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SANA

AILA ORSILA, korkeakoulupastori

Uutta alkamassa
– armoa kokemassa
LUKUKAUDEN ALKU on mielessäni
aina erityinen muistutus armosta.
On Jumalan armoa, että saa aloittaa
uutta, oli se sitten opintoja, uutta
päivää tai uutta elämänvaihetta.
Lapsena ihmettelin seinälle nostettua taulua, jossa luki ”Joka aamu
on armo uus”. Nykyään ymmärrän
sen paremmin. Olipa aamu tai uusi
lukuvuosi, armoa tarvitaan. Se mikä
oli eilen, on jo mennyttä, nyt on nyt
ja uusi alku on uusi mahdollisuus palvella Jumalaa ja lähimmäisiä. Katseet
saa kohdistaa eteenpäin, kohti unelmia ja toiveita.
ON TURVALLISTA aloittaa uutta
lukuvuotta tai uutta päivää luottaen siihen, että virheineni ja vajavaisena voin käpertyä Jeesuksen
armahtavaan syliin. Itsekin armon
kokeneena voi kohdata armollisin
silmin muita.

Kuva: pixabay.com

ELOKUU JA SYYSKUU ovat kouluissa
ja oppilaitoksissa lukuvuoden alkukuukausia. Tänäkin vuonna monet
uudistukset ja muutokset koulu- ja
opiskelumaailmassa ovat aiheuttaneet monenlaisia pohdintoja ja kysymyksiä työntekijöiden, vanhempien ja opiskelijoidenkin mielessä.
Työskentelen Seinäjoen ammattikorkeakoulun pappina ja syyskuu
on minun töissäni erityistä aikaa. Silloin tulevat uudet opiskelijat toiveikkain mielin, katseet täynnä unelmia.
Ainakin suurin osa opintonsa aloittavista on onnellisen oloisia.
Samoihin aikoihin palaavat myös
vanhemmat opiskelijat kesätöistään
tai -lomiltaan, osa on toki opiskellut
läpi kesän. Jos ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden katseissa näkee paljon
unelmia, toiveita ja jännitystä, niin
vanhempien opiskelijoiden silmistä
paistaa usein kokemus ja lämmin
hymy, kun he katselevat opintojaan
aloittavia. Tutorit, kokeneemmat
opiskelijat, on koulutettu vastaanottamaan uudet opiskelijat lempeästi.

KUUKAUDEN KOMMENTTI

VIRREN VIEMÄÄ
Herra, anna rauhattomalle rauha, anna järkyttyneelle
levollisuus, tuskaan ja epätietoisuuteen läsnäolosi.
Herra, tee minusta rauhasi välikappale, niin että
sinne missä on vihaa, kylväisin rakkautta.

Virsi 489:1
Sinua, suuri Jumala,
yhdessä ylistämme.
Työhömme anna iloa,
valaise elämämme.
Suo, että tässä koulussa
voi toinen toista kuunnella.
Luo meihin yhteishenki.

Arkkipiispa Kari Mäkinen Turun 18.8. tapahtumien vuoksi

Virren on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen (1958-) virsikirjakomitean pyynnöstä
yläasteen ja lukion oppilaita varten, ja hän
kertoo saaneensa virikkeitä tamperelaisen lehtorin Lauha Peltolan esittämistä
ajatuksista.

Syvä kuin meri
on harkittu puhe,
virraksi paisuu
viisauden lähde.

Kaskinen on sanonut: "Vastuun kantaminen alkaa lähipiiristä, koulusta ja luokkatovereista ja ulottuu koskemaan koko
ihmiskuntaa. Kristitty on veljensä vartija.
Jumalan luomassa maailmassa jokaisella
on oma paikkansa."

Kuva: Kuvatoimisto Rodeo

Sananl.18:4

Anna-Mari Kaskinen kirjoitti virtensä
”Taas kukkasilla kukkulat” -virren
sävelmään. Kun Anna-Maija Raittila
uudisti virttä, sävelmäksi tuli se pohjoissavolainen koraalitoisinto. Melodia
lienee kaukainen muistuma saksalaisesta
juurisävelmästä (1524) ”On hyvyydessään Jumala” (virsi 262).
LÄHDE: www.virsikirja.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Kirkkobongailua menneessä
ja nykyajassa

K

irjoitin vuosi sitten tällä palstalla,
että lomamatkoilla on tapana vierailla eri paikkakuntien kirkoissa.
Olemme lähipiirini kanssa jatkaneet tätä harrastusta tänä kesänä entistä enemmän ja monipuolisemmin.
Keksimme julkaista bongailemiemme
kirkkojen kuvia Facebookissa niin, että
kaverit pääsevät arvailemaan, missä kirkossa kukin on vieraillut. Google Mapsin
avulla kavereiden lomareissut ja niiden
varrelle osuneet kirkot tulivat itsellekin
tutuiksi. Etelä-Euroopassa kielimatkalla ollut tyttäremme puolestaan tutustui
katolisiin kirkkoihin – kuulemma aivan
turhankin moneen. Sain häneltä sieltä
kirkkojen kuvien lisäksi myös WhatsAppin videolähetyksenä pätkän katedraalin kellojen soitosta.
KIRKKOJA BONGAILLESSAMME opimme
myös uutta Suomen kirkkohistoriasta. En ollut aikaisemmin tiennyt, että
rannikko-Pohjanmaalla on ollut käytössä kirkkotalleja, mitkä olivat etäältä
kirkkoon tulleiden seurakuntalaisten
hevosille tarkoitettuja hirsirakennuksia
kirkon läheisyydessä. Kirkossa kävijät
oleskelivat kirkkotallin tuvassa ennen
ja jälkeen jumalanpalveluksen. Hienoa,
että näitä kirkkotalleja on vieläkin nähtävänä rannikkoseudulla.
Entä sitten saarnatuolin vieressä olevat tiimalasit? Ne mittasivat saarnan
kestoa, joka sai olla enintään tunnin.
Kun hiekka oli valunut loppuun, saarna
sai loppua.

tultava ja pappia oli kuunneltava riippumatta siitä, mitä hän saarnasi tai kuinka
pahasti omat työt olivat jääneet kesken.
Meidän aikuisten tutustuessa kirkkohistoriaan nuoriso oppi uusia asioita
myös kirkkojen nykyajasta. Kaksi kaupunkilaisnuorta oli meillä viikon verran
tutustumassa maaseutuun ja he pääsivät
kirkkoon urkuvarttiin. Hämmästyksekseni totesin, että he eivät ensin tienneet,
mitkä urut ovat. Sen jälkeen he luulivat,
että urkuja soitetaan puhaltamalla pilleihin. Urkuvartin jälkeen konsertoija ystävällisesti opasti heitä urkujen saloihin.
Mieleenpainuvimpina kirkkohetkinä
olivat kahden kummitytön konfirmaatiomessut eri kirkoissa. Sain olla mukana siunaamassa heitä. Mielenkiintoista
oli myös todeta, kuinka eri tavoin konfirmaatiomessuja voidaan toteuttaa eri
seurakunnissa ja eri kirkoissa.
Toivottavasti tekin olette kesän aikana saaneet uusia kirkkokokemuksia
ja elämyksiä vaikkapa Seinäjoen ja lähialueen Bongaa kirkko -kampanjan
myötä. Suosittelen lämpimästi kirkkobongailua kaikille ikään katsomatta! 

Elämän koulussa

K

esä siirtyy vähitellen muistojen joukkoon. Lapset ja nuoret ovat
olleet päätähtiä seurakunnan kesässä, kun he ovat täyttäneet leirikeskukset elämänilollaan.
Kirkot ovat täyttyneet moniaita kertoja konfirmaatioon osallistujista.
Sadoissa kodeissa on vietetty muistorikkaita rippijuhlia.

NYT ASTELEMME jo syksyn suuntaan. Uusi päiväkerholainen opettelee
kerhoelämää, ehkä tirauttaa pienen itkun saattajan lähtiessä, mutta
intoutuu pian leikkiin muiden mukana. Eskarilainen odottaa kärsimättömänä sitä päivää, jolloin saisi oikeita läksyjä. Koululaiset opettelevat
aamuheräämistä.
Juuri tässä kohdassa vuotta omassa
mielessäni käväisee aina ikävä. Vuosia
sitten toimin jonkin aikaa opettajana.
Vieläkin muistan, miltä tuntui kesän
jälkeen astella työpaikalle, miltä tuoksui suursiivottu koulu ja isot pinot upouusia kirjoja.

Syksyssä on paljon
luottamusta, paljon
toiveita ja odotuksia.
Kaikki on vielä
mahdollista, mikään
ei vielä ole pilalla.

KOULUN ALKUUN liittyy erityisen
vahvasti muistikuva nuorista, jotka
jälleen ilolla aloittelivat uutta lukuvuotta. Syksyssä on paljon luotta- LIISA RANTALA,
johtava kappalainen
musta, paljon toiveita ja odotuksia.
Kaikki on vielä mahdollista, mikään
ei vielä ole pilalla.
Myös seurakunnassa käynnistyy syksyllä uusi toimintakausi. Taas on
todella paljon mahdollisuuksia olla mukana toiminnassa, antaa käyttöön
omia taitojaan ja kokea pyhää yhteyttä. Tule sinäkin joukkoon!

PS. TURUSSA TAPAHTUNUT TRAGEDIA synnyttää paljon pelkoa ja huolta. Erityisesti silloin tuntuu lohdulliselta ristiä kädet rukoukseen ja sytyttää toivon kynttilä. ”Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme,
Kristus, rauha tuo!” Virsi 600

SUURINTA VALTAANSA kirkko käytti
hallitessaan ihmisten aikaa. Kirkkoon oli

KIRKONMÄELTÄ

Uudet mahdollisuudet

V

ähitellen illat pimenevät ja syksy
tulee. Mitä kaikkea kulunut kesä
on sisältänyt? Mitä seurakuntaelämässä on tapahtunut? Paljon on
kohdattu ihmisiä erilaisissa yhteyksissä.
Yhä edelleen Seinäjoen seurakunnassa
on vihitty runsaasti aviopareja ja suosituinta hääaikaa on erityisesti loppukesä. Yhä edelleen olemme saaneet iloita
rippikoulun suosiosta ja siitä, kuinka
kaupunkimme nuoret haluavat käydä
rippikoulun, toimia isosena ja vanhana.

Kalevan kisat ovat olleet myös seurakunnalle läsnäolon ja kohtaamisen paikka.
Seurakuntamme punaisella ”messumökillä” on näiden tapahtumien yhteydessä kohdattu yli 6000 ihmistä.
Kesä on levon ja virkistäytymisen aikaa. Se katkaisee arkiset rutiinit. Seurakunnan arkikin on erilaista. Kokoukset
ja palaverit ovat kesätauolla ja silloin on
aikaa monesti keskittyä joihinkin työtehtäviin eri tavalla kuin syksyn ja talven
arkisessa aherruksessa.

KESÄLLÄ ON seurakunnasta saanut lähteä myös juhliin eri puolille Suomea. Eri
herätysliikkeiden juhlat ovat antaneet
hengen ravintoa myös seinäjokelaisille.
Juhlia ja tapahtumia on riittänyt Seinäjoellakin. Tänä kesänä pidetyt Farmari-maatalousnäyttely ja yleisurheilun

MIHIN NYT syksyllä seurakunnassa käytetään kesällä kerääntyneitä voimavaroja? Perustoimintojen lisäksi edessä odottavat monenlaiset mahdollisuudet ja työt.
Syksyllä alkaa koko seurakuntaa koskeva
pohdinta ja työskentely siitä, miten seurakuntatyö entistä paremmin tavoittaisi

myös ne ihmiset, joille seurakunta on vieras ja merkityksetön. Tätä kutsutaan ns.
ristikkotyöskentelyksi. Syksyllä aletaan
tämän lisäksi valmistautumaan jo kevään
missiokampanjaan ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.
”Ylitse kaikkien rajojen
sana on vietävä yhteinen.
Kristuksen armo ja siunaus
on meille elämä, pelastus.
Joka päivä eteemme avautuvat
uudet mahdollisuudet ja tiet.
Sinä johdatat meitä maailmaan
ja voimaa suot yhä uudestaan.
Sinä kannat, sinä viet,
sinä kannat, sinä viet.
Virsi 429:3

Kesä on levon ja
virkistäytymisen
aikaa. Se katkaisee
arkiset rutiinit.
Seurakunnankin
arki on erilaista.
JUKKA SALO, kirkkoherra
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PYHÄ
Kuva: Leena Hautala

TEKSTI LIISA RANTALA

Puhtaan valkeaa

V

alkea puku on monien kirkollisten juhlien asu. Kastejuhlassa juhlan päähenkilö on
puettu valkeaan kastemekkoon. Kastetun taival vie aikanaan rippikouluun, jonka päätteeksi vietetään
konfirmaatiota. Myös silloin juhlavaatteena on valkea puku, alba.
JUMALANPALVELUKSISSA ERI palvelutehtävissä alttarilla voi toimia pappeja,
diakoneita, muita työntekijöitä ja myös
seurakuntalaisia. Jumalanpalvelusta
toimittaessaan he kaikki ovat pukeutuneet albaan.
JUMALANPALVELUKSEN PUKEUTUMISEEN liittyy paljon symboliikkaa. Valkea
puku muistuttaa kasteesta ja siitä, että
jokainen kristitty on kutsuttu vaeltamaan uudessa elämässä.
Vyö alba-asussa muistuttaa valvomisesta ja valmiina olemisesta.
Stola on merkki kirkon virasta ja
muistuttaa Kristuksen ikeen kantamisesta. Sitä kantavat papit ja diakonit. Pappi
pukee stolan kuin pitkän huivin, niskan
takaa eteen. Diakoni kantaa stolaa toisella olkapäällä.

Messukasukka on ehtoollisjumalanpalveluksessa liturgin yllä. Peittävä
kasukka kertoo siitä, miten sen kantaja
puetaan lainavanhurskauteen. Kasukassa on usein ristikuvio. Se viittaa Jeesukseen, ehtoollisen todelliseen isäntään.
PUKEUTUMINEN SAKASTISSA on samalla rukous:
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Alba: Tee minut puhtaaksi, Herra. Puhdista sydämeni, niin että Karitsan verellä
pestynä nauttisin iankaikkista iloa.
Stola: Sinun ikeesi, Herra, on hyvä kantaa ja sinun kuormasi on kevyt. Auta
minua arvollisesti hoitamaan antamaasi
tehtävää.
Vyö: Vyötä, Herra, minut Pyhän Hengen
viisaudella ja voimalla.
Kasukka: Anna, Herra, arvottoman palvelijasi iloita pyhän sakramentin osallisuudesta ja seurakuntasi palvelemisesta.
Aamen.

Diakonilla (vas.) on stola toisella olkapäällään. Liturgilla on stola ja kasukka,
avustavalla papilla stola. Muut jumalanpalveluksen avustajat ovat pukeutuneet
albaan.

MINUN SEURAKUNTANI

TEKSTI Leena Hautala // KUVA I Leena Hautala

Uusia ystäviä

V

apaaehtoistoiminnassa olen
saanut uusia ystäviä, sanoo
Lähetyssopen vapaaehtoisena
toimiva Eija-Tuulikki Toikka.
Seurakunta on aina merkinnyt hänelle paljon, hän on mm. 15-vuotiaasta
toiminut pyhäkoulunopettajana. Seurakunta on hänelle tärkeä yhteisö.
Hän muutti Hausjärveltä Seinäjoelle vuonna 2008 ja parin vuoden päästä
hän löysi Lähetyssopen.
- Ilahduin huomatessani Lakeuden
Risti -lehdestä, että Seinäjoella toimii
tällainen kauppa.
Eija-Tuulikki sanoo, että Lähetyssoppi ja muu vapaaehtoistyö tarjoaa yhteisön eläkeläiselle ja työttömälle. Ilmapiiri on myönteinen, positiivista palautetta
ei pidätellä. Siitä saa iloa ja voimaa työhön ja koko elämään.
- Mukana voi olla oman jaksamisen ja
mielenkiinnon mukaan. Voi myös sanoa
ei, jos ei aikatauluun sovi.

- Kaikenlainen auttaminen ja vapaaehtoistyö on mukavaa, kun tekee juuri
sitä, mistä pitää. Minusta ei ole leipomistalkoisiin, mutta mielelläni maalaan kuvan leivinliinaan. Pidän tärkeänä, että voin olla mukana seurakunnan
työssä taidoillani ja lahjoillani, sanoo
Eija-Tuulikki.
Hänelle maalaaminen ja askartelu
ovat rentouttavaa tekemistä. Hän myös
toivoo, että hänen maalaamansa kortti
tai tyynynliina tuottaa iloa hänelle, joka
saa sen lahjaksi.
- Lähetyssopella myytävät tuotteet
auttavat ihmisiä kehittyvissä maissa.
Sain tutustua Suomen Lähetysseuran
työhön Nepalissa ja Kambodzassa. On
ollut hienoa nähdä, mitä lahjoitetuilla
varoilla tehdään lähetyskentillä, ja miten esimerkiksi vammaiset lapset ja nuoret saavat koulutuksen ja uuden elämän
sen kautta, sanoo Eija-Tuulikki Toikka.

Eija-Tuulikki
Toikka maalaa
vapaalla kädellä
tyynynliinoja
ja leivinliinoja
ja askartelee
pienistä akvarelleista kortteja.
Hän lahjoittaa
työpanoksensa
Lähetyssoppeen.
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ANU TOIVONEN
AMMATTINI on lastenohjaaja.
TYÖSKENTELEN Peräseinäjoen
kappeliseurakunnassa
päiväkerhossa lastenohjaajana.
HARRASTAN käsitöitä ja
pesäpalloa sekä valmentajana
että äidin roolissa.
ILOITSEN yhteisestä arjesta
perheeni ja ystävieni kanssa
sekä työstäni lasten parissa.

Anun kanssa hiek
ka
Julius Hautamäk laatikolla leikkimässä kerholaise
i ja Eerika Viljaka
t
inen.

Keskiviikko 16.8.2017
HERÄTYSKELLO SOI 6.15, nousen heti. Laitan itseni valmiiksi. Herätän lapset. Arkiaamut ovat hektisiä, mutta pian olemme valmiina
lähtöön. Vien heidät mummulle odottamaan koulun alkamista. Olen
kiitollinen, että mummut pystyvät auttamaan.
TYÖPÄIVÄ ALKAA klo 8. Teen työtä tiiviisti työparini kanssa. Varmistamme, että kaikki alkavaa kerhopäivää varten on valmiina. Klo
8.55 ensimmäiset kerholaiset saapuvat vanhempiensa kanssa. Ilmassa on jännitystä ja iloa. Jokaisen lapsen vastaanottaminen erikseen on
tärkeää, se tuo turvallisuuden tunnetta.
TÄLLÄ VIIKOLLA teemana on tutustuminen toisiimme sekä kerhotilaan leikkien ja yhdessä tekemällä. Päiväkerho alkaa alkulaululla, leikimme sen tahdissa. Askarteluna on nalle-nimikyltti – kaikista
tulee omannäköisiä, ihanan erilaisia. Eväshetki on monen lapsen
päivän kohokohta. Ennen eväiden syöntiä käymme käsien pesulla ja
laulamme ruokalaulun. Hartauteen valmistaudutaan heiluttelemalla käsiä, kipristelemällä varpaita, herätellään päästä varpaisiin koko
lapsi. Hartaudessa kokoamme alttarin, kaikki saavat osallistua.

Jokainen
erikseen
Lasten vastaanottaminen jokainen
erikseen on tärkeää
TEKSTI Anu Toivonen // KUVAT Leena Hautala

TUTUSTUMME myös kerho-Nalleen, joka oli lapsia aluksi piilossa
lempisalkussaan. Lasten mielestä se näytti ihan Antilta. Hartauden
jälkeen leikimme "herää vahtikoiraa". Hauskojen haukuntojen ja herkullisten luulöytöjen jälkeen on hyvä rentoutua loppusadun ääressä.
Kerho loppuu aina loppulauluun. Vanhempia menemme yhdessä vastaanottamaan pihalle samalla tutustuen päiväkerhon ulkoilualueeseen.
SEURAAVA KERHO alkaa klo 13, ja välissä on 30 minuutin lepotauko, jonka vietän kotonani omalla terassilla hiljaisuudesta ja ruoasta nauttien. Lepotauon jälkeen varmistamme, että kaikki on valmiina
päivän toiseen kerhoon. Toinen kerho kulkee saman kaavan mukaan
kuin aamuryhmäkin, mutta ryhmien erilaisuudet huomioon ottaen.
HYVÄ PÄIVÄ takana, molempien ryhmien lapset lähtivät hymyssä
suin ja iloisen puheensorinan saattelemina. Työpäivää on vielä jäljellä. Se aika menee, kun keskustelemme työpäivästä ja laitamme seuraavan päivän jutut valmiiksi.
TYÖSSÄNI PARASTA on monenlainen tekeminen lasten kanssa
sekä työkaverit koko Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa, erityishuomio työparilleni. 
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V

uonna 1975 neuvottelukeskuksen perustamisesta keskusteltiin, vuotta myöhemmin perustettiin johtajan virka. Siihen
oli 13 hakijaa ja valituksi
tuli Niilo Kankaanpää Porista. Vuoden
1977 alusta toiminta alkoi. Toimistosihteeri palkattiin pian, vuonna 1978 tuli
palvelukseen Aino Latikka, 1983 tuli kolmas virka ja 1990-luvun puolessa välissä
neljäs, kertailee Eija Harmanen.
Niilo Kankaanpään jälkeen johtajina toimivat Matti Mäntykoski ja Teuvo
Mannila ennen nykyistä, joka aloitti johtajana 2010.
- Ongelmat ovat syventyneet, mutta kynnys on matalampi. Esimerkiksi
täältä apua saanut ystävä tai tuttava voi
suositella tai joku muu auttamisorganisaatio ohjata, sanoo Eija Harmanen.
- Toinen valtavirta on se, että tullaan
aivan eron kynnyksellä, kun on jo paljon etääntymistä. Sellaiset asiakkaat
ovatkin tosi haastavia, sanoo Eija Harmanen.
Markku Orsila lisää: - Ennen lapset
olivat yhteinen asia. Joskus on tunne,
että lapset eivät enää ole yhteinen velvoite, vaan lapsista huolimatta tehdään
ratkaisuja.

Missä on seikkailu?
- Elämä on vaikeampaa kuin 50 tai 100
vuotta sitten. Silloin elettiin tasaista elämää, nyt kysellään, mistä löytyy seikkailu, huomauttaa Markku Orsila.
Perheneuvojat kertovat, että asiakkailla on vaikeitakin kriisejä, on sivusuhteita, ja varsinkin viime vuosien
aikana taloudellista ahdinkoa, ja se näkyy vastaanotolle tulevien ongelmissa.
Sosiaalinen media, some-maailma on
madaltanut ihmisten ja heidän mielensä
liikkuvuutta. Se on uusi ilmiö hyvässä ja
pahassa. Suhteen raja hämärtyy tai netissä roikkumisen vuoksi ei olla läsnä.
Uusia ilmiöitä ovat kansainväliset parit, joiden asioita selvitetään englanniksi
tai tulkin avulla. Samaa sukupuolta olevia pareja on vuoden mittaan muutamia.

Neuvoja voi olla neuvoton
Unto Kangasniemi sanoo, että heidän
virkanimikkeensä perheneuvoja on hieman harhaanjohtava – oikeastaan sen pitäisi olla perheneuvottelun käynnistäjä.
- Tärkeä asia ovat kollegat. Meillä
on vaitiolovelvollisuus, mutta vaikeita
asioita voidaan jakaa nimettöminä kollegoille.
- Olemme myös opetelleet sanomaan, että olemme neuvottomia, sanoo
Eija Harmanen.
Vastaanottosihteeri Tarja Ahvenniemi on ensimmäinen linkki, kun aikaa
varataan.
- Joskus joutuu kyselemään, kenelle
saisi nopeimmin ajan järjestymään, kun
asiakkaalla on oikein suuri hätä. Normaalisti vastaanotolle on noin kolmen
viikon jono, sanoo hän.
Jo tieto ajan saamisesta saattaa helpottaa. Pari voi pystyä puhumaan vaikeistakin asioista.
- Arkuutta aiheuttaa joskus se, että
tämä on kirkon palvelu, näkyykö uskonto. Kysellään, voiko tulla, kun ei ole seurakunnan jäsen.
- Tämä on hieno palvelu, jonka kirkko tarjoaa ja jossa näkyy ihmisten tasa-arvoisuus. Työ on raskasta, mutta
antoisaa, sanoo perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Eija Harmanen.

40 vuotta apuna
ja tukena
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Eija Harmanen, perheneuvojat
Unto Kangasniemi ja Markku Orsila sekä vastaanottosihteeri Tarja
Ahvenniemi istuvat kodikkaasti keittiön pöydän ääressä pohtivat työtään
ja kertailevat neuvottelukeskuksen 40-vuotista historiaa ja puhuvat
työstään. Perheneuvoja Leena Peltola viettää viimeisiä lomapäiviä.
TEKSTI Leena Hautala // KUVAT Leena Hautala
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Keittiön pöydän ääressä Tarja Ahvenniem (vas.), Unto Kangasniemi, Markku
Orsila ja Eija Harmanen.
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Voi suositella

K

ahden pariskunnan ja yhden
yksin perheasiasin neuvottelukeskuksessa käyneen haastattelusta käy ilmi, että palvelua arvostetaan. Kaikki sanovat, että
toimintaa voi suositella. Ongelmat eivät
tietenkään katoa, mutta niiden käsittelemiseen saa apua.
Sysäys neuvottelukeskukseen voi
tulla jostakin muusta auttamisorganisaatiosta, kuten työterveyshuollosta,
terveyskeskuspsykologilta tai vinkkinä
tuttavilta tai ystäviltä. Jokaisella haastatellulla jonkinlainen kynnys oli, ennakkoon saatettiin vaikka murehtia, onko
mitään puhuttavaa.
- Lähteminen oli miehelle vaikeampaa kuin vaimolle, sanovat ”Henna ja
Mikael”. - Voiko tästä olla mitään hyö-

tyä, oli päällimmäinen vaikeus. Mitä
annettavaa niillä voi olla? Olimme keskenämme puineet asioita kauan, eikä
ratkaisuja saatu aikaan. Vaihtoehdot
olivat ulkopuolinen apu tai ero. Lisäksi on pakko myöntää, että kynnyksenä
molemmille oli myös, että kyseessä on
kirkon palvelu. Kuulumme kirkkoon,
mutta minkäänlaiset rukouspiirit eivät
ole meidän juttumme. Yllätyimme positiivisesti, ennakkoluulot olivat täysin
turhia.
Haastatellut kertovat, että pieni odotusaika neuvotteluun pääsemisessä ei
haitannut. Jo se helpotti, kun tiesi apua
olevan tulossa.
”Jouni” kertoo, että hän haki näkökulmaa omaan elämäntilanteeseensa.
Elämässä oli murrosvaihe, esikoisen

syntymä toi uuden vastuun. Oma lapsuus meni ilman isän mallia.
Kaikki kiittävät neuvotteluiden ilmapiiriä. Asiakkaat on otettu hyvin vastaan, he ovat tunteneet olevansa tervetulleita uudelleen.
- Totta kai käynneillä käsiteltiin kipeitäkin asioita, ja nenäliinat tulivat
tarpeeseen. Kaikesta ei ollut helppo puhua, sanovat ”Henna ja Mikael”. Käynnit
ovat motivoineet miettimään asioita arjessa toisen kannalta. - Hienoa on käyntien rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri,
työntekijöistä huokuva ammattitaito ja
kokemus.
- Haimme apua parisuhteen hoitamiseen ja sen ylläpitämiseen. Saimme siihen apua. Olemme olleet avoimempia
toisillemme ja löytäneet eri näkökulmia

Easiain n

EuvottEl

ukEskuks

En tiimi

toinen toisemme huomioon ottaen, toteavat ”Johanna ja Juha”.
Apua on saatu, mutta luonnollisestikaan kaikki ongelmat eivät ole pois
pyyhittyjä. Kaikki haastatellut toteavat,
että nyt on erilainen usko tulevaisuuteen, asioihin pystyy suhtautumaan
avoimemmin, otetaan opiksi ja kehitytään ihmisinä.
Kaikki myös suosittelevat lämpimästi neuvottelukeskuksen palveluita ja
”Hanna ja Mikael” myöntävät, että olisi
pitänyt lähteä jo aikaisemmin eikä odottaa pahaa kriisiä.

Leena Hautala

(Nimet muutettu yksityisyyden suojan
vuoksi)
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Rippikouluun ilmoittaudutaan
11.9. alkaen
 Syksyn saapuessa ensi vuoden rippikouluun kutsuttavien nuorten koteihin
saapuvat rippikouluesitteet. Seinäjoen seurakunnan rippikouluilmoittautuminen on auki ma 11.9. - pe 22.9.2017 välisen ajan osoitteessa www.seinajoenseurakunta.fi.

Piispainkokous hyväksyi uuden Suuri ihme –rippikoulusuunnitelman huhtikuussa 2017 ja tuleva rippikouluikäluokka on ensimmäinen, jolle uusi suunnitelma on virallisesti voimassa aivan rippikoulun ensi metreiltä.

Rippikoulun tehtävänä on vahvistaa niitä tapoja ja taitoja, joita kristittynä
elämiseen tarvitaan. Säännöllinen ehtoollisella käyminen on näistä tavoista
tärkeimpiä. Uskonnollinen ja hengellinen elämä koostuu tunteista, estetiikasta,
fyysisyydestä, toiminnasta ja hiljaisuudesta. Kaikki nuoret eivät ole samalla
tavalla tottuneita hengellisyyden harjoittajia, joten tutuksi tulemiseen tarvitaan
toistoa ja luontevaa kokeilua.
Kun oman rippikouluryhmän kanssa käydään useita kertoja ehtoollisella,
eivät konfirmaatiossa risteile mielessä konkreettiset kysymykset. Kun mieli on
vapautunut siitä pelosta, että viini on ehkä pahan makuista ja leipä takertuu
kiinni kitalakeen, vapautuu sydän ottamaan vastaan sen, että tässä todella on
käsillä kiitos- ja sovitusateria: Kristuksen ruumis ja veri, sinun puolestasi annettu
ja vuodatettu.
Tinja-Mari Lammila
rippikoulupappi
Seinäjoen alueseurakunta

Kuva: Laura Isoluoma

Kaikkein alleviivatuin uudistus on ehtoolliselle osallistuminen jo rippikoulun
kotiseurakuntayhteysjakson aikana. Rippikouluryhmän yhteisellä ehtoolliselle
osallistumisella pyritään syventämään etukäteen annettua ehtoollisopetusta.
Kuitenkin jokainen voi itse harkita, haluaako ottaa ehtoollisen vastaan rippikouluaikana vai tulla alttarille siunattavaksi ennen kuin konfirmaatiomessussa
jaetaan ehtoollinen konfirmoitaville.

Nuorisokahvila Kismus
avoinna iltapäivisinkin
 Seinäjoen alueseurakunnan Nuorisokahvila Kismus (Kalevankatu 12) on nuorten ja opiskelijoiden oma kahvila keskellä Seinäjoen keskustaa.
Nuorisokahvila avaa ovensa 1.9. alkaen myös iltapäivisin maanantaista perjantaihin kello 14–17 ala- ja yläkouluikäisille sekä
opiskelijoille.
Kismuksessa on mahdollisuus ystävien tapaamiseen, läksyjen
tekemiseen, oleiluun, erilaiseen pelaamiseen ja television katseluun ennen harrastusten alkua ja kyytiä odotellessa. Kahvilasta
voi ostaa myös välipalaa pieneen hintaan.
Iltaisin nuorisokahvila on avoinna yläkouluikäisille ja opiskelijoille ke–to ja su kello 18–22, pe–la kello 20–24.
Nuorisokahvilassa on paikalla kahvilatyöntekijä sekä aikuinen,
joka vastaa tilasta ja sen turvallisuudesta työvuoronsa ajan. Kahvila on päihteetön.
u
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Marika Taipalus,

puh. 044 580 6643

KUKA?

TEKSTI Sanna Martzahn // KUVA Sanna Martzahn

Petra Kovacs tutustui rippikouluun
PETRA KOVACS
OPISKELEN Budapestin
yliopistossa oikeustiedettä.
HARRASTAN

liikuntaa ja toimin
evankelis-luterilaisessa
kotiseurakunnassani
Sopronissa mm.
yhtenä vetäjänä 18–27
-vuotiaiden ryhmässä.
ILOITSEN perheestäni,
ystävistäni ja kauniista
luonnosta. Arvostan
hetkiä perheeni parissa,
sillä nyt, kun opiskelen
Budapestissä, näen
heitä harvemmin.

Miksi vierailit kesällä 2017
Seinäjoella?
Ystävysseurakunnastamme Seinäjoelta otettiin yhteyttä ja kysyttiin,
haluaisiko Sopronin seurakunnasta
joku tulla tutustumaan suomalaiseen rippileiriin. Vastasin kysymykseen myöntävästi! Ajatuksena on,
että veisin täältä hyviä käytäntöjä
unkarilaiseen rippikouluun.
Millainen on unkarilainen
rippikoulu?
Lokakuusta helluntaihin on koulumaista rippikoulua kerran viikossa.
Keväällä pidetään rippikouluviikonloppu, joka on hieman sama asia
kuin suomalainen rippikoululeiri.
Unkarissakin leireillä on isosia, mutta heillä ei ole niin vastuullista roolia
kuin täällä.

Mitä mieltä olet suomalaisesta
rippikoulusta?
Nuoret muodostavat rippileirillä tiiviin ryhmän, jossa on hyvä henki. He
ovat aktiivisia ja ohjelmaa on paljon.
Mikä rippikoulussa on täällä toisin?
Päivät alkavat yhteisellä lipunnostolla, mikä on hieno juttu. Se vahvistaa
nuorten suhdetta kotimaahansa.
Lisäksi Unkarissa yleisin rippikouluikä on 13 vuotta. Mielestäni on
parempi, että rippikoulu käydään
vasta 15-vuotiaina. Silloin nuoret
ovat selvästi kypsempiä.
Mitä viet suomalaiselta riparilta
Unkariin?
Erityisesti rippikoulun luovia opetusmetodeita sekä ryhmähenkeä
nostattavia ja vahvistavia leikkejä.

Lakeuden Risti
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K

un viisi vuotta ulkomailla tulee
täyteen, lähetystyöntekijöiden
tulee siirtyä puoleksi vuodeksi
kotimaahan. Lomien jälkeen
kierrämme nimikkoseurakunnissa, esimerkiksi 18.–22.9. vierailemme Ylistarossa. Paikallinen lähetyssihteeri tiedottaa tarkemmasta ohjelmasta, kirjoittaa
Pia Ruotsala viimeisimmässä ystäväkirjeessään.
Ruotsalat ovat nyt myös Seinäjoen
alueseurakunnan nimikkolähettejä Suomen Lähetysseuran kautta.
Pia jatkaa: -Toukokuussa vietettiin
Viron kirkon 100-vuotisjuhlia ja Papiston päiviä. Niiden tuotoksena kirkko
vahvisti julistuksen, jonka mukaan Viron kirkko on vapaa kansankirkko, koko kansaa varten ja yhteiskunnallisesti
aktiivinen. Samoilla päivillä allekirjoitettiin Suomen ja Viron kirkon yhteistyösopimus.

Perhekeskus
Viimeiset kuukaudet Perhekeskuksessa
olivat raskaat, rikkaat ja yllättävät. Marraskuussa järjestämämme perheväkivalta-aiheisen konferenssin ja presidentti
Kerstin Kaljulaidin itsenäisyyspäivän
puheen jälkimainingeissa olimme va-

tavassa pyörityksessä: uusia asiakkaita tulvi keskukseen, osa työntekijöistä
oli sairaslomalla, Tallinnan keskuksen
johtajan paikka oli täyttämättä, rahaa
uusien työntekijöiden palkkaamiseen
ei ollut, jne. Voimme kuitenkin luottaa
siihen, että työllämme on vahva pohja
Kristuksessa ja asioilla on tapana lutviutua, tavalla tai toisella.
Asiakastyö perheiden parissa on mielekästä ja toukokuussa päätti työnsä väkivallan katkaisun ryhmä miehille niin
Tallinnassa kuin Tartossakin. Työ jatkuu
miesten kumppaneiden ja perheiden
kanssa, mutta he ovat jo nyt saaneet uuden suunnan elämäänsä.
Tapasimme maaliskuussa Tartossa
syyttäjiä ja huhtikuussa Tallinnassa poliisin edustuksen. Molemmat toivoivat
kirkon Perhekeskukselta tiiviimpää yhteistyötä perheväkivallan hoidossa. Jotta saisimme tähän työhön lisää resursseja, Pia tapasi Viron pääministeri Jüri
Ratasen ja oikeus- ja sisäministerin sekä
sosiaaliministeriön edustuksen. Pyrimme saamaan lisärahoitusta valtion
kassasta. Rahoituksen turvaaminen on
suuri ja jatkuva rukousaihe.
Olemme myös aktiivisesti kouluttautuneet. Pia on kolme vuotta opiskellut
työn ohessa Suomen kirkon perheneuvojatutkintoa ja hän valmistui 19.5.

Musiikkityö

Pia toimii Viron Perhekeskuksen johtajana, Tero kehittää kirkon musiikkityötä. Rukousaiheet: perheemme kotimaanjakso,
musiikkityö, Perhekeskuksen rahoitus.

Nuorten bändit lähtivät hienosti käyntiin. Kuukausittain toimivat harjoitukset
ovat suosittuja ja innokkaita muusikoita
tuli joka harjoituskerta lisää mukaan.
Harju-Ristin seurakuntalaiset olivat
niin innostuneita nuorten bändistään,
että ostivat yhdessä seurakunnalle sähkörummut! Se on hieno osoitus nuorisoja musiikkityöhön panostamisesta.
Tulevaisuuden haasteena on löytää
musiikin vetovastuuseen paikallinen
nuori.
Syksyn Suomi-kausi mukavasti haastaa miettimään, mihin musiikkityössä
kannattaa tulevaisuudessa panostaa
ja kuinka sen parhaiten voisi toteuttaa
paikallisin voimin.

Kuva: Kirkon kuvapnkki / Aarne Ormio

Kotimaahan!

Kymmenen luontokäskyä
1. Älä jumaloi jatkuvaa kasvua.
2. Älä osta turhaa tavaraa.
3. Muista pyhittää lepopäivä kuluttamiselta.
4. Kunnioita isänmaatasi ja maaäitiäsi.
5. Älä tapa luonnon monimuotoisuutta.

kki!

in
ekov

6. Älä raiskaa elinympäristöä.
7. Älä varasta tulevilta sukupolvilta.
8. Älä lausu väärää todistusta ilmastonmuutoksesta.
9. Älä himoitse paljon kuluttavia kojeita ja ratkaisuja.
10. Älä himoitse lähimmäisesi katumaasturia, vaan ole tyytyväinen
hybridiautostasi, polkupyörästäsi tai matkakortistasi.
Kymmenen luontokäskyä julkistettiin ekomessussa Helsigin luonnonsuojeluyhdistyksen Torpalla 2010. Luontokäskyjä laatimassa oli HELSY:n
jäsenistä ja kirkon työntekijöistä koostunut työryhmä. Tapahtuman
järjestivät Helsy ja Helsingin seurakunnat.

MUISTOJA

Presidentti vieraili
Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto
vierailivat Seinäjoella talvella 1986. He tutustuivat seurueineen
kaupungin isäntäväen opastuksella myös Lakeuden Ristiin.

Pia, Tero, Viola ja Vilja Ruotsala
Suomen Lähetysseuran lähettejä Virossa

S

ara ja Prakash Dhakal, Seinäjoen alueseurakunnan Nepalin
nimikkolähetit ovat päättäneet
työnsä Nepalissa. Suomalais-nepalilainen perhe työskenteli vuosina
2014–2017 Nepalissa kehitysyhteis- ja
kirkollisessa työssä Suomen Lähetysseuran lähettäminä: Prakash paikallisessa
vammaisjärjestössä neuvonantajana
ja Sara Lähetysseuran vapaaehtoisten
ja esikoulutusharjoittelijoiden koordinaattorina. Mukana olivat myös heidän
kaksi lastaan Niko, 6 ja Nea, 2.
Työnsä tuloksiin Dhakalit ovat tyytyväisiä. - Vammaisten asema ja oikeudet
Nepalissa ovat viime vuosien aikana pa-

rantuneet selvästi, ja Forward Looking
-järjestön kautta myös heidän työllistymisensä on lisääntynyt, kertoo Prakash.
- Myös Lähetysseuran harjoittelijoilta on tullut hyvää palautetta heidän työjaksoistaan, iloitsee Sara.
Suomeen paluun vaikuttimina olivat
mm. terveydelliset syyt sekä Prakashin
työtilanne täällä.
Seinäjoen alueseurakunnan lähetyssihteeri Pia Ketola toteaa, että Suomen
Lähetysseuran työ Nepalissa sekä alueseurakunnan tuki toki jatkuu tulevaisuudessakin.

Sanna Martzahn

Kuva: Seinäjoen seurakunnan arkisto

Dhakalit tyytyväisiä
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Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Toimintaa 60 vuotta - vuodesta 1954
AA Lauri Leppänen ja AA Suvi Hakola
Testamentti - perunkirjoitus - perintöoikeus

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

HAUTAKIVET
HAUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

37 v

HIRVILAMMI

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

www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681

Seinäjoen ja Nurmon
Kukka ja Hautauspalvelu Oy

HAUTAKIVIKAIVERRUS

• arkut • vainajakuljetukset
• saattohartaus • kukat • uurnat...

Valtionkatu 2, Valtionkatu
Seinäjoki 2, Seinäjoki
Valtionkatu
2,
Seinäjoki
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
41
41567
416 S:joki
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
41
41
416
S:joki
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(06)
414
1416,
puh. (06) 414
1416,
0400
567
115
Valtionkatu
2,41
puh.
(06)
41 41115
416 S:joki
Valtionkatu
2,
puh.
(06)
4160400
S:joki
Valtionkatu
2,414
puh.
(06) 0400
41 4141
416
S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
puh.
(06)
1416,
567
115
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
Valtionkatu
2,www.hautauspalvelumoisio.fi
puh. (06) 41 41 416 S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi

HAUTAKIVIPALVELU

Luottamuksen arvoinen

050-358 6079, päivystys 24/7 Niskala Päivi

Kalevankatu 25
puh. (06) 423 1100

Puh. 06 434 6420
www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

Seinäjoen talousalueella

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

Veli Sarén

www.tervajoenkiviveistamo.fi

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

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

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

Suupohjantie 45, CM Jouppi, SEINÄJOKI
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

Ilmoita Lakeuden Risti -lehdessä!

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

Lisätiedot: Mainosseppo puh. 0400 954 747

puh. (06) 414 3686

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

SEINÄJOELLA

JT

KUVAUSPALVELUT

PPK

KM 4PY

KM 5SK

KPH

←

MU

APK

SPK

KK

Palvelemme
ma-pe 9-18, la 8.30-15

2H+KT+ES
Seinäjoen Katariina
Törnävä
2. KERROS C4

Törnävän Kirkkotie2. KERROS
| lemminkainen.fi/Katariina
C7

SPK

Koulukatu 36, 60100 Seinäjoki
040 189 1040
Palvelemme: ma-pe 10-17
Muulloin sopimuksen mukaan!

3. KERROS C10
3. KERROS C13

JK /PA

AR-kukka, Citymarket Päivölä
Väinämöinen 2
OH
OH
60120 Seinäjoki
puh. 06 414 0860
posti@ar-kukka.fi

www.studiosaarinen.ﬁ

(ent. Foto Alkula)

47,5 m

ES

ET

MU

KYSY LISÄÄ JA VARAA
AIKA KUVAUKSEEN

VAIHTOEHTO
PUURONSILMÄLLE 2

PARVEKE

Asunto Oy Seinäjoen4. KERROS
Katariina
nousee Törnävälle, jossa maisemaa
C16
4. KERROS C19
eivät hallitse betoniseinät
vaan upeat historialliset rakennukset.
5. KERROS C22
Täällä
ei tarvita kävelykatuja,
kävelylle pääsee luonnonsuojelualueelle.
MH 1
Katariinaan tulee saunallisia kaksioita ja kolmioita, joissa on tilavat,
lasitetut parvekkeet. Ruokakauppaan kävelee parissa minuutissa,
P sinne nopeasti bussilla
ja jos keskustaan on pakko mennä, pääsee
PARVEKE
lähipysäkiltä. Energialuokka C2013. Alla esimerkkihuoneistoja.
Huoneistot C7, C13 ja C19 ovat mallipohjan peilikuvia.

tyyppi
2h+kk
2h+kt+es
3h+k+s

m2
34,5
47,5
69,5

mh. €

vh. €

37 385
45 371
50 500

125 000
166 000
227 000

52,5 m2

PARVEKE

MU

OH
K

APK

Tilaa2H+K+ES
Lakeuden Risti
-lehti

krs
1
2
2

Mh. alk. 45 173 €
Vh. alk. 178 500 €
2. kerros

JK /PA

2. KERROS C3

3. KERROS C9

SPK

4. KERROS C15

5. KERROS C21

6. KERROS C26

52,5 m2
2H+K+ES

VH
ET
JT

Tilaushinta: Seinäjoen
ulkopuolelle 10 € / vuosi

4PY

PPK

ES

KPH
5SK

MH1

←

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

Seinäjoen seurakunnan
Asuntojen mittakaava on 1:100 (mittakaava onTUTUSTU
suuntaa-antava)
ASUNTOIHIMME:
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Lemminkäinen Talo Oy, UUSI OSOITE: Ahertajankuja 6, 60100 Seinäjoki
Asuntomyynti: Lea Hakamäki, puh. 0400 877587,
lea.hakamaki@lemminkainen.com, facebook.com/lemminkainenasunnot
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Etelä-Pohjanmaan parhaalle paikalle
As Oy Itikanmäen Lemmikki

Nyykoolinkatu 15, Seinäjoki

Myynnissä! Varaa uusi oma kotisi ajoissa. Lemmikkiin rakennetaan moderneja koteja tilatehokkaista yksiöistä aina ylimpien
kerrosten yli 100 neliön yhdistelmäasuntoihin. ET-luokka C (2013). Kaukolämpö. Oma tontti. Arvioitu rakentamisaika
4/2017 – 9/2018. Autopaikat (pistoke, katos, halli) myydään erikseen. Lemmikin kellarikerroksesta maanalainen kulkuyhteys autohalliin.
HUONEISTOESIMERKKEJÄ

Elämä hymyilee

TYYPPI

M²

MH € ALK.

2H+K+S

53,5

47.529

VH € ALK.
158.500

2H+KT+S

42,0

47.929

158.900

3H+K+S

66,5

60.141

199.000

2H+K+S

49,0

47.610

158.000

2H+KT+S

42,5

51.314

171.000

3–4H+K+S

98,5

114.364

379.300

4H+K+S

109,0

124.862

414.200

As Oy Itikanmäen Orvokki

SOITA JA
S OV
ESITTEIL
Y!

040 159
4 900

Nyykoolinkatu 17, Seinäjoki

Myynnissä! Komea kahdeksankerroksinen Orvokki nousee Itikanmäelle. Tarjolla moderneja kaupunkikoteja oivallisella sijainnilla,
harkitse myös sijoitusasunnoiksi. ET-luokka C (2013). Kaukolämpö. Oma tontti. Valmistuminen syyskuu 2017. Autopaikat
(pistoke, halli) myydään erikseen. Orvokin kellarikerroksesta maanalainen kulkuyhteys autohalliin.
HUONEISTOESIMERKKEJÄ
ASUNTO

KRS

TYYPPI

M2

MH €

VH €

A2

1

3H+KT+S

59,5

59.080

196.350

A4

1

3H+KT+S

76,0

72.466

240.900

A 17

3

2H+KT+S

54,0

55.234

183.600

A 53

8

3– 4H+KT+S

90,0

106.092

346.500

Asuntomyyntimme
palvelee ma–pe 8–16,
puh. 040 1594 900 / Birgit Teivaanmäki
Käyntiosoite Torikatu 13 G, 2. krs, Seinäjoki.

Tutustu kohteisiin peabkoti.fi

Upea Saga-palvelutalo
valmistuu Seinäjoen
ydinkeskustaan!

Saga Care on osa Esperi Care –konsernia

Saga Lakeudenlinna valmistuu Seinäjoen ydinkeskustaan
keväällä 2018 ja ensimmäiset asunnot on varattu jo nyt.
Kauniita yksiöitä ja kaksioita vapaana. Koti palvelutalossa
mahdollistaa itsenäisen elämän turvallisessa ympäristössä, jossa apu, palvelut ja hyvä seura on lähellä. Varaa
mieleisesi asunto jo nyt!

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 harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Talo tarjoaa
hoiva- ja kuntoutuspalveluita asukkaan tarpeen mukaan.
Pyydä hakemus ja esitteet postitse, tai täytä hakemus
vaivattomasti osoitteessa www.sagacare.fi.
Kiinnostuitko asumisesta Saga Lakeudenlinnassa?
Ota meihin yhteyttä!
puh. 08000 6116 (ark. klo 9-17)
myynti.saga@sagacare.fi | www.sagacare.fi
Saga Lakeudenlinna | Kutojankatu 6 | 60100 Seinäjoki
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PAPPI PAKISEE

UUTISPALAT

Afroryhmä laulaa myös
Afrikan kielillä

V

iime syksynä perustettu, Ylistaron seurakuntatalolla kokoontuva Afroryhmä laulaa suomen
lisäksi afrikkalaisilla kielillä, mm. swahiliksi. Ryhmää vetävä lähetys- ja monikulttuurisuustyön sihteeri Katri Tuomiharju kutsuu mukaan uusia laulajia ja
varsinkin soittajia.
- Kaikki soittimet käyvät, mutta erityisesti kaipaisimme perkussionistia eli
lyömäsoitinten soittajaa, sanoo Katri.
Joka toinen viikko harjoittelevassa
ryhmässä on alle 10 laulajaa, mutta mukana olijat kehuvat ryhmän henkeä.
- Edellinen lauluryhmämme lopetti,

ja kun on tottunut käymään lauluryhmässä, tämä tuli sopivasti. On ihana laulaa tällaisia lauluja, sanoo Leena Palo.
Hänelle on myös tärkeää, että lauluryhmä levittää evankeliumin ilosanomaa ja
lähetyksen asiaa.
- Laulaminen on mukavaa, mukava
harrastus, ja porukka on kiva, toteaa
Virpi Kattelus.
Ryhmän musiikki on nimen mukaisesti afrikkalaista gospelmusiikkia uudelleen sovitettuna. Eniten lauletaan
suomeksi ja aina osa laulusta esitetään
suomeksi, niin että sanoma välittyy. Lähetyksen asiaa pidetään aina esillä.

Afroryhmälaiset kokoontuivat syksyn ensimmäisiin harjoituksiin. Mukana olivat Leena
Palo, Virpi Kattelus, Sandra Salme, Anna-Leena Marttala, Jussi Marttala ja Soile Heiska
sekä edessä rumpua soittava Katri Tuomiharju, joka toimii ryhmän vetäjänä.

Lapselle soittoharrastus
seurakunnan musiikkikoulussa

S

einäjoen seurakunnan musiikkikoulu on toiminut jo 29 vuoden
ajan. Musiikkikoulussa opiskelee
vuosittain 70–80 6–14-vuotiasta lasta
ja nuorta. Mahdolliset soittimet ovat
piano, poikkihuilu, nokkahuilu, kitara,
mahdollisesti viulu ja rummut.
Musiikkikouluun ei ole pääsykokeita,
ja lapsi saa edetä soittoharrastuksessaan
oman taitotasonsa ja innokkuutensa
mukaan. Lukuvuosi sisältää 25 opetuskertaa ja opetus on yksilöopetusta, 20
min./oppilas. Keväisin oppilaalla on
mahdollisuus osallistua teoriaopetukseen neljän oppitunnin verran.
Lukuvuosi käynnistyy syyskuun

alussa ja päättyy huhtikuun loppuun.
Lukukauden päätteeksi oppilaat saavat esiintyä opettajansa järjestämässä
kevätmatineassa. Musiikkikoulun oppilaita voidaan kysyä myös esiintymään
seurakunnan tilaisuuksiin.
Opetusta musiikkikoulussa antavat
pääasiassa omissa soitto-opinnoissaan
pidemmälle ehtineet nuoret. Opetus tapahtuu seurakunnan tiloissa Lakeuden
Ristin kupeessa. Lukukausimaksu vuonna 2017 on 120 €, toiselle sisarukselle
100 €. Vapautuneita oppilaspaikkoja
voi tiedustella musiikkikoulun rehtorilta
Pirjo Kotkaniemeltä, puh. 0400 926400.

Piispanvaihtoviikot

H

ullut päivät, kesäkassi ja kerää leimoja koko sarja. Kesän tarjouskampanjat tulevat
mieleen, kun seuraa uutisia ja piispanvaaleja. Helsinkiin on juuri saatu
piispa ja nyt voidaan aloittaa arkkipiispapeli. Arkkipiispan valinnan jälkeen arvaillaan, kumpi älyää siirtyä
syrjään seuraavaksi: Turun toinen
piispa vai Oulun sauvan haltija. Takakaarteessa on toki tulossa muitakin
kuudenkympin kurveissa kulkevia ja
ainahan yllätyksiä voi tulla. On tullut
ennenkin.
Herkullisinta on ruotia hakijoiden
persoonaa ja ominaisuuksia. Ennen
kirkkoherran vaaleissa sanottiin pärjäävän parhaiten sen, jolla on reilu
kädenpuristus ja komea lauluääni.
Muusta osaamisesta oli vain haittaa.
Viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut suuria muutoksia. Kirkko
aloitti johtamiskoulutuksen. Myönnettiin, että kirkon johtajatkin ovat
aika tavallisissa johtajan töissä. Johtamiseen voi olla synnynnäisiä lahjoja, mutta vielä enemmän on kiinni siitä, että ei luule olevansa synnynnäinen johtaja ja ryhtyy opiskelemaan
nöyrästi esimieheksi.
Mikään ei lämmitä yhtä mukavasti pimeänä syysiltana, kun lähestyvä
henkilövaali. Siinä pääsee vaikuttamaan, enemmän tai vähemmän, ja
ruotimaan herkullisia tyyppejä. Piispojen kohdalla merkitystä on ainakin
seurakuntatyön kokemuksella, sukupuolella, sillä onko vaalin asetelmasta pääteltävissä jonkun ehdokkaan
erityiset mahdollisuudet tippua tai
nousta, liberaali-konservatiivi -akselille oikeaan kohtaan sijoittumisella,
herätysliikeyhteyksillä, yliopiston
tutkinnoilla, ulkonäöllä, koko muun
piispakunnan yleisvaikutelmalla,
huumorintajulla, esiintymistaidolla,
asiaosaamisella, tuttuudella, tunnettavuudella ja kannattajakunnan kokoonpanolla.
On niin monta liikkuvaa osaa ja
elementtiä, että mielenkiinto säilyy
taatusti. Olen aikaisemminkin ehdottanut jonkinlaista vedonlyöntiä
kirkon henkilövaalien yhteydessä.

Tuotto käytettäisiin lyhentämättömänä diakonia- ja lähetystyöhön. Valtion uhkapelimonopoli ja
rahankeräyslait tämän huvin taitavat
yhä kieltää.

Olen aikaisemminkin
ehdottanut vedonlyöntiä kirkon henkilövaalien yhteydessä.
MARKKU ORSILA, perheneuvoja

On esitetty, että piispojen ja muiden kirkon johtajien virat voisivat
olla määräaikaisia. Mitä tehdään vähän käytetyillä piispoilla? Vastaus on
ilmeinen. Ei mitään erityistä. Tekevät
töitä kauden jälkeen kuten ennenkin.
Pappeus ei katoa. On meillä vähän
käytettyjä pääministereitä ja presidenttejäkin. Parhaat ja motivoituneimmat valitaan kyllä uudestaan ja
sellaisella kokemuksella on yleensä
käyttöä vaikka missä.
Kaiken hulluttelun ja ilonpidon
jälkeen joutuu tietysti kysymään, että kysytäänkö tässä vaalihuumassa
enää Jumalan tahtoa? Ei varmaan
arvostelun tuoksinassa, mutta vanha
viisas tapa on käydä rukoukseen ja
pyytää johdatusta. Niin tehdään aina
ennen piispan vaalia, koska siinäkin
etsitään kaipaaville sieluille uskoa
ja toivoa. Kristus on kirkon Herra ja
hyvin tässä on yleensä käynyt, vaikka
meillä ihmisillä on tapana kiehua ja
vähän hömpöttää, kun saa arvioida ja
jakaa valtaa.

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi
Ps. Pian aloitan Peräseinäjoella johtavan
kappalaisen hommissa. Siksi näitä mietin perheneuvonnan lomassa. Samaan
aikaan sain yhdessä aamupäivässä 11
sähköpostia ja yhden soiton mediatalosta. Kaikkia kehotetaan jo miettimään
sopivinta arkkipiispaa. Yritän kovasti
olla vielä miettimättä ja ajatella sen sijaan omia kasvun tarpeita. 

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.

