antti Juhani Lakso ja Anni Sofia Niemelä, Mikko Juhani Istolahti
ja Anniina Kaarina Korkeamäki.

Kastettu
Seinäjoen alueseurakunnasta:
Urho Niko Johannes Kallio, Eemeli
Leo Cristian Lampinen, Eemeli Tapani Kristian Mylläri, Helmi Marjut Elina Pukkila, Aino Roosa Maria Saunamäki, Iiro Onni Daniel
Aspbäck, Kelvin Mathias Chambo, Julius Toivo Eemeli Koivula,
Olavi Taweya Mbua Korpela, Jemina Aini Ester Kulmala, Neea Susanna Lakela, Amanda Unelmasofia Katariina Nikkari, Mila Lilia Rudnäs, Iida Maria Orvokki Keski-Kok-

naan ostamani kauniit puiset lumiukko-enkeli- ja joulukuusenkoristeet olenkin jo vienyt Suomeen: nehän olisivat varmaan
jo antiikkia tullin mielestä!
Koska joulunpyhät sattuvat
arkipäiviksi, ne ovat Pietarissa
useimmille työpäiviä. Koululaisetkin ovat koulussa.
- Joulu on ennen kaikkea
seurakunnan juhla. Uutta vuotta juhlitaan enemmän perheen
ja suvun parissa. Inkerin kirkossa laulamme seurakunnissa
kauneimpia joululuja. Myös erilaiset joulukonsertit ovat hyvin
suosittuja. Seurakunnissa järjestetään myös erikseen joulujuhlia. Monelle ne ovatkin ainoa
joulu. Täytyy muistaa, että vielä
on paljon seurakuntalaisia, jotka ovat perheensä ainoita kristittyjä, siksi nämä juhlat valmistellaan erityisellä huolella.
Joulun aika tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet kertoa
evankeliumia koko juhlaväelle. Ihmiset ovat nimittäin hyvin
kiinnostuneita joulusta, erityisesti suomalaisesta joulusta, ja
sen perinteistä, kuten koristeista, lauluista, leikeistä, ruokakulttuurista, kertoo Merja Kramsu.
Työtä
Merja kertoo syksyn työtehtäviinsä kuuluneen mm. mm.
Petroskoissa syksyllä 2016 pidettävä suomalais-ugrilaisen
teologikokouksen, joka on ensimmäistä kertaa Venäjällä.
Unkarin, Viron ja Suomen
ko, Miro Sameli Johannes Viitala, Minttu Maija Vellamo Vuorinen, Arvo Seeti Aksel Hakala, Jami
Henrik Hautamäki, Niilo Olavi Koivuniemi, Arvo-Olavi Lauri Johannes Kontiola, Suvi Aino Sofia Ollila, Vilho Armas Pöyhölä, Luna Aurora Viljanmaa, Roope Juho Jalmari Lähdesmäki, Paavo Onni Oskari Mattila, Aava-Selja Maria Karhu,
Nooa Heikki Samuel Palojärvi, Artturi Asser Tapani Rissanen, Hertta Lydia Sivunen, Alina Amanda
Säntti, Jaro Juhani Valtonen.
Nurmon kappeliseurakunnasta:
Linnea Frida Sofia Laurila, Eeli
Aleksanteri Klasila, Jaakko Matias
Olavi Kurkimäki, Fiina Elli Johanna Alasaari, Aleksi Mikko Matias
Rintala, Kerttu Amanda Orell, Adele Anna Sofia Orava. Venni Tapani
Savikko, Sofie Armida Marie Lahtinen, Juho Herman Toivola, Helmiina Anna Sofia Kultti, Anni Kerttu
Katariina Lavila, Vilda Emilia Sundstedt, Valtteri Magnus Klockars,
Maija Elviira Metsänranta, Eetla
Anni Ottiilia Nissilä, Adanna Aleksandra Hautamäki, Oiva Antti Johannes Assinen, Emily Isla Isabelle
Kivikangas, Viivi Ilona Hautala, Iita Lilja Julia Kirmanen, Jesse Eemil
Johannes Rajala, Eetu Aleksi Merijärvi, Martta Aino Helena Hööpakka, Eetu Matias Kivimäki, Neelia Iia
Minella Haapamäki, Siiri Elli Maria
Hakomäki.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta: Vilma Susanna Kangasniemi,
Eetu Arttu Mikael Rinta-Korkeamäki, Aava-Selja Maria Karhu.
Ylistaron kappeliseurakunnasta:
Ossi Aleksander Lakso, Luca Paul
Kristian Huhtamäki, Elmeri Kalevi
Karppinen, Mikael Petteri Lehtinen,
Eevi Aino Kaarina Latvala, Linda Josefiina Niemitalo.

IKKUNA MAAILMALLE
kirkon edustajien kanssa hän
teki tutustumis- ja kokousmatkan Petroskoihin.
Kokous on Inkerin kirkolle
ja erityisesti Petroskoin seurakunnalle todella iso ponnistus.
Mutta iso on myös ilo tästä kokouksesta ja siitä, että saamme olla sen isäntinä ja emäntinä.
Ja lepoa
- Pietari on museoiden kaupunki. Asuttuani täällä nyt lähes 20 vuotta, alkavat monet museot jo olla melko tuttuja. Pietaria ympäröivät monet kiintoisat seudut. Lähin lomailuun sopiva paikka lienee
Terijoki. Sinne pääsee nopeasti
sähköjunalla tai bussilla.
- Taannoin etsiessäni ystäväni kanssa Terijoella majoituspaikkaa, ajoimme harhaan
ja satuimme pienelle rantaan
johtavalle tielle. Luulimme joutuneemme keskelle satua: tietä reunustivat vanhat, Suomen
aikaiset huvilat, pitsiverhot ikkunoissa ja pulleat kissat ikkunalaudoilla, pienet puutarhat
ja suloinen rauha Pietarin jälkeen. Meri välkkyi sinisenä ja
jossain kaukana, sen toisella
rannalla näkyivät Kronstadin
valot. Aika pysähtyi hetkeksi. Päivästä päivään ja viikosta
viikkoon suurkaupungissa asu-

va tarvitsee tällaisia hetkiä, kirjoittaa Merja Kramsu,
Ilo enkelten meillekin anna
Pian saamme aloittaa uuden
kirkkovuoden. Hoosianna kajahtaa myös Inkerin kirkon
seurakunnissa. Alamme koristella kotejamme ja työpaikkojamme joulujuhlaa varten.
Myös piispan työhuone saa
koristeekseen seimen, jossa
Maria ja Joosef hartaana kumartavat Jeesus-lasta.
Jouluevankeliumista meille
loistaa Jumalan ääretön armo,
joka ottaa lapsen muodon. Sana tulee lihaksi ja asuu meidän
keskellämme. Emme kuitenkaan jää tallin lämpöön, vaan
lähdemme kukin omaan kutsumukseemme. Jospa pieni
valonsäde joulutähdestä saisi
tarttua meihinkin, ja osaisimme kertoa siitä toivosta, mikä
Kristuksessa on ilmestynyt koko maailmalle.
Kristus syntyy kiittäkää!
Siunattua Joulujuhlaa sekä
Armorikasta Uutta Vuotta!
Merja Kramsu
Inkerin Evankelis-luterilainen
kirkko Venäjällä
PL 189
53101 LAPPEENRANTA
merja.kramsu@felm.org

Postimerkkejä
kerätään edelleen
L

oppiaisena järjestetään taas
Lakeuden Ristissä, Nurmon,
Peräseinäjoen ja Ylistaron kirkossa korttikolehti, jonka tuotto eli
käytetyt kortit ja postimerkit lahjoitetaan Suomen Lähetysseuralle. Viime loppiaisena koko seurakunnasta kerätyt kortit ja merkit
vietiin keväällä Helsinkiin ja kortit ja postimerkit on myyty huutokaupalla.
Viimeinen huutokauppa Suomen Lähetysseuran tiloissa pidettiin marraskuun 14. päivänä. Tämän vuoden huutokaupat ovat
tuottaneet yhteensä runsaat 23
000 euroa. Varat käytetään Lähetysseuran ulkomaiseen työhön.
Nyt Suomen Filatelistiseura ja
Suomen Lähetysseura ovat tehneet
sopimuksen, että Suomen Filatelistiseura hoitaa jatkossa Lähetysseuralle lahjoitettavien postimerkkien, korttien ja keräilyrahojen
myynnin. Tuotto tulee edelleen
Lähetysseuralle.
Suomen Lähetysseura on järjestänyt postimerkkihuutokauppoja yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta.
Viimeiset reilut 16 vuotta meklarina on toiminut Suomen Filatelistiseuran Kimmo Kanerva.
Lähetysseura ottaa edelleen vastaan niin postimerkkejä, vanhoja
rahoja kuin postikortteja. Vapaaehtoiset kokoontuvat Lähetysseuran
tiloihin viikoittain leikkaamaan ja
lajittelemaan merkkejä ja kortteja,
jotka menevät Filatelistiseuralle.
Kohteet myydään pääsääntöisesti
Filatelistiseuran maanantaihuuto-

Kuva: Pia Ketola

Uusi työkausi alkoi

11

Viime vuoden korttikeräyksen ”saalis” odottamassa
kuljetusta Helsinkiin.
kaupoissa ja Suomen Postimerkkilehden Online-huutokaupoissa.
Filatelistiseura voi välittää kohteita
myös muihin julkisiin huutokauppoihin tai vaikkapa maaseutukerhoille, jos kiinnostusta on.
Postimerkkien keräily on yksi
tapa pitää lähetystyötä esillä kouluissa sekä eri piireissä ja kerhoissa. Myös työpaikoilla voi kerätä
merkkejä lähetystyön hyväksi.
Paitsi loppiaisena jumalanpalvelukseen voi postikortteja ja –
merkkejä viedä Lähetyssoppeen
Matti Visannin kujalle. Lähetyssopesta ne toimitetaan isommissa
erissä Lähetysseuraan.
Ohjeet postimerkkien ja korttien käsittelyyn ja lähettämiseen
löytyvät osoitteesta www.suomenlahetysseura.fi/postimerkkikerays

Lakeuden Risti
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Kastepuu käyttöön
Ylistaron Komiassa kirkossa
Y

listaron kappeliseurakunnan
uusi kastepuu otettiin käyttöön Komiassa kirkossa ensimmäisenä adventtina.
Ylistaron kappeliseurakunnassa ollaan syystäkin iloisia ja ylpeitä uudesta kastepuusta, joka
nyt alkaa kerätä lehdilleen uusien
kastettujen nimiä. Uudet lehdet
kiinnitetään kastepuuhun aina
kasteen jälkeisenä sunnuntaina,
kun lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja
hänen puolestaan rukoillaan.
- Halusimme aloittaa puun
täyttämisen uuden kirkkovuoden
alusta asti, selventää Ylistaron kappalainen Marketta Veikkola puun
käyttöönottoajankohtaa. - Lisäksi meillä on palmusunnuntaina jo
perinteeksi muodostunut vauvakirkko. Näin vuoden aikana siihen
asti kertyneet kastepuun lehdet
ovat luontevasti valmiina puussa
vauvakirkkoa varten, jossa ne otetaan pois ja annetaan perheille kotiin vietäväksi, sanoo Veikkola.

Aikaa kestävä
Ylistaron kastepuun hankinta on
jatkoa Seinäjoen alueseurakunnan
ja Peräseinäjoen kappeliseurakunnan kastepuuhankinnoille. Myös
Nurmossa suunnitellaan kastepuun hankintaa. Ylistarossa suunnittelu lähti käyntiin viime kesänä.
- Olin odotellut sopivaa ajankohtaa, jolloin voisin keskittyä
kastepuun hankintaan ja ryhtyä
etsimään tekijöitä. Kun rippikouluaika oli ohi, päätin, että nyt
kastepuuasialle täytyy tehdä jotain, naurahtaa Veikkola.
- Tietysti kastepuun olisi voinut tilata valmiina jostakin, mutta meille oli erityisen tärkeää, että kastepuu olisi sopiva komiaan
kirkkoomme. Kirkon esineistön
ja varsinkin kaste-esineistön täytyy olla aikaa ja sukupolvelta toiselle kestävää, sanoo Veikkola.
Sopiva kastepuun valmistaja
löytyikin yllättävän läheltä, Isostakyröstä. Puisia lahja- ja käyttöesineitä valmistavassa Johan
Oy:ssä innostuttiin heti ajatuksesta saada valmistaa Ylistaron
kappeliseurakunnan kastepuu.
- Tämä toimeksianto oli iso juttu meille sekä suuri ilo ja kunnia.
Olemme aikaisemmin valmistaneet kastepuun osia tai niiden lehtiä, mutta kokonaista kastepuuta

Kastepuu on suunniteltu Ylistaron kirkon arkkitehtuuriin sopivaksi. Kuvassa Henna Rintamäki (vas.) ja kappalainen Marketta Veikkola.

Kastepuun lehdessä on taustalla enkeli.

emme olleet tähän mennessä tehneet, kertoo Henna Rintamäki Johan Oy:ltä.

dotukseksi lehdillä olevaksi Raamatun tekstiksi olivat niin kappeliseurakunta kuin myös puun
valmistaja valinneet molemmat
tahoillaan saman psalmin.
- Myös kastepuun lehdellä oleva enkeli oli kaunis ehdotus valmistajalta. Kun lapsi kastetaan
ja hänen nimensä kirjoitetaan
kastepuun lehteen, lehti käännetään niin päin, että nimi näkyvissä. Tällöin psalmi ja enkeli jäävät kääntöpuolelle puuta vasten.
Näin enkeli on – niin kuin meillä
jokaisella – siellä taustalla, kastepuussa suojelemassa koko ajan. Ja
se on muistutus kaikille siitä, että
taivaan isä antaa meille suojan ja
turvan, sanoo kappalainen Marketta Veikkola.

Yksilöllisyys tärkeää
- Aluksi suunnitelmissamme oli
tehdä perinteinen, puun mallinen
kastepuu, mutta tarkasteltuamme
kirkon arkkitehtuuria ja esineistöä
hyllytimme kaikki nämä suunnitelmat, sanoo Henna Rintamäki.
Arkkitehtuuri, värimaailma ja
sopivuus arvokkaaseen ympäristöön otettiin lähtökohdaksi uusille
suunnitelmille. Näin syntyi kastepuu, jonka taulun muodossa toistuvat alttariseinän, ikkunoiden ja
kirkon kaiteiden kaaret. Värimaailma on siniharmaata, valkoista ja
kultaa, joka toistuu myös kirkon
väreissä. Niin kappeliseurakunnan
työntekijät kuin kappelineuvoston
jäsenet pitivät ehdotusta hyvänä ja

sopivana Ylistaron kirkkoon.
Kastepuun ovat suunnitelleet
Johan Oy:n toimitusjohtaja Sakari Rintamäki sekä hänen tyttärensä
Henna Rintamäki. Puu on valmistettu yhdessä Johan Oy:ssä omien
puuseppien ja maalarien toimesta.

Lehdet valmiina
odottamassa

Toisin kuin monissa muissa kastepuissa, Ylistaron puussa on jo lehdet valmiina odottamassa uusien
kastettujen nimiä. Nimen kääntöpuolella on lehdessä pieni enkeli ja
sanat ”Herra varjelee sinut kaikelta
pahalta, hän suojelee koko elämäsi” psalmista 121, jakeesta 7.
- Enkeli on taiteilijasetäni Seppo Rintamäen maalaama enkeli,
joka toimii suojelusenkelinä sille
lapselle, joka saa nimensä kasteessa, kertoo Henna Rintamäki. Eh-

Elämän puu
Kastepuun symboliikkaa viittaa

elämän puuhun. - Puu on juureva, paikallaan pysyvä, puu kasvaa ja siinä näkyy myös Jumalan
luomistyön voima. Puu kuvaa elämää ja kasvua Jumalan yhteyteen,
sanoo Veikkola. Vuosittain Ylistaron kappeliseurakunnassa kastetaan yli neljäkymmentä - Kaste on papin suuria ja kallisarvoisia
tehtäviä, sillä se on iloinen ja pyhä
toimitus. On ilo kastaa pieni lapsi Jumalan omaksi ja seurakunnan
jäseneksi, toteaa Veikkola.
Mutta miten on, saavatko
myös nuoruus- tai aikuisiällä kastetut seurakuntalaiset nimensä
Ylistaron uuteen kastepuuhun?
- Tottakai. Mutta meillä ei ole aikaisemmin ollut kastepuuta, joten aika näyttää, millaista käytäntöä he haluavat tässä asiassa noudattaa, sanoo Veikkola.
Sanna Martzahn

Virsikirjan lisävihot hyväksyttiin
V

irsikirjan lisävihko hyväksyttiin kirkolliskokouksessa ja
otetaan käyttöön ensi syksyn aikana. Seinäjoen seurakunnan kanttoreille on annettu tehtäväksi kartoittaa kirkkojen virsikirjatilanne,
tarvitaanko kokonaan uusia, lisävihon sisältäviä kirjoja, vai tilataanko pelkkiä lisävihkoja.
Kirkolliskokouksessa lisämateriaaliin hyväksyttiin 79 suomenkielistä ja 147 ruotsinkielistä virttä. Mukana on niin tuttuja hengellisiä lauluja kuin kansainvälisiä
sävelmiä ja uusia sävellyksiä. Lisävihot otetaan käyttöön varsinaisen virsikirjan rinnalle adventtiin

2016 mennessä.
Lisävihkovirsissä on painotettu
kiitollisuutta ja iloa Jumalan luomista lahjoista sekä ihmisen vastuusta Jumalan luomassa maailmassa. Tavoitteena on ollut tuoda
virsiin sekä musiikillisesti että tekstisisällöllisesti jotain uutta ja tavoittaa niitä, joille perinteinen uskonnollinen kieli ja musiikki tuntuvat vierailta. Lisävihon virsissä
on mukana mm. kolme Nurmon
eläkkeellä olevan johtavan kappalaisen Jouko Ikolan virsirunoa sekä
seinäjokelaissyntyisen Mikko Katilan virsi Soi, virteni, kiitosta Herran, joka on tuttu Siionin virsistä.

Jouko Ikola
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Eri ikäkausina kortteja ja juhlia
S

eurakunnan varhaiskasvatus
on saanut yhteiset ikäkausimuistamiset, jotka lähetetään seurakunnan jäseninä oleville lapsille.
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Eija Kattelus kertoo, että jo muutama vuosi sitten ryhdyttiin miettimään, miten eri alueilla hieman erilaisia käytäntöjä saataisiin
yhtenäisemmiksi. Nyt on saatu
koko seurakuntaan kastekotiin
vietävä lahja sekä kortit ja tilaisuudet kaikille alle kouluikäisten
ikäluokille.
Ensimmäisen ikävuoden aikana
lapsia ja heidän läheisiään kutsutaan vauvakirkkoon. Kaikilla seurakunnan alueilla järjestetään vauvakirkko omanlaisilla ohjelmilla.
- 2-vuotiaille lähetään syntymäpäiväkortti. 3-vuotiaat saavat
ison syntymäpäiväkortin, jossa on
mukana iltarukousenkeliaskartelu, kertoo Eija Kattelus.
Kun 4 vuotta tulee täyteen,
järjestetään synttärikutsut, joille
kutsutaan taas koko perhe mukaan. Jollakin alueella juhla on
kirkossa, jollakin seurakuntakodilla tai -talolla.
- Käytännöt ovat nyt eri alueilla suunnilleen samanlaiset.
Ideoita on otettu eri puolilta,
osin juhlia on uudistettu, osin
ohjelmassa on vanhaa, hyväksi
havaittua. Esimerkiksi synttärikakusta on joillakin alueilla nyt

Kortti- ja kutsusarja täydentyy vielä siunauskirkkokutsulla, joka on työn alla.
luovuttu, ja juhlavieraat saavat
jätskit, jotka maistuvat lapsille
kakkua paremmin, kertoo Eija
Kattelus.
Hän kertoo, miten hauskoja
4-vuotiaiden juhlat ja vauvakirkot ovat: - 4 vuotta on ihana ikä.
Juhla vähän jännittää ja pelottaakin päiväsankareita, mutta innolla useimmat ovat mukana. Vauvakirkossa taas aistii koko perheen
ilon lapsesta.
5-vuotiaat saavat kotiin postin
mukana kortin.

Viimeinen tapahtuma on kouluun siunaaminen ennen ekaluokalle menoa. Siunauskirkko järjestetään eri alueilla eri aikaan, osassa
jo keväällä kerhokauden päätyttyä, osassa juuri ennen koulun alkua. Tilaisuudet tuovat kirkkoon
paljon lapsiperheitä.
- Yhteinen siunauskirkkokutsu
on vielä työn alla, mutta on samaa sarjaa korttien kanssa, kertoo
Eija Kattelus.
Korttisarjan on suunnitellut
työryhmä, jossa Eija Katteluksen

Eläväistä
ekavauvakerhossa

E

kavauvakerhossa on eläväistä väkeä. Pikkuväki touhuaa
innokkaasti leikeissään. Yhtäkkiä
alkaa tuttu kerholaulu soida. Pikkuiset kääntyvät ääntä kohti ja ilo
nousee kasvoille.
Ekavauvakerhon kivat, toistuvat jutut ja laulut tuovat turvallisuuden tunnetta samalla kun opitaan kerhossa uusia asioita. Uusiin
saman ikäisiin kavereihin tutustuminen on mielenkiintoista, joskin
tutustuminen saattaa olla joskus
aika lailla tungettelevaakin, kun
vähän hiuksistakin napataan kaveria kiinni. Kerhossa on aina pieni yhteinen hetki, jossa pikkuväen vanhempien kanssa pohditaan
milloin mitäkin elämän isoa asiaa.
Pieneten kanssa körötellään, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia.
Elämää perheen ensimmäisen
lapsen kanssa on mukava jakaa
muiden samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Iloja ja huolia on muillakin. Lapsista iloitaan
ja ihmetellään elämän rikkautta.
Ensimmäisen vauvan odotus,
syntymä ja ensimmäiset kuukaudet ovat monenlaisten tunteiden ja ajatusten aikaa, vauva tuo
mukanaan niin paljon muutosta
elämään. Oma parisuhde, äitiys,
kasvatus, oma minäkuva, jaksaminen ja lapsen kehitys ovat tärkeitä asioita yhdessä jaettavaksi.
Ekavauvakerhon ohjelma on
vielä hyvin avoin, sillä ohjelma
halutaan muokata vauvan vanhempien toiveiden mukaan. Ei
haittaa, vaikka vauvan päiväuniaika osuisi kerhoaikaan. Pienen
unirytmihän vaihtelee hyvin pal-

jon ensimmäisen vuoden aikana.
Vauvan nukkuessa jää vanhemmalle omaa aikaa osallistua ja jutella muiden vanhempien kanssa.
Odotusaikana jo mukaan
Ekavauvakerhoon voi tulla jo
odotusaikana tai sitten aivan pienenkin vauvan kanssa heti, kun
omat voimat antavat myöten.
Siinä vaiheessa on usein mukava
päästä hetkeksi vaihtamaan kuulumisia, kuulostelemaan muiden
arjen sujuvuutta.
On mukava tutustua saman
ikäisten lasten vanhempiin, ovathan he tästä lähtien mukana samoissa lasten neuvoloissa, perhekerhoissa, lasten harrastuksissa,
kerhoissa, eskaritouhuissa ja aikanaan koulutiellä saattelijana.

Ikäluokat pienenevät
Onnittelukortteja ja kutsuja lähtee vuoden mittaan paljon.
Ikäluokat pienenevät. Tänä

vuonna vuoden täyttäviä seurakunnan jäseniä on 696, 2 vuotta
täyttäviä 679, 3-vuotiaita 739,
4-vuotiaita 760, 5-vuotiaita 712
ja 6-vuotiaita 734. Tämän vuoden aikana kortteja ja kutsuja lähetetään siis 4 320.
- Kautta aikojen näistä juhlista
ja lasten muistamisista on tullut
seurakuntaan hyvää palautetta,
sanoo varhaiskasvatuksen ohjaaja
Eija Kattelus.
Leena Hautala

Itsenäisyyspäivä
Seinäjoella

Myös isät voivat tulla mukaan
tai tulla vauvan kanssa kaksinkin kerhoon, jos heillä on siihen
mahdollisuus. Ekavauvakerhoon
voi tulla pitkin vuotta, silloin,
kun se omaan aikatauluun parhaiten sopii. Toiminta on maksutonta, vain tarjoilusta peritään
pieni maksu.

Ekavauvakerhot:

Keskiviikkoisin klo 13–15 Nurmossa Kääpäkujan srk-kotiin,
Kääpäkuja 2.
Tiistaisin klo 13–15 Pohjan
srk-kotiin, Väinölänkatu 4 B.
Maanantaisin klo 13–15 Pajuluoman srk-kotiin, Suunnistajanreitti 1.
Eija Kattelus

Painan sinut syliini pieni, vastasyntynyt,
sielussani sata kysymystä.
Mistä sinä tulet? Minne sinä menet?
Osaanko suojella sinua?
Eikä minulla ole vastauksia, vain tunnetta,
taivas on yllämme auki.
Jumala on koskettanut maata,
pyhä on tullut luoksemme.
Enkelien läheisyys on käsin kosketeltava,
kuin Jumalan tarkoitus olisi antaa
sinulle höyhenettömälle
enkelin untuvat lämmöksi
siipien sulat suojaksi,
minun sylini pesäksi majani kotikuuseksi.
Anja Porio

lisäksi olleet mukana Päivi Kaunisto ja Laura Isoluoma, joka on
suunnitellut korttien ulkoasun.
Eija Kattelus iloitsee omasta
korttisarjasta: - Samanlaisia ei ole
missään muussa seurakunnassa, ja
lisäksi itse suunnittelemalla ja painattamalla tai kopioimalla saadaan
aikaan myös säästöjä.

I

tsenäisyyspäivää vietetään Seinäjoella perinteisesti.
Koska 6.12. on sunnuntai, kokoonnutaan kello 10 perinteisesti jumalanpalveluksiin Lakeuden
Ristiin, Nurmon, Peräseinäjoen ja
Ylistaron kirkkoon. Lakeuden Ristissä ja Nurmon kirkossa vietetään
messua, Peräseinäjoen ja Ylistaron
kirkossa sanajumalanpalvelusta.
Ylistarossa on messun jälkeen
itsenäisyyspäivän juhla ja veteraanien joulujuhla seurakuntatalolla.
Kello 11.30 on kunnianosoitus Törnävän hautausmaan sankarihaudoilla. Seppeleitä laskevat
veteraani- ja reserviläisjärjestöt,
muut
maanpuolustusjärjestöt,
kaatuneiteen omaiset sekä Seinäjoen kaupunki ja seurakunta.
Sankarihautausmaalla puhuu kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,
seurakuntaneuvos Jouko Ylinen
ja Seinäjoen mieslaulajat laulavat
Marika Ahosen johdolla.
Kunniakäynnin jälkeen kello
12 on jumalanpalvelus Törnävän
kirkossa, Liturgina toimii Mauri
Pitkäranta, Liisa Rantala saarnaa,
kanttorina toimii Lea Salumäe ja
Seinäjoen mieslaulajat laulavat.

Kello 13 alkaa kahvitarjoilu
Kampustalo ravintolassa, Kalevankatu 35. Seinäjoen kaupungin
itsenäisyyspäivän juhla on Seinäjoki-salissa. Juhlapuheen pitää
dosentti Lassi Saressalo. Juhlassa
jaetaan mm. Seinäjoen kaupungin kulttuuripalkinto.

Kiitosjuhla
Lakeuden Ristissä

Itsenäisyyspäivän viettoon on jo
vuosia Seinäjoella kuulunut seurakuntien yhteinen kiitosjuhla isänmaasta. Juhlaa vietetään tänäkin
vuonna Lakeuden Ristissä itsenäisyyspäivänä kello 16.
Tilaisuuden juontaa kirkkoherra
Jukka Salo, kanttorina on Tea Polso.
Musisoimassa ovat Pauliina Viertola sekä Rautatieläisten soittokunta
Jukka Keski-Jaskarin johdolla.
Puheenvuoroja käyttävät Hannu Räty, Väinö Reinilä, Markku
Tuppurainen ja Jukka Salo.
Järjestäjinä ovat Seinäjoen ev.
lut. seurakunta, vapaaseurakunta ja helluntaiseurakunta. Juhlan
jälkeen on tarjolla kahvit ja teet
alasalissa. Tarjoilusta voi maksaa
vapaaehtoisen maksun.
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ARKKITEHTI- JA
INSINÖÖRITOIMISTO
MOTIIVI OY
Koulukatu 48, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 421 5000
www.motiivi.fi

CITY POHJANMAA,
ISKELMÄ POHJANMAA,
ISKELMÄ TV
HARJU & PÖNTINEN

HAUTAUSPALVELU SINIKELLO
Pauli Salonen

puh. 050 307 4104
Keskustie 2, 61100 Peräseinäjoki
www.hautauspalvelusinikello.com

ETELÄ-POHJANMAAN
OSUUSKAUPPA
www.eepee.fi

HIRVILAMMI

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

KESKIRYHMIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

MUSTAJÄRVEN LIIKENNE OY
Rengastie 5,
60120 Seinäjoki
puh. (06) 423 1687
www.mustajarvenliikenne.fi

OSUUSKUNTA
MAITOSUOMI
www.valio.fi

SEINÄJOEN ENERGIA
Varastotie 5, 60100 Seinäjoki
puh. 020 760 1400
www.seinajoki.fi/energia

SEINÄJOEN RAVIKESKUS/
ETELÄ-POHJANMAAN
HEVOSJALOSTUSYHDISTYS RY
www.seinajoenravikeskus.fi

SOSIAALIDEMOKRAATTIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

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

Lakeuden Risti
HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

HAUTAKIVIPALVELU

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

puh. 06 412 7980, 0400 269 681

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

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

Seinäjoen ja Nurmon

Kukka- ja Hautauspalvelu
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

Kello- ja koruliike

Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

Seinäjoen talousalueella

puh. (06) 414 3686

Avoinna ma-pe 9-18
la-su 9-15
KALEVANKATU 5, SEINÄJOKI, P. 414 1545

AR-kukka

Terveyshoitola Myötätuuli

Ruukintie 5
Patruunan liikekeskus
60100 Seinäjoki
puh. 4140 860

SEINÄJOEN SILMÄLASIMARKET, SUUPOHJANTIE 45, P. 412 3545

CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO

puh. 050 358 6079, päivystys 24/7 (Niskala)
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Lääkinnällistä kuntoutusta vuodesta 1997
Lymfaterapeutti, sis. kir. sairaanhoitaja Marjut Nurmela
Kela-pätevyys, sopimukset Seinäjoen ja Vaasan
terveyskeskusten kanssa potilaiden kuntoutuksesta.

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

HAUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala

LAPPALAINEN OY
Puskantie 12 · 60100 Seinäjoki
puh. (06) 423 2165

Mäenpääntie 237 KAUHAVA
puh. 0400 164 554

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

esa.lappalainen@co.inet.fi

AJN-palvelu

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

0400 751 444 /arto

Raimo Rintamäki
040 032 5076
myynti@suojainexpertti.fi

TAVOITTEEMME ON PARAS PALVELU

Café Kismus

Rengastie 7, 60120 Seinäjoki

www.suojainexpertti.fi

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

Glögi & joulutorttu

2,50 €

Tarjous voimassa
7.-23.12.2015

Piplian joulu

www.piplia.fi ■

Hyvää joulua ja
onnea vuodelle
2016

Luuk. 2:1-14

IKUINEN YSTÄVÄ
–RIIPUS

Itsellesi tai ystävälle
oma hopeinen
suojelusenkeli.
39 €

365 PÄIVÄÄ
RAAMATUN KERTOMUKSIA

Lastenraamatussa jännittävä
kertomus jokaiselle päivälle.

uutuuksia!
NIMIPAINATUS

Kultainen, lahjansaajan nimipainatus nahkakantiseen Raamattuun
tai virsikirjaan.
www.pipliakauppa.fi

29 €

TULOSSA!

BIBLE JOURNALING

Leveämarginaalisessa Uudessa
testamentissa on värityskuvia ja
tyhjiä sivuja skräppäilyyn.
14,90 € TILAA ENNAKKOON!
` t ™

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi
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Nuori Paavo Punkari.

Keppi on kulkenut Paavo Punkarin mukana
yli 70 vuotta. Hän haavoittui Uudellakirkolla.
Takana sankarivainajien muistotaulu, jota
hän on ollut suunnittelemassa.

Ylistarolaisella Paavo Punkarilla

Keppi käytössä yli 70 vuotta
Sotainvalidi Paavo Punkari on
sotainvalidi, jolla on keppi ollut
käytössä jo 70 vuotta.

S

otainvalidien Veljesliitto täyttää tänä
vuonna 75 vuotta. Liitto perustettiin
heti talvisodan jälkeen.
Toisessa maailmansodassa vammautui
noin 200 000 suomalaista sotilasta ja siviiliä, pysyvästi 96 000. Noin 6000:lle sotainvalidille tehtiin amputaatio. Sotainvalideista moni on kutsuttu jo viimeiseen iltahuutoon, jäseniä Veljesliitossa on hieman yli 3
000, keski-ikä on 92 vuotta.
Ylistarossa asuva Paavo Punkari on yksi
sotainvalideista. Hyväkuntoinen ja hyvämuistinen veteraani on täyttänyt keväällä
94 vuotta. Hän ajaa yhä omalla autolla ja
ajokortti on uusittu ainakin kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Paavon tunnistaa helposti
persoonallisesta kepistä, joka on kulkenut
hänen mukanaan jo yli 70 vuotta.

Haavoittuminen
- Kesän 1944 suurhyökkäyksen alussa olin
upseerikurssilla Niinisalossa, josta meidät
komennettin suoraan rintamalle. Haavoituin Uudellakirkolla lonkkaan ja sieltä löysin tämän kepin, liekö jäänyt joltain mummalta tai paapalta, esittelee Paavo Punkari keppiään.
Keppi oli nuoren miehen apuna matkalla sotasairaalaan Poriin. Siellä lonkka
leikkattiin, mutta kunto huononi niin, että

Paavo Punkari oli lopulta liikuntakyvytön.
Lääkäri ei antanut mitään toivoa parantumisesta. Myös puhetaito oli kadota, joku
hoitajista olikin luullut Paavon nauttineen
miestä väkevämpää, kun ei saanut selvää
puheesta.
Syksyllä 1944 solmittiin aselepo ja sen
ehtojen mukaisesti entisistä liittolaisista tuli nyt vihollisia, jotka oli karkotettava heti maasta. Saksalaisilla oli Porissa sairaalan
vieressä lentokenttä, jonka he poistuessaan
räjäyttivät, samoin he sytyttivät lentokentän kasarmit tuleen. Paineaallossa sairaalan
ikkunat hajosivat, Paavo muiden liikuntakyvyttömien potilaiden kanssa siirrettiin
suojaan täpötäyteen käytävään.

Kuntoutuminen
Paavo Punkarille oli löytynyt sijoituspaikka
Tampereelta, mutta hän pyysi päästä Seinäjoen lääninsairaalaan ja pyyntöön suostuttiin. Siirto tapahtui ennen joulua. Hoitaja lähti mukaan vaivalloiselle junamatkalle.
Seinäjoen sairaalan ylilääkäri von Essen oli
heti sitä mieltä, että Punkaria ruvetaan kuntouttamaan ja niin tapahtui.
- Kyllä siinä poru pääsi, kun kuivettuneita jäseniä ruvettiin hieromaan, hierojat
olivat tosi riskiä naisia, mutta tulosta tuli,
sanoo Paavo Punkari, nyt jo myhäillen.
Maaliskuussa hän saattoi käydä jo kotona Alhojoella, ja vapuksi Paavo Punkari pääsi kokonaan pois sairaalasta. Kotona
odottivat maalaistalon kevättyöt. Lonkkaan
sattui varsinkin hevosella töitä tehdessä.

- Nuorten menot eivät enää oikein kiinnostaneet. Tärkeäksi tuli luonto, jota tuli
tutkittua paljon. Etsin kukillekin tieteellisiä nimiä. Oli tullut nähdyksi niin paljon:
Viereltä kaatui miehiä, sotasairaalassa heitä kuoli viereisissä sängyissä, kaikki tuo oli
mielessä, muistelee Paavo ensimmäistä rauhan kevättä.
Työtä riitti kotitilalla. Sen lisäksi Paavo
Punkari on toiminut kaupanvahvistajana ja
perunkirjoittajana. Nämä toimet hän peri isältään. Hän on myös toiminut monissa
kunnan ja seurakunnan luottamustehtävissä. Viime aikoina Paavo Punkari on ollut
korvaamattomana apuna paikallishistoriaa
kerättäessä. Harva muistaa niin selvästi vanhoja asioita kuin Punkari. Kotitilaa hoitaa
nykyisin Paavon poika Antti perheineen.

Sotainvalideissa
Toiminta sotainvaliden työssä ollut Punkarille tärkeä luottamustehtävä. Sotainvalidien Veljesliiton Ylistaron osasto perustettiin 15.11.1940 ja naisjaosto 17.6.1945.
Enimmillään jäseniä on ollut 300 ja 400

Toisessa maailmansodassa
vammautui noin 200 000
suomalaista sotilasta ja
siviiliä, pysyvästi 96 000.

välillä, nyt jäljellä on enää seitsemän sotainvalidia.
Sotainvalidien syyskeräys oli aikanaan
jokavuotien ponnistus. Aluksi kerättiin
mm. viljaa, sitten siirryttiin listakeräykseen. Innokkuus hieman vaihteli eri kylissä, mutta yleensä keräykseen Ylistarossa
on suhtauduttu myönteisesti. Syyskeräys
lopetetiin vuonna 2005. Ylistarossa Sotainvalidien Veljesliiton työtä muistetaan ensi
keväänä talvisodan päättymisen muistopäivänä 13.3.2016.
Paavo Punkari on ollut yhdessä kahden
muun veteraanin Veikko Keski-Heiskan
ja Reijo Pertun kanssa suunnittelemassa
seurakuntatalolla olevaa sankarivainajien
muistotaulua. Sihteerinä oli seurakunnan
puistopäällikkö Anitta Punkari. Asian tiimoilta pidettiin monta kokousta, jotta
tiedot tauluun tulisivat oikein. Taulu pysäyttää joka kerta seurakuntatalolle tulijat
muistamaan isänmaamme hyväksi annettuja kalliita uhreja.
- Kyllä sitä saa olla tyyväinen elämään,
kaikki on hyvin. Olen saanut tehdä työtä
ja olla myös säännöllisesti kuntoutuksessa. Väki on maaseudulla vähennyt ja elämä
muuttunut, mutta kyllä se on suuri Jumalan
ihme, että Suomi on edelleen vapaa maa.
Kyllä se kaikki on tuolta, osoittaa Paavo
Punkari kepillään ylöspäin juttutuokiomme
päätteeksi.
Jukka Tuppurainen

