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SANA

KATRI TUOMIHARJU, lähetys- ja monikulttuurisuustyön sihteeri

Toivon siemeniä
KUULOSTAAHAN SE. Kristus kärsi ja
kuoli, uhrasi itsensä puolestamme.
Emme voi ansaita mahdollisuutta
uuteen elämään omilla teoillamme.
Meidän ei tarvitse. Olemme pelastettujen joukossa yksin uskosta, yksin
armosta, yksin Kristuksen tähden.
Kysyin sinulta, että saanko rukoilla
puolestasi. Vastasit kyllä. Rukoilen,
että Kristus saa hoitaa ja kasvattaa
sinua elämän veden virroilla, niin
että saat kasvaa ja kukoistaa, tulla
Kristuksen seuraajaksi ja löytää tien
ikuisen elämän lähteelle. Siemen on
nyt istutettu, suokoon Taivaallinen
Isämme sille kasvun! 

Kuva: pixabay.com

OLI PIENI hetki elämässäni, kun
keskustelin kanssasi. Kipuilit elämää syvempien kysymystesi kanssa.
Kerroit kuoleman jälkeisestä elämästä. Kerroit, että uskosi mukaan
ihminen voi saada sitä paremman
elämän kuoleman jälkeen, mitä paremmin hän elää. Saat uuden hahmon kuoltuasi. Saatat elää uuden
elämäsi esim. perhosen muodossa.
Tulet kaukaa. Maailma, jonka keskellä olet elänyt, on hyvin toisenlainen kuin elämä täällä Seinäjoella.
Lopuksi kysyt minulta, uskonko
kuoleman jälkeiseen elämään. Kerron, että uskon, mutta vähän toisella
tavalla kuin sinä. Sain kertoa sinulle evankeliumin ilosanoman. Sinä
kuuntelit hiljaa ja lopuksi ihmettelit:
”Kuulostaa ihmeelliseltä!”

KUUKAUDEN KOMMENTTI

VIRREN VIEMÄÄ
Rakkauden tekona kerjäläinen neuvoo toiselle
kerjäläiselle, mistä löytyy leipää, joka ravitsee
sekä sielun että ruumiin.

Virsi 924:2
Takana aavikon ja
vuorten janoisten,
saartavien tulvavetten
tuolla puolen
yöhöni kuiskaan
voimattoman rukouksen:
Sinä tiedät kaiken,
elän taikka kuolen.

Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee.
Sak. 9: 9-10

Kuva: Seinäjoen seurakunnan arkisto

D.T. Niles, srilankalainen teologi

Laulun avainsanat ovat ’saartavien
tulvavetten tuolla puolen’. Olevaisuuden
raja häipyy. Ollaan tuolla puolen, mutta
toisaalta katsotaan omaa olemista tältä
puolen, laulun sanoittaja Kaija Pispa
sanoo.
Kaija Pispa pohtii kaipauksen olemusta:
- Inhimillinen kaipaus ja ikävä kohdistuvat
taakse jääneisiin tai menetettyihin aikoihin ja paikkoihin, mutta voivat tähytä
myös tulevaan ja toisaalle.
Laulu syntyi Kaija ja Jaakko Löytyn
yhteistyönä, Senegalista paluun ja vierauden tunteen ahdistuksessa 1995 Suomen
Lähetysseuran vuosijuhlille.
Ihminen on hyvä rikkomaan ja mitätöimään elämää. Eikö meitä kutsuta elämään Jeesuksen mallin mukaan: suojelemaan haurainta ja näkemään arvottoman
arvon, oivaltamaan armon merkityksen
elämän ja kuolemankin pyörteissä?
Jospa elämä havahduttaa ja vaatii näkemään toivoa elämässä ja kuolemassa.
PIA KETOLA, lähetyssihteeri
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PÄÄKIRJOITUS

Taas selvittiin yhdestä vuodesta

V

uosi 2016 on saatu kirjoihin ja
kansiin tasekirjan muodossa.
Taloudessa selvittiin taas yhdestä vuodesta. Tulos muodostui ylijäämäiseksi, kun tavoitteeksi oli asetettu
ns. nollatulos. Vajaan 0,5 milj. euron
ylijäämästä 0,2 milj. euroa tuli satunnaistuottona tontin myynnistä ja lähes
sama summa yhteisöverotuottona, joka
loppuu tämän vuoden kuluessa.
TULOSLASKELMAN HUOLESTUTTAVIN
rivi on luettavissa kirkollisverotuloissa.
Ne nimittäin vähenivät vuoteen 2015
verrattuna yli 300 000 eurolla. Verotulojen väheneminen oli näin suuri, vaikka
Seinäjoella työllisyystilanne on suhteellisen hyvä, jäsenmäärä kasvaa ja reilusti
yli 80 % kaupunkilaisista on seurakunnan jäseniä.
Selitys verotulojen vähenemiselle
löytyy tekijöistä, joihin emme voi itse
vaikuttaa ja joita on vaikea hahmottaa.
Alentuneiden tilitysten syynä on, että
kirkollisveron maksuunpantu määrä
aleni vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi valtionvarainministeriössä
oli arvioitu seurakuntien osuus verovuoden 2015 ansio- ja pääomatuloista liian
suureksi. Marraskuuhun 2016 saakka

laskennalliset jako-osuudet perustuivat vuoden 2014 tietoihin. Verovuotta
oli tilitetty lokakuuhun asti etukäteen
enemmän kuin olisi pitänyt. Kun vaikutus korjattiin marraskuussa, Seinäjoen
seurakunnalle tuli peräti 372 000 euron
negatiivinen oikaisu eli verottajalle jouduttiin maksamaan takaisin aiemmin tilitettyjä verotuloja. Kun oikaisu tehdään
vuosittain vasta marraskuussa, koko tilivuoden lopputulosta on erittäin vaikea
ennakoida.
VIIME VUONNA henkilöstökulut alenivat lähes miljoonalla. Selityksenä on
mm. alueen it-henkilöstön siirtyminen
Seinäjoen seurakunnasta kirkkohallituksen alaisuuteen sekä tehtävien uudelleen jakaminen ja organisoiminen.
Henkilökunta väheni hallinto- ja toimistotyössä ja lisääntyi seurakuntatyössä eli
muutos oli seurakunnan perustehtävää
ajatellen oikeansuuntainen.
TAAS SELVITTIIN yhdestä vuodesta
ja niin selvitään tulevistakin, kunhan
määrätietoisesti jatketaan talouden tasapainottamista ja kehitetään toimintaa
talouden realiteetit huomioiden. 

Selitys verotulojen
vähenemiselle löytyy
tekijöistä, joihin emme
voi itse vaikuttaa ja joita
on vaikea hahmottaa.

Yhteisessä pöydässä

O

li pieniä vieraita käymässä ja katettiin yhdessä iltapalapöytää.
Kaikki oli jo valmiina, kun ekaluokkalainen vielä kipaisi jonnekin. Pian hän palasi, kädessään juuri kirjoitettu muistilappu:
”O-ta kaik-ki jon-ka syöt!”
Koulussa oli selvästikin jo ehditty opetella hyviä ruokailutapoja. Niitä
taitoja tarvitaan elämän matkalla. Vastaan tulee monenlaisia ruokailuhetkiä monien eri ihmisten kanssa.
SANOTAAN, ETTÄ ateriayhteys on yksi syvän ystävyyden osoitus. Usein
se pitää varmaan paikkansa: kodin ovea ei ainakaan tämän päivän kaupunkilaiselämässä avata kenelle tahansa.
Siitä näkökulmasta Raamatun
monet kehotukset vieraanvaraisuuteen tuntuvat vähän pysäyttäviltä
ja jäävät vaivaamaan mieltä. Mitähän vieraanvaraisuus olisi meidän
aikanamme? Ystävällisyyttä, kohteliaisuutta, toisen hyväksyvää vasLIISA RANTALA,
taanottamista? Vai myös jotakin niin
johtava kappalainen
jokapäiväistä kuin ruoan ja juoman
tarjoamista?
Keille tulisi olla vieraanvarainen?
Omille ystäville? Tuntemattomille? Vieraasta maasta ja kulttuurista tulleille? Tuo liittyy myös siihen, että keiden kanssa uskaltaudumme ryhtymään
juttusille. Kiinnostus ja avoimuus toisia ihmisiä kohtaan voi joskus avata
hyvinkin mielenkiintoisia ja syvällisiä yhteyksiä.

Mitähän vieraanvaraisuus olisi
meidän aikanamme?

EHTOOLLISPÖYTÄ ON yksi tärkeä yhteinen ateria. Siinä me, eri näköiset
ja eri väriset, monin eri tavoin ajattelevat, olemme yhdessä koolla. Meitä
yhdistää se, että haluamme olla Jeesuksen ystäviä.
Unelmani seurakunnasta on, että se olisi kuin lämmin koti. Paikka, jossa
jokainen voisi tuntea itsensä sydämellisesti tervetulleeksi.
Ehkä siihen on vielä matkaa. Mutta rakennetaan yhteyttä määrätietoisesti! Kokoonnutaan yhteiseen pöytään, armon palasten äärelle. Etsitään
suuntaa, miten matkaa jatketaan yhdessä! 

PAULA PERÄLAMPI, hallintojohtaja

KIRKONMÄELTÄ

Kohtaamisia

S

eurakuntamme toimintakertomus
vuodelta 2016 on juuri valmistunut. Tämä kertomus sisältää paljon
lukuja niin taloudesta kuin toiminnasta. Talouden luvut kertovat siitä, miten
seurakunnan rahavaroja käytetään seurakunnalliseen toimintaan eli ihmisten
keskellä tehtävään työhön ja sen mahdollistamiseen. Toiminnan luvut taasen
kertovat tehtävän työn laajuudesta ja
tavoittavuudesta.

nen laaja-alainen seurakuntatyö. Siinä
eri toimintojen kautta kohdataan laajasti erilaisia ihmisiä eripuolilla seurakuntaa. Tärkeitä ovat ihmisen eri elämänvaiheisiin liittyvät kohtaamiset. Vuonna
2016 kastettiin 646 lasta, konfirmoitiin
689 rippikoululaista, vihittiin 189 pariskuntaa, siunattiin 460 vainajaa. Näiden
toimituksien yhteydessä kohdattiin niissä mukana olleita ihmisiä, sukulaisia ja
ystäviä tuhansittain.

KOHTAAMISEN KIRKKO on Suomen kirkon toiminnan suuntana vuosina 20162020. Tähän samaan kohtaamiseen, sen
tärkeyteen ja sen käytännön toteuttamiseen omassa seurakunnassammekin on
sitouduttu.
Millaisia kohtaamisia siis vuonna
2016 oli? Tärkeää oli ja on aina tavalli-

TÄMÄN KAIKEN edellä mainitun lisäksi
Seinäjoen kaupunki vilkkaana tapahtumakaupunkina vaikuttaa seurakunnan
toiminnassa. Erilaiset suuret ja pienet
tapahtumat tuovat vuosittain väkeä
Seinäjoelle ja monissa niistä on myös
seurakunnalla mahdollisuus kohdata
ihmisiä. Viime vuoden Asuntomessut

ovat tästä hyvä esimerkki. Asuntomessukuukauden aikana seurakuntamme toimipisteellä messualueella kohdattiin n.
20 000 ihmistä. Tämä oli yksi erityinen
tapa muistuttaa kirkon ja seurakunnan
mukana olosta elämän keskellä.
VAIN KESKELLÄ elämää näkyvä ja elävä
seurakunta voi arjen ja juhlan keskellä
toteuttaa perustehtäväänsä, evankeliumin sanoman levittämistä.
Toivotan riemullista ja siunattua pääsiäistä lisävihkon virren 943:3 sanoin:
”Ylösnoussut, nyt kanssamme kuljet.
Sinä elät vierellä jokaisen.
Sinut kaikissa tahdomme nähdä.
Kutsut meitä työhön ja rukoukseen.” 

Tärkeitä ovat
ihmisen eri
elämänvaiheisiin
liittyvät
kohtaamiset.
JUKKA SALO, kirkkoherra
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PYHÄ

TEKSTI ARJA PELTOKETO

Pääsiäinen kastepäivänä

Kuva: Arja Peltoketo

P

ääsiäinen ja kaste liittyvät läheisesti toisiinsa. Varhaiskristillisessä kirkossa erityisesti pääsiäisestä tuli kastepäivä, jolloin
uusia jäseniä liitettiin seurakuntaan.

Kaste siirtää meidät synnin, kuoleman ja
pahan vallasta ikuisen elämän perilliseksi. Kasteessa meidät otetaan Kristuksen
omaksi ja pelastuksen yhteisön, kirkon
jäseneksi.

PÄÄSIÄISEN SANOMAA toistaen kaste
yhdistää kastetun Kristuksen kuoleman
ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Kaste on ensinnäkin kuolemista ja haudatuksi tulemista. Ja toiseksi se on kuolleista heräämistä.
Tämän symbolisena merkkinä kastettavat on aikoinaan upotettu veteen.
Siinä vanha elämä painui kuin hautaan.
Vedestä ylös nostaminen kuvasi uuden
elämän alkamista. Nykyään pappi valelee kastettavan pään vedellä ja sanoo:
”Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen”.
Vedellä valeleminen ja Jeesuksen
kastekäskyn mukaiset sanat tuovat kastettavalle Jumalan kaiken rakkauden,
armon, hyväksynnän ja siunauksen.

PÄÄSIÄISYÖN MESSUSSA Jeesuksen
ylösnousemuksen tuomaa uuden ajan
todellisuutta kuvaa Kristus-kynttilä.
Tavallisesti se sytytetään kastemaljan
viereen. Kristus voitti kaikki pimeyden
vallat, hän toi maailmaan valon.

TEKSTI Leena Hautala // KUVA Leena Hautala

Isonen, vanha ja
kahvilatyöntekijä

H

2012.
Selvää oli aloittaa rippikoulun jälkeen alueseurakunnassa isoskoulutus,
joka kesti kaksi vuotta. Isoskoulutuksen
jälkeen Hannu jatkoi vielä vuoden kestävässä vanhakoulutuksessa.
Kesästä 2014 saakka Hannu on toiminut Honkiniemen rippikoululeireillä
ja päivärippikoulussa isona ja vanhana
lukemattomia kertoja. Viime kesänä hän
työskenteli kahdessa päivärippikoulussa
ja yhdellä leirillä.
- Olin kesällä 2016 Seinäjoen seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä Palveluoperaatio Saappaassa Provinssirockissa
ja olen menossa sinne myös tulevana
kesänä. Olen ollut myös varhaisnuorten
tapahtuma Big Nightissa ohjaajana, kertoo Hannu.
Aktiivinen nuori mies toimii nyt nuorisokahvila Kismuksessa kahvilatyöntekijänä. Kismus on nuorille avoinna vii-

PÄÄSIÄINEN ON mitä parhain päivä viettää kastejuhlaa ja muistaa omaa kastetta. Jo nyt pääsiäinen ja kaste ennakoivat
kerran lopullisesti toteutuvaa ylösnousemuksen riemua. 

Sunnuntain jumalanpalveluksessa kastepuuhun kiinnitetään pieneen lehtikuvioon kirjoitettu kastetun nimi. Näin hän
on seurakunnan uskon ja esirukousten
kannettavana.

MINUN SEURAKUNTANI

annu Kallio aloitti ”seurakuntauransa” pienenä pyhäkoulussa, kävi poikakerhoa viisi
vuotta ja rippikoulun vuonna

MYÖS KASTEJUHLASSA annetaan kastetulle oma kastekynttilä. Se muistuttaa
kastettua Kristus-valosta, joka valaisee
hänen elämäänsä ja vie perille kirkkauteen asti.

tenä iltana viikossa: sunnuntaina, keskiviikkona ja torstaina kahvila on avoinna
kello 18–22 ja perjantaina ja lauantaina
kello 20–24.
Parina kesänä Hannu on ollut kuukauden pestillä töissä hautausmaalla. Vielä ei
ensi kesän valinnoista tullut tietoa.
Seurakunta-aktiivisuuden syyksi
Hannu sanoo, että hän tykkää uskonnosta. Raamatustakin hän on lukenut
kaksi kolmasosaa.
- Leirillä ja päivärippikoulussa tutustuu uusiin ihmisiin, vaikka kaikki eivät
tietysti tule tutuiksi, kun leiri tai päivärippikoulu kestää vain viikon, sanoo
Hannu.
Hannu lisää vielä, että isona ja vanhana
toimimisesta saa tietysti vähän rahaakin.
Hautausmaalla töihin ovat kuuluneet
nurmikon leikkaaminen ja joskus trimmeröinti. Viisi poikaa tekee töitä aina
saman kuukauden aikana. Homma hoituu, satoi tai paistoi.
Lukion tänä keväänä päättävä Hannu
ei ole vielä päättänyt, mikä on hänen tulevaisuuden ammattinsa. 

Hannu Kallio
toimii aktiivisesti
seurakunnan
nuorisotyössä ja mm.
nuorisokahvila
Kismuksessa
kahvilatyöntekijänä.
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SUSANNA LAVILA
AMMATTINI on
keittiöesimies.
TYÖSKENTELEN Seinäjoen
seurakunnassa Lankarin
leirikeskuksessa.
HARRASTAN ulkoilua

ja pihatöitä.

ILOITSEN perheestäni
ja tavallisesta arjesta.

Susanna Lavila on koulutukseltaan
restonomi. Hän on työskennellyt
viimeksi vuosia Eepeellä erilaisissa
palvelualan työtehtävissä. Viisi vuotta
hän toimi lounaskahvilayrittäjänä.

Perjantai 24.3.2017
HERÄÄN aikaisin ja vaikka nukuttaisikin, perheemme pikkulikat
pitävät huolen, ettei puolta seitsemää myöhempään tarvitse makoilla. Aamu on normaalia kiireettömämpi, sillä olen menossa vasta iltavuoroon. Vien lapset hoitoon ja ajelen pyörällä muutaman kilometrin
matkan Lankariin. Oli varsinainen lottovoitto saada työ omalta kylältä, kun kodin, lasten hoitopaikan ja työn väliset etäisyydet ovat lyhyet.
TÖISSÄ tarkistan ensiksi sähköpostini, soitan takaisin saapuneisiin
puheluihin sekä varmistan vielä kertaalleen alkavan leirin erityisruokavaliot. Meillä on alkamassa vilkas viikonloppu, sillä Lankarissa on
iso perheleiri. Varsinaiseen työhöni kuuluvat niin toimistotyöt; ruoka-, ja työvuorolistojen sekä tilausten teko että varsinainen keittiötyö.

Vilkas
viikonloppu
Ruokaa tarjolle kahden-kolmen tunnin välein.
TEKSTI Susanna Lavila // KUVAT Leena Hautala

ILTAPÄIVÄSTÄ toimistotöiden jälkeen aloitan leirin päivällisen
valmistuksen. Teen päivälliselle kinkkukiusauksen, salaatit sekä erityisruokavaliot. Leireillä ei nälkä pitäisi yllättää, sillä ruokaa on kahden-kolmen tunnin välein ja kattauksia on viisi päivässä.
PÄIVÄLLISEN JÄLKEEN tiskataan tiskit ja laitetaan iltapala tarjolle. Varmistan vielä, että iltapalalla varmasti ruoka riittää ja lähden
sitten pyöräilemään kotia kohti. Aamulla saakin tulla takaisin aamupalan laittoon.
TYÖSSÄNI ehdottomasti parasta ovat erilaiset päivät ja itse työn
vaihtelevuus. Lankarissa ihanaa on myös luonnonläheisyys, olemme
lähellä kaupunkia, mutta silti täysin omassa rauhassa.
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Nyt Mustajärvet ovat
myyneet liiketoimintansa, ja Mikko Mustajärvi sanoo, että kun
luopumista on jatkajien
puutteen vuoksi
miettinyt pitkään, asian
päätökseen saaminen
oli helpotus. Nyt hän
toimii kuljettajana
Härmän liikenteellä
tilausajopuolella.

K

un työtä yrittäjänä oli
lähes 24/7, vapaapäivät
ja loma tuntuvat mahtavilta, sanoo Mikko Mustajärvi.
- Yhteistyöstä seurakunnan ja sen työntekijöiden kanssa
muistot ovat lämpimät. Erityiskiitos
Honkiniemen keittiölle, kuskikin on
aina saanut nauttia maittavan aterian
odotellessaan kuljetettavia, mainitsee
Mikko.

Kortti 1976
Mustajärven liikenne perustettiin vuonna 1947. Ahti Mustajärvi liikennöi aluksi reittiä Evjärvi-Vaasa-Kokkola, siirtyi
Seinäjoelle ja reittinä oli Seinäjoki-Evijärvi-Kaustinen.
Mikko Mustajärvi sai linja-autokortin
vuonna 1976, mutta myöntää – koska rikos on vanhentunut – ajaneensa tyhjien
linja-autojen siirtokuljetuksia jo ennen
sitäkin.
Leiriläisten kuljetukset Honkiniemeen Mustajärven liikenne aloitti Mikon muistaman mukaan vuonna 1975.
- Ensimmäisen kerran vein porukkaa
Honkiniemeen varmaan vuonna 1977.
Alkuaikoina ongelmana oli talvisin mäki
ja kesäisin suon kohta. Ennen vanhaan
autoissa oli moottori edessä ja perä oli
kevyt. Tyhjällä autolla pois lähtiessä oli
ongelmia. Kerran olen jäänyt pitkään mäkeen kiinni. Oli pakko mennä lähimpään
taloon ja pyytää traktoria vetämään.
Mikko kertoo: - Kerran taas oli tie aivan peilinä, kun käännyttiin Honkiniemen-tielle. Sanoin porukalle, etten lähde eteenpäin, koska en pääse pois. Leiriläiset jäivät kävelemään laukkujensa
kanssa. Seuraavana päivänä soitti Keijo
Sulkko ja viesti oli: ’Ikinä ei enää laiteta
porukkaa kävelemään, ja ikinä enää ei
tie ole liukas, se hiekoitetaan.’ Keijo oli
jämpti ja asiallinen. Lupaus piti: Sen jälkeen tie on ollut aina hyvin hoidettu.
Pääasiassa kuskattava väki on ollut
lapsia ja nuoria, joten Mikolla on 40

Mikko Mustajärvi auton ratissa vuonna
2003. Kuva: Mikko Mustajärven arkisto

2000 kertaa
Honkiniemessä
Mikko Mustajärvi arvelee käyneensä
Honkiniemen leirikeskuksessa noin 2 000
kertaa. Mustajärven liikenne on hoitanut
seurakunnan Honkiniemen-kuljetuksia
1970-luvulta muutamia poikkeusvuosia
lukuun ottamatta.
TEKSTI Leena Hautala
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Lakeuden Ristin eteläpuolen
pysäköintialueelta Mikko Mustajärvi arvelee lähteneensä viemään leiriläisiä Honkiniemeen
noin 2 000 kertaa. Lukematon
määrä on muualle suuntautuneita seurakunnan matkoja.
Kuva: Leena Hautala

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

vuoden perspektiivi seinäjokelaiseen
nuorisoon.
- Alkuvuosina huomasi, että leirille
lähtemistä jännitettiin, väki autossa oli
hiljaista. Nyt nuoret ovat vapautuneempia. Kun haettiin rippikoululaisia leiriltä
pois, kyydissä oli hiljaista ja väsynyttä
porukkaa. Syy tiedetään: Edellinen yö
oli valvottu, se kuuluu traditioon.

Rajan takana

Juhannuksena 2 000 oltiin lähdössä neljällä Mustajärven autolla juhannusaaton seuroihin Honkiniemeen. Kuva: Mikko Mustajärven arkisto

Mikko Mustajärvi on kuljettanut seurakunnan väkeä muuallekin kuin Honkiniemeen. Itärajan taakse reissuja on
tehty parisenkymmentä. Mikko Hautala
on ollut matkanjohtajana monilla matkoilla. Mikko Mustajärvi sanoo ihailevansa toisen Mikon tietotaitoa.
- Olemme vierailleet Neuvostoliitossa, Venäjällä, Schweinfurtissa, ruskaretkillä Lapissa ja talvella Saariselällä.
Siellä oli aina yksi lapsistani mukana, ja
meille se oli vuoden kohokohta.
Erityisesti Mikolle muistuu mieleen
matka vuodelta 1991, kun hän Mikko
Hautalan kanssa vei inkeriläisiä vieraita

Pääasiassa kuskattava
väki on ollut lapsia ja
nuoria, joten Mikolla on
40 vuoden perspektiivi
seinäjokelaiseen
nuorisoon.

Honkiniemestä takaisin Venäjälle.
- En ollut heitä noutamassa, mutta
viemässä Mikon kanssa heitä kotiin.
Pääsimme kunnialla perille, jätimme
vieraat kyydistä ja lähdimme paluumatkalle. Viipurissa kuulimme, että Venäjällä oli tapahtunut vallankaappaus, jossa
vanhoilliset yrittivät kaapata vallan Mihail Gorbatsovilta. Emme huomanneet
mitään, eikä meitä häiritty millään tavalla. Rajalla saimme tarkempaa tietoa,
kertoo Mikko Mustajärvi.
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Pääsiäinen ja hiljainen viikko

Kelttiläinen messu

 Palmusunnuntaina alkaa hiljainen viikko, joka huipentuu pääsiäiseen.

Palmusunnuntain jumalanpalveluksessa on sama aihe kuin 1. adventtisunnuntaina
Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.

Peräseinäjoen kirkossa toteutetaan palmusunnuntain iltana 9.4.
kello 18 kelttiläinen messu. Rinki-yhtye, Kirkkokuoro Soihtu,
Sanna Ågren, Irja Hietala ja Markku Ylinen toteuttavat messun.

HILJAISEN VIIKON AIKANA järjestetään kirkoissa ahtikirkkoja, viikkomessuja,
hengellisten laulujen yhteislaulutilaisuuksia, konsertteja.

u
9.4. Peräseinäjoen kirkossa

POSTI JAKOI joka kotiin (ei mainoskieltotalouksiin) tiistaina 4.4. esitteen hiljaisen
viikon ja pääsiäisen tapahtumista. Ellei esitettä jaettu, sitä on saatavissa kirkkojen
eteisissä, kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistoissa.

PowerPark -retkelle ilmoittaudutaan
Seurakunnan varhaisnuorille järjestetään 6.5. hauska päivä
Alahärmässä PowerParkissa. Eri puolilta seurakuntaa lähdetään
mukaan. Päivä alkaa kirkkohetkellä, jatkuu ruokailulla ja loppupäivän voi viettää PowerParkin laitteissa.
u
Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen kautta

Kuva: Laura Isoluoma

Mutkattomasti kasteelle

Henkilöstöuutisia
YLISTARON KAPPELISEURAKUNNAN

diakoniatyöntekijä Johanna Piuholalle
on myönnetty virkavapaata 1.4.2017–
31.3.2019. Piuhola on valittu diakoniatyöntekijän virkaan Seinäjoen alueseurakuntaan.
Ylistaron kappeliseurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä aloittaa 1.4.2017 sosionomi-diakoni Annu Toropainen. Toropainen
on aiemmin työskennellyt mm. Lappajärven ja Kuortaneen seurakunnissa.
Seurakuntapastori Jarmo Happonen
on valittu Ylistaron kappeliseurakunnan
vs. johtavaksi kappalaiseksi. Hän aloittaa
sijaisuuden 29.4. Minna Lainimon jäädessä

virkavapaalle.
Vs. seurakuntapastoriksi on valittu pastori Auli Härkönen. Vs. seurakuntapastori
hoitaa virkaa 75 % Ylistaron kappeliseurakunnassa ja 25 % Seinäjoen alueseurakunnassa. Härkönen on aiemmin työskennellyt
vs. seurakuntapastorina alueseurakunnassa.
Peräseinäjoen johtavan kappalaisen
virkaa hakivat määräaikaan mennessä teologian tohtori Juha Lankinen Kangasalta
ja teol. kand., ekonomi Anssi Massinen Jalasjärveltä. Tuomiokapituli jatkoi hakuaikaa
18.4. saakka. Johtava kappalainen Markku
Ylinen jää eläkkeelle marraskuun alussa.

KUKA?

Onko lapsi jäänyt kastamatta? Rasittavatko ristiäisjärjestelyt?
Seinäjoen alueseurakunta tarjoaa kastetilaisuuteen kauniit puitteet ja kakkukahvit, sillä 20.5. vietetään kastepäivää. Kastejuhlaa
vietetään Lakeuden Ristissä ja seurakuntakeskuksessa. Kastettavaksi voi tuoda vauvan, kouluikäisen lapsen tai jo rippikoulun
kynnykselle ehtineen nuoren.
Päivä palvelee erityisesti niitä perheitä, joilta lapsi on kastamatta. Kastepäivä tarjoaa oivallisen avun myös tuoreille vanhemmille, jotka haluavat järjestää juhlan vaivatta. Kastepäivänä kaikki
on valmiina: kastemalja ja kakkukahvit. Vauvan kastepuvun voi
lainata seurakunnalta. Kastettavan perhettä ja läheisiä odottavat
juhlaa varten somistettu Lakeuden Ristin kirkko tai toimituskappeli sekä kakkukahvit seurakuntakeskuksessa.
Suurin osa kastetuista on vauvoja. Kuka tahansa voidaan kastaa,
jos häntä ei ole aiemmin kastettu. Alle 12-vuotias voidaan kastaa
kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi
hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. 12–14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan hänen oma kirjallinen suostumuksensa. Nuoren
ja aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä
15 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen
kastetta hän käy rippikoulun.
Kastepäivänä 20.5. voi varata kasteajan klo 12, 13, 14, 15 tai
16. Kasteen jälkeen juhlaväelle on varattu oma aika kahvitteluun.
Kastepäivään voi ilmoittautua 8.5. mennessä Seinäjoen alueseurakuntaan, puh. 06 418 4220 tai 044 751 0429. Pappina on Arja
Peltoketo. Lisätietoja: arja.peltoketo@evl.fi tai puh. 044 770 3685.

TEKSTI Leena Hautala // KUVA Leena Hautala

Työt alkaneet vauhdikkaasti
MAIJU YLINEN
TYÖSKENTELEN

Seinäjoen seurakunnassa
nuorisomuusikkona, työalueena koko seurakunta
Ylistaroa, Nurmoa ja
Peräseinäjokea myöten!
HARRASTAN musiikkia

ja ulkoilua.
ILOITSEN kevätpäivien

pitenemisestä ja uudesta
työstäni nuorten ja
musiikin parissa.

Kerro perheestäsi
Perhe on minulle ja aviopuolisolleni
Juhanille tärkeä. Vartuin Ylistarossa
kahden veljen keskellä – vanhempani ja mummuni asuvat siellä edelleen.
Juhanin perhe sisaruksineen ja isovanhempineen asustelee Seinäjoella.

mä, johon kuuluvat Peräseinäjoelta
Sanna Ågren, Nurmosta Jani Kela,
Ylistarosta Sami Nortunen ja alueseurakunnasta Pete Ketola. Työhuoneeni sijaitsee Café Kismuksen
yläkerrassa nuorisotoimistossa, tervetuloa käymään!

Miltä tuntuu paluu kotiseudulle?
Paluu Etelä-Pohjanmaalle on ollut itsestäänselvyys Oulussa opiskeltujen
vuosien ajan. Kovasti tätä olen odottanut ja nyt saa ottaa tuntumaa kotikenttään uudestaan. Onneksi monet
asiat ja ihmiset ovat tuttuja.

Oletko päässyt hyvin työn alkuun?
Minut on otettu kaikkialla ilolla vastaan, kiitos siitä! Työt ovat alkaneet
rullata vauhdikkaasti.

Ketä kuuluu lähityöyhteisöösi?
Minulla on oma nuorisomusiikkiin
keskittyvä Ukulele-niminen työryh-

Mikä on haastavinta työssäsi?
Työkentän laajuus ja mielenkiintoisten projektien määrä suhteessa käytettävissä olevaan aikaan.

Lakeuden Risti
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Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme
Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline,
joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta.
Diplomi on voimassa neljä vuotta ja mukana on noin sata seurakuntaa.
• Kirkon

oma ympäristöjärjestelmä,
Kirkon ympäristödiplomi
perustettiin vuonna 2001. Sen
jälkeen diplomin on hankkinut tai
sitä parhaillaan tavoittelee yli 100
seurakuntaa.

Japanilaisessa kulttuurissa on tärkeää olla
osa ryhmää erottautumatta siitä liikaa.
Raamatussa itsensä ilmoittava Jumala
kertoo, että jokainen ihminen on tärkeä.

Päiväkodin arkea Japanissa

O

len täällä Tokiossa päässyt
kielikoulun jälkeen työn
alkuun tutustumisjakson
merkeissä.
Ensimmäiset
kuukaudet marraskuun alusta kuluivat
kolmessa seurakunnassa, joista yhdessä on päiväkoti. Erityisesti päiväkodilla
olen päässyt tutustumaan lapsiin ja päiväkodin arkeen.
Lapset ovat hyviä opettajia monessa
asiassa, ja mukavia hetkiä ovat vaikkapa ne, kun itsekin jo onnistuu osallistumaan keskusteluun junista tai prinsessoista.
Mielenkiintoista on myös päästä
näkemään, miten japanilaisista kasvatetaan japanilaisia. En ole kasvatuksen
ammattilainen, mutta kun pääsee osallistumaan arkeen päiväkodilla, niin monenlaista eroavaisuuttakin voi arvella
olevan vaikkapa ryhmäkasvatuksessa.
On ilo nähdä sitä omistautuneisuutta
ja huolenpitoa, jota opettajat lapsille
tarjoavat ja sitä iloa ja toinen toisestaan
huolenpitoa, joka yhteisössä on.
Kristillisessä päiväkodissa on paljon
lapsia ja opettajia, jotka eivät ole kristittyjä ja päiväkodilla saa päivittäin rukouksien ja hartaushetkien kautta olla
kuulemassa Jumalasta.
Tuon päiväkotiarjen keskellä lähetystyö koostuu monesti hyvin pienistä
asioista. Vaikkapa niin, että päiväkodilla lasten monesti tutkisteleman, äidiltäni saadun kaularistin voi kertoa olevan
Jeesuksen merkki.
Päiväkodin kautta pääsee myös
kiinni siihen, miltä tavallisen tokiolaisen arki voisi näyttää. Tokion arki on
päälle päin ruuhkajunia, kiirehtiviä
pukumiehiä ja -naisia, välkkyviä valoja
ja ihmisten ja tavaran paljoutta. Pelkkä kaupungilla kulkeminen voi tuntua
välillä väsyttävältä äänten ja valojen
sekamelskassa, mutta oma koti on aina
tärkeä rauhallisuuden ja levon paikka.
Oma arki suurkaupungin keskellä näyttää hyvin pieneltä ja tavalliselta, eikä
lopulta niin kovasti erilaiselta kuin koti-Suomessakaan.

On ilo nähdä sitä
omistautuneisuutta
ja huolenpitoa, jota
opettajat lapsille
tarjoavat ja sitä iloa
ja toinen toisestaan
huolenpitoa, joka
yhteisössä on.
Minkälaisesta näkökulmasta voisi sitten evankeliumi kohdata Tokion ihmisvilinässä arkeaan kiiruhtavan japanilaisen? Monesti suorituskulttuurin keskellä tulee mieleen ainakin se, että Jumala
on säätänyt ajan työlle ja ajan levolle.
Hän on luvannut sanassaan levon työn
ja kuormien uuvuttamalle. Jumalan
edessä ei ole sijaa suorittamiselle, vaan
Jeesuksessa kaikki on jo valmista.
Kulttuurissa, jossa tärkeää on olla
osa ryhmää erottautumatta siitä liikaa,
Raamatussa itsensä ilmoittava Jumala
kertoo, että jokainen ihminen on tärkeä. Epäonnistunut ja yhteisönsä hylkäämäkin voi Jeesuksessa saada kaikki
syntinsä anteeksi, hänet otetaan vastaan
Jumalan edessä ja hän saa mahdollisuuden aloittaa alusta. Jumala haluaa ottaa
yhteyteensä jokaisen eikä ajaa ketään
pois luotaan.
Häpeäkulttuurin keskellä kasvonsa
menettäneellekin Jeesus haluaa antaa
uuden mahdollisuuden. Jeesus on kantanut kaiken häpeän ristille puolestamme ja hän voi lahjoittaa vapauden myös
häpeästä. Jeesus on kiusatun tuki ja
turva, eikä jätä yksin vaikeuksissakaan.
Tämä evankeliumi voi tuoda vapauden
tänäänkin, myös japanilaiselle.

Mirjam Harju
Seinäjoen seurakunnan
nimikkolähetti Japanissa

• Seurakunnan

ympäristötyöryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös
ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön
muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja
tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä aikanaan diplomin uusintahaun käynnistämisestä.
• Roska

päivässä -liike järjestää Suomen juhlavuoden kunniaksi
Suomi100-Roskakävelyjä ja haastaa erilaiset yhteisöt myös
omatoimisesti Suomi100-Roskakävelyille. Tavoitteena on tehdä
luonnon ja ympäristön kunnioituksesta ja huolenpidosta
normaali sivistynyt kansalaistapa sekä opettaa omalla pienellä
teolla ja esimerkillä tervettä asennetta.
Lisätietoa: www.suomifinland100.fi/project/roska-paivassa-liike/

MUISTOJA

Bänditoimintaa yli 40 vuotta sitten
Bänditoimintaa on Seinäjoen seurakunnassa harjoitettu 1960-luvulta
lähtien. Litostroton esiintyi mm. Temppeliaukion kirkossa 1970-luvun
alussa. Bändissä soittivat ja lauloivat Harri Ahonen (vas.) Seppo Tiainen, Jukka Salo (rummuissa), Reijo Takamaa ja Matti Mannila.

Kuva: Seinäjoen seruauknnan arkisto

Päiväkodissa lähetystyö koostuu monista
pienistä asioista. Kuva: Mirjam Harju

• Seinäjoen

seurakunnalle kirkon
ympäristödiplomi myönnettiin
ensimmäisen kerran 16.12.2008 ja
uudelleen 11.12.2012. Ympäristödiplomi on voimassa vuosina
2013–2017, jonka jälkeen sitä haetaan uudelleen. Ympäristödiplomin väliauditoinnin suoritti vuonna 2016 Seinäjoen
seurakunnassa Laura Sahlbom. Auditointiprosessi seuraavaa
diplomikautta varten tapahtuu kevään ja kesän 2017 aikana.
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Ruokapankki on tarpeeseen

P

Tervetuloa
Ystävän tuvalle!

Kuva: Leena Htauala

iispa Simo Peuralle jäi myönteinen
kuva Seinäjoen seurakunnan Ruokapankista, kun hän vieraili siellä
maaliskuussa avustuspussien jakopäivänä.
- Apua hakevat monenlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset, jotka kertoivat olevansa tyytyväisiä. Apu tulee
tarpeeseen, toteaa piispa Peura. Hän
pohtii yhteiskunnan turvaverkoissa
olevan jotakin pahasti vialla, kun esimerkiksi lapsiperheet joutuvat turvautumaan Ruokapankin apuun.
Mukana vierailulla olivat myös piispatar Anni Peura – joka joulun alla oli
Ruokapankin vapaaehtoisena – sekä
diakonian hiippakuntasihteeri Johanna
Korkeaniemi.
Piispa Peura kertoo saaneensa jo
ennakkoon diakoniatoimistosta tietoa
Ruokapankin toiminnasta ja vakuuttuneensa vierailulla, että toiminnasta vastuussa olevat työntekijät ja vapaaehtoiset hoitavat sitä hyvin. Hänet yllätti se,
miten runsaasti Ruokapankki saa sekä

Ruoka-avun koordinaattori Niina Kaartinen (toinen vas.) esitteli Johanna Korkeaniemelle (vas.), Anni ja Simo Peuralle Ruokapankin toimintaa. Diakonijohtaja Otto Savolaisella oli tietoa mm. lahjoitusten arvosta.
elintarvike- että rahalahjoituksia.
- Kahvipöydässä oli hyvä tilaisuus
keskustella avustuksen hakijoiden kanssa ja sain myös oikoa joitakin heillä ol-

leita vääriä käsityksiä kirkosta, kertoo
piispa Peura.

Leena Hautala

Esirukouslaatikko kirkkohallitukseen

Kuva: Aarne Ormio

J

uhlallista hetkeä vietettiin maaliskuun puolessa välissä Helsingissä
Kirkon talossa, kun Seinäjoen diakoniajohtaja Otto Savolainen luovutti kirkkohallituksen kansliapäällikölle Jukka
Keskitalolle Seinäjoen toimintakeskuksen valmistaman esirukouslaatikon.
Otto Savolainen ideoi alueseurakunnan diakoniatoimistoon vastaavan laatikon muutama vuosi sitten. Diakoniatoimistossa asioivat avuntarvitsijat voivat
jättää rukouspyynnön laatikkoon. Työntekijät muistavat maanantaisin aamuhartaushetkessä rukousaiheita.
- Rukouspyyntöjä tulee laatikkoon
viikoittain, iloitsee Savolainen.
Ajatus ja toivomus kirkkohallituksen
oman laatikon saamisesta heräsi viime
keväänä Seinäjoella järjestetyillä Terve-Sos-messuilla. Messuilla mukana
ollut diakonia ja sielunhoidon yksikön
asiantuntija Seppo Lusikka esitti toi-

Esirukouslaatikko luovutettiin Kirkon taloon. Vastaanottaja Tiina Saarela (vas), luovuttaja Otto Savolainen ja vastaanottajat Jukka Keskitalo ja Seppo Lusikka.
veen oman rukouslaatikon saamisesta
Kirkkohallitukselle. Otto Savolainen oli
yhteydessä Seinäjoen toimintakeskuk-

 YSTÄVÄN TUPA on Seinäjoen
alueseurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Siellä voi hetken
hengähtää. Tarjolla on kahvia ja
”hyväskää” joka päivä, ma–ke klo
10–15 sekä to–pe klo 10–13.
Ystävän tuvan kävijöinä on
kaikenikäisiä ihmisiä. Paikalla on
diakoni ja toisinaan myös sosiaalityöntekijä. Yleisön käyttössä on
tietokone. Sen käytössä saa apua
ja esimerkiksi hakemusten täytössä voidaan auttaa sovitusti.
Ystävän tuvalla toimii useita erilaisia ryhmiä, jotka ovat avoimia
kiinnostuneille. Käsityö- ja askartelupiirin tuotteet ovat myytävänä ja
tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen. Hyväkuntoisia kodin tarvikkeita, vaatteita, astioita, huonekaluja otetaan vastaan ja jaetaan tarvitseville. Kirppisnurkkaus on avoinna
aukioloaikojen puitteissa.
Ystävän tuvan diakonin kautta
toimii alueseurakunnan vapaaehtoisten välitys. Tarvittaessa saa
apua esim. sairaalakäynneille.
Lähimmäistä, ystävää, apua ulkoiluun jne. niitä pyytäville etsitään.
Ystävän tuvalla on eletty vuoden aikana muutosten keskellä.
Pitkäaikainen diakoni Aino Vähäsarja jäi eläkkeelle. 1.4. alkaen
diakonina aloitti Johanna Piuhola.
Marraskuusta mukana ollut
diakoni Katja Karhunen kiittää kuluneesta ajasta siirtyessään uusiin
tehtäviin.
Ystävän tuvan osoite on Matti
Visannin kuja 15. Parkkipaikka
löytyy näppärästi joko Anttilan
taikka nuorisokeskuksen pihasta.
Puhelin 06 418 4283.

seen, jossa rukouslaatikko tehtiin. 

Otto Savolainen

34 729
Jumalanpalveluksiin
osallistujat

www.seinajoenseurakunta.fi

 PYHÄPÄIVIEN JUMALANPALVELUKSIIN ja messuihin osallistui
Seinäjoen seurakunnassa vuonna
2016 kaikkiaan 34 729 henkilöä.
Tilaisuuksia oli 259 eli keskimäärin joka jumalanpalveluksessa kävi
134 henkilöä.
Ehtoollisvieraita oli 18 916.
Muita jumalanpalveluksia toimitettiin 305, kävijöitä oli 40 966. 

Lakeuden Risti

11

UUTISPALAT

Jäseniä notkistetaan Halkkiksen päiväpiirin päätteeksi Salli Latvalan johdolla. Jumppaliikkeitä toivotaan toistettavan kotonakin.

H

alkosaaren päiväpiiriläiset vakuuttavat, että ”halkkis ei ole
kalkkis” Puhenaisina ovat Katri
Salmi ja Salli Latvala, kommentteja satelee muiltakin. Osallistujia on parisenkymmentä.
Päiväpiiri aloitettiin vuonna 2014 ja
kokoontuu joka toinen torstai kesäaikaa lukuun ottamatta. Piiri alkaa kello
12, kello 11 harjoittelee lauluporukka.
”Keikkoja” on ollut niin Kitinojan kuin

Ylistaronkin kirkossa.
- Me olemme kiinteä porukka. Väkeä on Halkosaaren lisäksi lähialueilta,
kertovat Katri ja Salli. Osanottajat ovat
kuulemma kaikki 20 täyttäneitä – vanhin täytti juuri 93.
Ohjelma alkaa aina virrenveisuulla
ja arpojen ostolla. Joskus on vieras kertomassa terveysasioista, aivojumppaa
harrastetaan, ja lopuksi Salli Latvala ohjaa jumpan, jota toivotaan osanottajien

tekevän kotonakin.
Pöydän ääressä istuvat kehuvat porukan hyvää henkeä: - Tykkäämme olla
täällä!
Sivullista aivan hengästyttää, kun
naiset luettelevat aikaansaannoksiaan:
Veteraaneille kudottiin 27 paria sukkia,
seurakunnan diakoniatyölle lahjoitettiin
sukkia, lapasia ja kaulureita jaettaviksi
tarvitseville, Romaniaan lastenkotiin
lähetettiin paketteja, Kitinojan kirkkoon
tehtiin ehtoollisliinat, Halkosaaren
kouluun lahjoitetaan keväisin kaksi stipendiä ja kaiken aikaa ideoidaan uusia
tuotteita, joita valmistetaan myyntiin
ja voi tehdä kotonakin. Myyjäiset ovat
jouluna, mutta ”tehtaanmyymälä” on
avoinna joka kokoontumiskerta.
Kahviraha on 2 euroa, ja tuotolla tehdään retkiä. Niille otetaan mukaan ystävän ystäviäkin, jotka maksavat hieman
enemmän.
- Mukavaa on välitön yhdessäolo,
sillä on hyvää tekevä vaikutus. Uudet ihmiset ovat tervetulleita. Täällä saa uusia
tuttuja, sanoo Katri Salmi.

Leena Hautala

Luther-näyttely seurakuntakeskuksessa

R

Tiedottajat Laura Isoluoma ja Sanna Martzahn rakensivat Luther-näyttelyn seurakuntakeskuksen aulan vitriiniin.

Elämässänne mukana

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

AR-kukka,
Citymarket Päivölä

Rakas kirkko
 YLISTARON KOMIA KIRKKO täyttää tänä vuonna 165 vuotta. Kirkkoa juhlitaan sunnuntaina 21.5.
messun yhteydessä. Juhlakahvi
nautitaan messun jälkeen.
Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Esa
Perttu sanoo, että kirkko on hänelle rakas, ollut lapsesta saakka.
- Kirkkoon liittyy paljon rakkaita
muistoja. Pikkupoikana pyörimme
tässä kirkonmäellä, ja silloin torniinkin pääsi vapaasti. Sieltä kävimme kesäisin ihailemassa maisemia.
Esa jatkoi talouspäällikkönä Ylistaron seurakunnassa isänsä työtä
vuodesta 1984 ja siirtyi seurakuntaliitoksen jälkeen 2009 Seinäjoen
seurakunnan talouspäälliköksi, josta virasta on nyt eläkkeellä.
- 1980-luvun puolen välin jälkeen ukkosmyrskyn raesade rikkoi
kirkon toiselta seinustalta noin 200
ikkunaruutua, muistelee Esa virkauransa mieleen jääneitä asioista.
Myös kirkon ulkopuolen remontti
toteutettiin ja hankittiin kolmas
kirkonkello hänen aikanaan.

Komia kirkko?
Kuva: Leena Htauala

eformaation500 -merkkivuonna on
Seinäjoen seurakuntakeskuksen
aulan vitriiniin rakennettu Lutherista ja merkkivuodesta kertova näyttely.
Vitriinissä on esillä mm. Saksan kartta, jossa ovat merkittyinä Luther-kaupungit, on Lutherin kirjoittamia kirjoja, kuva
hänen vaimostaan Käthestä. Kansankielisyys ja virret olivat tärkeitä Lutherille,
ja esillä on näköispainos ensimmäisestä
suomenkielisestä Raamatusta vuodelta
1642 sekä virsikirjoja eri aikakausilta. Ja
mitä kaikkea reformaation merkkivuonna Suomessa ja Saksassa on valmistettukaan: on tavaraa kumiankasta kekseihin.
Näyttelyn suunnitteli tiedottaja Sanna Martzahn.
Leena Hautala

Kuva: Leena Htauala

Kuva: Leena Htauala

Halkkisella ei olla kalkkiksia

• työvaatteet ja –kengät
naisille ja miehille
• pesulapalvelut
matoista morsiuspukuihin, lakanoista
liinoihin
• siivousaineet ja –tarvikkeet
kodin huoltoon

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

- Kirkkoa on kutsuttu Komiaksi kirkoksi niin kauan kuin muistan, ja
niin muistavat minua vanhemmatkin. Kukaan ei tiedä, kuka sen keksi, ja missä se sanottiin ensi kerran.
Ylistaron kirkko tunnetaan komiana kirkkona Amerikkaa myöten.

Leena Hautala

JUHLAKIERTUE 2017

30 VUOTTA
ASKELEITA
29.9. SEINÄJOKI
Klo 19.00 Urheilutalo

27.9. HELSINKI | 28.9. TAMPERE
30.9. OULU | 1.10. JYVÄSKYLÄ

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

www.ohjelmakristalli.com
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(06) 418 4411
YLISTARON
KAPPELISEURAKUNTA
Markinsalontie 2 b
61400 Ylistaro
(06) 418 4200

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

UUTISPALAT

Perheasiain neuvottelukeskus 40 vuotta

A

lkuvuodesta 1977 eli 40 vuotta
sitten aloitti Etelä-Pohjanmaan
perheasiain neuvottelukeskus
Seinäjoella seurakuntien yhteisenä
hankkeena.
Toiminta laajeni myös aluevastaanotoille, joita on nyt Alajärvellä, Alavudella, Kauhajoella ja Kauhavalla.
- Toiminta-alueenamme on koko
Etelä-Pohjanmaan maakunta ja vähän
mennään rajojen ylikin, toteaa Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Eija Harmanen. - Aluksi keskus työllisti
johtajan ja sihteerin, nyt työssä on neljä
perheneuvojaa ja sihteeri.
Neuvottelukeskus tarjoaa keskusteluapua parisuhteeseen, perheeseen
ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään
liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Apua ja tukea voi tulla hakemaan pariskuntana, yksin tai perheenä.
- Useimmiten tullaan pariskuntina, sillä suhdetta halutaan hoitaa yh-

tain käy noin 800 asiakasta.
- Parisuhde ja perhe ovat ihmisille edelleen se keskeinen onnen lähde,
toteaa Harmanen. - Tosin pääsyä neuvontaan joutuu odottamaan, sillä työlle
tuntuu olevan paljon tarvetta.
Asiakkaat ovat tarjottuun apuun tyytyväisiä.
- Olemme muutaman vuoden ajan keränneet palautetta, jota tulee eri-ikäisiltä ihmisiltä. Noin 50 % tapauksista tulon
kannustajana on ollut tuttava. Lisäksi
4/5 kävijöistä kertoo saaneensa merkittävästi apua, iloitsee Eija Harmanen.
Neuvottelukeskuksen nelikymppisiä juhlitaan koko vuosi, kevätkaudella
aluevastaanottojen paikkakunnilla ja
syksyllä Seinäjoella 29.9. Lakeuden Ristin kulmilla. Kaikissa tapahtumissa on
mukana muusikoita ja tarinaa parisuhteen parhaaksi – myös jotain yllätyksiä
on luvassa. 

Perhe ja parisuhde ovat suomalaisille
tärkeitä.
dessä, kertoo Eija Harmanen.
Perheneuvonta on luottamuksellista
ja asiakkaalle maksutonta. Kustannuksista huolehtivat 21 jäsenseurakuntaa.
Palvelut ovat kovassa käytössä: vuosit-

Sanna Martzahn

Pääsiäisen tie kirkkopihassa

P

ääsiäisen tie on Seinäjoen alueseurakunnan tämän vuoden pääsiäisdraama, jossa käsikirjoitus on
lähes sama kuin viime vuoden Ristin tie
-draamassa.
- Draamassa korostetaan ystävyyttä
ja rakkautta eli samoja asioita, joita Jeesus korostaa, sanoo Juulia Soidinaho.
Muutamana vuonna Kansalaistorilla
esitetty Ristin tie jouduttiin kaupungintalon korjaustyön vuoksi siirtämään
muualle ja päätettiin esittää draama
pääsiäisenä siten, että se alkaa kirkkopihasta ja päättyy kirkkoon ja ehtoollisen
viettoon. Juulia Soidinaho sanoo, että
käsikirjoitus on muokattu viime vuoden
esityksestä.
- Näkökulma draamassa on tavallisen
ihmisen, sanoo hän.
Juulia sanoo, että mukana on kymmenkunta hyvää harrastajanäyttelijää,

Kuva: Leena Htauala
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Pääsiäisen tie –draaman näyttelijät lämmittelivät erilaisten leikkien avulla ennen harjoitusta. Selin ohjaaja Juulia Soidinaho.
tie -draama esitetään kirkkopihassa ja
Lakeuden Ristissä 1. pääsiäispäivänä
16.4. kello 15. Draama päättyy ehtoollisen viettoon. 

joille pääsiäisen sanoma on tärkeä.
Seurakunnan Virsikuoron virret rytmittävät esitystä. Se on mukana nyt enemmän kuin viime vuonna.
Kulttuurikollektiivi Sillan ja alueseurakunnan yhdessä tuottama Pääsiäisen

Leena Hautala

Sivunvalmistus:
Laura Isoluoma

Paino: I-print Oy
Joutsenmerkitty painolaitos,
lupanumero 4041 0895
Tilaushinta: Seinäjoen
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leena.hautala@evl.fi
Seinäjoen seurakunnan jäsenille mainoskieltotalouksiin
maksuton osoitteellinen lehti
pyydettäessä.
Kaupalliset ilmoitukset:
Mainosseppo, 0400 954 747
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leena.hautala@evl.fi tai
lakeudenristilehti@evl.fi
Jakeluvalitukset:
Posti, 0200 71 000
Seuraava lehti ilmestyy:
perjantaina 2.6.2017

Diakonin ehtoollistervehdys kotikirkosta

H

iljainen viikko on alkamassa.
Palmusunnuntaista lähtien seuraamme Jeesuksen kärsimystietä. Kipu ja kärsimys koskettavat. Ne ovat
totta paitsi ihmiselle, myös Ihmisen Pojalle.
Kiirastorstai on päivä, jolloin kristityt
kaikkialla maailmassa polvistuvat ehtoollispöytään muistamaan Jeesuksen
viimeistä ateriaa yhdessä opetuslastensa kanssa.
Ehtoollista vietetään hiljaisen viikon
aikana kirkoissa ja sekä lisäksi monissa palvelutaloissa ja vanhainkodeissa.
Myös monille vielä kotona asuville ehtoollinen olisi rakas asia, mutta vointi
ei ehkä riitä kirkkoon lähtemiseen.
Silloin voi ottaa yhteyttä seurakunnan
pappiin ja pyytää häntä tuomaan ehtoollista kotiin.
Varhaiskirkossa olleen käytännön
mukaan ehtoollista voi nykyään viet-

Kuva: Seija Saari

Kannen kuva:
Kuva-Vintti / Hannu Keski-Heiska

Kurikan seurakunnassa ovat diakoniatyöntekijät jakaneet ehtoollista kodeissa
jo parin vuoden ajan. Johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola koulutti Seinäjoen
diakoniatyöntekijöitä.

tää kotona myös diakoniatyöntekijän
kanssa. Silloin suntio varustaa diakonin
mukaan ehtoollisleivän ja viinin, jotka
on siunattu kirkossa seurakunnan jumalanpalveluksessa.
Ehtoollinen on aina pyhä hetki. Pyhä
on läsnä siinäkin, kun seurakuntalainen
viettää kotona ehtoollista tutun diakonin tai diakonissan kanssa.
Leipä ja viini ovat tervehdys oman
kotikirkon alttaripöydältä, ja niissä itse
Kristus on läsnä. Tässä pienessä juhlahetkessä voidaan myös laulaa virsiä ja
rukoilla yhdessä.
Seurakunnan diakonit ja papit tulevat pyydettäessä mielellään tuomaan
ehtoollista kotiin, jos kirkkoon lähteminen ei ole mahdollista. Yhteyttä voi
ottaa suoraan työntekijään, seurakuntatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon.

Liisa Rantala

Lakeuden Risti

ALVAR AALTO

TEKSTI MARKUS AALTONEN

Riolan kirkko Italiassa

B

olognan lähistöllä olevan
Riolan kirkon hahmo yllättäisi suomalaisen kävijän, ellei tämä olisi jo etukäteen
nähnyt kuvia kirkkorakennuksesta. Alvar Aallon arkkitehtuurista kiinnostunut kävijä tietää
arkkitehdin pyrkimyksen harrastaa rakennusten ja luonnon
vuoropuhelua, eikä kukonhelttainen kirkko näyttäydykään
ympäristössään outona.
Aalto on ammentanut innoituksensa maisemasta, jota hallitsevat vuoret.
Riolan kirkko on Italian ensimmäinen katolinen kirkko,
jonka on suunnitellut luterilaisen maan arkkitehti. Erikoisuus ei ole se, että arkkitehti
on suomalainen akateemikko,
sillä Aalto oli syvästi kiintynyt
Italiaan. Erikoista oli se, että
katoliseen maailmaan haluttiin
klassisten tyylisuuntien sijaan
rationaalisempaa kirkkoarkkitehtuuria, modernismia.
Riolan kirkon siemen istutettiin Alvar Aallon töiden
näyttelyssä Firenzessä vuonna
1965. Bolognan silloinen ark-

Riolan kirkko muistuttaa Lakeuden Ristiä
siinä, että varsinainen kirkkorakennus ei
kohoa korkeuksiin. Sen tekee kellotorni.
kipiispa, kardinaali Lercaro
ihastui Aallon tyylisuuntaan ja
näki sen tukevan omaa työtään
ekumeenisen liikkeen uranuurtajana. Lercaro halusi muuttaa
katolisen kirkon messua ekumeenisempaan suuntaan.
Aalto ei ollut ainoa ehdokas
Riolan kirkon suunnittelijaksi.
Myös Le Corbusierin ja japanilaisen Kenzo Tangen nimet
olivat esillä. Arkkitehtiveljekset Glauco ja Giuliano Gresleri
kävivät Suomessa tapaamassa
Alvar ja Elissa Aaltoa, ja Francesco Scolozzi kävi valokuvaamassa Lakeuden Ristiä ja Vuoksenniskan kirkkoa.
Yleensä kirkkorakennukset
ovat korkeita, julistavia maamerkkejä. Modernismin aika
on tuonut kaupunkeihin demokraattiset lähiökirkot, jollainen
Riolan kirkkokin on. Kirkon

yhteyteen piti tulla myös urheilukenttä, vanhainkoti ja lastentarha. Aalto kuitenkin epäili
italialaisten kykyä toteuttaa häneltä tilattua kokonaisuutta ja
suunnitteli vain kirkon. Hän oli
aikaisempine kokemuksineen
siinä oikeassa. Vain kirkko on
rakennettu ja sekin suunnittelijan kuoleman jälkeen.
Riolan kirkko muistuttaa siinä Lakeuden Ristiä siinä, että
varsinainen kirkkorakennus ei
kohoa korkeuksiin. Sen tekee
kellotorni.
Paikan päällä vuoriston ja
Reno-joen välisellä alueella on
helppo kuvitella, ettei luontoa
ja maisemaa herkästi tulkinneella arkkitehdillä ollut ideoiden puutetta. Aalto haki kirkon
paikan joen penkereeltä. Vesi
oli tämän maiseman tärkeimpiä esteettisiä elementtejä. 

Upea Saga-palvelutalo
valmistuu Seinäjoen
ydinkeskustaan!
Tutustu ensimmäisten joukossa keväällä 2018 avautuvaan Saga Lakeudenlinnaan ja varaa mieleisesi
asunto jo nyt! Tarjoamme turvallista, viihtyisää ja
laadukasta vuokra-asumista palveluiden kera ikäihmisille.

Saga Care on osa Esperi Care –konsernia
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Seinäjoen ydinkeskustaan rakennettavaan Saga
Lakeudenlinnaan valmistuu 84 kaunista palveluasuntoa.
Esteettömät ja viihtyisät yhteistilat ovat asukkaiden käytössä ja talosta löytyy mm. kahvila, ravintola, kirjasto,
kuntosali ja saunaosasto. Asukkaiden peruspalveluihin
kuuluu turva-, siivous- ja ruokapalveluita sekä aktiivista
kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Talo tarjoaa hoivapalveluita asukkaan tarpeen mukaan.
Pyydä hakemus ja esitteet postitse, tai täytä hakemus
vaivattomasti osoitteessa www.sagacare.fi/haeasuntoa.
Kiinnostuitko asumisesta Saga Lakeudenlinnassa?
Ota meihin yhteyttä!
puh. 08000 6116 (ark. klo 9-17)
laura@sagacare.fi | www.sagacare.fi
Saga Lakeudenlinna | Kutojankatu 6 | 60100 Seinäjoki
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Lakeuden Risti
MAKSAJA: KESKUSTAN SEINÄJOEN KUNNALLISJÄRJESTÖ

Keskustan kuntavaaliehdokkaat Seinäjoella
2
Aittoniemi
Pirjo

terveyskeskuslääkäri

3
Aro
Jorma

toiminnanjohtaja
emeritus

12
Hietarinta
Anu

opisk.palv. kehitt.
pääll., kasv.tiet.maist.

Hokkanen
Kari

taloussuunnittelija,
kasvatustiet. maist.

freelance-toimittaja,
mediayrittäjä

Lehtimäki
Suvi (sit.)

lapsityöntekijä, kuoronjohtaja

Mäenpää
Mervi

maatalousyrittäjä

Nuottivaara
Esa

talousneuvos, toimialajohtaja

hoitotyön opettaja,
hallintotiet. maist.

62
Prusti
Hanne

luokanopettaja

yrittäjä, maanviljelijä

toimitusjohtaja,
sosionomi AMK

elintarviketyöläinen,
pääluottamusmies

Mäkelä
Ilkka

lehtori, filosofian
maisteri

Lindholm
Galina

liikunnanopettaja,
liikuntatiet. maist.

Mäkelä
Kimmo

humanistinen tieteiden kand., opiskelija

opetusneuvos, sairaanhoidonopettaja

hist. ja yht.kuntaopin
opettaja, fil. maist.

64
Rajakorpi
Harri

bio- ja elintarviketekniikan opiskelija

Korpela
Merja

terveyskeskuslääkäri

henkilökohtainen
avustaja, työtön

yrittäjä

17
Kankaanpää
Pauli

elinkeinoasiamies,
yrityskummi

lääkäri, eläkeläinen

36
Lintala-Vasanko
Liisa
johdon assistentti

marketpäällikkö

46
Mäkynen
Asko

matematiikan ja fysiikan lehtori, fil. tri

rehtori, filosofian
maisteri

Mäkynen
Hanna

vastaava ohjaaja,
hallintotiet. kand.

Kuivinen
Mikko

kapteeni evp., yleisurh. ammattivalm.

kirjailija, kulttuurialan yrittäjä

kansanedustajan
avustaja

kunnossapitoasentaja

toimittaja, taloustieteiden maisteri

Sihto
Paula

Lahtinen
Markku

etuuskäsittelijä,
tradenomi

osastonhoitaja,
ohjaava kouluttaja
erikois sairaanhoitaja

rahoitusasiantuntija

Turenius
Irene
rehtori

73
Utter
Aki

toiminnanjohtaja

74
Vettenranta
Minna

erityislastentarhanopett., erityisopett.

75
Vihriälä
Jukka

agronomi, valtiopäiväneuvos

76
Västi
Ritva

yrittäjä

77
Ylinen
Aki

maatalousyrittäjä,
insinööri

41
Mikkonen
Juha

herastuomari,
opettaja

50
Niemelä
Ari

LVI-projektipääll.,
kyläyhdistyksen pj.

51
Nokua
Markus

country manager,
koneinsinööri AMK

60
Potka-Soininen
Tuulia
lehtori, kauppatieteiden maisteri

61
Prusti
Arto

yrittäjä, rakennusinsinööri AMK

70
Suomalainen
Mika
yrittäjä

Kuntavaalit 2017
Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017

72

31
lehtori, erityisopettaja

Melender
Ritva

69
Soidinmäki
Ari

myyjä

40

59
Porthén
Eemeli

Keltikangas
Karoliina

Lammassaari
Virpi

lehtori

49
rakennusmestari

21

30

39

68

yrittäjä, kauppatieteiden maisteri

20

29
Kärki
Pasi

11
Hemminki
Aila

aineenopettaja

vanh. rikoskonstaapeli, hallintotiet. maist.

Määttä
Mikael

liikuntapaikkojen
hoitaja

Heikkilä
Ismo

Kattelus
Piia

yrittäjä

58

67
Saarimäki
Jukka

Karhu
Jussi

48

Polvi-Lohikoski
Jukka

10

19

Lönnroth-Moilanen Martikkala
Heleena
Juhani

57
kansainvälisen liiketalouden opiskelija

tuotantosuunnittelija,
kulttuurituottaja AMK

38

Männikkö
Mikko

Pesu
Riina

Hautala
Milla

28

terveydenhoit (eläkk.), matemaatikko
sosiaalineuvos

66
Saari
Anne

kauppatieteiden
kandidaatti

47

56
Peltonen
Jouko

Karhu
Johannes

37
Luotola
Mikael

9

18

27
Korpi-Hyövälti
Eeva

perushoitaja

8
Harju
Ari-Pekka

Haapala
Markus

26

65
Rajala
Timo

lääkäri

Kallio
Karri

55
Pasanen
Jukka

7

16

45

54
Pajulammi
Martti

terveydenhoitaja,
työparihoitaja

35

44

63
Pölönen
Kimmo

Korpela
Jouni

Lemettinen
Mauno

Flinkkilä
Anne

25

34

53
Ojaniemi
Kati

kehittämissuunn.,
hallintotiet. maist.

proviisori

43

52

Hyytiä
Arja

Kohtanen
Susanna

6

15

24

33

42
Mustikkamaa
Jussi

14

23

32

freelancer urheilutoimittaja

lautturi

koulutusvientihankkeen rehtori, kasvatustiejoht., terv.tiet.maist.
teen maisteri

5
Eloniemi
Paavo

perushoitaja

Homi
Kari

professori

Kivisaari
Pasi

Lammela
Johanna (sit.)

Eerola
Sari

13

22
Kitinoja
Helli

4

Huolenpitoa
– huomennakin.

71
Takala
Teea

marketpäällikkö

Lakeuden Risti

HAUTAKIVIKAIVERRUS

Veli Sarén

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

Puh. 06 412 1029, 0400 661 516
Valtionkatu 2, Valtionkatu
Seinäjoki 2, Seinäjoki
SEINÄJOKI veli.saren@netikka.fi
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2,0400
Seinäjoki
Valtionkatu
2,414
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41
41567
416 115
S:joki
Valtionkatu
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(06)(06)
41
41
416
S:joki
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1416,
puh. (06)2,414
1416,
0400
567
115
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
41
41
416
S:joki
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
41
41
416
S:joki
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
41
41
416
S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
puh. (06) 414
1416,
56741
115
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
Valtionkatu
2,
puh. 0400
(06) 41
416 S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
HAUTAKIVIPALVELU
www.hautauspalvelumoisio.fi

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

Erkki Nevala

35 v

HIRVILAMMI

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681

Kysy lisää ja tilaa
ilmainen kartoituskäynti

Puh. 044 455 6820

Tarjoan sairaanhoito- ja
hoivapalvelut:
mm. • verinäytteiden otto
• lääkehuolto • lääkäripalvelut
kotona • haavanhoidot
• ulkoilutus- ja virkistyspalvelut
• kylvetykset • omaishoidon
lomitus • perussiivous ja
puhdasilmasiivous.

Alina Seinäjoki
terhi.laukkonen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

● Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
● Fysioterapia
● Hieronta
● Fysikaaliset
hoidot
● Kotikäynnit
● Lymfaterapia

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

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

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

Kalevankatu 25
puh. (06) 423 1100

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

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

Puh. 06 434 6420
www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

Tilaa Lakeuden
Risti -lehti

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

Tilaushinta: Seinäjoen
ulkopuolelle 10 € / vuosi

www.tervajoenkiviveistamo.fi

Seinäjoen seurakunnan jäsenille
mainoskieltotalouksiin maksuton
osoitteellinen lehti pyydettäessä.

Kokemuksen ääni

CM Jouppi, SEINÄJOKI ja Valkiavuorentie 2, NURMO
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

Tilaukset: 050 339 2904 tai
leena.hautala@evl.fi

Kari
Hokkanen

• arkut • uurnat • kuljetukset
• saattohartaus • kukat...

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

puh. (06) 414 3686

Minä haluan
huolehtia sinun
terveydestäsi
kotonasi.

050-358 6079, päivystys 24/7 Niskala

Toimintaa 60 vuotta - vuodesta 1954
AA Lauri Leppänen ja AA Suvi Hakola
Testamentti - perunkirjoitus - perintöoikeus

www.hirvilamminhautaustoimisto.fi

Hei!

Seinäjoen ja Nurmon
Kukka ja Hautauspalvelu Oy

Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy

Seinäjoen talousalueella

Vapaudentie 53, Seinäjoki, p. 06 - 420 7500
Luottamuksen arvoinen
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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

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

TAVOITTEEMME
ON
PARASPALVELU
PALVELU
TAVOITTEEMME
ON
PARAS
Meiltä kaikki
henkilösuojaimet
- kilpailukykyiseen hintaan!

MATTI KUVAJA

Rengastie7,7,60120
60120Seinäjoki
Seinäjoki
Rengastie

www.suojainexpertti.fi
www.suojainexpertti.fi

VALITSE VAIKUTTAJA VALTUUSTOON
Ihmisen arkiset asiat edellä !

Marja Ollila
• Palvelusetelit käyvät
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• Kotitalousvähennys
saatavissa

terveydenhoitaja (YAMK)
Koulukatu 54 D 42
60100 Seinäjoki

Puh: 045 1038411

141

www.kotijaterveyssiskot.fi

info@kotijaterveyssiskot.fi

Ilmoita Lakeuden Risti -lehdessä!
Lisätiedot: Mainosseppo puh. 0400 954 747
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Lakeuden Risti

PAPPI PAKISEE

UUTISPALAT

Kuva: Mauno Parviainen

Käty ja haty

Merja Loppi maalaamansa kastepuun vierellä Nurmon kirkossa.

Nurmon kastepuu viheriöi

V

uonna 2016 Nurmon kirkon kuvasto täydentyi läntisen sisäänkäynnin viereen maalatulla kastepuulla, jonka lehtiin kastettavat lapset
saavat nimensä. Teologiasta nousevan
kirkkoarkkitehtuurin mukaan kirkkosalissa jopa kastemaljan paikka on ollut
kirkon länsipuolen pääoven läheisyydessä. Kirkon länsiovi on ”Kristus-ovi”,
jonka kautta kuljetaan kirkkoon ja kohti
”Jumalan suuntaa”, itää. Kasteesta alkaa kristityn matka kohti alttaria.

Elämän puu
Lastenohjaaja Merja Lopin maalaama
kastepuu mukailee elämän puu -ajatusta. Hän kertoo maalausprojektin alkaneen Maunumaan Antin ehdotuksesta.
Myöhemmin Merjalle paljastui, että
kollegat olivat ehdottaneet häntä puun
maalaajaksi.
Heti alusta alkaen Merja näki mielessään, millainen puusta tulisi ja lupautui
maalaamaan kastepuun siltä seisomalta. Jälkikäteen iski hirvityksen ja kauhistuksen tunteet pintaan, mitä oikein
tulikaan luvattua? "Maalata kirkon seinälle, apua!"
Tuossa vaiheessa Merja pisti käsiä
ristiin ja pyysi voimaa ja ohjausta Taivaan Isältä, hänen huoneeseensahan
maalaus tulisi, joten talon isännän hyväksyntä oli tärkeä.

Siemenestä kasvoi puu
Puun malli ja muoto olivat kasvaneet
Merjan mielessä jo vuosia. Sen siemen
syntyi viivoista, joita ilmestyi milloin
mihinkin paperin reunalle. Lopulta sii-

tä siemenestä kasvoi kokonainen puu.
Myöhemmin hän löysi muiden ihmisten maalauksia ja piirroksia samankaltaisesta puusta, ja he olivat nimenneet
tuotoksensa elämän puuksi.
– Ja sitten ymmärsin, miksi aina piirsin samankaltaisia puita – sen oli tarkoitus tulla kastepuuksi kirkon seinälle. Mikä olisikaan parempi kastepuuksi, kuin
elämän puu. Kaikella on tarkoituksensa,
Merja summaa.
Puun väritys on Nurmon kirkon sävyihin sopiva – kirkon seinien, penkkien ja
muiden maalausten värit ovat nähtävissä kastepuussa. Täten siitä muodostui
osa kirkkoa. Maalaustyö kesti noin kahdeksan tuntia. Merja hahmotteli rungon
ja muutaman oksan kynällä, mutta muuten hän antoi tunteen ohjata sivellintä.
Jossain vaiheessa hän huomasi, että
puun keskelle oli muodostunut sydän.
Tuo sydän jäi oksiston keskustaksi symboloiden Jumalan ja vanhempien rakkautta kastettua lasta kohtaan.

Vihertää, vihertää
Kastepuuhun nauloin kiinnitettäviin
vanerisiin lehtiin kirjoitetaan kastetilaisuudessa kastetun nimi ja pappi tuo
lehden mukanaan seurakuntatoimistolle. Suntio noutaa lehdet ripustaakseen
ne seuraavaa sunnuntaita varten kastepuuhun. Kastepuu tyhjennetään kaksi
kertaa vuodessa vauvakirkkojen yhteydessä, johon lähetetään kutsu. Nurmon
kastepuu vihertää tällä hetkellä keväisesti – kuin elämän puu. 

Merja Loppi / Laura Isoluoma

O

pin kevättalvella, mitä tarkoittaa ”käty”. Teinit keskustelivat viikonlopusta. Jossakin olisi ollut mukava tavata ystäviä
rauhassa ja ehkä vähän juhliakin.
”Rauhassa”, tarkoittaa tässä yhteydessä ilman vanhempien valvovaa
silmää. Jos vanhemmat ovat poissa
kotoa. Tilanne on käty, eli kämppä
tyhjänä. Näistä meitä vanhempia on
varoiteltu. Jos kissa on pois paikalta,

Jos ovi unohdettaisiin
auki, ryntäisivätkö
kirkkoon nuoret,
kodittomat, sairaat,
yksinäiset, vanhukset
ja paperittomat
kulkijat. Mitähän siellä
puuhaisivat?
MARKKU ORSILA, perheneuvoja

hyppivät hiiret pöydillä. Silti nuorten
toiveita voi joskus kuulla. On aika jännittävää pohtia, minkälaisella elämällä kämppä täyttyy silloin, kun ei itse
ole paikalla.
Jäin miettimään montaa muutakin
tyhjyyttä. Tyhjä tuppaa aina täyttymään jollakin. Mieleen tulevat kirkot.
Niissä on usein tyhjää ja autiota. Seurakunta, suntiot, kanttorit ja papit

jättävät usein kämpät tyhjilleen. Syntyy kity, kirkko tyhjänä. Minkälainen
porukka sen voisi vallata ja mihin tarkoitukseen?
Jos ovi unohdettaisiin auki, ryntäisivätkö kirkkoon nuoret, kodittomat, sairaat, yksinäiset, vanhukset
ja paperittomat kulkijat. Mitähän
siellä puuhaisivat? Entä jos kuitenkin
ensin tulisi eläkerovasti ja kiipeäisi
pönttöön saarnaamaan, kun pitkään
aikaan nuoremmat eivät ole enää
päästäneet. Kerrankin saisi saarnata
niin kuin asiat ovat, kun kirkon vanhimmat eivät olisi valvomassa.
Joskus tuntuu tätä maailman menoa katsoessa, että elämme kaikki
suuret ja pienet kuin olisi maty, maailma tyhjänä. Ikään kuin isä ei näkisi. Pikkuisen huolettaa, että näkee ja
kuulee kuitenkin. Entä jos pistää vielä
paikat siivoamaan? Kysyykö lopuksi,
että oliko edes kivaa?
Pääsiäisenä on sitten vielä haty.
Siitä koko juhla. Pääsiäisaamuna
Jeesus jätti haudan tyhjäksi. Sinne
meni naisia katsomaan ja yksi enkeli
ehti aivan ensin. Tyhjään hautaan ei
kotibileitä syntynyt, mutta myöhemmin. Siitä ne juhlat alkoivat. Aivan
kaikille!

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi
Ps. Tänä keväänä on monella työpaikalla eletty todeksi kikyä. Sillä ei ole
mitään tekemistä kätyn kanssa? Kristityn kilpailukyky on haty! 

Palvelevalla puhelimella uusi numero

K

irkon keskusteluavun (palveleva puhelin, chat, netti, kirje)
palvelut ovat uudistuneet ja
Kirkon Palvelevan puhelimen puhelinnumero vaihtunut.
Uudet numerot ovat 0400 22 11
80 suomenkieliselle ja 0400 22 11 90
ruotsinkieliselle linjalle. Uusi numero on kännykkämuotoinen, joten se

kuuluu soittajilla puhepaketteihin ja
on siten edullisempi kuin vanha yritysnumerotyyppinen numero.
Vanhaan numeroon soittaessa
kuuluu vastaajaviesti, jossa kerrotaan
uusi numero. Kaikki Kirkon keskusteluavun puhelin- ja verkkoauttamisen
palvelut löytyvät osoitteesta www.kirkonkeskusteluapua.fi 

ROVASTI PSALMINEN

Tilaa Lakeuden
Risti -lehti
Tilaushinta: Seinäjoen
ulkopuolelle 10 € / vuosi
Tilaukset: 050 339 2904 tai
leena.hautala@evl.fi
Seinäjoen seurakunnan jäsenille
mainoskieltotalouksiin maksuton
osoitteellinen lehti pyydettäessä.

