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SANA

MIIA JUUSOLA-VÄNSKÄ, johtava kappalainen

Me pienet ja ”pyhät”

EHKÄ PAHINTA ihmiselle on kuitenkin se, jos hän pitää itseään niin
vähäpätöisenä, että kuvittelee, ettei
Taivaallinen Isäkään erota maan
pinnalta.
Tällainen mitättömyyden kokemus, vaikka vahvakin, on onneksi
kuitenkin vain harhaa, sillä jos joku
lähimmäinen ei osaa arvostaa sinua,
niin Jumala osaa ja arvostaa.
Jumala on valmis sinun vuoksesi

ripustamaan itsensä ihmisenä vaikka ristinpuuhun, jos se vain auttaa
sinua. Joten kukaan tässä kummallisessa maailmassa ei saisi pitää itseään mitättömänä tai turhana. Jeesuksen meihin kohdistaman rakkauden tähden, ja vain sen tähden, me
saamme olla ”pyhiä”, me saamme
kokea itsemme arvokkaiksi, vaikka
miltä tuntuisi tässä ihmisten näkyvässä todellisuudessa.
PYHÄT EIVÄT ole sankareita. Pyhät
ovat sillä tavalla totuuden särkemiä,
että Jumalan armo mahtuu heihin.
Pyhät eivät ole nuhteettomia. Pyhät
ovat Jumalan armahtamia, eikä armahdettua voi enää mikään tuomio
tuhota. "Pyhät" on nimitys Jumalan
omille, jotka eivät putoa mihinkään
Isän kämmeneltä.
Ihminen voi luulla, ettei ole pyhä,
mutta todellisuus on se, että mikäli
ihminen oikeasti lakkaisi olemasta
itselle ja muille pyhä – hän lakkaisi
samalla olemasta ihminen. 

Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

IHMISENÄ OLEMINEN, oikean kokonsa löytäminen ja ymmärtäminen, ei ole ollenkaan helppoa tässä
melskaavassa maailmassa.
Luotu, inhimillinen ihminen, sortuu tämän tästä virhearviointeihin,
toisinaan melko suuriinkin. Hyvin
herkästi sitä kuvittelee itsensä suuremmaksi ja vahvemmaksi kuin on
ja ajaa näin itsensä uuvuksiin. Tai
sitten sitä pitää itseään pienempänä
kuin on ja sen vuoksi tulee eläneeksi
pitkiäkin aikoja alle omien mahdollisuuksiensa.

KUUKAUDEN KOMMENTTI

VIRREN VIEMÄÄ
#HOT_OR_NOT
Selfieillä luodaan identiteettiä.
Selfie-kulttuuri on raadollista ja luo ulkonäköpaineita,
mutta omakuvat myös voimauttavat ja auttavat nuorta
hyväksymään itsensä.

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

Tomi Kangasniemi, VILLI – Ihmisille nuorisotyössä -lehti 4/2017

Minä olen ihme,
suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.

Veisasin kerran erään veteraanin kanssa
tämän Martti Lutherin virren. Hän sanoi
lopuksi: - Menipä hyvin. Eikä mikään ihme. On sen verran voimaannuttava virsi.
Virsi nousee Psalmista 46. Jumala on
linna. Vaikka maa järkkyy, emme pelkää.
Päinvastoin. Mitä enemmän Jumalan
vastustajat punovat juoniaan, sitä voimakkaammin kristityt kääntyvät Herran
puoleen.
Virsi oli jo ensimmäisessä suomenkielisessä virsikirjassa 1583. Jumala ompi linnamme on suurten juhlien mahtava virsi.
Siihen yhtyminen rohkaisee ja lohduttaa.
Kiusaajat pakenevat ja jättävät Jumalan
lapsen rauhaan.
Kuva: pixabay.com

Ps. 139:14

TAPIO HIRVILAMMI, kappalainen
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PAULA PERÄLAMPI, hallintojohtaja
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PÄÄKIRJOITUS

Vastuuta luonnosta ja ympäristöstä

S

einäjoen seurakunnan ympäristöohjelma vuosille 2018–2022 on
valmistunut. Ohjelma on kolmas
ja sen myötä seurakunta hakee jatkoa
voimassa olevalle kirkon ympäristödiplomilleen.
Ympäristö on otettu huomioon myös
seurakunnan strategiassa, joka on nimeltään Ristin juurella. Siinä seurakunnan
perustehtäväksi on kirjoitettu ”Seurakunta kutsuu jokaista Jumalan yhteyteen
lähetyskäskyn mukaisesti, rohkaisee
välittämään lähimmäisistä ja pitämään
huolta luomakunnasta”. Seurakunnassa
tunnetaan vastuu luonnosta.
KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden
hoidon tasoa, mutta myös muuten tehostaa toimintaansa. Toiminnan lähtökohtana on tahtotila, että seurakunta
haluaa olla esimerkillinen suhteessa
luontoon ja ympäristöön. Se korostaa
sekä seurakunnan henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta.
Ympäristökysymykset koskettavat
hyvin käytännönläheisesti monenlaista
seurakunnan toimintaa. Kiinteistöissä
käytetään paljon energiaa ja tuotetaan
jätettä. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinoloihin. Eri tuotteilla
on erilaisia ympäristövaikutuksia, joten
hankintoja tehtäessä voidaan vaikuttaa
myös kulutuksen ympäristökuormaan.
Ympäristödiplomi edellyttää, että
seurakunnassa on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma. Seinäjoen seurakunnassa se toteutetaan läpäisyperiaatteella siten, että jokainen on ympäristökasvattaja omalla paikallaan.

Poimintoja eri työalojen ympäristökasvatussuunnitelmista: ohjataan ruokahävikin vähentämiseen, toteutetaan
rastiratoja luonnossa, järjestetään hartauksia kodalla ja käytetään kierrätysmateriaalia askartelussa.
Ympäristödiplomin edellytyksenä
on, että työntekijät tuntevat oman toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkivät minimoimaan ympäristöhaitat.
SEINÄJOEN SEURAKUNNAN päämääränä on jatkuvasti kehittää toimintaansa
ympäristön kannalta paremmaksi. Ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain osana seurakunnan
toimintakertomusta.
Seurakunnan
toiminnan päätarkoitus ei ole ympäristövastuu, mutta sen asianmukainen
täyttäminen tukee muuta työtä. Kirkon
toiminnalta odotetaan ympäristöasioiden hyvää ja vastuullista hoitamista.
Sen enempää julkisoikeudellisena yhteisönä kuin uskon yhteisönäkään seurakunta ei voi välttää omaa vastuutaan
ympäristöasioissa.
Me kaikki voimme tehdä pienen ekotekomme esimerkiksi lajittelemalla oikein hautakynttiläjätteitä. Tästä on lisää
tietoa toisaalla tässä lehdessä. 

Rohkeasti tulevaan

S

uomi 100 -juhlavuosi kääntyy loppuaan kohti. Suomen itsenäistymistä ja itsenäisyyden aikaa on kerrottu ja palauteltu mieliin monin
tavoin.
Yksittäisen suvunkin historia voi muuttua eläväksi, kun koko maan
tapahtumia peilataan omien, kolmen-neljän sukupolven takaisten, esiisien ja esiäitien vaiheisiin. Parhaimmillaan myös jotkut vaietut asiat
voivat muuttua yhteisesti jaetuiksi.

Hyvän tulevaisuuden
rakennuspalikoita
etsimme niin yhteiskunnassa, seurakunnissa kuin omassa
elämässämme.
LIISA RANTALA,
johtava kappalainen

YKSI PAIKALLINEN juhlavuoden
hanke syntyi Vastuun naisten ja paikallisten naisyhdistysten voimin.
Osa tuotosta oli näytelmä ”Hevoskyydillä pilvipalveluihin”, joka toi
mainiolla tavalla esille sekä paikallishistoriaa että monilla aloilla tapahtunutta merkittävää kehitystä
sadan vuoden aikana.
”Täytyy tuntea historia, että voisi ymmärtää nykyisyyttä tai tulevaisuutta”. Uskon, että tässä sanonnassa on paljon perää sekä yhteisön
että myös yksilön näkökulmasta.

OMAAN ELÄMÄNHISTORIAANI liittyy neljän vuosikymmenen takaa valokuva, jossa seison Helsingin tuomiokirkon portailla yhdessä muiden
juuri teologian opintonsa aloittaneiden kanssa. Viime viikonloppuna
otimme uuden valokuvan samoilla portailla. Minusta tuntuu, että jotkut
muistot rakentuivat hieman ehjemmiksi yhteisesti muisteltujen hetkien
myötä.
Hyvän tulevaisuuden rakennuspalikoita etsimme niin yhteiskunnassa, seurakunnissa kuin omassa elämässämme. Tarvitaan menneen
tuntemista ja arvostamista. Yhtä lailla tarvitaan kosolti uusien näkyjen
näkemistä ja ennakkoluulottomuutta.
Sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden joukossa me vanhemmat
kannamme usein perinteitä, kun taas nuoremmat ovat rohkeita kokeilijoita. Myös seurakunnissa molempia tarvitaan!
Kirkon aarre, evankeliumi, on liian arvokas peittymään perinteen pölyyn. Meidän on osattava viedä sitä eteenpäin raikkaasti, elähdyttävästi
ja kutsuvasti. 

KIRKONMÄELTÄ

Pohdintaa, suunnittelemista ja kysymyksiä

S

yksy on seurakunnassa aktiivisen
toiminnan aikaa. Kesän jälkeen
ovat toimintansa aloittaneet monenlaiset kerhot, piirit ja kuorot. Seurakuntakodeilla on monenlaista toimintaa, on seuroja ja hartauksia. Erilaiset
hallinnon kokoukset ja työryhmät tekevät työtään. Arkityö ja erilaiset juhlat
rytmittävät syksyä.
SYKSYLLÄ KÄYNNISTYVÄ toimintakausi
suuntaa tulevaan. Silloin käsitellään ja
hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset.
Näihin sisältyy paljon sitä työtä, mitä
seurakunnassa tehdään ensi vuoden aikana. Syksy on näin myös suunnitelmien
aikaa.
Syksy on sadonkorjuuta ja pimeneviä iltoja. Se merkitsee vuoden vääjää-

mätöntä kulkua loppua kohti ja tulevaa
uutta vuotta. Tämä johtaa myös taaksepäin katseluun ja sen muistelemiseen,
mitä kaikkea onkaan ehtinyt tapahtua ja
mitä kaikkea on tullut tehtyä. Syksy on
näin myös muistelemisen aikaa.
KAIKESTA KOETUSTA ja tehdystä rakentuu osaltaan myös uuden pohdinta ja
suunnitteleminen. Tämä merkitsee kasvavassa kaupungissa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kaikkien haasteiden
ja mahdollisuuksien keskellä jatkuvaa
pohdintaa ja olennaisen kyselemistä.
Enemmän kuin aiemmin on tänä päivänä tarkasteltava erilaisten toimintojen
ja työtapojen merkitystä. Yhä enemmän
on kyseltävä sitä, kuinka seurakunta voisi olla ihmisten elämään jokapäiväisenä
kuuluva eikä vieras ja kaukainen.

Yhä enemmän on hyväksyttävä sekin
tosiasia, että kristillinen usko omassa
maassammekin joutuu aina vain enemmän haastetuksi ja kyseenalaistetuksi.
Tämän kaiken keskellä joudumme myös
omassa mielessämme haastetuksi. Yhä
enemmän joudumme hyväksymään
epävarmuutta ja keskeneräisyyttä seurakuntalaisina ja työntekijöinä. Kaiken
tämän keskellä muistuttakoon meitä se
tosiasia, että kaikkien eri aikojen muutosten keskellä kirkko on kestänyt ja tulee kestämään. 
”On suuri ihme seurakunta Herran!
Maailman muoto vaikka katoaa,
on Jeesus Kristus sama ikuisesti,
hän itse seurakuntaa rakentaa.
Kun vallat vaipuu, kirkko yhä elää
ja kohti täyttä päivää vaeltaa.” VK 165:1

Kaikesta koetusta
ja tehdystä
rakentuu osaltaan
myös uuden
pohdinta ja
suunnitteleminen.
JUKKA SALO, kirkkoherra
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PYHÄ

TEKSTI VILLE JÄRVINEN, seurakuntapastori

Kirkonkellot soittavat
evankeliumia

E

rilaisia kelloja on jo kauan käytetty viestinnän välineinä. Niillä
on kutsuttu yhteisö koolle ja ilmoitettu tärkeistä uutisista. Jeesuksen seuraajia kellot ovat kutsuneet
yhteen varhaiselta keskiajalta saakka.
Nykyään kutsu messuun kaikuu kauemmaksi sosiaalisessa mediassa, mutta
kellot muistuttavat edelleen vanhasta
perinteestä.

Kuva: Johanna Mieto

KELLOJEN SOITTOON liittyy vahvoja
paikallisia tapoja. Seinäjoen seurakunnan kirkoissa kellonsoittoperinteet ovat
kuitenkin hyvin samankaltaiset.
Aina pyhäpäivää edeltävänä iltana
kello 18 soitetaan ehtookellot. Ne kertovat pyhäpäivän alkamisesta. Sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä kirkonkellot
soivat ensimmäisen kerran aamulla kello 9. Tätä soittoa nimitetään huomenkelloiksi. Jos messu alkaa kymmeneltä, kumisevat seuraavaksi papinkellot.

Törnävän kirkon tornissa on kolme kelloa.
Kuvassa iso kello, jonka G.A.Wasastjerna
hankki Tukholmasta. Se valettiin Joh.
A. Beckmanin valimolla vuonna 1863.
Samassa paikassa valettiin myös kirkon
pienin kello.

MINUN SEURAKUNTANI

O

SÄÄNNÖLLISTEN SOITTOJEN lisäksi
kirkonkelloja soitetaan myös erityistilanteissa. Tällaisia erityissoittoja ovat
vaikkapa sanomakellot, jotka ilmoittavat seurakunnan jäsenen kuolemasta.
Sanomakellot soitetaan pääsääntöisesti
silloin, kun vainajaa siirretään seurakunnan kylmiöön odottamaan hautaan
siunaamista. Vielä hautaan siunaamisen
yhteydessä soitetaan kelloja sekä ennen,
että jälkeen tilaisuuden.
Myös muiden seurakunnan yhteisten
kokoontumisten yhteydessä kelloja soitetaan yleensä aluksi ja lopuksi. Vanha
viestintäväline on edelleen ahkerassa
käytössä. 

TEKSTI Leena Hautala // KUVA Sanna Martzahn

Seurakunta ollut aina osa elämää

len sananmukaisesti ristin
juurella kasvanut, tuossa
muutaman sadan metrin
päässä.
- Olen kiitollinen vanhemmilleni,
että he ohjasivat minut pyhäkouluun ja
tyttökerhoon, josta jatkoin kerhonohjaajaksi ja rippikoulun jälkeen seurakuntanuorten toimintaan. Seurakunta on
ollut aina osa elämääni, sanoo terveyskeskuslääkäri, seurakuntaneuvos, Seinäjoen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pirjo Aittoniemi. Seurakuntaneuvoksen
arvonimen hänelle myönsi kesäkuussa
tasavallan presidentti.
- Sain seurata kirkon rakentumista
ja tornin valua. Tieni lastentarhaan ja
kouluun kulki Lakeuden Ristin pihan
ja kirkkopuiston läpi. Kotona aikaa seurattiin kirkon kellosta, se näkyi keittiön
ikkunaan.
Pirjo Aittoniemi sanoo, että kotiseurakunta on hänelle riittävä, koska hänellä
ei ole mitään herätysliiketaustaa. Hän
toivoo, että kotiseurakunnasta jokainen
kaupunkilainen löytäisi oman paikkansa.
- Olen ollut poissa Seinäjoelta vain
opiskeluajan. Työelämänikin ajan noin
40 vuotta olen ollut työssä Seinäjoella.

Papinkelloja on soitettu suomalaisessa
perinteessä papin saapuessa kirkkoon,
mutta nykyään tästä yksittäistä virkaa
korostavasta perinteestä on luovuttu.
Nämä kellot soitetaan Seinäjoen kirkoissa yleensä kello 9.45, eikä soitto enää
ole sidottu papin paikalle saapumiseen.
Poikkeuksena on Lakeuden Risti, jossa
papinkelloja ei soiteta lainkaan. Vielä
muutamaa minuuttia ennen messun
alkua iloinen kilkatus kokoaa yhteistä
juhlaa viettävän seurakunnan. Näitä
aloituskelloja nimitetään yhteensoitoksi.
Myös messun päätteeksi kellot pääsevät
ääneen. Ne viestivät ylösnousemuksen
iloa: Kristus sovitti koko maailma synnin.

Luottamushenkilönä 35 vuotta
Syksyllä 1982 Pirjo Aittoniemeä pyydettiin ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin
ja hänet valittiin kirkkovaltuustoon.
Hänellä on edelleen tallella Jussi Salon
allekirjoittama kirje, ketä valittiin kirkkovaltuustoon.
- Seurakunnan luottamustehtävät
ovat ykkösasia, vaikka pitkään olen ollut myös kaupungin luottamustehtävissä. En näe siinä ristiriitaa. Seurakunnan
luottamustehtävät ovat antaneet paljon.
Pirjo Aittoniemelle myönnettiin kesällä seurakuntaneuvoksen arvonimi.
- Kieltämättä nimenomaan seurakunnallisen arvonimen myöntäminen tuntuu
hyvältä. Saan olla kiitollinen siitä, että
olen saanut olla pitkään sekä seurakunnan että kaupungin luottamustehtävissä.
Seurakunnan perustehtävän hyvin
hoitaminen on Pirjo Aittoniemen mielestä tärkeää. Sunnuntain jumalanpalveluksesta saa voimaan arkeen. Pirjo
Aittoniemi muistuttaa, että seurakunta
olemme me, kaikki seurakunnan jäsenet. Seurakunta ei ole palkatut työntekijät ja luottamushenkilöt, vaan seurakunta on kaikkialla kaupungin alueella. 

Pirjo Aittoniemen
seurakuntaneuvosjuhlaa vietettiin Seinäjoen
seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 22.10.
messun jälkeen.
Kirkkovaltuuston
jäseniä onnittelujonossa.
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VESA KANGAS
AMMATTINI on
erityisammattimies.
TYÖSKENTELEN Seinäjoen
seurakunnan Törnävän
hautausmaalla.
HARRASTAN

vapaapalokuntatyötä,
moottoriurheilua
ja moottoripyörän
rassaamista.
ILOITSEN perheestäni:
vaimostani ja neljästä
pojastani ja monipuolisesta työstäni.

Vesa Kangas on työskennellyt Seinäjoen
seurakunnassa vuoden 2015 toukokuusta.
Pääosin hän tekee työtä Törnävän hautausmaalla, mutta menee tarvittaessa apuun
myös muille hautausmaille. Erityisesti
hän arvostaa työnsä monipuolisuutta:
samanlaisia päiviä ei ole. Alla hän kertoo
tyypillisestä työviikostaan.
OLEN aamu-uninen, ja ponkaisen aamuisin sängystä kotona Rengonkylässä puoli seitsemän maissa. Keitän kahvit, otan mukin mukaan ja ehdin seitsemäksi Törnävälle. VPK-harrastus on opettanut,
että voin pukeutua tosi nopeastikin.
LYHYESSÄ aamupalaverissa huoltorakennuksella työnjohtaja Harrin tai hänen ollessaan poissa puistopäällikkö Eskon kanssa sovitaan
päivän työt. Meitä on ympäri vuoden kaikkiaan viisi miestyöntekijää,
lisäksi kesäaikaan suuri joukko kausityöntekijöitä.
MEILLÄ kolmella on kierto töissä. Yksi on työssä alkuviikolla krematoriossa. Työhön kuuluu tuhkauksia, puhelinsoittoihin vastaamista.
Se on oma maailmansa, ja se hoidetaan mahdollisimman hyvin.
KREMATORIOVIIKON jälkeen seuraavalla viikolla vaihdetaan
traktorihommiin. Se tarkoittaa lähinnä konttien siirtoa hautausmaalla, multaa viedään, roskia tuodaan pois, yritetään huolehtia siitä, että
kaikilla on kaikkea, mitä he työssään tarvitsevat. Ruohonleikkuukoneet viedään Lakeuden Ristille, Soukkajoelle ja pappilaan. Näin syksyisin yritämme ehtiä myös koneilla lehtien keruuseen.

Monipuolista
työtä
Yksikään päivä ei ole samanlainen.
TEKSTI Leena Hautala // KUVAT Leena Hautala

HAUTAUSMAALLA korjataan ja rakennetaankin. Viime kesänä
teimme kukkamuurin ja laatoituksia.
KESKIVIIKKOISIN ja torstaisin kaksi meistä kaivaa hautoja, jos viikonloppuna on arkkuhautauksia. Työturvallisuussyistä työssä pitää
olla aina kaksi henkilöä. Hauta kaivetaan koneella, pitkävartisilla lapioilla viimeistellään haudan pohja. Kahdestaan nostellaan telineet
paikalleen. Jos hautaus on viikolla tai perjantaina aamupäivällä, se
peitetään, muuten vasta maanantaina.
KUN päivän työt on tehty, lähes joka ilta on jotakin menoa. Tiistaisin
olen VPK:n harjoituksissa paloasemalla, torstaisin vedämme nuorison harjoituksia. Se on hyvä, yleishyödyllinen harrastus, ja joka harjoituksissa oppii jotakin.
TOIMIN Seinäjoen moottorikerhon puheenjohtajana, ja varsinkin
kesäaikana se työllistää aika paljon. Onneksi vapaaehtoisia on hyvin
apuna. 
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Viran vastuut ja valjaat
jäävät pois, mutta
varmasti tulee ikävä
työkavereita ja seurakuntalaisia. Eläkkeelle
jääminen on yksi ihmiselämän suuria taitekohtia. Kaikki työuran
vaiheet ovat takana
lopullisesti, mutta
jotakin uutta on edessä.

M

arkku
Ylinen
kasvoi Peräseinäjoen pappilan
naapurissa, parin
kilometrin päässä kirkosta. Hän
kävi pyhäkoulussa kotikylällään, poikakerhossa pappilan rippikoulutuvassa,
rippikoulun ja isoskoulutuksen jälkeen
toimi seurakuntanuorissa.
Papin työ ei kuitenkaan ollut itsestään selvää.
- Kielet kiinnostivat, ja hainkin kieliä opiskelemaan Helsingin yliopistoon.
Yksi vaihtoehto oli liikunnallinen työ, ja
armeijan aikana myös sotilasura alkoi
kiinnostaa. Armeijavuoden loppuvaiheessa teologin ura alkoi puhutella. Ehkä se oli jossakin syvällä mielessä, kun
olin seurakunnan keskellä, pappilan
naapurissa kasvanut. Näin, mitä papin
työ on.
Gideonit jakoivat sotilaille Uusia
Testamentteja, ja niitä Markku Ylinen
pelasti milloin roskakorista, milloin
mistäkin.
- Ryhdyin lukemaan Uutta Testamenttia julkisesti. Kämpässä heräsi mielenkiintoisia keskusteluja kavereitten
kanssa. Se oli hengellisesti kasvattavaa
ja puhuttelevaa aikaa.
- Totesin, että papin uraa voisi ajatella ja pyrin teologiseen. Pääsin opiskelemaan, ja samaan aikaan tuli kutsu kadettikoulun soveltuvuustesteihin, joihin
en mennyt.

40 vuotta pappina
Markku Ylinen vihittiin papiksi syksyllä
1977 eli 40 vuotta sitten. Ensimmäinen
työpaikka oli apupappina eli virallisena
apulaisena Ilmajoella Kauko Hirvosen
alaisena. Seitsemän vuoden kuluttua
hänet valittiin kappalaiseksi. Ilmajoen
seurakuntaa hän palveli yhteensä 15
vuotta.
Kun kotiseurakunnan kirkkoherran
virka tuli avoimeksi, harkinnan jälkeen
hän päätti hakea virkaa.
- Viihdyimme perheenä Ilmajoella
hyvin, lapset syntyivät siellä, heillä oli
kaverinsa ja harrastuksensa. Toisaalta
Peräseinäjoella asuivat mummat ja paapat ja sinne oli muitakin yhteyksiä.
Yliset asuivat pappilassa 11 vuotta
Peräseinäjoelle muuttamisen jälkeen.

Helpotusta
ja haikeutta
Marraskuun alussa eläkepäivät aloittava Peräseinäjoen johtava kappalainen
Markku Ylinen sanoo, että tunteissa on sekä helpotusta että haikeutta.
TEKSTI Leena Hautala // KUVAT Matti Ågren ja Leena Hautala

Kuva: Matti Ågren
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Maatalouden koneet ovat
tuttuja ja tärkeitä Markku
Yliselle. Niinpä perhe ja ystävät
laittoivat hänet tulemaan kirkkoon lähtösaarnaa pitämään
leikkuupuimurilla – ei tosin
papin puvussa, vaan haalari
yllä. Pihassa oli puimurilla oma
”Markun parkki”.

PERÄSEINÄJOEN 10. KIRKKOHERRA
• Markku Ylinen valittiin Peräseinäjoen
kirkkoherraksi vuonna 1993. Hän oli
Peräseinäjoen 10. kirkkoherra. Virkanimike
muutettiin johtavaksi kappalaiseksi vuonna
2005 tapahtuneessa seurakuntaliitoksessa.
Hän jää eläkkeelle 1.11. alkaen.
• Peräseinäjoen kirkkoherroina ovat
toimineet:
Kaarle Johan Vartiainen 1894–1901
Oskar Saarivirta 1902–1908
Aleksanteri Saarinen 1909–1915
Yrjö Vuorinen 1918–1920
Kustaa Iivari Savander 1924–1926
Kustaa Lauri Nurmio 1927–1922
Nikolai Honkala 1939–1962
Olli T. Rajamäki 1963–1993
• Kirkkoherrojen kuvat ovat Peräseinäjoen
kirkon sakastin seinällä.

Naapurissa olevaa kotitaloa he ryhtyivät
remontoimaan Markun äidin kuoltua ja
isän muutettua keskustaan.
Markku viljelee kotitilansa maita.
- Joku kysyi, olenko sivutoiminen
maanviljelijä, mutta sanoin harrastavani sitä. Tykkään ruumiillisesta työstä,
keväällä ja syksyllä on peltotöitä sen
verran kuin viljanviljelytilalla tehdään,
talvella moottori- ja raivaussahan kanssa olen metsätöissä.

Parasta ja vaikeinta

Markku Ylisen lähtöjuhlassa esiteltiin seurakuntalaisille seuraaja, ”nuori Markku” eli
Markku Orsila, joka aloittaa johtavan kappalaisen virassa 1.11.

Kysymykseen, mikä on ollut työssä parasta ja mikä vaikeinta, Markku Ylinen
vastaa: - Parasta ovat olleet ihmiset.
Papin työssä saa olla mukana ihmisten
elämänkaaren eri vaiheissa. Se on työn
rikkautta, mutta joskus myös raskautta.
Pöytää siivotessani tuli vastaan Ilmajoen-ajalta lehtileike, joka palautti mieleen hautajaiset ja surun, kun kuusihenkisestä perheestä viisi kuoli tulipalossa
samana yönä. Olin kastanut perheen
lapsia ja ollut heidän kanssa muutenkin tuttu. Raskaimpia ovat juuri lasten

ja nuorten kuolemat. Pitää olla virkaa
toimittamassa, vaikka itsekin joutuu
nieleskelemään.

Sapattia
Markku Ylinen sanoo haluavansa antaa
työrauhan seuraajalle, ”nuorelle Markulle” eli Markku Orsilalle. Hän ei halua
olla tyrkyttämässä neuvojaan. Seuraaja
saa vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa
työtä oman työnäkynsä mukaan. ”Vanha Markku” kuitenkin toivoo, että seuraaja kuuntelee työntekijäjoukkoa, jolla
on annettavana ideoita ja ajatuksia.
Hän myös haluaa eläkkeen alkuvaiheessa pitää selvää sapattia eli vastata
kieltävästi, jos pyyntöjä saarnaamaan
tai toimituksia hoitamaan tulee. Hän
toivoo, että seurakuntalaiset ymmärtävät asian.
Mitä Markku Ylinen tekee ensimmäisenä eläkepäivänään 1.11.?
- Se näyttää olevan keskiviikko. Herään aikaisin, kuten aina keskiviikkoisin
ja lähden seitsemän maissa pelaamaan
tennistä Ilmajoen tennishallille. 
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AJASSA
TAPAHTUMIA

Pyhäinpäivänä muistellaan
Seinäjoen seurakunnan kirkoissa järjestetään pyhäinpäivänä,
lauantaina 4.11. muistohetki viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden muistolle.
Kirkoissa luetaan kunkin alueen hautausmaalle haudattujen
Seinäjoen seurakunnan jäsenten nimet. Lisäksi luetaan muiden
evankelis-luterilaisten seurakuntien jäseninä olleiden vainajien
nimet, kun heidät on haudattu Seinäjoen seurakunnan hautausmaille. Joka kirkossa sytytetään muistokynttilät.
Pyhäinpäivän tilaisuudet järjestetään Törnävän kirkossa
klo 18, Peräseinäjoen kirkossa klo 19, Nurmon kirkossa klo 15,
Ylistaron kirkossa klo 18 ja Kitinojan kirkossa klo 15.
Lisätiedot: kirkkoherranvirasto puh. 06 418 4901, Nurmon
seurakuntatoimisto puh. 06 418 4371, Peräseinäjoen seurakuntatoimisto puh. 06 418 4411 ja Ylistaron seurakuntatoimisto
puh. 06 418 4200. Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot
palvelevat ma–to klo 9–15.

Max Tenho -leiri pojille
 Lähde mukaan poikailemaan Honkiniemeen 17.–19.11., jolloin
järjestetään Max Tenho -leiri 4.–6.-luokkalaisille pojille. Leirillä
seikkaillaan maastoissa, touhutaan pihalla ja värkkäillään sisällä,
saunomista, syömistä sekä hiljentymistä unohtamatta.
Leirin hinta on 34 € ja ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa:
http://bit.ly/aluesrk-tapahumat

Lisätiedot: Matti Pihlaja, puh. 040 508 3802 / matti.pihlaja@evl.fi

Kuva: pixabay.com

u
Lauantaina 4.11. Seinäjoen seurakunnan kirkoissa

Aamiaiselle yhdessä
Yhteinen aamiainen syntyi Yhteinen keittiö -hankkeen sivutuotteena Ystävän tuvalle.
Yhteisen aamiaisen tavoitteena on koota yhteen ihmisiä
Ystävän tuvalle herkullisen aamupalan, hyvän seuran ja pienen
aamuhartauden ääreen.
Ensimmäinen aamupala keräsi lähemmäs 40 aamupalavierasta puolentoista tunnin aikana.
Aamiaisen tarkoitus on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka ihan kaikille, jotka haluavat tulla aamupalalle toisten
seuraan.
Seuraava aamiainen katetaan perjantaina 3.11. kello 7.30–
9.30. Aamupalan valmistavat vapaaehtoiset yhdessä Ystävän
tuvan työntekijöiden kanssa.

Lahjoja askarrellaan

Kuva: pixabay.com

PERHEILLE on lahja-askartelupäivä Seinäjoen seurakuntakeskuksessa isänpäivää
edeltävänä lauantaina 11.11. kello 10–13.
Päivä aloitetaan yhteisellä hartaudella
kello 10, minkä jälkeen siirrytään askartelemaan. Askartelumaksu on 2 € / henkilö.
Kahvi-, mehu- ja pullatarjoilu maksaa 1 €/
hlö tai 2 €/perhe.
Ilmoittautuminen askartelupäivään
viimeistään 10.11. Seinäjoen seurakunnan
nettisivuilta: www.seinajoenseurakunta.fi/
tapahtumat – (vasemmassa alareunassa on
kohta ilmoittaudu tapahtumiin).

KUKA?

u
Perjantaina 3.11. Ystävän tuvalla

TEKSTI Leena Hautala // KUVA Laura Isoluoma

Tuntuu hyvältä olla töissä
KIRSI MARTIKKALA
TYÖSKENTELEN

nuorisotyönohjaajana
Nurmon kappeliseurakunnan varhaisnuorisotyössä. Lisäksi työhöni
kuuluu myös nuoriso- ja
rippikoulutyötä.
HARRASTAN salibandya:
pelaan ja valmennan
pojan säbä-joukkuetta.
Jos aikaa olisi, harrastaisin
laulamista ja ompelemista.
ILOITSEN tästä ajasta.
Olin kauan kotiäitinä
ja pidin siitä ajasta. Nyt
tuntuu hyvältä olla taas
töissä.

Kerro perheestäsi?
Perheeseeni kuuluu aviomies-Mikan
lisäksi neljä lasta: kaksi koululaista ja
kaksi päiväkoti-ikäistä.
Jäit virkavapaalle Nurmon seurakunnasta ja palasit kappeliseurakuntaan. Millaisin tuntein?
Jäin äitiyslomalle noin kuukausi ennen kunta-/seurakuntaliitosta. Tuleva yhdistyminen oli läsnä viimeisenä
työvuotena. Poissaolovuosina olen
toiminut vapaaehtoisena ja tuonut
lapsia päiväkerhoon, niin että en aivan täysin ole ollut pois. Paluuta helpotti, että palasin samaan työhön,
samaan toimistoon ja saman työkaverin kanssa toimimaan kuin mistä
lähdinkin.

Mikä oli työhön paluussa vaikeinta?
Vaikeinta ovat olleet uudet tietokoneohjelmat. Monta vuotta olen pärjännyt sähköpostilla ja Facebookilla – ne
eivät enää riitä! On monenlaista ohjelmaa ja lomaketta täytettäväksi. Välillä huomaan koulun pihalta etsiväni
tuttuja kasvoja liki yhdeksän vuoden
takaa. Aikahyppy on ollut hurja!
Työsi parhaimmat ja
haastavimmat puolet?
Parhainta työssä ovat ehdottomasti
lapset! Hyvänä kakkosena on työkavereiden kanssa yhdessä tekeminen.
Haastavinta... Nooh, jos tietokone
unohdetaan, niin tietenkin aina se,
millä saada lapsia mukaan toimintaan ja millä pitää heidät mukana.

Lakeuden Risti

IKKUNA MAAILMALLE

EKOVINKKI

S

tuksensa on palata Japanin-kotiinsa jossain vaiheessa. Myös Bangladeshissa on
tapahtunut muutoksia: Lähetysyhdistys
Kylväjän kohde pysyy nimikkokohteena,
mutta uutena avustuksen kohteena on
Uzirpurin koulutuskeskus.

Seinäjoki tukee kaikkia
lähetysjärjestöjä

Seinäjoen seurakunnan lähetystyössä
on kaikista kirkon lähetysjärjestöistä nimikkokohteita ja -lähettejä edustettuina. Vanhimpia näistä ovat Pipliaseura ja
Suomen Lähetysseura.
- Tässä taloudellisessa tilanteessa pyrimme ennen kaikkea pitämään olemassa olevat sopimukset voimassa. Mutta
koska lähettien elämäntilanteet muuttuvat, sopimusten sisältöä päivitetään
tarpeen mukaan, sanoo lähetyssihteeri
Pia Ketola. Rahasummat pysyvät siis samoina, mutta rukoustuki ja lahjoitukset
saavat toki kasvaa.
Läheteille niin rukous- kuin taloudellinen tuki on äärimmäisen tärkeää. Seurakuntien taloudellisella tuella katetaan
lähettien reaalikuluja ja osa palkasta. Läheteillä on monia eri tukijaseurakuntia.
- He eivät pysty eivätkä jaksa tehdä
työtään, elleivät saa tukea, vaikka heillä
onkin työhönsä kutsumus.
Kirkon sanoman levittäminen kuuluu
seurakunnan ydintehtäviin, mutta kiinnostaako lähetystyö seurakuntalaisia?
Entä saadaanko nuorista uusia lähettejä?
Pia Ketolan mukaan maailma on pienentynyt ja nuorissa on toivo: He haluavat nähdä maailmaa. Erityisesti lyhyet
komennukset kiinnostavat heitä. Seurakuntalaisten kiinnostuksesta lähetystyöhön kertoo mm. se, että esimerkiksi
kummilapsia otetaan paljon. 

Kynttilän vienti haudalle on kaunis ele
Poisnukkuneiden muistaminen kynttilöin alkoi 1920-luvulla
Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä. Tapa yleistyi sen jälkeen
hiljalleen eri puolilla Suomea. Kynttilän vienti haudalle on kaunis
tapa muistaa poisnukkuneita.
Nykyään kynttilöin muistaminen on mittavaa, erityisesti pyhäinpäivän
ja joulun aikaan. Juhlapyhät näkyvät myös kynttiläjätteen määrässä. Se
ei kuitenkaan ole Seinäjoen seurakunnassa ongelma. Lakeuden Ympäristöhuolto noutaa kynttiläjätteen jokaiselta seurakunnan hautausmaalta
muun poltettavan jätteen kanssa. Ylistaron Teräsmäessa jäte ajetaan
linjaston läpi, jossa siitä erotellaan magneetin avulla metallit, esimerkiksi hautakynttilöiden kannet sekä jopa kynttilän sydämen paikallaan
pitävät nastat. Jäljelle jäävä kynttiläjäte menee poltettavaksi energialaitoksille. Sen lämpöarvo on hyvä, koska mukana on steariinijäämiä. Jäte
menee siis täysin kierrätykseen, mitään ei mene luontoon.
Öljykynttilä on ekologinen vaihtoehto hautakynttilälle, koska sillä on
pitkä palamisaika – noin 2–4 vuorokautta kynttilästä riippuen. Öljykynttilän voi sijoittaa lyhtyyn tai hautakiven kynttiläholviin. Öljykynttilöiden käyttöikä on moninkertainen verrattuna tavalliseen hautakynttilään, joten niistä syntyy vähemmän jätettäkin. Yhdellä öljykynttilällä
pärjää esimerkiksi joulunpyhien yli.
Pattereiden vuoksi ongelmajätteeksi luokiteltavien led-kynttilöiden
käyttö on yleistynyt. Pakkasjaksolla patterit vain eivät tahdo toimia.
Jokaiselle Seinäjoen seurakunnan hautausmaalle on tarkoitus laittaa
palautuspisteet led-kynttilöille ennen pyhäinpäivää 4.11.
Yleisenä toivomuksena on, että juhlapyhien jälkeen omaiset noutaisivat haudoille viedyt, loppuun palaneet kynttilät ja toisivat ne jätepisteisiin. Muussa tapauksessa kynttiläjäte on haudoilla kevätsiivoon saakka.
Seurakunta huolehtii kynttilät jätepisteeseen yleisiltä hautausmaiden
muistomerkeiltä.

Kuva: Kirkon kuvapankki

Uusia nimikkolähettejä
ja -kohteita

einäjoen seurakunta saa vuoden
2018 alusta uusia nimikkolähettejä.
Sara ja Prakash Dhakalin perhe on palannut Nepalista Suomen Lähetysseuran työstä kotimaahan, joten
heidän tukemiseensa käytetyt varat jaetaan Seinäjoen alueseurakunnassa tulevaisuudessa kahteen eri kohteeseen.
- Puolet ohjataan edelleen Suomen
lähetysseuran Nepalin-työhön, sillä Nepal on rakas kohde seinäjokelaisille, kertoo Seinäjoen alueseurakunnan lähetyssihteeri Pia Ketola.
- Toinen puoli varoista käytetään
uuden nimikkolähetin, Tiina Harjun
tukemiseen. Hän lähtee helmikuussa
2018 Suomen Lähetysseuran kautta
Botswanaan kehittämään evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstöhallintoa,
sanoo Ketola. Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Tiina on koulutukseltaan mm.
diplomi-insinööri ja työskennellyt viime
vuosina henkilöstöasiantuntijana.
- Prakash Dhakal vierailee vielä Seinäjoella Kauneimmissa joululauluissa
17.12. Törnävällä klo 15 ja Lakeuden
Ristissä klo 18, kertoo Pia Ketola.
Myös Juha ja Anne Ijäksen perhe,
joka toimi niin Peräseinäjoen kappeliseurakunnan kuin Seinäjoen alueseurakunnankin nimikkolähettinä Lähetysseuran kautta Taiwanissa, on palannut
Suomeen kesällä 2016. Heidän tilalleen
ja samalla koko seurakunnan nimikkolähetiksi tulee Ruotsalan perhe, jonka
asemapaikkana on Viro. Tero Ruotsala
toimii siellä nuorisotyössä ja Pia Ruotsala Viron Perhekeskuksen johtajana.
Niin ikään koko seurakunnan lähetti, Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen Mirjam Harju Japanista on
kotimaan työssä, mutta hänen tarkoi-

9

MUISTOJA

Sanna Martzahn

Ensimmäinen diakonissa

Nimikkokohteet ja -lähetit
Koko seurakunnan lähetit

Nurmon kappeliseurakunta

Viro: Pia ja Tero Ruotsala, tyttäret
Viola ja Vilja (2018 alkaen), Suomen
Lähetysseura (SLS);
Tokio, Japani: Mirjam Harju, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

Inkeri: Pasi Hujanen, SLEY;
Intia: radio- ja mediatyö, Sansa;
Namibia: Namibian kirkon työ, SLS;
Etiopia: Hosainan kuurojen koulu, SLS;
Etelä-Amerikka: Raamatun käännösja lukutaitotyö, SPS

Pietari, Venäjä: Merja Kramsu, SLS;
Keski-Aasia: radiotyö farsin kielellä,
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa);
Nepal: Suomen Lähetysseuran työ;
Japani: internet-työ, SLEY;
Itä-Aasia: kieli- ja käännöstyö, Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys
(SEKL);
Bangladesh: Uzirpurin koulutuskeskus,
Lähetysyhdistys Kylväjä;
Kisumu, Kenia: diakoniatyö, SLEY;
Botswana: Tiina Harju (2018 alkaen),
SLS

Nurmon ja Ylistaron
kappeliseurakunta

Alueseurakunta ja Peräseinäjoen
kappeliseurakunta

Venäjä: Arvo Survo, SLEY

Suomen sukuiset kansat: Raamatun
käännöstyö, Suomen Pipliaseura (SPS)

Etu-Aasia: seurakuntatyö, SEKL

Peräseinäjoen
kappeliseurakunta

Kenia: Pauli Vanhanen, Sley;
Lähi-Itä: seurakuntatyö, SEKL

Peräseinäjoen ja Ylistaron
kappeliseurakunta

Inkeri: Inkerin kirkon radiotyö, Sansa

Ylistaron kappeliseurakunta

Kuva: Seinäjoen seruauknnan arkisto

Seinäjoen alueseurakunta

Kuortanelaissyntyinen Kaisa Kierimäki oli Seinäjoen ensimmäinen diakonissa, joka pyyteettömästi ja ahkerasti hoiti sairaita ja köyhiä. Hän
oli myös ensimmäinen nainen Seinäjoen kirkkovaltuustossa ja myös
kunnanvaltuustossa. Sisar Kaisan 50-vuotispäivänä otetusta kuvasta
huomaa kukkien runsautena, miten pidetty hän Seinäjoella oli.
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Henkilöstöuutisia

UUTISPALAT

Kuoro täyttää 110 vuotta

Aamuharjoitukset
Kun Sanna Ågren aloitti kanttorina,
keskusteltiin Kirkkokuoro Soihdun

Kuva: Leena Htauala

Y

ksi maakunnan vanhimmista kirkkokuoroista toimii Peräseinäjoella. Kuoron puheenjohtaja Pentti
Taipalus muistelee, että Ähtärissä olisi
viitisen vuotta vanhempi kirkkokuoro.
Kuoro juhlii 110-vuotisjuhlaansa 1.
adventtisunnuntaina 3.12. kello 18.
- Esitämme Armas Maasalon Adventtivesperin. Liturgina on Ylistaron vs.
johtava kappalainen Jarmo Happonen,
puheen pitää Irja Hietala, kuorolla on
omia osuuksia ja seurakuntakin saa laulaa muutamissa virsissä mukana. Aino
Palomäki, edeltäjäni, säestää, kertoo
kuoron taiteellinen johtaja, kanttori
Sanna Ågren.
- Kanttori Pentti Kortesmaan aikana
vesperiä laulettiin joka vuosi. Kun tuli puhetta kuoron juhlista, kuorolaiset
ehdottivat, voitaisiinko Adventtivesper
ottaa ohjelmaan, selvittää Sanna Ågren.
Vesperin jälkeen seurakuntatalolla
kahvitellaan ja jaetaan ansiomerkkejä.
Pisimpään kuorossa on ollut mukana
Raakel Haapamäki, joka on laulanut
kirkkokuorossa 60 vuotta, aika monta
on 50, 40 ja 30 vuotta mukana olleita.

Peräseinäjoen Kirkkokuoro Soihtu harjoittelee 1. adventtina esitettävää Armas Maasalon Adventtivesperiä. Meneillään äänen avaus kanttori Sannan Ågrenin johdolla.
harjoitusajasta. Sannalla on kaikkiaan
neljä kuoroa, ja hän toivoi helpotusta
iltaharjoitusten määrään. Niinpä kuoro
harjoittelee keskiviikkoaamuisin kello
9.30. Kuorolaiset ovat eläkeläisiä, ja ehtivät aamupäivisin. Aikaisemmin harjoitusaika oli keskiviikkoiltaisin kello 19.
Kuoron puheenjohtaja Pentti Taipalus on laulanut kuorossa vuodesta 1969
muutamaa välivuotta lukuun ottamatta.
- Pentti Kortesmaa sanoi, että kuoro-

laulun tehtävänä on tilaisuuksissa juhlistaa ja julistaa. Se on aivan hyvä mielipide. Kirkkokuoron monissa lauluissa
on hengellinen sanoma, toteaa Pentti
Taipalus.
Kuoro jatkaa harjoituksiaan juhlaansa varten. Jutuntekijän poistuessa joku
sanoo: - Laita siihen juttuun, että Sanna
on hyvä! Ja muut nyökyttelevät. 

Leena Hautala

Vapaaehtoisille adventti- ja joulujuhlia
Kuva: Marjo-Riitta Kantonen

S

eurakunnan vapaaehtoistyössä toimivia kutsutaan joulun alla adventti- ja joulujuhliin.
Alueseurakunnan juhla on Lakeuden Ristissä ja seurakuntakeskuksessa
torstaina 28.11. kello 18. Juhlaa alkaa
ohjelmalla kirkossa ja jatkuu yhteisellä
aterialla seurakuntakeskuksessa.
Mukaan tulevien olisi ilmoittauduttava viimeistään 18.11. puh. 06 418
4283 ma–pe klo 10–13, tai sähköpostitse johanna.piuhola@evl.fi
Ilmoittautuessa pyydetään kertomaan, missä vapaaehtoistyössä juhlaan
tuleva toimii. Esimerkiksi kuorojen johtavat voivat kerätä kuoroltaan tiedot
tulijoista, ja ilmoittaa koko ryhmän ker-

Viime vuonna vapaaehtoisten adventtijuhlassa Lakeuden Ristissä kanttorit
Maria Väinölä, Lea Salumäe ja Anna-Kaisa Lahtinen soittivat harvemmin kuultuja
käsikelloja.

ralla. Allergiat ja muut ruokarajoitteet
tulisi myös kertoa ilmoittautuessa.
Ylistaron kappeliseurakunnan vapaaehtoiset kokoontuvat 1. adventtisunnuntain messun jälkeen yhteiselle
aterialle seurakuntatalolle. Peräseinäjoella vapaaehtoiset kutsutaan aterialle
sunnuntaina 17.12. kello 17.30 ja sen
jälkeen kello 19 kirkossa alkavaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuuteen.
Ylistaron ja Peräseinäjoen ilmoittautumisista tiedotetaan kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan nettisivulla.
Periaatteena on ollut, että seurakunnan palkatut työntekijät valmistavat vapaaehtoisille aterian. 

Jouluaattoa vietetään
Kismuksessa

K

aikille yhteistä jouluaattoa vietetään Café Kismuksessa 24.12.
kello 15–21.30. Mukaan voi tulla
yksin tai yhdessä ystävien tai perheen
kanssa.
Asiasta kiinnostuneita kutsutaan
suunnittelemaan aattopäivää keskiviikkona 29.11. kello 18 Kismukseen (Kalevankatu 12). Tule suunnittelemaan
ohjelmaa, tarjoilua, koristelua, tunnelmaa, kaikkea, millä voimme saada

aikaan lämminhenkisen ja mukavan
aattopäivän. Suunnitelmien toteuttajia tarvitaan jo aatonaattona sekä koko
aattopäivän ajan.
Lisätietoja antavat: Merja Lampila
(merja.lampila@evl.fi, 050 548 9452),
Tanja Salo (tanja.salo@evl.fi, 050 570
6152), Juha Jutila (juha.jutila@evl.fi,
044 765 8689) ja Marika Taipalus (marika.taipalus@evl.fi, 044 580 6643). 

 Pastori Milla Purosalo-Vandenbroucke ja pastori Alma Tuiskula
vihitään Lapuan tuomiokirkossa
papiksi sunnuntaina 29.10.
Milla aloittaa työt alueseurakunnassa Aleksi Vainikan viransijaisena nuoriso- ja nuorten aikuisten työssä ja Alma Nurmon kappeliseurakunnassa aluksi puoliksi
papin töissä, puoliksi lähetys- ja
vapaaehtoistyössä lähinnä Hyllykamarin vetäjänä.
 Artturi Kivineva aloitti johtavana sairaalateologina lokakuun
alussa. Eläkkeelle jäänyt johtava
sairaalateologi Pentti Takala jatkaa työuraansa Etelä-Pohjanmaan
perheasiain neuvottelukeskuksessa perheneuvojan sijaisena puoli
vuotta.
 Arto Keränen aloitti seurakunnan
kirvesmiehenä lokakuun alussa.
 Alueseurakunnan keittiöllä keittiöesimiehen tehtävissä jo kesällä
aloitti Heidi Riihiluoma.
 Nurmon seurakuntatoimiston
toimistonhoitajana on aloittanut
Mirkka Hienovirta. Toimistonhoitaja Hannele Luoma lomailee
ensin ja siirtyy sitten viettämään
eläkepäiviä.
 Kanttorin viransijaisena alueseurakunnassa toimii ensi vuoden
syyskuulle saakka Maarja Korts.
 Henkilöstöpäällikön virassa on
aloittanut Heli Kivimäki, joka kuitenkin vielä loppusyksyyn saakka
jakaa työaikansa Seinäjoen ja Alavuden kesken.

Konsertteja
 Joulun alla on runsaasti konsertteja Seinäjoen kirkoissa.
Seurakunnan musiikkityön järjestämiin konsertteihin on aina
vapaa pääsy, vain käsiohjelma on
maksullinen, ja sen ostaminen on
vapaaehtoista.
Seurakunta myös vuokraa kirkkoja ulkopuolisille konserttijärjestäjille, ja silloin voidaan kirkkoneuvoston päätöksen mukaan
myydä pääsylippuja. Jos järjestäjä
haluaa seurakunnan tiedottavan
esim. kirkollisissa ilmoituksissa
konsertista, mainitaan aina ulkopuolinen järjestäjä.

17
Lutherin virret
 VIRSIKIRJASSA on 17 Martti Lutherin virttä. Tunnetuin lienee virsi
21 ”Enkeli taivaan”, jonka veisaaminen tuo monille joulun. 
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Hautausmailla uutta

T

Kuva: Leena Htauala

Lahjoituksella varoja
Ruokapankille

Syyslomaviikolla nostettiin punagraniittiset muurit paikalleen Törnävän uurnalehdossa.
Nostotöissä Jukka Ylipelkonen (vas.), Pauli Mäki ja Antti Hannula Kauhavan Kiviveistämöltä.

Kuva: Juhani Mäki-Teppo

örnävän ja Nurmon hautausmaalla on tehty syksyn aikana uutta ja
korjattu vanhaa. Törnävän uurnalehdon muistomuuria laajennetaan
ja vanhan hautausmaan parkkipaikan
muutostyöt ovat valmistuneet. Törnävän
ja Nurmon parille lohkolle asennetaan
hautamuistomerkkien aluspalkkeja ja
Nurmon kirkon uuden pysäköintialueen
maanrakennus- ja viemäröintityöt on
aloitettu. Se työ jatkuu keväällä.
Uurnalehdon ja siunauskappelin väliin Törnävän hautausmaalla on asennettu uusi muistopylväs. Hautausmaalla
jo olevat kolme pylvästä ovat täyttyneet
laatoista, ja uudelle pylväälle etsittiin
uusi paikka.
- Pylvääseen laitetaan omaisten niin
halutessa seurakunnalle palautetuista
hautapaikoista vainajien tiedot silloin,
kun paikasta luovutaan vapaaehtoisesti.
Laattaan tulevat nimi, syntymä- ja kuolinaika. Kustannukset ovat 100–180 euroa laatan koosta riippuen, ja puolet siitä,
jos hautapaikan hallinta-aikaa on vielä
jäljellä. Vastaavat muistopylväät ovat kaikilla neljällä Seinäjoen hautausmaalla,
kertoo puistopäällikkö Esko Karttunen.
Nurmon hautausmaan U08-osastoon
ja Törnävän hautausmaan U34-osastoon asennettiin hautamuistomerkkien
aluspalkkeja lokakuun aikana. Nurmon
hautausmaalla aluspalkkeja ei ole käytetty aiemmin. Niiden etuna on muistomerkin pysyminen suorassa sekä hautarivin mukaisesti linjassa.

Yli 1 000 nimilaattaa
Törnävän uurnalehdon muistomerkkimuuria laajennetaan viidellä metrillä.
Uusi punagraniittinen kivimuuri lisättiin
uurnalehden enkelipatsaan viereen lammen puolelle. Esko Karttunen kertoo,
että nimilaattoja vuonna 1984 käyttöön
otetun uurnalehdon vanhoissa muureissa on yli 1 000, ja lisää tulee noin sata
vuodessa. Vielä mietitään, millaiset nimilaatat uuteen muuriin laitetaan.
Myös uurnalehdon lampi on tyhjennetty, ja nyt odotetaan pakkasia, niin

Aluspalkkeja on asennettu Nurmon hautausmaalle. Palkin päälle asennettavat hautakivet pysyvät suorassa, eikä routa kääntele niitä. Törnävän hautausmaalla palkkeja on
ollut jo vuosien ajan.
että se voidaan ruopata. Lampi on reunoilta kasvanut umpeen, ja sen pohjalla
on puolisen metriä lietettä. Tarkoitus on
tehdä työ niin, että kasvillisuus eli kel-

takurjenmiekka ja rantakukka säilyvät
rannalla. Nyt vain siistitään avoimeksi
rehevöitynyt lampi. 

Leena Hautala

Perinteen jatkajat

I

tsenäisyyspäivän erityisen kunnianosoituksen suunnittelussa ja konkreettisissakin valmisteluissa on edetty. Seinäjoen kaupungin järjestämän
kunnianosoituksen yhteydessä Törnävän sankarihautausmaalla lasketaan
pienoisseppeleitä vapaussoturien haudoille, jokaiselle 1939–1945 sankarivainajalle yhteensä 135 ja vakaumuksensa
puolesta kuolleiden muistomerkille yksi
iso seppele.
Tämä on ennen kaikkea nykyikäpolvien huomionosoitus ja samalla velvoittava ele nuorille ikäpolville. Tässä eleessä emme syrji ketään niistä ikäpolvista,
jotka ovat olleet osallisina maamme
itsenäisyystaisteluissa 1918 ja 1939–
1945. Ennakoimme näin tulevaisuutta.
Marsalkka Mannerheimiä mukaillen
voi sanoa, että ei ole merkitystä sillä,
kenen riveissä olet seisonut menneisyy-

Kutsumme henkilöitä
pienoisseppeleiden
tekoon ja yhdistyksiä,
jotka osoittavat
joukostaan seppeleiden
laskijoita.
dessä, jos Suomen itsenäisyys on vaakalaudalla. Siinä on oiva ohje nyt, kun
rakennellaan jälleen raja-aitoja, kenen
perinnettä kukin saa vaalia ja kenen ei.
Ajatuksemme toteuttamiseksi kutsutaan mukaan henkilöitä, jotka ovat valmiita osallistumaan tähän projektiin.
Kutsumme henkilöitä, jotka ovat valmiita osallistumaan 135:n pienoissep-

peleen tekemiseen ja yhdistyksiä, jotka
ovat valmiita osoittamaan joukostaan
tarvittavat seppeleiden laskijat. Tekijöiden määrää emme rajaa, mutta laskijoita tarvitsemme lähes 40. Nyt osallisina
on 9 yläasteen poikaa ja kaksi johtamaani yhdistystä tulee asettamaan 10 laskijaa vapaussoturien haudoille.
Seppeleet kootaan talkoilla 1.–
4.12.2017. Talkoisiin osallistuvat saavat ohjeet ottamalla yhteyttä Matti Rantamäkeen sähköpostilla: rantamaki.
mattiantero@gmail.com. Seppeleiden
laskuun halukkaat lähestykööt allekirjoittanutta sähköpostitse: jjo.jokisalo@
gmail.com tai jjo@netikka.fi
Kunnianosoituksesta kaupunki antaa
oman ohjeensa, jossa tempauksen vaatimat järjestelyt käsketään. 

Eversti evp Jorma Jokisalo

 VUODEN LOPPUUN saakka kestävä keräys Seinäjoen seurakunnan
Ruokapankin hyväksi on mahdollisuus hyvän tekemiseen. Jokainen
lahjoitus on tärkeä ja otetaan kiitollisuudella vastaan. Lahjoituksella on mahdollisuus tehdä yhteistä
hyvää lähimmäisten auttamiseksi.
Keräyksen avulla jouluista ruoka-apua annetaan koko seurakunnan alueelle. Alueiden diakoniatyöntekijät kartoittavat tilanteen,
onko järkevämpää antaa maksusitoumus lähikauppaan vai noutaa
ruokapussi Ystävän tuvalta.
Keräys päättyy 31.12.
Keräyslomakkeet on jaettu joka
kotiin lokakuun alussa, mutta ilman sitäkin voi osallistua.
Keräysluvan
numero
on
RA/2017/827. Lahjoituksen voi
tehdä tilille EPOP FI13 5419 0110
0009 36, Saaja on Seinäjoen seurakunta/Ruokapankkikeräys ja
viestikenttään tulisi kirjoittaa vielä
Ruokapankin keräys.
Kiitos kaikille lahjoittajille!

Suomi100-konsertti
Ylistaron kirkossa
 SATAVUOTIASTA MAATAMME
juhlitaan parisen viikkoa ennen
varsinaista juhlapäivää suomalaisen musiikin merkeissä sunnuntaina 19.11. klo 18 Ylistaron kirkossa.
Musiikkia on tarjolla laidasta
laitaan: kansanmusiikista ja virsistä vanhempaan ja uudempaankin
suomalaiseen taidemusiikkiin. Säveltäjänimistä edustetuin on Lasse Heikkilä, jonka Suomalainen
messu kiertää juhlavuoden aikana
maatamme, ja kaikki konsertissa
kuultavat Heikkilän sävellykset
ovat juuri tuosta messusta.
Esiintymässä on melkoinen joukko ylistarolaisia: lapsikuoro Ilosanoma, nuori urkutaiteilija Rami
Loukola, viulisti Maija Laasala, sopraano Laura Lammi, Komian kirkon
kvartetti ja mieskvartetti, Untamalan kuoro, Ystäväkuoro, Asevelikuoro ja Ylistaron kirkkokuoro. Myös
yhteisesityksiä on luvassa. Yleisökin
pääsee laulamaan.
Konserttiin on vapaa pääsy,
myynnissä on 10 euron hintaista
käsiohjelmaa. Sen tuotto osoitetaan
ylistarolaisille sotaveteraaneille.

Lakeuden Risti

LAKEUDEN RISTI
Seinäjoen seurakunnan
tiedotuslehti
SEINÄJOEN SEURAKUNTA
• kirkkoherranvirasto
• taloustoimisto
Ala-Kuljun katu 1 A
60100 Seinäjoki
www.seinajoenseurakunta.fi
(06) 418 4111
ma–to klo 9–15
SEINÄJOEN
ALUESEURAKUNTA
Ala-Kuljun katu 1 A
60100 Seinäjoki
(06) 418 4111
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NURMON
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Nurmontie 3, 60550 Nurmo
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Julkaisija ja kustantaja:
Seinäjoen seurakunta
Päätoimittaja:
Liisa Rantala
Toimitussihteeri:
Leena Hautala
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Transitmies esiintyy Seinäjoella

J

ouko Mäki-Lohiluoma, erityisesti
Transitmies-radiohitistään tunnettu
muusikko-lauluntekijä saapuu konsertoimaan Seinäjoelle seurakunnan
kymppisynttäreille marraskuun alussa.
Nykyään tamperelaistuneen Mäki-Lohiluoman juuret ovat Seinäjoella
myös musiikillisesti: - Urani alkoi seurakunnan nuorten illoista. Menin sinne,
kun kaikki muutkin menivät ja huomasin, että siellähän oli paljon väkeä eli
yleisöä. Minä olin nimittäin esiintymishaluinen ihminen jo 15-vuotiaana, naurahtaa Mäki-Lohiluoma.
Sittemmin Jouko Mäki-Lohiluoma
esiintyi eri yhtyeissä, kunnes perusti
parikymmentä vuotta sitten ”Yhden
Joukon yhtyeen”, jossa hän soittaa itse
sekä rumpua että erikoisvalmisteista
kitaraa, jossa yksi bassokieli ja neljä kitaran kieltä.
Tärkeässä roolissa Mäki-Lohiluoman
kantrirokahtavassa musiikissa ovat
tekstit.
- Minulla on ollut teksteissäni alusta
asti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
teemoja. Olen kirjoittanut rauhanlauluja, lauluja ihmisten tarinoista ja alakoululaisille ajateltuja lauluja, sanoo
Mäki-Lohiluoma.
Kymmenen vuotta sitten hän keksi
perhemusiikin, kun kysyi omilta lap-

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

Maksuton palvelu

Sivunvalmistus:
Laura Isoluoma
Kannen kuva:
Matti Ågren
Paino: I-print Oy
Joutsenmerkitty painolaitos,
lupanumero 4041 0895

Seinäjoen seurakunnan jäsenille mainoskieltotalouksiin
maksuton osoitteellinen lehti
pyydettäessä.
Kaupalliset ilmoitukset:
Mainosseppo, 0400 954 747
Ilmoitustrafiikki:
leena.hautala@evl.fi tai
lakeudenristilehti@evl.fi
Jakeluvalitukset:
Posti, 0200 71 000
Seuraava lehti ilmestyy:
perjantaina 1.12.2017

joitettu, kertaa Jouko Mäki-Lohiluoma.
Seinäjoen konserteissa kuullaan sekä
perhelauluja että lastenlauluja.
- Ehkä myös soitan Transitmies-kappaleen, jos paikalla on paljon isiä lapsineen, nauraa Jouko Mäki-Lohiluoma. 

Sanna Martzahn
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Tilaushinta: Seinäjoen
ulkopuolelle 10 € / vuosi

Layout: I-print|plus

siltaan ideoita uusiin lastenlauluihin.
- Mutta he olivat tuolloin jo lähes murrosikäisiä, joten huomasin, ettei niistä
ideoista tule lastenlauluja, vaan opettavaisia lauluja vanhemmille tyyliin ”Onks
pakko lähteä mökille”. Innostuin kovasti,
koska huomasin, ettei lauluja lasten yllättävästä varttumisesta oltu ennen kir-

Lähimmäis- ja asiointiapu auttaa Nurmossa
urmon kappeliseurakunnan diakoniatyön organisoima lähimmäis- ja asiointiapu on auttanut
Nurmon alueella asuvia jo parinkymmenen vuoden ajan. Palvelu on vapaaehtoisten pyörittämää ja maksutonta.
Yksi lähimmäis- ja asiointiavun vapaaehtoisille tutuksi tulleista on yli
90-vuotias Aino, joka on ollut asiakkaana jo 15 vuoden ajan ja saanut esimerkiksi kyytiapua kauppaan, lääkäriin tai
parturiin. Aino sanoo, että vaikka avun
pyytäminen on tehty helpoksi – pelkkä
puhelinsoitto päivystysaikaan riittää – se
on silti vaikeaa. - Itseänsä pitää vahvistaa, että pystyy soittamaan, oli kyseessä
sitten avunpyyntö sukulaiselta tai lähimmäis- ja asiointiavulta, sanoo Aino.
- Ja siellä me päivystysaikana istutaan ja odotetaan, että joku soittaisi!,
naurahtaa lähimmäis- ja asiointiavun
vapaaehtoinen Sinikka Mäki-Reini.

Toimitusneuvosto:
Laura Isoluoma
Ville Järvinen
Jarmo Happonen
Leena Hautala
Sanna Martzahn
Liisa Rantala
Markku Ylinen

Jouko Mäki-Lohiluoma esiintyy Seinäjoella kymppisynttäreillä marraskuun alussa.

Lähimmäis- ja asiointiavun ringissä on
tällä hetkellä 10 vapaaehtoista. Ainon
mielestä palvelu on hieno juttu – vapaaehtoiset ovat mahtavia ja aina valmiita
auttamaan. Päivystysnumeroon 044
751 0081 tulee päivystysaikana torstaisin kello 10–12 eniten kyydityspyyntöjä.
Palvelusta voi pyytää myös esimerkiksi
jutteluseuraa. Sitä Aino ei ole vielä tarvinnut, sillä aika ei tule hänellä pitkäksi – hänen aikansa kuluu tietokoneella,
jonka käytön edesmennyt veli opetti.

Monipuolinen vapaaehtoinen
Yksi lähimmäis- ja asiointiavun alusta

Kuva: Laura Isoluoma
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Aino (oik.) on tuttu lähimmäis- ja asiointiavun vapaaehtoiselle Sinikka Mäki-Reinille
noin 15 vuoden ajalta.
saakka mukana olleista vapaaehtoisista
on Sinikka Mäki-Reinikka. Sosiaalialalla töissä ollut Sinikka teki alkuvuosina
pääasiassa lastenhoitokeikkoja ja ne
ovat olleet hänen mukaansa parasta.
Sinikka kertoo, että vapaaehtoisena
oleminen antaa omaan päivään jotain
erityistä ja piristää kummasti. Ohjenuorana on, että oma elämä menee vapaaehtoistyön edelle.
20 vuoden mittaiselta matkalta on
karttunut lukuisia mukavia muistoja.
Peruspäivystysporukka on pysynyt suurin piirtein samana ja ystävyyssuhteita
on solmittu niin päivystäjien kuin asiakkaidenkin kanssa. Päivystysporukka
kokoontuu useamman kerran vuodessa
yhteen. Hyvältä porukalta saa erityisesti vertaistukea, mikä on tärkeää oman

jaksamisen kannalta.

Uusia päivystäjiä kaivataan
Uudet sukupolvet ovat tervetulleita
työskentelemään lähimmäis- ja asiointiavun vapaaehtoisena. Nykyään on
suuri tarve muun muassa ikäihmisten
ystävistä, joita tarvitaan ulkoiluseuraksi ja muistin tueksi erilaisiin tilanteisiin.
Päivystäjärinkiin voi tulla myös pelkäksi ystäväksi, jos ei ole valmis hoitamaan
muita apupyyntöjä – vapaaehtoiset jakavat työtehtävät omien osaamisalueidensa mukaisesti. Vapaaehtoiseksi voi
ilmoittautua diakoniatyöntekijä Katja
Kankaanpäälle numeroon 050 369
1750. Hän voi myös kertoa toiminnasta
enemmän. 

Laura Isoluoma
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20 vuotta ihmissuhdekursseja

Seinäjoelta Maata näkyvissä -festareille

M
Kuva: Sanna Martzahn

N

urmon lukion yksi
kursseista on ihmissuhdekurssi. Lukio ja
seurakunta, nykyisin Nurmon
kappeliseurakunta, ovat järjestäneet kurssin yhteistyössä
jo parinakymmenenä vuonna
kerran vuodessa. Tämän syksyn kurssille Lankarin leirikeskuksessa syyskuussa osallistui
kaksikymmentä lukiolaista.
- Laskeskelimme työparini,
Nurmon kappeliseurakunnan
johtavan kappalaisen Miia
Juusola-Vänskän kanssa, että
lähes 1 000 nuorta on näiden
vuosien aikana osallistunut
kurssille, naurahtaa Nurmon
lukion apulaisrehtori ja psykologian lehtori Reijo Tuovinen.
Kurssilla vietetään viikonloppu leirikeskuksen rauhassa
ja pohditaan ihmissuhteita eri
näkökulmista mm. harjoitusten ja keskustelujen avulla.
- Teema, joka kurssilla nuoria erityisesti askarruttaa, on
tietysti seurustelu ja parisuhde.
Toinen usein pohdittu teema
on nuoruus. Onko se elämän
parasta aikaa vai ei, ja miksi,

Ihmissuhdekurssilla pohditaan aihetta mm. ryhmätöiden avulla.
Psykologian lehtori Reijo Tuovinen ja johtava kappalainen Miia
Juusola-Vänskä opastavat abiturientteja.
kertovat Miia Juusola-Vänskä
ja Reijo Tuovinen.
Seurakunnan ja koulun yhteistyö kurssin järjestämisessä
tuntuu molemmista osapuolista toimivalta ratkaisulta.
- Psykologiaa ja uskontoa
opiskellaan molempia koulussa, joten tässä toteutuvat myös
lukion opetussuunnitelman
perusteet: Nykyään korostetaan, että asioita tulisi tarkastella laajasti, ei pelkästään yhden näkökulman kautta, tote-

aa Tuovinen. - Ja ihminenhän
on kokonaisuus, johon kuuluu
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli, lisää
Juusola-Vänskä.
Kurssin osanottajat ovat
yleensä abiturientteja.
- Tämä on nuorille hieno
ajankohta pohtia ihmissuhteita. Kohta on lukio takana ja he
ovat lähdössä maailmalle, sanoo Tuovinen. 

Sanna Martzahn

aata näkyvissä -festivaali on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin gospelmusiikin yhteen
kokoaja. Tapahtumapaikkana
on Turussa Gatorade center
(ent. HK-areena) ja Messukeskus. Seinäjoelta lähdetään festareille porukalla jo perjantaina
17.11. Lähtö on Ylistaron kirkon
pihasta kello 9, siitä matka jatkuu seuraavasti: klo 9.15 Halkosaaren risteys, klo 9.25 Nurmon
seurakuntakoti, klo 9.35 Lakeuden Risti ja klo 10 Peräseinäjoen
seurakuntatalo. Hinta on 110 €
ja hintaan sisältyvät bussikyydit, lippupaketti koko festivaalin ohjelmaan, majoitus hotelli
Cumuluksessa (4 hlö/huone,
2 sänkyä ja 2 patjaa lattialla),
hotelliaamiaiset sekä muut ruokailut festivaalialueella.
Festivaalin ohjelma alkaa perjantaina kello 16 ”varaslähdöllä”. Ohjelmassa on sunnuntaina
iltapäivään saakka konsertteja,
workshopeja, messuja, sunnuntaina Suomalainen messu. Paluuaikataulu su 19.11.: 19.30
Peräseinäjoen seurakuntatalo,
klo 20 Lakeuden Risti, klo 20.10

Nurmon seurakuntakoti, klo
20.20 Halkosaaren risteys ja klo
20.35 Ylistaron kirkko.
Ilmoittautuminen sähköisesti 2.11. mennessä osoitteessa:
seinajoenseurakunta.fi/tapahtumat. Ilmoittautuneille lähetetään maksulinkki laskutussähköpostiin. Maksamalla matkan
ilmoittautuminen vahvistetaan.
Maksaminen vaatii verkkopankin käyttöä. Maksu palautetaan
sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan. Jos lähtijä ei ole
Seinäjoen seurakunnan jäsen,
peritään lisäksi kyytimaksu 20
€, joka kerätään bussissa.
Lisää tietoa: Maiju Ylinen,
nuorisomuusikko, puh. 044 705
8736.

Elämä hymyilee

Uusi viihtyisä koti
ainutlaatuiselta Itikanmäeltä

Itikanmäelle on noussut vankkojen punatiilisten kerrostalojen muodostama idyllinen kotimiljöö. Valoisissa huoneistoissa on laadukas varustelutaso.
Talot rajaavat uniikkia sisäpihaa, jossa nykypäivä kohtaa historiallisen Kalevan navetan ja monumentaalisen savupiipun. Viisi taloa on jo valmiina,
ja kaksi viimeistä on rakenteilla.

As Oy Itikanmäen Leinikki

As Oy Itikanmäen Orvokki

As Oy Itikanmäen Lemmikki

Nyykoolinkatu 17, Seinäjoki

Nyykoolinkatu 15, Seinäjoki

Vapaana myös
muita tiloja!

Itikanmäen viimeisen talon myynti on alkanut!
Huoneistokoot 27,5–71,5 m2. Energialuokka C.
Kaukolämpö. Oma tontti. Arvioitu valmistuminen
kevät 2019. Osta omasi hyvissä ajoin!

Juuri valmistunut! Jäljellä kaksioita ja kolmioita
54–90 m2. Energialuokka C. Kaukolämpö. Oma
tontti. Kaikki on valmista uusille asukkaille.

Vielä valinnanvaraa omaan tai sijoituskäyttöön
kaksiosta neliöön 42–109 m2. Energialuokka C.
Kaukolämpö. Oma tontti. Arvioitu valmistuminen
syksy 2018. Osta oma kotisi ajoissa!

HUONEISTOESIMERKKEJÄ

HUONEISTOESIMERKKEJÄ

HUONEISTOESIMERKKEJÄ

As Oy
LH1
Itikanmäen toimisto/ 72 m2
Muurikki* liiketila
Autopaikkoja Seinäjoen
keskustassa
Varastotiloja Seinäjoen
keskustassa

Nyykoolinkatu 13, Seinäjoki

TYYPPI

M²

MH ALK. €

VH ALK. €

AS. KRS

TYYPPI

M2

MH €

VH €

AS.

KRS

TYYPPI

M²

MH €

VH €

1H+KT

27,5

30.030

99.000

A 10

2

2H+KT+S

54,0

54.760

180.900

A 30

5

2H+KT+S

42,0

47.929

158.900

1H+KT

35,0

35.236

118.000

A 37

6

3H+KT+S

59,5

67.305

223.125

A7

2

2H+K+S

49,0

49.124

163.000

3H+KT+S

76,0

74.572

248.200

A8

2

2H+K+S

53,5

52.309

174.900

3–4H+KT+S 90,0 106.092 346.500

A 46

8

4H+K+S

109,0 124.862

414.200

3H+KT+S

60,0

52.032

174.000

A 11

2

3H+K+S

71,5

58.238

194.000

A 53

8

Lisätiedot: peabkoti.fi

Asuntomyyntimme palvelee, ota yhteyttä ma–pe 8–16,
puh. 040 159 4900 / Birgit Teivaanmäki. Käyntiosoite Torikatu 13 G, 2. krs, Seinäjoki.

MH 60.277,85 €
VH 181.250,00 €
alk. VH 5.500 €
alk. VH 9.500 €

*Myyntihinta ja pitkäaikainen lainaosuus
päivitetään kaupanteon yhteydessä.
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SEINÄJOEN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS OY
Kalevankatu 25, puh. 06 423 1100

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

HAUTAKIVIKAIVERRUS

Veli Sarén

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

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

HAUTAKIVIPALVELU

Kalevankatu 25
puh. (06) 423 1100

Erkki Nevala

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

puh. 06 412 7980, 0400 269 681

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

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

www.tervajoenkiviveistamo.fi

9.11. SEINÄJOKI
Lakeuden Risti
klo 19.00

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

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

puh. (06) 414 3686

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

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

JT

LIPUT:
ENNAKKOON 15 €
OVELTA 20 €

PPK

KM 4PY

KM 5SK

MU

APK

SPK

KPH

LÄHETYSSOPPI
Matti Visannin kuja 15 B
Avoinna ma-pe klo 10–17

VAIHTOEHTO
PUURONSILMÄLLE 2

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

Puh. 06 434 6420
www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

www.hautakivisuunnittelu.ﬁ

47,5 m

ES

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

Törnävän Kirkkotie2. KERROS
| lemminkainen.fi/Katariina
C7
3. KERROS C10
JK /PA

3. KERROS C13

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

2,5 m2

krs
1
2
2
PARVEKE

OH

MU

K

APK

K+ES

SPK

S C15

52,5 m2
2H+K+ES
Mh. alk. 45 173 €
Vh. alk. 178 500 €
2. kerros

JK /PA

S C3

S C9

S C21

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

VH
ET
JT

S C26

4PY

PPK

ES

KPH
5SK

←

MH1

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

TUTUSTU ASUNTOIHIMME: lemminkainen.fi/asunnot

en mittakaava on 1:100 (mittakaava on suuntaa-antava)

1m

5m

Lemminkäinen Talo Oy, UUSI OSOITE: Ahertajankuja 6, 60100 Seinäjoki
Asuntomyynti: Lea Hakamäki, puh. 0400 877587,
lea.hakamaki@lemminkainen.com, facebook.com/lemminkainenasunnot

Seinäjoen seurakunnan jäsenille
mainoskieltotalouksiin maksuton
osoitteellinen lehti pyydettäessä.

Lakeuden Risti
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Seinäjoen ja Nurmon
Kukka ja Hautauspalvelu Oy

050-358 6079, päivystys 24/7 Niskala Päivi

• arkut • vainajakuljetukset
• saattohartaus • kukat • uurnat...
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!
Rengastie7,7,60120
60120Seinäjoki
Seinäjoki
Rengastie

www.suojainexpertti.fi
www.suojainexpertti.fi

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

HAUTAUSTOIMISTO
KUKKASITOMO
HAUTAKIVILIIKE

HIRVILAMMI

37 v

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

Luottamuksen arvoinen

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

Oma koti,
huippupalvelut ja
hyvää seuraa

Saga Care on osa Esperi Care –konsernia

Saga Lakeudenlinna avataan Seinäjoen kaupungin sydämeen
huhtikuussa 2018. Koti palvelutalossa mahdollistaa itsenäisen asumisen ja elämän turvallisessa ympäristössä, jossa
apu, palvelut ja hyvä seura on lähellä. Talossa on myös saatavilla kaikki hoivapalvelut tapeesi mukaan. Olisiko tässä Sinun
tai läheisesi uusi koti?

Saga Lakeudenlinnaan valmistuu 84 kaunista kotia. Vuokra-asunnot ovat parvekkeellisia yksiöitä ja kaksioita. 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. Saman katon alta löytyy sairaanhoitajan, lääkärin, fysioterapeutin, jalkahoitajan, kampaajan ja huoltomiehen palveluja.
Pyydä hakemus ja esitteet postitse, tai täytä hakemus vaivattomasti osoitteessa www.sagacare.fi.
Kiinnostuitko asumisesta Saga Lakeudenlinnassa?
Ota meihin yhteyttä!
Maksuton 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

Ikäkysymyksiä

Kuva: Timo Saloranta

P
Munkki ja karannut nunna vihitään.

Luther-näytelmä reformaation
merkkivuonna

L

uther oli monisärmäinen mies.
Rooli on iso ja vaativa, sanoo Kristillisen teatteriyhdistyksen Kristyn
Luther-näytelmässä nimiroolia esittävä
Tarmo Kalmari.
Roolissa mennään tunnetilasta toiseen, ja ennen ensi-iltaa on takana iso
työ. Tarmo Kalmari sanoo, että vuorosanoja on ollut paljon opeteltavana, mutta
kun ne ovat hallussa, pystyy näyttämöllä eläytymään paremmin.
- Ryhmän hitsautuminen yhteen on
vaatinut paljon työtä, ohjaaja Timo Kankainen on vaatinut meiltä paljon, sanoo
Tarmo Kalmari.
Kristyn vuoden 2017 näytelmä Martti Lutherista omistetaan 100-vuotiaale Suomelle ja esitetään reformaation
500-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Ensi-ilta on 31.10. kello 19 tasan 500
vuotta Lutherin teesien naulaamisen jälkeen. Näytelmän on kirjoittanut Harri
Raitis ja ohjaajana on Timo Kankainen.
Pukusuunnittelusta vastaa Armi Ahovaara, koreografiasta Maiju Vainionpää,
lavastuksesta Antti Kortesniemi ja Timo
Mäenpää.
Esitykset ovat Seinäjoen Nuorisokeskuksessa, Puskantie 3.
Kuopion piispa Jari Jolkkonen on
todennut ”Martti Luther ja hänen perintönsä ovat kristikunnan yhteistä

omaisuutta. Reformaation merkkivuosi
haastaa suomalaisia pohtimaan, mistä
luterilaisessa uskonpuhdistuksessa oli
kysymys ja mikä on sen pysyvä merkitys
nyt ja tulevaisuudessa.”
Välillä oman isänsäkin hyväksyntää
tavoitellen Luther kamppailee syvissä synnintunnoissa kohdaten lopulta
tornikokemuksensa riemussa Jumalan
täydellisen armon, lohdun ja pelastusvarmuuden.
Luther-näytelmässä ovat mukana
myös mm. Anni Siikaniemi, Elina Kalliovalkama, Maiju Vainionpää, Risto-Pekka Alhainen, Jaakko Pihlajamäki,
Kimmo Rantanen, Petri Portti, Timo
Kankainen, Mikko Jouppi, Hannu Malkamäki sekä kuorolaisia Maija Haapakoski, Katariina Saarela, Tuula Koskimies-Hautaniemi, Katriina Sahlberg ja
Eija-Tuulikki Toikka.
- Kristyn näyttelijäkunnan olen oppinut tuntemaan hyvinkin ekumeenisena,
sillä näyttelijäkunta koostuu monen
kirkkokunnan jäsenistä. Koen Luthernäytelmän asettuvan seurueen hengelliseen pyrkimykseen löytää ja tutustua
toinen toisiimme toisistamme huolimatta. Kristyläiset haluavat lähestyä
yleisöään Jumalan armoon ja Jeesuksen
uhrilahjaan luottaen, sanoo ohjaaja Timo Kankainen. 

residentti puolisoineen odottaa
lasta. He ovat saaneet osakseen
vilpittömiä onnitteluja ja muutamia kiperiä kommentteja tulevan
isän iästä. Hauskinta on seurata presidentin ikäisten miesten reaktioita.
Suurin osa on aivan hiljaa ja katsoo
johonkin tyhjyyteen. Ehkä siinä moni äijä miettii oman elämän kulkua,
lapsia ja silmien ohi kiitäviä aikoja ja
jäljellä olevia mahdollisuuksia. Vasta tapasin kyllä yhden eläkemiehen,
joka pirteänä yritti väittää, että presidentin esimerkki on pistänyt hänessäkin taas elämän virtaamaan.
Oma ikäkriisini alkoi nuorena
pappina. Aivan ensimmäisinä vuosina joku arveli, että puheet viisastuisivat aikanaan, kunhan tulisi pastorille
hiukan ikää ja elämänkokemusta.
Silloin moni vanha rovasti lohdutti, että iän puute korjaantuu kyllä ja
liiankin nopeasti. Sitten työelämä,
ainakin kirkon ulkopuolella, muuttui
nopeasti. Ne, jotka ennen tytöttelivät
ja pojittelivat nuoria työntekijöitä
saivat osakseen eläkeputken ja ikärasismin. Vähän aikaa ihannoitiin vain
nuoruutta.
Nyt ovat kaikki iät jotenkin sekaisin. Vanhat ukot golfaavat nuorten
kanssa sulassa sovussa ja iäkkäämmät rouvat käyvät nuorten naisten
kanssa samoilla joogatunneilla. Ikä
on kuulemma vain numero.
Ei taida olla. Sillä on kovastikin
merkitystä. Nyt kun palaan papin
virkaan, on muutamat ihmiset olleet
kiinnostuneita minun iästäni. Se ei
ole ihme. Edeltäjäni, ”vanhan” Markun eläkejuhlassa sain kuulla, että
olen sitten ”uusi” Markku. Yritin sanoa vaisusti, että tämä uusikin on jo
vähän käytetty. Viisikymppiä kohta
kolkuttaa ja olo on joskus tarpeettomankin vanha.
Tuttavani sanoi, että muistaa
minun jo kymmenen vuotta sitten
tehneen sellaisen ikätestin, jossa sai
testata henkistä ikää. Olin nelikymppisenä jo 63-vuotias. Kypsä eläkkeel-

le. Siinä testissä sai kovat pisteet, kun
ilmoitti, että kuuntelee Ylen ykkösen
aamuhartauden, selaa välillä Suomen Kuvalehteä ja käy joskus jumalanpalveluksessa. Luutumisen ja iän
merkkejä kaikki.
Kun ”uutena” Markkuna menen
uusiin töihin, taitaa kyse olla siitä,
että ollaan kiinnostuneita kehoni iästä. Henkistä ikää ei pysty kropan iästä arvioimaan. Mikä saa sanomaan
joistakin ihmisistä, että hän on vanha
sielu, nuoressa ruumiissa? Tai miksi
ikääntynyt rouva kertoo, että ”sisälläni asuu yhä nuori tyttö”?

Mikä saa sanomaan
joistakin ihmisistä, että
hän on vanha sielu,
nuoressa ruumiissa?
MARKKU ORSILA, perheneuvoja

Vanhassa vara parempi, sanoo
sananlaskukin. Se on tietysti täyttä
totta. Kävin vanhojen ukkojen (keski-ikäisiä miehiä, jotka jutuista päätellen olivat aika kakaroita) kanssa
Wittenbergissä omatoimisella reformaatiomatkalla. Toin kotiin tuliaiseksi t-paidan, jossa lukee ”Protestantti
vuodesta 1517”. 500 vuoden henkinen perintö kulkee hartioilla. Ihmekö
tuo, jos painuu kasaan, vaikka ylpeästi yrittää olla protestissa mukana.

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi
Ps. Kun ihmiset vanhenevat, heidän
on lupa jäädä eläkkeelle. Tämäkin on
pikkuhiljaa muuttumassa. Samaan
aikaan, kun eliniänodote nousee kohti sataa vuotta, eläkeikä pitää saada
suunnilleen tuonne 85 vuoden paikkeille. Tosin Jeesus teki kaikki työnsä
alle kolmeviitosena.

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.

