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SANA

KIRSTI ESALA, diakoniatyöntekijä

Kätteni hipiään olen minä
sinut piirtänyt
välittämistä yhteisestä maailmasta
ja ihmisistä niin kotimaassa kuin
ulkomailla Yhteisvastuukeräyksen
kautta.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys
muistuttaa siitä, että jokainen ihminen on arvokas. Kukaan ei saa
alistaa tai halventaa toista ihmistä.
Jokainen on Jumalan silmissä kallis
ja rakas, Jumalan kuvaksi luotu.
Jesajan kirjassa ovat sanat:
”Käsieni ihoon minä olen sinut
piirtänyt.” Nämä sanat kertovat, että
jokainen on Jumalalle rakas ja Hän
tahtoo ihmisille hyvää. Rakkaudesta
ihmiseen Hän lähetti oman Poikansa
tähän maailmaan, että ihmisellä olisi rauha ja ilo sisimmässään. Palvelemalla toisiamme mekin voimme
osaltamme mahdollistaa hyvää
elämää ja iloa tässä maailmassa. 

Kuva: yhteisvastuu.fi/Katja Tahja

”MINÄ OLIN sairas ja te kävitte katsomassa minua, minä olin koditon ja
te otitte minut luoksenne, minä olin
alasti ja te vaatetitte minut”…
Nämä Vapahtajan sanat puhuttelevat kerta toisensa jälkeen. Sanat
ovat tarkoitettu herättämään meitä
toisen hädälle ja toimimaan lähimmäisen hyväksi. Ne osoittavat meille
kristityn ihmisen tavan palvella toista ihmistä.
Kristittyinä meidän tulisi osoittaa lähimmäisenrakkautta jokaiselle
asemaan tai arvoon katsomatta. Kun
me kannamme toistemme taakkoja ja
olemme lähimmäisellemme avuksi,
me palvelemme myös Jumalaa. Palvelemalla toisiamme mekin voimme
olla mahdollistamassa hyvää elämää
tässä maailmassa. Kohdatessaan ihmisen, Jeesus kysyi häneltä: ” Mitä
tahdot, että minä tekisin sinulle?”
Mekin voimme kysyä samoin ja siten
välittää toisesta ihmisestä.
On monia mahdollisuuksia tehdä hyvää. Juuri tähän aikaan vuodesta voimme osoittaa hyvyyttä ja

Auta meitä Kristuksessa
rakastamaan kaikkia.
Anna rististäsi voimaa
kutsuasi seurata.
Vk 442:5

KUUKAUDEN KOMMENTTI

VIRREN VIEMÄÄ
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja
evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka
auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen
vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Virsi 170:1
Jumala ompi linnamme,
ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme
ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja,
kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen
ja julma, hirmuinen.
Vain Herra hänet voittaa.

Kirkkopalvelut ry:n viestintäpäällikkö Salla Peltonen, www.yhteisvastuu.fi

Minun silmäni ovat
nähneet sinun pelastuksesi,
jonka olet kaikille kansoille
valmistanut: valon, joka
koittaa pakanakansoille,
kirkkauden, joka loistaa
kansallesi Israelille.

Kuva: Seinäjoen seurakunnan arkisto

Luuk.2:30-32

Virsi 170 on yksi tunnetuimpia Martti
Lutherin virsiä. Se tunnistetaan eri yhteyksistä: kirkkovuoden uskonpuhdistuksen
muistopäivästä, puolustusvoimiemme
juhlatilaisuuksista, Turun joulurauhan
julistuksesta tai Tuntematon sotilas
-elokuvasta. Virsi on suomalaisille tärkeä.
Lutherin alkuperäissävel on muokattu
helpommin laulettavaksi vuonna 1529 ja
sanat on suomentanut ensimmäisen kerran Jaakko Finno 1583. Viimeisin muokkaus tekstiin on vuodelta 1886 virsikirjan
uudistuskomitean käsialaa. Psalmivirreksikin mainittuna se pohjaa psalmiin 46 vain
alun lauseessa. Virsi saa mahtipontisessa
sävellyksessä ja voimakkailla ilmaisuilla
taisteluvirren luonteen. Se luo turvallisuutta, rohkaisee tuntemattoman tulevan
edessä. Turhan usein virrestä veisataan
vain alku ja loppu. Se ei saa oikeutta vaillinaisesti laulettuna. Se on vahva kokonaisuus vain neljällä säkeistölläänkin.
KATJA KARHUNEN, diakoniatyöntekijä
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PÄÄKIRJOITUS

Henkilöstö seurakunnan
voimavarana

S

einäjoen seurakunnassa on valmistunut sekä henkilöstösuunnitelma
että henkilöstön työhyvinvointitutkimus. Seurakunnan toiminta pohjautuu Ristin juurella -strategiaan, joka
on pohjana myös henkilöstösuunnitelmalle. Strategiassa todetaan mm., että
toimintaedellytykset turvaten huolehdimme seurakunnan työntekijöistä ja
vapaaehtoisista.
UUSI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA paneutuu pelkkien henkilöstön vähennystavoitteiden sijaan henkilöstön liikuteltavuuteen, työhyvinvointiin ja työssä
jaksamiseen eli nykyisten henkilöstöresurssien hyvään, laadukkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
Henkilöstöresurssit muuttuvat jatkuvasti, välillä äkillisestikin ja henkilöstösuunnitelmaa onkin tarkoitus päivittää
aiempaa useammin. Lisäksi tarkoituksemukaisuussyistä koulutussuunnitelma
lisätään osaksi henkilöstösuunnitelmaa.
HENKILÖSTÖN työhyvinvointitutkimuksen kyselyllä oli tarkoituksena selvittää
seurakunnan työhyvinvoinnin tilaa ja
vertailla tuloksia vuoden 2013 selvityk-

seen. Kyselyssä tutkittiin työhyvinvoinnin tilaa nyt ja sitä, millaiset asiat vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin, miten se on kehittynyt ja millä osa-alueilla
on eniten kehitettävää. Tavoitteena oli
myös tuottaa seurakunnalle tietoa siitä,
miten työhyvinvointia voidaan parantaa
edelleen.
Kyselyn perusteella seurakunnalla
on selkeät tavoitteet, tiedonkulku on
parantunut ja työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan entistä paremmin.
Esimiestyö ja johtaminen saivat kyselyssä hyvät arviot, samoin alaistaidot.
Työntekijät ovat mielestään sitoutuneita
työhönsä ja työn perustehtävä on selkeä.
SEKÄ TYÖNANTAJALLA että -tekijällä on
vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä,
ja se tapahtuu työpaikalla johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä.
Työhyvinvoinnin merkitys kasvaa entisestään, kun työntekijämäärä taloudellisen tilanteen pakottamana vähenee.
Työntekijämäärän vähetessä esimiesten
on huolehdittava työntekijöidensä jaksamisesta ja työmäärän oikeellisuudesta. Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan
tärkein voimavara. 

Armoa!

T

ammikuun lopulla päivä on jo pidentynyt. Moni huokaisee helpottuneena kaamosajan jälkeen. Vuodenvaihteessa tehdään usein
lupauksia tai toiveita oman elämän kohentamisesta. Piintyneiden
tapojensa muuttaminen ei ole helppoa, vaan siihen tarvitaan sinnikkyyttä. Toivottavasti lopussa kiitos seisoo!
VUODENVAIHDE ON myös taaksepäin katsomisen aikaa. Yksi tällainen
uutinen havahdutti. Ilmaisu ’totuuden jälkeinen aika’ oli viime vuoden
lopulla valittu vuoden sanaksi sekä englannin että saksan kielessä.
Eihän asia ei ole vieras meillekään. Joku kolumnisti totesi valitettavan osuvasti: ”Mainos-, kampanja- ja vihapuheet ajavat järkipuheen
edelle, ja ideologiat korvaavat dialogin.”

Huutelukulttuurin
sijaan tarvitsemme
keskustelua.
LIISA RANTALA,
johtava kappalainen

TIEDON LÖYTÄMINEN ei ole koskaan
ollut niin helppoa kuin nyt. Siitä
huolimatta on heitä, joiden mielestä
esimerkiksi ilmastonmuutosta taikka
Saksan holokaustia ei ole koskaan tapahtunut.
Hyvän yhteisen elämän rakentamiseen tarvitaan tietoa, siis totuuksia.
Ilman niitä päädytään vain harvoin
hyviin johtopäätöksiin.

SUOMESSA VIETETÄÄN nyt kahta merkittävää juhlavuotta. ’Yhdessä’ on
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tunnus. ’Armoa!’, muistuttaa puolestaan reformaation tunnussana.
Toivottavasti nämä toiveikkaat sanat muovaavat tätä vuotta hyvään
suuntaan. Huutelukulttuurin tilalle tarvitsemme keskustelua, jossa kohdataan toinen ihminen. Lopulta ihmisten toiveet, pelot ja unelmat ovat
hyvin samankaltaisia.

Uusi henkilöstösuunnitelma
paneutuu henkilöstön
liikuteltavuuteen,
työhyvinvointiin ja
työssä jaksamiseen.

ARMO ON keskeinen sana suhteessa Jumalaan. Kun sen ymmärtäminen
kasvaa, opimme olemaan armollisia myös itsellemme ja toinen toisillemme. Se on seurakuntamme viesti myös tänä juhlavuotena. 

PAULA PERÄLAMPI, hallintojohtaja

KIRKONMÄELTÄ

Yhdessä

J

uhlavuosi 2017 on jo hyvässä vauhdissa. Vuoden alkupuolella on jo näkynyt
vahvasti sekä Suomi100- että reformaation 500-vuotisjuhlavuosi. Kaikkien
juhlavuoden tapahtumien keskellä elämme myös arkea ja tavallista elämää.

tamaan yhdessä elämisen ja tekemisen
suuresta merkityksestä yhteiskunnassamme sekä yhteisöllisyyden voimasta
ja yhteisestä vastuusta, joka koskettaa
omaa rakasta isänmaatamme ja täällä
eläviä ihmisiä.

SEURAKUNNISSA OVAT tutut ja tarpeelliset toiminnat yhä keskeisiä. Toistuvat
vuosittaiset tapahtumat ja tempaukset
toteutuvat nekin juhlavuotena. Tästä on
hyvänä esimerkkinä juuri käynnistyvä
jokavuotinen Yhteisvastuukeräys, joka
kutsuu kantamaan vastuuta toisistamme yhdessä. Se on kuin vuosittainen
muistutus välittämisestä ja huolehtimisesta, yhdessä elämisestä.

VIIME VUODEN aikana valmistui Kirkon
tulevaisuuskomitean mietintö. Komitean tehtävänä oli pohtia kirkon ja seurakuntien tulevaisuutta, haasteita ja mahdollisuuksia.
Komitean mietinnön yhtenä tärkeänä
viestinä on, että on lisättävä seurakuntien yhteistyötä. Se sopii hyvin juhlavuoden ”Yhdessä” teemaan. Seurakunnat ovat tulevaisuudessa yhä enemmän
riippuvaisia yhteistyön tekemisestä ja
näin kantamassa myös yhteistä vastuuta
toisistaan.

SUOMI100-JUHLAVUODEN teemana
on ”Yhdessä”. Se sopii hyvin muistut-

OMAN SEURAKUNTAMME haasteet ovat
erilaiset kuin monella muulla seurakunnalla. Kotikaupunkimme Seinäjoki on
vahva kaupunkikeskus, joka kasvaa ja
kehittyy. Kaupungissa on myös alueita,
jotka ovat selkeästi maaseutua.
Seinäjoen seurakunnan mahdollisuutena onkin elämä tässä monimuotoisessa todellisuudessa. Eri tavalla eri puolilta tehtävästä seurakuntatyöstä voidaan
ammentaa oppia ja kokemuksia. Erilaiset tapahtumat ovat avoinna kaikille jne.
Muistettava on, että on välttämätöntä
jatkuvasti pohtia, miten tehdä eri työalojen ja aluiden yhteistyötä. 
”Me käymme yhtä matkaa
rukoillen kohti taivasta.
On määränpäämme yksi
ja yksi tie kaikilla.” VK 444:2

Seinäjoen
seurakunnan
mahdollisuutena
on elämä monimuotoisessa
todellisuudessa.
JUKKA SALO, kirkkoherra
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PYHÄ

TEKSTI LEENA HAUTALA ja LIISA RANTALA

Kolehti – rakkauden lahja

J

okaisessa jumalanpalveluksessa kerätään kolehti. Se on vapaaehtoinen
rahalahja, jonka tuotto käytetään
esimerkiksi diakonia- tai lähetystyöhön.

LÄHIMMÄISENRAKKAUS JA puutteessa
olevien ihmisten auttaminen kuului jo
alkuseurakunnan tapoihin. Seurakunnassa oli vahva yhtenäisyyden ilmapiiri.
Heikommista ja köyhemmistä pidettiin
yhdessä huolta.
Sama yhteisen vastuun ajatus liittyy
seurakunnan toimintaan myös nyt. Al-

Kuva: Leena Hautala

KOLEHTI JOKA
JUMALANPALVELUKSESSA
• Kolehti kannetaan jokaisessa
seurakunnan jumalanpalveluksessa.
• Kolehteja, keräystuottoja ja
lahjoitusvaroja oli vuoden 2015
tilinpäätöksessä 413 474 €. Osa
varoista tilitettiin seurakunnan
ulkopuolelle eri kohteisiin,
osa käytettiin seurakunnan
eri työmuotojen hyväksi.

MINUN SEURAKUNTANI

P

Riparimummo!
Pirkko muistelee ovelta ovelle -keräyksiä
hyvällä. Kierroksilla tuli vastaan monia
tuttuja. Yhdessäkin talossa oven avasi
perheen poika, joka huudahti iloisena:
"Täällä on riparimummo!". Pirkko ja poika olivat tuttuja Lankarin rippikoululeiriltä, jossa Pirkko toimi riparimummona
ja poika isosena.

Vapaaehtoistyön konkari
Hautalan Pirkko on tuttu näky Nurmon

KOLEHDIN KOHTEISTA osan määrittelee
kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli, osan seurakunta voi itse valita.
KOLEHTI KOOTAAN uhrivirren aikana.
Kun liturgi kattaa ehtoollispöydän, alttaripöydälle tulevat näkyviksi Jumalan lahjat ihmisille; leipä ja viini. Vapaaehtoinen
uhrilahja on ihmisten lahja Jumalalle.
Kun kolehti on kerätty, se voidaan
siunata. Kolehti rakkauden lahjana ja
kiitollisuuden osoituksena tulee kauniisti esiin siunaamisrukouksessa:
Herra, sinun omastasi me annamme,
sinun lahjaasi jaamme.
Ota vastaan meidät ja lahjamme
Jeesuksen Kristuksen tähden.
Aamen.
KOLEHDIN LISÄKSI seurakunnassa voidaan kerätä rahaa myös muilla tavoilla.
Sunnuntaina 5.2. alkaa valtakunnallinen Yhteisvastuukeräys, jonka tuotosta
osa menee kansainväliseen avustustyöhön, osa jää kotimaiseen erityiskohteeseen ja osa jää oman seurakunnan diakoniatyöhön.

TEKSTI Laura Isoluoma // KUVA Laura Isoluoma

Vapaaehtoistyöstä
iloa elämään
irkko Hautalalle Yhteisvastuukeräys on tuttu juttu. Hän on
kiertänyt ovelta ovelle lippaan
kanssa melkein kahtena vuosikymmenenä Kivisaaren ja Hyllykallion
alueella. Vuoden 2014 kierros jäi Hautalalle viimeiseksi, sillä lonkka alkoi vihoittelemaan. Mutta se ei haitannut Pirkon menoa – tänä vuonna hän osallistuu
Yhteisvastuu-lipaskeräykseen Prisman
kauppakeskuksessa.

kukirkossa apu saattoi olla esimerkiksi
ruokaa tai vaatteita. Nykyisin tämä rakkauden lahja on kätevintä kerätä rahana.
Sillä voidaan tukea esimerkiksi seurakuntatyötä Etiopiassa, maanjäristyksen
uhreja Haitilla, Raamattujen jakamista
Venäjällä tai Ruokapankkia Seinäjoella.

kappeliseurakunnan vapaaehtoistoiminnassa. Hän on toiminut aktiivisesti lähimmäis- ja asiointiavussa 90-luvun lopulta
ja ollut neljällä rippikoululeirillä riparimummona. Ystäväpalvelussakin Pirkko
on ollut mukana.
Vapaaehtoistyö antaa Pirkolle paljon. Sosiaalisena ihmisenä hän tykkää
olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tutustua erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin.
Vapaaehtoistyöstä hän on itsekin saanut
läheisiä ystäviä. Lähimmäis- ja asiointiavun porukka on muotoutunut tiiviiksi
ryhmäksi, josta auttajat itsekin saavat
tarvitessaan mm. kyytiapua.
Pirkko miettii, että jos ei olisi näin
paljoa menemistä ja aktiviteetteja, dementia olisi varmaan jo iskenyt.

Kotoisa Nurmo
Nurmon kappeliseurakuntaa ja kirkkoa
Pirkko kuvailee kotoisiksi ja itselle hyvin
tärkeiksi. Papit ovat mukavia ja hän todella tuntee kuuluvansa joukkoon.

Pirkko Hautala
on tavattavissa
Yhteisvastuun
merkeissä
Prismassa –
tietenkin lipas
kädessä.
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TINJA-MARI LAMMILA
AMMATTINI on
seurakuntapastori.
TYÖSKENTELEN Seinäjoen
alueseurakunnassa
rippikoulupappina.
HARRASTAN kokkailua

ja uintia.

ILOITSEN hitaista
aamukahveista.

T

inja-Mari Lammila toimi viime keväästä Seinäjoen seurakunnassa vs. seurakuntapastorina, ja syksyllä hänet valittiin vakinaiseen virkaan. Hän aloitti virassa vuoden alusta.
Helsingissä syntynyt Tinja on valmistunut Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta syyskuussa 2015. Aiemmin hän
on työskennellyt mm. Kemin ja Pakilan seurakunnassa nuorisotyönohjaajan viransijaisena ja tehnyt joukon ripareita eri pätkissä esimerkiksi Kuortaneella ja Espoossa. Hänet vihittiin papiksi toukokuussa
2016 ja ensimmäinen virkamääräys oli vs. seurakuntapastoriksi Seinäjoelle. Tinja-Mari kertoo alla yhdestä työpäivästään.

Keskiviikko 11.1.2017
HERÄÄN varttia vaille seitsemän, jotta ehdin juoda aamukahvini
rauhassa ennen kahdeksalta alkavaa työntekijöiden aamuhartautta.
Olisin mielelläni taittanut työmatkani kävellen, raitista ilmaa nuuhkien, mutta iltapäivän menojen vuoksi piti ajaa seurakuntakeskuksen
pihaan autolla.
HARTAUDEN JÄLKEEN jatkamme pappien ja kanttorien kokouksella, jonka jälkeen siirryn rippikoulutyön lounaskokoukseen. Muonan äärellä on sekä tehokasta että mukavaa päivittää työalaan liittyvät kuulumiset ja käydä työtovereiden kanssa yhdessä läpi tulevia
tapahtumia.
LOUNASPALAVERIN JÄLKEEN joukkoon liittyy lisää väkeä. Asialistalla ovat mm. rippileirien sähköinen laskutus, uusi tilastointi sekä
tammikuun lopun rippikoulusunnuntai.
SUNNUNTAINA 29.1. kaikki Seinäjoen seurakunnan vuoden 2017
rippikoululaiset kutsutaan Lakeuden Ristiin veisumessuun, jossa tutustutaan Nuoren seurakunnan veisukirjan riparilauluihin. Lupaan
laittaa viestiä tilaisuuden toteuttajille.

Kohti
tositoimia
Vuoden alussa on tarpeen suunnitella
tulevaa kevätkautta.
TEKSTI Tinja-Mari Lammila // KUVAT Leena Hautala

ILTAPÄIVÄLLÄ teen viikonlopun isosleirin valmisteluja. Ensimmäisen vuoden isosille tarkoitetulla leirillä saamme tutustumisen lisäksi
tarkastella leirimessun rakentamista ja erityisesti isosten jumalanpalvelustehtäviä. Oppituokiota varten valmistelen rastirataa muistuttavan työskentelyn.
PÄÄTÄN TYÖPÄIVÄNI, kun olen vielä sopinut seurakuntalaisten
kanssa muutaman ajan toimituskeskusteluille. Päivä oli poikkeuksellinen rippikoulupapin työpäivä, koska kalenterissa oli lähinnä
kokouksia aamusta iltapäivään. Joulun jälkeen on kuitenkin tarpeen
istua alas ja silmäillä kevätkautta isommalla porukalla.
TYÖKONEEN SULKEMISEN jälkeen riennän muiden työikäisten

tavoin ruokakauppaan. 
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Arvi ja Raili Kallio
viettävät ensi vuonna
60-vuotishääpäiväänsä.

A

rvi ja Raili Kallio viettävät ensi vuonna
60-vuotishääpäiväänsä. Molemmat ovat
sota-ajan lapsia. Arvin
kaksi vanhempaa veljeä olivat talvisodassa. Arville on jäänyt
mieleen Vaasaan lentävien venäläisten
pommikoneiden jyrinä. Railin isä oli sodan aikana Äänislinnassa ja veli sodassa
sen loppuvaiheessa.
Ylihärmässä syntyneen maalaistalon
pojan lähtö koulutielle ei ollut itsestäänselvyys. Opettaja ehdotti kouluun pyrkimistä. Arvia ajatus nauratti, mutta veli
kannusti ja vanhemmat eivät vastustaneet. Herännäiskodin poikana Arvi piti
keskikoulussa kauluksetonta körttitakkia, lukiossa isä antoi luvan pukeutua
niin kuin tahtoo. Ylihärmän keskikoulun jälkeen tie Lapuan yhteiskouluun
aukeni helposti. Arvostetulle ja pelätyllekin rehtorille Hilja Riipiselle riitti, että
saksan kielessä oli kiitettävä. Arvi on
kotikylänsä toinen ylioppilas.
Lukiossa kypsyi pappiskutsumus.
Mielessä oli ollut myös rakennusmestarin ammatti, puutyöt ovat olleet aina
Arville mieluinen harrastus. Helsingissä
asunto järjestyi Heränneiden Ylioppilaskodista, jossa solmiutui vahvoja elinikäisiä ystävyyssuhteita. Yliopistossa
voimakkaimmin Arviin vaikutti dogmatiikan professori Osmo Tiililä, joka oli
väkevä julistaja. Sen ajan ylioppilaat kävivät kuulemassa Tiililää myös kirkossa.

Monia matkoja
Arvi Kallio vihittiin papiksi Lapualla keväällä 1960, jolloin nuoret papit saivat
lyhyitä virkamääräyksiä. Vuoden aikana
Kalliot ehtivät asua Laihialla, Evijärvellä
ja syksyllä Arvi määrättiin Ylistaron vt.
kirkkoherraksi.
- Ylistaro tuntui aivan liian vanhurskaalta seurakunnalta minulle, mutta silloin syntyi rakkaus tähän seurakuntaan,
muistelee Arvi. Pihtiputaalla vietettyjen
neljän vuoden jälkeen Arvi Kallio valittiin 1965 Ylistaron kappalaiseksi, jota
virkaa hän hoiti lähes 30 vuotta. Arvi
tosin sanoo hoitaneensa virkaa yhdessä
Railin kanssa, Kalliot ovat aina liikkuneet
yhdessä. Raili on toiminut opettajana.
Ylistarossa oli 1960-luvulla paljon
seuroja, vapaapäiviä ei laskettu. Illat kylillä venyivät pitkiksi. Päivi-tyttären ollessa pieni Raili murehti kotona. Elävää
seurakuntaa oli kuitenkin ilo palvella.
Matkustaminen oli vähäistä vielä
1960-luvulla. Arvi aloitti uutena työmuotona nuorten retket ulkomaita myöten.
Monia retkiä tehtiin Norjaan. Nuoret veisasivat matkoilla paljon oma-aloitteisesti.
- Kerran eräällä vuoristoputouksella
sanoin, että veisatkaa myöhemmin ja
katsokaa nyt maisemia. Tulomatkalla
Suomen rajan lähestyessä pojat aloittivat virren: Käy isänmaataan koti ain,
kertoo Arvi liikuttuneena.
Arvin järjestämät matkat ovat laajentuneet ympäri maailmaa, usein
Israeliin, Untamalan kuoron kanssa
Amerikkaan. Raili on laulanut kuorossa
vuosikymmenien ajan.

Taivaassa
päivystetään aina
Taivaan Isä avaa ovia ja sulkee, toteaa
rovasti Arvi Kallio miettiessään elämäänsä.
TEKSTI Jukka Tuppurainen // KUVAT Hannu Keski-Heiska / Kuva-Vintti

Lakeuden Risti

Ro volorro vidicius
exerfer speria non
provit, quae nonsectiur
accabor ibusciae parum
volloremped quistius
iuntiae stiuntur.

Meitä kuljetetaan
voittosaatossa
Monet vakavat sairaalamatkat ovat katkaisseet Arvin aktiivisen palvelun seurakunnassa. Kerran suuresta leikkauksesta toipuessaan Arvi kuuli sairaalassa
hartauden, jonka teemana oli "Mutta
kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa."(2 Kor. 2:14) Se on ollut Arville yksi
mieleen jääneimmistä puheista.
Arvi on tarkkaavainen sanankuulija ja
muistaa puheita vuosikymmenien takaa.
Eräs seurapuhe on jäänyt myös Arville
mieleen. Puhuja oli puhunut siitä, kuinka Kristus rukoilee Isän oikealla puolella
puolestamme ja sanonut: taivaassa päivystetään aina. Arvi on ollut Palvelevan
puhelimen päivystäjänä vuosikymmenet. Yksinäisyys on lisääntynyt kaikenikäisten joukossa, on Arvin havainto.
Arvia ja Railia ei voi sanoa yksinäisiksi. Kalenterissa on yhä paljon merkintöjä. Viime vuosina leikkikaverien
ja ystävien hautajaisia on ollut eniten,

Ylistaro tuntui aivan
liian vanhurskaalta
seurakunnalta minulle,
mutta silloin syntyi
rakkaus tähän seurakuntaan, muistelee Arvi.
mutta myös muita toimituksia ja etenkin seuroja ympäri maakuntaa. Tyttären
perhe asuu Hangossa. Kauniissa kodissa
Kyrönjoen rannalla käy paljon vieraita
"korppukaffeilla".
Arvi viljelee keskusteluissa ja puheissaan hyväntahtoista huumoria. Kerran
erään sairaalareissun jälkeen Arvi oli
vielä toipilas, mutta ei malttanut perua
sopimaansa saarnaa. Sakastissa Arvi totesi: "Jos mä kuuppaan, jatkakaa." Saarna tuli pidettyä ja monia sen jälkeen.
Huhtikuussa Arvi ja Raili ovat suunnitelleet pitävänsä jälleen seurat.

Kallioiden kauniissa
kodissa Kyrönjoen rannalla käy paljon vieraita
”korppukahveilla”, ja
isäntäväki käy seuroissa
ja muissa tilaisuuksissa
ympäri maakuntaa.
Kameran takana ollut
valokuvaaja Hannu KeskiHeiska on yksi ensimmäisistä Arvin kastamista
lapsista Ylistarossa.
Kaappikello on Arvin
veistämä vuoden 1968
Ylistaron herättäjäjuhlien alttariristin puista.
Kallioiden koti rakennettiin Ookinlantielle
Kyrönjoen rantaan 1977.

ARVI KALLIO, ROVASTI
• synt. 9.10.1931 Ylihärmässä
• vihitty papiksi Lapualla 1960
• pappina, Laihialla, Evijärvellä,
Ylistarossa, Pihtiputaalla, Ylistaron
kappalainen 1965–1994
• puoliso Raili (o.s. Koskenranta)
• tytär Päivi, kaksi lastenlasta
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AJASSA
TAPAHTUMIA

Kevään konfirmaatiot
 Rippikoulujen leirikausi alkaa Seinäjoen seurakunnassa jo hiihtolomalla.
Nuoret ovat leirillä Honkiniemessä sekä Posiolla ja Taivalkoskella, joista
käydään laskettelemassa parina päivänä hiihtokeskuksissa.
Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

HONKINIEMEN HIIHTOLOMALEIRIN KONFIRMAATIO

sunnuntaina 5.3. kello 10 Ylistaron kirkossa.

POSION HIIHTOLOMALEIRIN KONFIRMAATIO

lauantaina 11.3. kello 10 Lakeuden Ristissä.

TAIVALKOSKEN HIIHTOLOMALEIRIN KONFIRMAATIO

lauantaina 11.3. kello 11 Nurmon kirkossa.

Aluevastuuryhmät kutsuvat
Sunnuntaina 5.2. klo 18 aluevastuuryhmät kutsuvat iltamessuun
Törnävän kirkkoon kaikkia seurakuntalaisia kynttilänpäivän valoisaan Kristus-juhlaan. Mukana Arja Peltoketo ja Sanna Ålander.

Kuva: Kuvatoimisto Rodeo

u
5.2. Törnävän kirkossa

Kummijoukkue S-Kiekosta
S-KIEKON E1-05 -jääkiekkojoukkue on Seinäjoen alueseurakunnan kummijoukkue
vuonna 2017. Seinäjoen alueseurakunta tukee varhaisnuorten liikuntaa valitsemalla
vuosittain kummijoukkueen. Uusi kummijoukkue on tavattu kerran pikaisesti heti
valinnan jälkeen. Jokainen kummijoukkuevuosi rakentuu omanlaiseksi kokonaisuudeksi
joukkueen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Tuki on joukkueelle sekä
henkistä että toiminnallista. Yhteistyö muotoutuu jokaisen joukkueen
kanssa omanlaisekseen. Perinteinen osa kummijoukkuevuotta on
esimerkiksi leiri seurakunnan leirikeskuksessa.
u
Lue lisää: www.seinajoenseurakunta.fi

Isovanhemmille ja lastenlapsille
Lauantaina 25.2. isovanhempi & lapsenlapsi -retki Honkiniemeen.
Retken hinta 10 €/hlö. Ilmoittautuminen päättyy 10.2. Ilmoittaudu osoitteessa: http://bit.ly/aluesrk_ilmo
u
Lisätietoja: Tiina Pihlaja, puh. 044 550 2693

Leirejä tytöille ja pojille
Nurmon poikakerholaisille Lankarissa:
pe 17.2. klo 18 – la 18.2. klo 13,
ilmoittautuminen: http://bit.ly/poikaleiri17kevät
Alueseurakunnan tytöille ja pojille Honkiniemessä:
10.–12.2. talvipoika 2017 1.–6.lk. (34 €)
10.–12.3. noin 4.–6. lk tyttöjen leiri (34 €)
Kummeille ja kummilapsille:
25.–26.3. kummi ja minä -leiri (20 €/18 €)
Ilmoittautuminen osoitteessa: http://bit.ly/aluesrk_ilmo
u
Lisätietoja: www.seinajoenseurakunta.fi

ja tämän lehden tapahtumaliitteessä

KUKA?

TEKSTI Leena Hautala // KUVA Leena Hautala

Kuin palaisi kotiin
Seinäjoelle takaisin
muuttaminen on
ollut mahtavaa.

Kerro perheestäsi
Ydinperheeseen kuuluvat mieheni ja
kaksi lasta (4- ja 2-vuotiaat) ja vierailevina tähtinä käy miehen neljä lasta
(20-, 18-,17- ja 13-vuotiaat).

TEIJA KORHONEN

Miltä tuntui palata
Seinäjoelle?
Seinäjoelle takaisin muuttaminen on
ollut mahtavaa. Matkailu Suomessa
töiden perässä päättyi tänne, mistä
lähdimme. Seurakunnan työhön palaaminen sulki toisen ympyrän.

TYÖSKENTELEN

Ylistaron kappeliseurakunnan vs. nuorisonohjaaja-diakonina.
HARRASTAN liikuntaa
monella tavalla, salilla
olo vie suurimman osan
vapaa-ajasta.
ILOITSEN perheestäni,
ystävistäni ja elämän
pienistä ihmeistä.

Millainen työyhteisö Ylistaron
kappeliseurakunnassa on?
Työyhteisömme Ylistarossa on tiivis
ja idearikas. Jokaiselta löytyy omat
vahvuudet, ja toisia autetaan. Yhteishenki on mahtava.

Miten työhön vaikuttaa ajan
jakaminen monelle työalalle?
Pääpaino on varhaisnuorisotyössä, ja
sen sekä diakonian lisäksi teen myös
nuoriso- ja rippikoulutyötä. Niiden
yhteensovittaminen on välillä haasteellista. Saan tehdä työtä eri-ikäisten
ihmisten kanssa.
Työsi parhaimmat ja
haastavimmat puolet?
Parasta on saada tehdä laaja-alaisesti
töitä, ja se on myös haaste. Työajaton
työ antaa vapauden, mutta on pidettävä vapaapäivät. Uutta oli diakonia.
Onneksi työkaverit auttavat. Rikkaus
ovat ihmiset, jotka ovat vapaaehtoisina mukana. Parhaimpiin puoliin
kuuluu työskentely lasten ja nuorten
parissa.

Lakeuden Risti

VINKKI

Kuva: Yvonne Terlinden

Kuva: Leena Hautala

IKKUNA MAAILMALLE
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Azraqin pakolaisleirillä elää 30 000 ihmistä ja yrittää selviytyä jokapäiväisestä elämästä.

mansa elämän rankan todellisuuden
keskellä.
Yhteisvastuu-keräyksen ulkomaan
kohteena on tänä vuonna Lähi-itä ja
teemana on ihmiskauppa. Kun ihminen
saa koulutusta, häntä ei huijata enää
helpolla. Kun pakolainen saa keinoja

• Naisten

illan hartaudessa johtavan kappalaisen Minna Lainimon
aiheena on Luojan meille lahjaksi antama luonto, jota voimme
toiminnallamme arvostaa ja säästää.

Yhteisvastuun teemana
on tänä vuonna
ihmiskauppa.

• Kevättä

kohti mennään ja luonto herää eloon.
Kunnioitetaan ja kiitetään siitä.

• Omassa

arjessa pienet teot, kuten valojen sammuttaminen
huoneesta poistuttaessa tai lyhyiden matkojen taittaminen auton
sijasta kävellen sekä hanojen tiivisteiden kunnosta huolehtiminen,
säästävät ympäristöä ja luontoa.

Anitta Punkari, puistopuutarhuri
Ylistaron kappeliseurakunta

elättää itsensä, hänen ei tarvitse epätoivoisena jättäytyä salakuljettajan tai
ihmiskauppiaan valheiden varaan. Monet Kirkon Ulkomaanavun opettajista
ja vapaaehtoisista Jordaniassa ovat itse
pakolaisia ja saaneet mielekästä tekemistä oman yhteisön rakentamiseksi
Aavikko ei ole vain hiekkaerämaa. Se
on mielenmaisema, jossa ei näe enää itselleen eikä perheelleen mitään toivoa.
Yksi pieni toivon kipinä, yksi pieni
vihreä alue aavikon keskellä voi muuttaa monen ihmisen elämän.

ki!

ink
ekov

MUISTOJA

Lakeuden Risti -lehti kautta vuosien
Tämä lehti aloittaa uudistettuna Lakeuden Risti -lehden 39. vuosikerran. Ensimmäinen lehti ilmestyi lokakuussa 1977, vuonna 1981 lehti
ei ilmestynyt lainkaan. Koko on lähes kautta vuosien ollut tabloid,
muutamana vuonna euro-tabloid. Uudistetun lehden koko on leikattu tabloid.

Kuva: Henna Salo

Henna Salo
seurakuntapastori
Nurmon kappeliseurakunta

Leirin asukkaat kutsuvat Kirkon ulkomaanavun aluetta vihreäksi alueeksi.

Kuva: Leena Hautala

E

Ympäristö ja luontoa säästävät asiat ja teot ovat esillä Ylistaron
kappeliseurakunnan naisten illassa 8.3. kello 18. Tapahtumaan
osallistuu vuosittain runsaasti naisia nauttien, viihtyen ja rentoutuen eri aihepiirien parissa.
• Illan

muotinäytöksen toteuttaa Halpa-Aitta Ylistarosta. Asukokonaisuuksissa otetaan huomioon pukeutumisen materiaalit
sekä lapsityövoiman kieltävät tuotanto-olot. Energiatoimisto
Thermopolis Oy tarjoaa iltaan energianeuvontaa julisteilla,
jotka sisältävät tietoa lyhyesti ja ytimekkäästi. Seurakunnan keittiöhenkilökunta tuo kattauksessa esille Reilun Kaupan tuotteita.

Keidas keskellä aavikkoa

nsin ajoimme pääkaupungista
tunnin verran keskellä aavikkoa.
Tulimme Azraqin pakolaisleirin
alueelle. Maisema oli kilometrien verran pelkkiä peltiparakkeja ja
piikkilankaa. Mieleeni tuli kymmenen
vuoden takaa käynti Auschwitzin autioituneessa tuhoamisleirissä.
Täällä kuitenkin elää tänä päivänä
yli 30 000 ihmistä, joista suurin osa on
alaikäisiä. Jordaniassa on 7,6 miljoonaa
asukasta, joista yli puolet on entuudestaan pakolaisia lähinnä Palestiinasta.
Uudet 1,4 miljoonaa pakolaista Syyriasta kuormittavat tätä pientä valtiota, jolla ei ole luonnonvaroja, ei öljyä ja mikä
pahinta: ei vettä. Suurin osa pakolaisista asuu kaupungeissa, vain noin 10 %
on tällaisilla leireillä.
Kirkon Ulkomaanavun pieni alue
leirin keskellä on ainoa vihreä keidas,
jonka näimme koko ajomatkan aikana.
Leirin asukkaat sanovatkin sitä vihreäksi alueeksi. Vihreä on kasvun ja toivon
väri. Pienen keitaan sisällä voi hetkeksi unohtaa ympäröivän todellisuuden.
Tunnen olevani turvassa.
Värikkäiden parakkien sisällä järjestetään koulutusta ja kursseja, varhaiskasvatusryhmiä ja äiti-lapsi-piirejä.
Tavoitteena on antaa erityisesti lapsille
ja nuorille mahdollisuus säilyttää unel-

Ympäristöasioita naisille Ylistarossa
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LAKEUDEN RISTI
Seinäjoen seurakunnan
tiedotuslehti
SEINÄJOEN SEURAKUNTA
• kirkkoherranvirasto
• taloustoimisto
Ala-Kuljun katu 1 A
60100 Seinäjoki
www.seinajoenseurakunta.fi
(06) 418 4111
ma–to klo 9–15
ja pe klo 9–12
SEINÄJOEN
ALUESEURAKUNTA
Ala-Kuljun katu 1 A
60100 Seinäjoki
(06) 418 4111
ma–to klo 9–15
ja pe klo 9–12
NURMON
KAPPELISEURAKUNTA
Nurmontie 3, 60550 Nurmo
(06) 418 4371

LYHYESTI

TEKSTI LEENA HAUTALA ja LAURA ISOLUOMA

Sukkia satavuotiaille ja veteraaneille

S

sata täyttäviä on Seinäjoella kuusi, viisi
naista ja yksi mies. Ensimmäiset satavuotisjuhlat ovat helmikuussa.
Sukkien lahjoittaminen sata vuotta
täyttäville on osa Suomi 100 -hanketta.

uomen 100-vuotiajuhlavuosi on
poikinut monia mukavia tempauksia. Yksi niistä on Facebook-ryhmän ”Neulomuksia sydämestä” liikkeelle laittama tempaus neuloa villasukat
kaikille Suomessa tänä vuonna sata
vuotta täyttäville.
Neulomuksia sydämestä on hyvänmielen neulontaryhmä, jonka tarkoitus
on tehdä hyvää neuloen, virkaten ja kutoen. Neulomuksia kerätään eri kohteisiin hyväntekeväisyytenä. Vuonna 2016
ryhmä lahjoitti yli 2400 neulomusta ympäri Suomea.
Seinäjokelaiset Pirkko Piuhola ja Sirpa Puska ovat ryhmän jäseniä. He lupautuivat neulomaan sukat seinäjokelaisille
sata vuotta täyttäville. Kirkkoherranvirastosta he selvittivät, että tänä vuonna

Villasukat veteraaneille
Nurmon kappeliseurakunnan vapaaehtoiset ottivat osaa Facebookissa julkaistuun Villasukat veteraaneille -tempaukseen, joka on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Käsityökamarilaisten, Ylijoen sukka- ja
nuttupiiriläisten sekä muiden käsityötaitoisten tuotoksena oli yhteensä noin 130
paria Suomi100-juhlavuoden sukkamallia, joka suunniteltiin varta vasten ja
ainoastaan kyseiselle Facebook-ryhmälle. Tempauksen tavoitteena on kutoa ja

toimittaa villasukat jokaiselle Sotiemme
veteraanille tämän vuoden itsenäisyyspäivään mennessä.
Villasukkia varten on saatu lankalahjoituksia Minimanilta ja Kivipurosta, ja
vapaaehtoiset ovat hyödyntäneet myös
omia lankojaan.
Sukkien jakelun organisoi Facebook-ryhmän ylläpitäjät ja he aloittavat
urakan pohjoisesta, laskeutuen kohti
etelää. Tästä johtuen nurmolaisten kutomat sukat eivät välttämättä mene jakoon Etelä-Pohjanmaan alueella, vaan
siellä, missä jakelijoilla on tarvetta.
Villasukkien neulomisohjeet sekä
vyöte, johon valmiit sukat pakataan,
löytyvät Facebook-ryhmästä. Vyötteessä
on Suomi100-logo, kiitosteksti veteraaneille, sekä sukan koko ja kutojan nimi.

PERÄSEINÄJOEN
KAPPELISEURAKUNTA
Kirkkotie 2
61100 Peräseinäjoki
(06) 418 4411

Julkaisija ja kustantaja:
Seinäjoen seurakunta
Päätoimittaja:
Liisa Rantala
Toimitussihteeri:
Leena Hautala
Toimitusneuvosto:
Laura Isoluoma
Ville Järvinen
Leena Hautala
Minna Lainimo
Sanna Martzahn
Liisa Rantala
Markku Ylinen
Layout: I-print|plus
Sivunvalmistus:
Laura Isoluoma
Kannen kuva:
Kuva-Vintti / Hannu Keski-Heiska
Paino: I-print Oy
Joutsenmerkitty painolaitos,
lupanumero 4041 0895
Tilaushinta: Seinäjoen
ulkopuolelle 10 € / vuosi
Tilaukset: 050 339 2904 tai
leena.hautala@evl.fi

Pirkko Piuhola (etualalla) ja Sirpa Puska
ovat huolehtineet sukkien kutomisesta
seinäjokelaisille tänä vuonna sata vuotta
täyttäville.

Veteraaneille neulottuja villasukkia pakattiin vyötteisiin Hyllykamarilla joulukuulla.

Hääyö Lakeuden Ristissä

H

ääyö -tapahtumaa vietetään Seinäjoen seurakunnassa perjantaina 17.2.2017.
Vihkiaikoja Lakeuden Ristiin ja Lakeuden Ristin kappeliin on mahdollista
varata kirkkoherranvirastosta numerosta 06 418 4901. Ensimmäinen vihkiaika
on klo 20.17. Lakeuden Ristissä. Tuolloin vihitään useampi pari yhtä aikaa ja
vihkimisessä laulaa Antti Railio.
Enemmän yksityisyyttä haluavat voivat varata oman vihkiajan puolen tun-

Seinäjoen seurakunnan jäsenille mainoskieltotalouksiin
maksuton osoitteellinen lehti
pyydettäessä.

Jakeluvalitukset:
Posti, 0200 71 000
Seuraava lehti ilmestyy:
perjantaina 7.4.2017

Kuva: Kuvatoimisto Rodeo

Kaupalliset ilmoitukset:
Mainosseppo, 0400 954 747
Ilmoitustrafiikki:
leena.hautala@evl.fi tai
lakeudenristilehti@evl.fi

Kuva: Laura Isoluoma

Kuva: Leena Hautala

YLISTARON
KAPPELISEURAKUNTA
Markinsalontie 2 b
61400 Ylistaro
(06) 418 4200

nin välein klo 21–23.30.
Sedun hiusalanopiskelijat tekevät
pareille kampauksia edulliseen hintaan
perjantaina päivällä. Tiedustelut ja varaukset: margit.pirjamo@sedu.fi.
Valokuvaaja Taina Renkola on vihkimisissä mukana. Hän tallentaa ikimuistoisen hetken ja häneltä saa muutamia
kuvia tilaisuudesta maksutta sekä lisäkuvia lisämaksulla. Valokuvaajaan voi
tutustua ja tiedustella yksittäiskuvien
ottoa: www.tainarenkola.fi
Seurakunta tarjoaa kahvit ja Ojalan
Pakari kakkua hääpareille ja heidän läheisilleen vihkimisen jälkeen seurakuntakeskuksessa. Häävieraiden on mahdollista käydä kuvauttamassa itsensä muistoksi hääparille photobooth-tyyliin kahvien
lomassa. Hääpari saa kuvat itselleen.
Ennen vihkimistä on avioliiton esteet
tutkittava kirkkoherranvirastossa. Se on
parasta hoitaa hyvissä ajoin, viimeistään
7 päivää ennen vihkimistä!
Lisätietoja saa pastoreilta Merja Lampila ja Sanna Ålander sekä kanttori Anu
Vuorenmaalta. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi. Hääyön
järjestää Seinäjoen alueseurakunta. 

82,2 %
Kirkkoon kuuluvia
Seinäjoella
 SEINÄJOKELAISISTA NOIN 82,2 %
kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon eli on seurakunnan jäseniä. Väkiluku oli alustavan tiedon mukaan
vuodenvaihteessa 51 698.
Koko valtakunnassa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 71,9 %
väestöstä.
Seinäjoella erosi viime vuonna kirkosta 530, liittyi 208. Vuonna 2015
eronneita oli 580, liittyneitä 188.
Kastettuja oli 646, kuolleita 460. Seurakuntaan muutti 2 424 ja seurakunnasta 2 139 henkilöä.
Ruotsia äidinkielenään puhuvia seurakunnan jäsenistä oli viime
vuonna 108 ja saamenkielisiä 5. 

Lakeuden Risti

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

35 v

HAUTAKIVIKAIVERRUS

Veli Sarén

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

HIRVILAMMI

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

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

HAUTAKIVIPALVELU
Erkki Nevala

Luottamuksen arvoinen

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681
Seinäjoen talousalueella

Valtionkatu 2, Valtionkatu
Seinäjoki 2, Seinäjoki
Valtionkatu
2,0400
Seinäjoki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06)
41
41567
416 S:joki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06)(06)
41
41
416
S:joki
puh.
1416,
puh.
(06)
1416,
0400
567
115
Valtionkatu
2,41
puh.
41 41115
416 S:joki
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
416(06)
S:joki
Valtionkatu
puh.
(06) 0400
41 4141
416
S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
puh. (06)2,414
1416,
567
115
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
41
41
416
S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
● Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
● Fysioterapia
● Hieronta
● Fysikaaliset
hoidot
● Kotikäynnit
● Lymfaterapia

Kalevankatu 25, puh.
06 423 1100
SEINÄJOEN
FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY

Takalan Asianajotoimisto
Jukka25
Leppänen Oy
Kalevankatu
Toimintaa 60 vuotta - vuodesta 1954
AA Lauri Leppänen ja AA Suvi Hakola
Testamentti - perunkirjoitus - perintöoikeus

puh. (06) 423 1100

Puh. (06) 414 7303 - info@aatsto-takala.ﬁ - www.aatsto-takala.ﬁ

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

puh. (06) 414 3686

Avoinna ma-pe 9-18
la-su 9-15
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Seinäjoen ja Nurmon
Kukka ja Hautauspalvelu Oy
050-358 6079, päivystys 24/7 Niskala

• arkut • uurnat • kuljetukset
• saattohartaus • kukat...
CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

Suuri kiitos
Seinäjoen seurakunnan työntekijöille ja
seurakunnan matkoilla mukana olleille
vuosikymmeniä kestäneestä hyvästä yhteistyöstä
Terveisin

MUSTAJÄRVI

Mikko, Matti ja Seija

HAUTAKIVET
HAUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija
Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
Raimo
Puumala
Mäenpääntie
237
KAUHAVA
Mäenpääntie
puh. 0400237
164KAUHAVA
554

puh. 0400 164 554
raimo.puumala@hautakivisuunnittelu.ﬁ

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

Puh. 06 434 6420
www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

RaimoRintamäki
Rintamäki
Raimo
040032
0325076
5076
040
myynti@suojainexpertti.fi
myynti@suojainexpertti.fi

TAVOITTEEMME
ON
PARASPALVELU
PALVELU
ON
PARAS
www.hautakivisuunnittelu.ﬁ TAVOITTEEMME
Meiltä kaikki
henkilösuojaimet
- kilpailukykyiseen hintaan!
Rengastie7,7,60120
60120Seinäjoki
Seinäjoki
Rengastie

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

Jätehuollon

www.tervajoenkiviveistamo.fi

PALVELUT
& kierrätystuotteet

Palvelemme
ma-pe 9-18, la 8.30-15
Olemme muuttaneet!

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

Väinämöinen 2
60120 Seinäjoki
puh. 06 414 0860
posti@ar-kukka.fi

Ilmoita Lakeuden Risti -lehdessä!

AR-kukka,
Citymarket Päivölä

1997–2017

KIERTOKAUPPA.fi

LYHYESTI

www.suojainexpertti.fi
www.suojainexpertti.fi

Lisätiedot: Mainosseppo puh. 0400 954 747

TEKSTI LAURA ISOLUOMA

P

eräseinäjoen vuoden 2017 ensimmäisiä kinkereitä vietettiin Annala-Valkeajärven kinkeripiirissä
Jaana ja Jari Holman isännöimänä. Paikalla oli reilut 30 osallistujaa, niin rippikoulunuoria kuin kyläläisiäkin.
Perheen tytär Sonja on ensi kesän rippikoululaisia ja oli kinkereillä rippikoulukavereidensa kanssa hakemassa leiman
riparipassiin. Perheen äiti Jaana on käynyt aikoinaan myös Peräseinäjoella rippikoulun ja tuolloinkin kinkerit liittyivät
rippikouluun. Myös silloin rippikouluun
kuului vihko, jossa oli valmiiksi erilaisia
tehtäviä, esimerkiksi piti kirjata jumalanpalveluksista virret tai saarnasta pääasia,
kinkereihinkin liittyen oli joku tehtävä.
Jaana muistelee, että Hietalan Irja piti

tuolloin kinkerit Jaanan kummien luona.
Muita rippikoululaisia ei kinkereillä ollut
Jaanan lisäksi, koska Siltalan kylä oli sen
verran pieni. Kinkereillä veisattiin, mutta
tenttausta ei ollut entisaikojen malliin.
Tammikuiset kinkerit olivat nykyajan
nuorelle polvelle ensimmäinen kerta,
toki parin luona on kinkerit aiemmin
järjestetty. Seurakunnan toiminta on
nuorille tuttua seurakunnan kerhoista
ja Solina-kuorosta.
Eräs kinkerikävijä kertoi nuorille,
miten kinkerit olivat erilaiset hänen aikanaan. Kuri oli tiukka ja 10 käskyä piti
osata. Jos ei osannut, joutui kertaamaan
seuraavalla kerralla jumalanpalveluksessa tai kinkereillä.
Jaana Holma harmittelee, että nyky-

Kuva: Laura Isoluoma

Sukupolvet kinkereillä

Sonja Holma (3. vasemmalta) ja kaverit osallistuvat ensi kesänä Ahonniemen ja yksi heistä
Posion rippileirille. Riparilaiset hakivat kinkereiltä merkinnän rippikoulukorttiin.
aikana ihmisillä on niin monenlaista aktiviteettia, että kinkereillä käymiselle ei
ole aikaa. Kinkerit on kokoontumispaik-

ka kyläläisille, jossa hengellisen teeman
lisäksi puidaan myös kylän asioita ja
vaihdetaan kuulumisia. 
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PAPPI PAKISEE

UUTISPALAT

Ikisuosikki Maria suosituin

Lutherin
ummetus

M

VUONNA 2015 kaikissa nimissä kärjessä
olivat Maria ja Juhani ja ensimmäisissä
etunimissä Eevi, Vilma, Elias ja Leevi.
VUONNA 2016 kastettiin 645 lasta, tyttöjä 339, poikia 306. Eri nimiä oli kas-

Seinäjoella kastettiin viime vuonna poikkeuksellisesti poikia vähemmän kuin tyttöjä.
tetuilla tytöillä 322, pojilla 253. Ensimmäisiä etunimiä oli käytössä tytöillä 187
ja pojilla 157. 
u
Lue lisää: www.seinajoenseurakunta.fi

Nurmon VPK luovutti perinteisen joululahjarahan Nurmon kappeliseurakunnan diakoniatyölle jaettavaksi vähävaraisille nurmolaisille lapsiperheille. Paloasemalla järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana luovuttajista Mauno Peltokoski (vas.), vastaanottajista
Kati Latikka, Katja Kankaanpää, Marjo Niskanen, ja luovuttajista Martti Välimaa sekä
Juhani Mäki-Teppo.

Kuva: Juhani Mäki-Teppo

ENSIMMÄISISSÄ ETUNIMISSÄ tyttöjen
suosikkinimet olivat Aada ja Eevi (9),
poikien nimissä Eetu ja Eino (9). Listalla seuraavina olivat Elli (8), Olivia ja
Sofia (7), poikien listalla Niilo, Onni ja
Valtteri (7).

Kuva: Kirkon kuvapalvelu/Sanna Krook

aria oli taas suosituin tytön
nimi Seinäjoen kastetuissa
vuonna 2016 kaikkien tytöille
annettujen nimien joukossa. Pojilla suosituin kaikissa nimissä oli Mikael.
Marian sai joksikin nimekseen 35
tyttöä, Mikaelin 27 poikaa. Seuraavina
suosiossa olivat tytöillä Sofia (34), Emilia (22) ja Amanda (20). Poikien listassa
ovat seuraavina Johannes (24), Juhani,
Matias ja Onni (19).

R

eformaation merkkivuosi on alkanut. Ajatellaanpa, mitä kaikkea yksi saksalainen munkki sai
aikaan menemällä naimisiin nunnan
kanssa ja kääntämällä Raamatun
kansan kielelle. Moni asia olisi toisin,
jos uudet ajatukset olisi pysäytetty
Suomen rajoille. Oman kylän pojista
Agricola innostui aatteista ja sivutuotteena syntyi pohja kirjakielelle.
Kansa luki ja ymmärsi monta asiaa.
Sankareista annetaan usein siloteltu kuva. Heidän onnistumisensa
jäävät elämään, mutta pöhköyksiä
ei juuri muistella. Lutheristakin jätetään usein kertomatta, että iäkkäämpänä miehenä hän itsekin arveli
kovettuneensa. Tuli kai huudettua ja
raivottua lähimmille.
Erityistä huutia saivat juutalaiset,
kun eivät älynneet kääntyä kristityiksi. Välillä kielenkäyttö oli sellaista,
että vieläkin nousee kasvoille puna,
kun ajatuksia lukee. Joku moitti jo silloin, että oluthuuruissa Luther puhui
sekavia. Reformaattori puolustautui:
Parempi ajatella oluttuvassa kirkkoa,
kuin kirkossa oluttupaa.
Nyt ollaan huolissaan kansan
roikkumisesta sosiaalisessa mediassa. Mitähän uskonpuhdistaja sanoisi
nyt? Parempi ajatella somessa kirkkoa
kuin kirkossa somea?
Perheen ja parisuhteen kysymykset olivat Lutherille tärkeitä. Mies oli
perheen pää, mutta hän arvosti lapsia
ja vaimoaan. Jumalan lahjoja he olivat, ja miehet, jotka eivät kunnioita
vaimojaan, ovat suurimpia pölhöjä.
Iso päätös oli sekin, että tämä ra-

Nyt ollaan huolissaan
kansan roikkumisesta
sosiaalisessa mediassa.
Mitähän uskonpuhdistaja sanoisi
nyt? Parempi ajatella
somessa kirkkoa kuin
kirkossa somea?
MARKKU ORSILA, perheneuvoja

kastava isä ei täyttänyt oman isänsä
unelmia, vaan halusi kulkea oman
polun.
Ristiriitainen mies. Monet ajatukset jäävät vaivaamaan. Luin äsken
artikkelin, joka piirsi kuvaa myös
sairastelevasta tohtorista, jonka lempiruoka oli paistettu silli ja jatkuvana
vaivana sitkeä ummetus. Tämmöisistä vaivoista reformaatio rakentui. Ei
ollut täydellistä, eikä tullut. Pohjatyö
on juuri siksi loistava ja kehottaa jatkamaan uudistumista.

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi
Ps. Kaikkein tärkeintä oli Lutherin
mukaan armo ja sen tuo tähän maailmaan yksin Kristus! 

Kirja sureville

Kuva: Markku Orsila

K

uoleman edessä on paljon kysymyksiä, joihin meillä ei ole vastauksia.
Seinäjoen seurakunta on kustantanut läheisensä menettäneille annettavan kirjan ”Lämmin osanotto”.
Kirjassa ovat kirjoittajina seurakunnan työntekijöitä. Kirjoittajat tuovat
esiin työnsä ja omien kokemustensa
myötä joitakin näkökulmia siitä, mistä
surun pimeydessä voi löytää toivoa ja
lohdutusta.
Kirjaa valmistelleessa työryhmässä
olivat mukana johtava kappalainen Liisa Rantala, diakoniatyöntekijät Kirsti
Esala ja Kati Latikka sekä viestintäjohtaja Leena Hautala. Kirjan ulkoasu on
tiedottaja Laura Isoluoman. 

