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SANA

JARMO HAPPONEN, vs. johtava kappalainen

Rauhaa
Siunattu hän, kuningas, joka tulee
Herran nimessä! Taivaassa rauha,
kunnia korkeuksissa! (luuk. 19:38)
"Jeesus, muista minua, kun tulet
valtakuntaasi." Jeesus vastasi:
"Totisesti: jo tänään olet minun
kanssani paratiisissa."
(luuk. 23:42-43)
Nämä rauhaa julistavat Raamatun
jakeet löytyvät Luukkaan evankeliumista. Kun ensimmäisenä adventtina laulamme Hoosiannaa, kirkoissa
luetaan tuo keskimmäinen. Adventin ajan jälkeen joulun rauhan laskeuduttua luetaan tuota ensimmäistä, jossa Jumalaa ylistävät enkelit
tuovat sanoman Rauhan Ruhtinaan
syntymästä. Kolmas vie ajatukset
pitkäperjantain tunnelmiin ja Jeesuksen sanoihin viereisellä ristillä
riippuvalle ryövärille. Sinne, kuoleman ja kivun keskelle, laskeutui
paratiisin rauha.

KIRKKOVUODEN KIERROSSA kaikki
suuntaa kohti pääsiäistä: Me aloitamme kirkkovuoden ensimmäisenä
adventtina muistamalla Jeesuksen
ratsastusta kohti Jerusalemia ja ristinkuolemaa, sitten palaamme hieman ajassa taaksepäin muistamaan
Jeesuksen syntymistä Betlehemissä,
ja Jeesuksen elämän eri vaiheiden
kautta päädymme pitkäperjantaina
muistamaan sitä, miksi Jeesus syntyi maailmaan: kuollakseen meidän
puolestamme. Jeesus kuoli, jotta me
saisimme rauhan Jumalan kanssa.
Ensimmäisen adventin sanomassa on jo pääsiäisen tuoksua. Kirkkovuoden keskus on pääsiäisen juhla,
ja pääsiäisen sanoman tähden on
jouluakin syytä juhlia. Meille on
syntynyt Vapahtaja.
KAIKEN YTIMESSÄ on se, että Jumala haluaa rauhaa meidän kanssamme. Tänäkin adventin aikana se
rauha on meille Jeesuksessa tarjolla.
Saamme joulun valmistelujen keskellä hiljentyä kuuntelemaan, mitä
Jumalalla on meille sanottavaa. 

Kuva: pixabay.com

Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa. (luuk. 2:14)

KUUKAUDEN KOMMENTTI

VIRREN VIEMÄÄ
Virsi 4: 1 ja 9

Joulun ilo on, että on kivaa, voi tehdä lumiukkoja,
saa lahjoja, joulupukki hiipii taloon, voi aurata
lumiauralla lunta. Ilo tuntuu kivalta.

Iloitse morsian,
ja riennä vastahan.
Hän saapuu, kuninkaasi,
sun, Siion, ruhtinaasi.
Nyt Herrallesi kanna
ylistys, Hoosianna!

Ylistaron perhekerholainen 4 v.

Ja äänin kirkkahin
myös pienet lapsetkin
ja kaikki Herran kansa
näin tuokoot kiitostansa.
Nyt Herrallesi kanna
ylistys, hoosianna!

Siunattu hän, kuningas,
joka tulee Herran nimessä!
Taivaassa rauha, kunnia
korkeuksissa.

Kuva: Kuvatoimisto Rodeo

Luuk. 19:38

On taas Hoosiannan aika. Pienten
lastenlasteni kanssa Hoosiannaa on toki
laulettu pitkin vuotta. Ja miksei? Hoosianna on avunhuuto, joten sitä saa opetella
käyttämään joka päivä. Nyt puheena
oleva Hoosianna-virsi ei kuitenkaan ole
se tutuin, numero 1, vaan virsi 4. Vanhin
lapsenlapseni, 7-vuotias Lauri, pitää erityisesti tästä virrestä, joka alkaa sanoilla
Iloitse morsian. Viimeksi kun tapasimme,
hän pyysi, että lauletaan se taas. Hän haki
vuosi sitten meiltä isovanhemmiltaan
saamansa virsikirjan, ja niin laulettiin.
En tiedä, kuinka paljon hän ymmärtää
virrestä, mutta luulen, että hän ymmärtää
paljon enemmän kuin uskonkaan. Sillä
lasten kaltaisten on taivasten valtakunta.
HANNA PETÄJÄ, kanttori
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PÄÄKIRJOITUS

Talous kasvaa, verotulot laskevat

V

uoden 2018 talousarviota laadittaessa on ollut mukava todeta,
että Suomen talous on kääntynyt
kasvuun ja useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu
olisi pysyvää ainakin lähivuosina. Tämä
on aivan uusi näkymä, sillä useana aikaisempana vuonna on todettu, että talousarviota valmistellaan jälleen kerran
epävarmassa taloudellisessa tilanteessa.
Valitettavasti talouden kasvu ei näy
ainakaan vielä seurakuntien taloudessa,
oikeastaan päinvastoin. Viime vuoden
tilinpäätöksessä tulos oli negatiivinen
128 seurakuntataloudella eli 45 prosentilla seurakuntatalouksista. On aika
helppo ennustaa, että pian päättyvänä
vuonna negatiivisen tuloksen tekeviä
seurakuntatalouksia on vielä enemmän.
Koko kirkossa kirkollisverotulot ovat nimittäin tänä vuonna laskeneet merkittävästi viime vuoteen verrattuna.
MIKÄLI SEINÄJOEN keskustassa näkyvien nostokurkien ja myönnettyjen rakennuslupien määriä voidaan käyttää
paikallisen talouden mittareina, kaupungin kasvunäkymät ovat huikeat.
Vaikka kirkollisverotulot ovat Seinäjoellakin laskeneet, syynä ei ole seurakunnan jäsenmäärän lasku. Jäsenmäärä on
ollut kasvussa kaupungin asukasluvun

kasvun myötä ja toivomme sen vaikuttavan tulevina vuosina talouden elpyessä myönteisesti myös kirkollisverotuloihin. Kirkkovaltuusto on päättänyt,
että Seinäjoen seurakunnan kirkollisveroprosentti säilyy nykyisellään myös
ensi vuonna.
Kirkollisverotuloissa nyt tapahtunut
lasku aiheuttaa sen, että Seinäjoen seurakunnan ensi vuoden talousarvio jää
alijäämäiseksi. Näin siitäkin huolimatta, että toimintoja on kehitetty ja säästökohteita on haettu ja myös löydetty.
Henkilösivukuluihin tulevien muutosten, henkilökunnan vähenemisen
ja henkilökunnan suuremman, koko
seurakunnan alueella tapahtuvan liikkuvuuden ansiosta henkilöstökuluihin
saadaan merkittävä säästö.
TÄNÄ VUONNA on myyty muutamia
kiinteistöjä, joten niiden käyttökulujen
poistuminen on yksi tekijä toimintakulujen pienentymisessä. Kiinteistöjä
tarkastellaan jatkossakin kriittisesti erityisesti sitä varten perustetussa kiinteistöjen selvitystyöryhmässä.
Talouden ja hallinnon kehittämistä
jatketaan monella tapaa systemaattisesti myös tästä eteenpäin. Kehittämishankkeesta lisää tietoa toisaalla tässä
lehdessä. 

Talouden ja hallinnon
kehittämistä jatketaan
monella tapaa
systemaattisesti myös
tästä eteenpäin.

Taivaan valoa jäljitellen

A

amu on vielä pimeä yön jäljiltä, kun on lähdettävä liikkeelle, uuteen päivään. Illan suussa, työläisten ja opiskelijoiden palatessa
kotiin, sininen hämärä on jo muuttunut pimeydeksi. Näitä aamuja ja iltoja riittää vielä pitkäksi aikaa.
Niinpä aamutelevisiossa ollut valoseinän keksijän haastattelu kuulosti kiinnostavalta. Innovaatiossa oli kehitetty valopaneeli, joka jäljittelee
valon kulkua aamun sarastuksesta illan hämärään. ”Haastavinta oli etsiä
tapa, miten voisi parhaiten jäljitellä taivaan valoa”, kertoi tutkija.
Taivaan valon välittämistä voisi pitää myös kirkon ydintehtävänä.
KASTEJUHLASSA KASTETTU lapsi
tai aikuinen saa muistoksi kastekynttilän. Siihen liittyy tuttu raamatunkohta: ”Jeesus sanoo: ’Minä
olen maailman valo.’” Voisi ajatella,
että kastekynttilä on yksi vertauskuva taivaan valosta.
Mitäpä, jos laittaisi kastekynttiLIISA RANTALA,
län
ja tulitikut johonkin sellaiseen
johtava kappalainen
paikkaan, josta ne saisi pimeässäkin helposti haparoitua käsiinsä?
Jos jonain myrskyävänä yönä sähköt katkeavat, voisi sytyttää kastekynttilän. Siinä pilkkopimeän keskellä
tuo pieni kynttilä muistuttaisi Jeesuksesta, maailman valosta.
Voi olla, että havahdumme näkemään taivaan valon kirkkautta parhaiten hämärän keskellä. Voi olla, että taivaan puhetta kuulemme vasta
silloin, kun muut äänet ovat hiljentyneet.
Taivaallisen valon tunnistaminen ei ole välttämättä ihan helppoa
tässä kaikenlaisten keinovalojen maailmassa. Mutta adventtiaikaamme
elähdyttää laajeneva valo. Ensin syttyy vain yksi pieni adventtikynttilä,
mutta lopulta niitä on jo neljä.
Vihdoin seimeltä loistaa aito taivaan valo. 

Taivaan valon
välittämistä voisi
pitää myös kirkon
ydintehtävänä.

PAULA PERÄLAMPI, hallintojohtaja

KIRKONMÄELTÄ

Liikkeellä

T

ässä Lakeuden Risti -lehdessä on
kerrottu Seinäjoen seurakunnassa käynnissä olevasta kehittämishankkeesta ja mitä kaikkea se sisältää.
Kehittämishankkeen yksi merkittävä
tavoite on seurakunnan toiminnan ja
hallinnon järjestäminen niin tätä aikaa
kuin tulevaisuuttakin ajatellen. Tämän
hankkeen aikaansaannosten pitäisi olla
toiminnassa vuodesta 2019 lähtien.
KEHITTÄMISHANKKEEN TARPEELLISUUS
nousee monista kysymyksistä, kokemuksista, tiedosta ja taloudesta. Elämän
muutokset niin yhteiskunnassa kuin
kirkossakin vaikuttavat monin tavoin.
Seurakuntaelämässä on kyettävä vastaamaan monenlaisiin haasteisiin. Osa
haasteista on jo ennestään tuttuja ja osa
taasen uusia, ajan mukanaan tuomia.
Myös jatkuva muutos ja sen keskellä eläminen on tätä nykyhetkeä. Se on todelli-

suutta, jota emme voi välttää, vaikka se
on haastavaa ja välillä hyvinkin raskasta.
SEINÄJOEN SEURAKUNNASSA on aloitettu tämä kehittämistyö nyt, kun se on
omassa hallinnassa ja sitä voi tehdä hyvistä ja melkoisen vakaista lähtökohdista. Voisi sanoa, että me saamme rauhassa ennakoida tulevaa. Voimme pohtia
hyvässä tilanteessa erilaisia tarvittavia
päätöksiä ja ratkaisuja, joilla turvataan
seurakuntatyön tulevaisuus koko seurakunnan alueella.
Hyvin tärkeää tässä kehittämistyössä on jatkuva pohdinta ja keskustelut.
Yhteistä pohdintaa ja keskusteluja käydään niin luottamushenkilöiden kuin
työntekijöidenkin kanssa. Yhtä tärkeää
on myös muistaa, että kehittäminen ja
kehitys ei pääty vuoteen 2019, vaan se
on osa seurakunnan työn suunnittelua,
sisältöä ja tekemistä sen jälkeenkin. Toi-

von mukaan uskallamme samalla myös
rohkeasti kokeilla ja kehittää sitä mikä
seurakuntatyössä toimii ja elää ja luopua siitä mikä ei kanna hedelmää.
OLENNAISTA ON muistaa, että seurakunnan perustehtävä on evankeliumin
sanoman levittäminen. Tämän tehtävän
toteuttaminen lähtee lähetyskäskystä.
Sen alkusanat kehottavat meitä: ”Menkää ja tehkää”! Älkäämme siis jääkö paikoillemme. 
”Hetkeksi hiljene, maa,
kumarra Jumalaa,
kumarra seimellä Jeesuksen,
seuraa tähteä viisasten.
Kumarra Jumalaa”. Virsi 935:3
Hyvää ja siunattua joulua
ja uutta vuotta 2018!

Osa haasteista
on jo ennestään
tuttuja ja osa
taasen uusia,
ajan mukanaan
tuomia.
JUKKA SALO, kirkkoherra
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PYHÄ

TEKSTI MERJA LAMPILA, kappalainen

Kynttilät tuovat juhlan

J

uhlapöytään katetaan usein kukkia, koristeita ja kynttilöitä. Kynttilät tuovat juhlan, mutta niillä on
kirkollisessa mielessä myös erilaisia merkityksiä.

Alttarikynttilät

Kastekynttilä

Kirkkovuoden jokaisella pyhällä on
oma teema, aihe. Tuon aiheen mukaan
kynttilät alttaripöydällä kertovat pyhän
luonteesta. Kynttilöiden määrä kertoo,
millaisesta pyhästä on kysymys. Kun
alttarilla on kaksi kynttilää, niin kyseessä on arkinen pyhä ja liturgisena värinä
on vihreä tai violetti. Kun kynttilöitä on
neljä, silloin on usein joulun tai pääsiäisen jälkeinen juhla-aika. Suurina
kirkkovuoden juhlapyhinä jouluna ja 1.
pääsiäispäivänä kynttilöitä on kuusi ja
silloin myös liturginen väri on ilon väri
valkoinen. Myös helluntaina on kynttilöitä täysi määrä ja väri on punainen.

Kasteen yhteydessä kastettava saa oman
kastekynttilän. Kastekynttilän ojentamisen yhteydessä lausutaan: - Jeesus
sanoo: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan
hänellä on elämän valo." (joh. 8:12)
Kynttilän symboli on se valo, joka
on tullut maailmaan Jeesuksessa. Valo,
joka voittaa pimeyden ja antaa meille
suunnan elää. Jeesuksen opetukset ovat
meille tienviittana kulkiessamme elämän tietä.

Rukouskynttilät

Kuva: Merja Lampila

Kirkossa kynttilä on rukouksen symboli.
Rukouskynttilöinä käytetään usein tuo-

Jokaisena adventtisunnuntaina voidaan
sytyttää uusi kynttilä. Nämä kynttilät
kuvaavat joulun odotusta ja ilosanomaa. 

TEKSTI Leena Hautala // KUVA Leena Hautala

Kappelia korjaamassa

J

Adventtikynttilät

Rukouskynttilöinä käytetään
usein tuohuksia.

MINUN SEURAKUNTANI

ouko Niemi Ylistarosta on mukana
miesporukassa, joka viime keväänä otti vapaaehtoistyönä urakan
korjata Ylistaron kirkon vieressä
olevan kappelin.
- Useampi viikko tässä meni. Seurakunnasta oli työllistetty, joka kaapi
vanhaa maalia pois. Kattoon vaihdettiin lautoja, maalattiin sisältä, tuotiin
vanhat urkuparven penkit ja maalattiin
ne ja laitettiin ne kiinni. Keittopaikkaa
varten tehtiin kaappeja. Varmaan palkkoja olisi jouduttu maksamaan 6–8 000
euroa, jos ei työtä olisi tehty talkoilla,
kertoo Jouko Niemi.
- Kuusi henkeä meitä oli kaikkiaan,
neljä maalaushommissa ja pari miestä
kirvesmieshommassa.
Seurakunnan varastosta löytyivät
vanhat urkuparven penkit. Pari muutakin penkkiä löytyi varastosta, mutta niiden alkuperästä Jouko Niemellä ei ole
tietoa. Kappeliin maalattiin myös pari
penkkilankkua ja pukit niiden alle. Istumapaikkoja on noin 60.
Vanhan, nykyisen sankarihautausmaan alueella olleen kirkon tavaraa
ovat ilmeisesti kaksi alttarin vieressä

huksia. Ne sytytetään rukouksen merkiksi jumalanpalveluksissa. Erityisesti
niitä käytetään Tuomasmessuissa esirukouksessa ja usein myös pääsiäisyön
messussa.

olevaa kuvaa ja varmuudella virsinumerotaulu.
- Virsitaulua ei uskallettu edes pestä,
vaan naiset pyyhkivät sen kehykset ja
taulun varovasti, esittelee Jouko Niemi.
Seurakunta on henkinen koti ja tärkeä Jouko Niemelle: - Toiminnassa saisi
tietysti olla enemmänkin mukana. Kirkossa tulee liika harvoin käytyä. Netistä kuuntelen useimmiten kirkonmenot.
Sillä tavalla ollaan mukana.
Jouko Niemi oli itsenäisen seurakunnan aikana mukana pari kautta kirkkovaltuustossa ja kehaisee, että pääsi edes
kerran pappiakin valitsemaan, kun Jukka Tuppurainen valittiin kappalaiseksi.
Myös kökkätyöt Virossa ovat Joukolle
tulleet tutuksi. Hän kävi siellä miesporukan mukana kahdeksan kertaa.
- Nyt olen ajatellut, että tämä Ylistaro
riittää. Ensi kesänä maalataan kappeli
ulkoa. Porukan vetäjän Veli-Matti Tanttarin kanssa on suunniteltu muutakin
hommaa, sanoo Jouko Niemi.
- Kappeli on hiljentymisen paikka.
Toivottavasti ovet pidetään avoimina,
että kesäaikana turistit voisivat kirkon
lisäksi käydä täällä hiljentymässä. 

Jouko Niemi on
tyytyväinen sisältä kunnostettuun
kappeliin. Yli 150
vuotta sitten
käytöstä poistettu, vanhan
kirkon virsitaulu
on päässyt kappelin seinälle.
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JOHANNA PIUHOLA
AMMATTINI diakoni.
TYÖSKENTELEN Seinäjoen
alueseurakunnan vapaaehtoistyön keskuksessa
Ystävän tuvalla. Aikaisemmin olen ollut työssä
Ylistaron kappeliseurakunnassa.
HARRASTAN lenkkeilyä
koiramme Hillan kanssa.
Rakastan luonnossa
vaeltamista ja Lappi on
minulle erityisen rakas.
Talvisin hiihdän. Musiikki
on tärkeää ja opettelen
kitaransoittoa. Kuuntelen
musiikkia ja luen runoja.
ILOITSEN perheestäni ja
kaikista läheisistäni sekä
ystävistäni.

Rakastan mietelauseita, laulujen sanoja,
psalmitekstejä, virsiä ja runoja. Musiikki
vie ajatukset pois arjesta ja runojen säkeet
ottavat tarttumapintaa sielusta. Monesti
toteaa, että joku muu on osannut sanoittaa
omat ajatukset oikein. Ursulan ajatusten
saattamana kutsun pienelle matkalle
Ystävän tuvan arkeen.
AAMU alkaa tavanomaisesti kupillisella kahvia. Arkirutiinien pyörteessä yrittää muistaa tulevan päivän tehtävät. Olen uusi Ystävän tuvan työntekijä ja puolen vuoden aikana oppinut, että päivärytmi ei ole
Ystävän tuvalla ihan tavanomainen.
PÄIVÄN suunnitelmat voivat mennä uusiksi, kun ovesta astuu uusi ihminen erilaisten kysymysten, asioiden kanssa: ”Miten voin auttaa?”, ”Tule peremmälle!”. Moni ihminen on noilla lauseilla kohdattu.
Tärkein asia on kohtaaminen.
ENSIMMÄISINÄ työpäivinäni Ystävän tuvalla eräs vanhempi nainen sanoi: ”Näe meidät!” ja eräs vapaaehtoinen opasti: ”Kun kohtaamme täällä ihmisen, saamme ajatella häntä palvellessa, auttaessa,
että palvelemme Jeesusta!” Opit jäivät pysyvästi mieleeni, ja niiden
avulla olen Tuvalla palvellut nyt yli puoli vuotta.

Piipahdus
Ystävän tuvalle
"On hyvä olla olemassa määränpää, jota
kohti kuljemme, mutta loppujen lopuksi vain
matkalla on merkitystä." – Ursula K. Lequin
TEKSTI Johanna Piuhola // KUVAT Sanna Martzahn

PÄIVÄN aikana kohtaan lukemattoman määrän ihmisiä. Vaihdamme kuulumiset pirtinpöydän ääressä ja luemme päivän lehden.
Pohdimme elämän erilaisia kysymyksiä, tullaan tutuiksi. On paljon
vakikävijöitä, mutta sisään astuu myös uusia kävijöitä. Molemmissa
tapauksissa on tärkeintä kohtaaminen.
YSTÄVÄN tuvalla olen myös oppinut miten Taivaan Isä toimii. Kun
ovi sulkeutuu, huomaa, että se sulkeutui siksi, että Taivaan Isällä on
omat suunnitelmansa. Taivaan Isä toimii myös toisten ihmisten välityksellä. Tuvan ovi käy, ja joku haluaa lahjoittaa petivaatteita ja pussilakanoita. Pian selviää syy, kun tulee puhelu ja kysytään löytyisikö
avuntarvitsijalle petivaatteita. Näitä esimerkkejä on monia ja olen
saanut todeta, että asioiden piti mennä juuri näin.
YSTÄVÄN tupaan kuuluvat vapaaehtoiset ja heistä mainitsen erityisesti Timon ja Tainan sekä muut työntekijät tuvalla. Uskolliset vapaaehtoiset ovat Ystävän tuvan toiminnan perusta. Ilman heitä moni asia
jäisi tekemättä. Vapaaehtoiset ovat työtovereita ja ystäviä ja haluaisinkin sanoa kiitoksen jokaiselle vapaaehtoistyötä tekevälle. Taivaan
Isä antaa meille jokaiselle erilaisia tehtäviä toimia seurakunnassa. Jokainen tehtävä on yhtä arvokas. Tule sinäkin mukaan toimintaan! 
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Maire Jouppila

M

aire Jouppila sanoo, että tärkein
asia joulussa on
tietenkin Jeesuksen syntymä.
Joulutunnelmaa tuovat kirkossa käynti, leipomiset
ja laittamiset.
- Neljä vuotta sitten muutimme itse
rakentamastamme omakotitalosta pois,
mies sairasti ja nukkui pois toissa kesänä. Joulunvietto on sen jälkeen muuttunut, sanoo Maire Jouppila. Hänellä on
kolme lasta, heillä lapset ja neljännessäkin polvessa on jo kahdeksan lasta.
Kaikki asuvat Seinäjoen alueella.
- Joulun aikaan minua haetaan lasten
tai lastenlasten perheisiin ja minun luonani käydään.
Maire Jouppila kertoo, että pikkuleivät ja pullat hän on leiponut itse ja tehnyt joululaatikot. Kinkku ja kuusi kuuluvat ilman muuta jouluun.
- Jouluaattona joku on aina lukenut
jouluevankeliumin ennen ruokailua.
Jouluaamuna perinteisiin kuuluu
joulukirkko: - Minulle rakas on Lakeuden Risti, koska olen muualta Seinäjoelle muuttanut. Keskimmäinen poikani
kastettiin kirkossa, kun kirkko oli aivan
uusi. Miehelleni vanhana seinäjokelaisena tärkeä oli Törnävän kirkko, ja pidän kyllä siitäkin.
Lapsuusjoulut Härmässä muistuvat
Maire Jouppilan mieleen. Sielläkin tapana oli käydä joulukirkossa. Lahjoja
oli vähän, ja vain tarpeellista. Varsinkin
sota-ajan jouluina oli niukkaa. Lahjana
voi olla vaikka nisuäijä, ja karkitkin olivat harvinaisia.

Perhepiirissä
Hyllykalliolla asuva Jukka Pasanen
toimii seurakunnassa vastuunkantajana mm. miestyöryhmässä. Hän sanoo,

Joulu on vuoden
suurin juhla
Joulu on monien mielestä vuoden suurin juhla. Se kokoaa perheet yhteen,
nautitaan hyvää ruokaa, käydään kirkossa ja hautausmaalla. Aikuisena eivät
lahjat enää ole niin merkittäviä. Näin sanovat Maire Jouppila, Jukka Pasanen ja
Sofia Pihlajamaa.
TEKSTI Leena Hautala ja Laura Isoluoma // KUVAT Leena Hautala, Laura Isoluoma ja Kirkon kuvapankki
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Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio
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Jukka Pasanen
että joulussa on tärkeintä, että joulua
vietetään perhepiirissä omassa kodissa.
Joulu on iso juhla, joka pitkäksi aikaa
keskeyttää arjen.
- Varmaan olisi outoa viettää joulua

vaikkapa ulkomailla tai muualla, sanoo
hän.
Jouluun Jukka Pasasella kuului lapsuudessa käynti isovanhempien luona,
ja nyt joulua vietetään hänen omien
vanhempiensa luona. Sisar perheineen
tulee Vaasasta.
- Yleensä käymme aattohartaudessa
ja äidin puoleisten isovanhempien haudalla Lapuan Tiistenjoella. Joulupäivänä käydään myös joulukirkossa, kertoo
Jukka Pasanen.
- Tykkään, että joulupöydässä pitää
olla paistettua lohta. Kaikesta muusta
voi syömisen puolesta luopua, mutta ei
siitä. Viime vuosina en ole hirveästi joululahjoja antanut, mutta en myöskään
saanut. Se on jäänyt sinne lapsuuteen.
Yksi tärkeä joulumuisto Jukka Pasasella on, kun hänen vaarinsa joutui
sairaalaan aatonaattona. Aattona käytiin häntä katsomassa, ja silloin jo tiedettiin, ettei vaari pitkään enää elä: - Se
oli aika vaikuttava jouluaatto, hän jo
jätti jäähyväisiä, ja kuolikin ennen uutta vuotta.

Enkelipatsas tuo joulufiiliksen
16-vuotiaan nurmolaisen Sofia Pihlajamaan mielestä joulussa on tärkeintä yhteinen aika perheen ja sukulaisten kanssa. He käyvät joulun aikaan kirkossa
jumalanpalveluksessa sekä laulamassa
Kauneimpia joululauluja. Kauneimmat
joululaulut kuuluvatkin Sofian perheen
jouluperinteisiin, kuten myös runsas,
perinteinen jouluateria.
Sofia on joskus saanut enkelipatsaan
joululahjaksi. Kun hän nostaa patsaan
esiin, joulufiilis saapuu samalla. Myös
joulukuusi tuo tuoksullaan oikean joulun tunnelman. Yksi merkki siitä, että
joulu on lähellä, on se kun Sofia pistää
Spotify-musiikkipalvelusta joululaulut soimaan. Hän kuuntelee palvelusta
enimmäkseen englanninkielisiä joululauluja.
Yksi Sofialle mieleen jäänyt joulumuisto liittyy joulun viettoon kummitädin luona tavallista isommalla porukalla. Paikalle tuli joulupukkikin, joka oli
hieman pelottava. Serkkujen kanssa he

Sofia Pihlajamaa
availivat ja vertailivat lahjoja joulupukin vierailun jälkeen.
Joulu on Sofian mielestä iso ja tärkeä
juhla. Muita kirkollisia juhlia perheessä
ei oikein vietetä.
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AJASSA
TAPAHTUMIA

Nuorten matka
ystävyysseurakuntaan
Nuorille järjestetään matka ystävyysseurakuntaan Soproniin,
Unkariin 23.–27.7.2018.
Nuorten matkoja Seinäjoen seurakunnasta Soproniin on tehty parin vuoden välein. Sopronin ev.lut. seurakunnan nuorten
ryhmä vieraili Seinäjoella pari kesää sitten.
Ryhmään mahtuu 20 henkilöä. Hinta on 350 euroa. Hintaan
sisältyvät siirtymiset Helsinkiin, lennot Hki-Wien-Hki sekä yhteinen ohjelma Sopronissa. Ohjelmassa on myös osallistuminen
Unkarin kirkon nuorisopäiville Szelrozsaan Bükin kaupungissa
25.–27.7. yhdessä sopronilaisten nuorten kanssa. Tutustumiskäynteihin Wienissä on varattu myös vähän aikaa.
Nuoret majoittuvat Sopronissa perheissä ja nuorisopäivillä
vaatimattomissa leirintäalueen tiloissa. Ruokailut ovat pääosin
omakustanteisia.
Matkanjohtajina toimivat nuorisotyönjohtaja Pete Ketola ja
nuorisotyönohjaaja Sami Nortunen.

 Jouluradio kuuluu taas tänäkin vuonna Seinäjoen
seudulla. Seinäjoen, Ilmajoen ja Lapuan seurakunnat kustantavat Jouluradion alueella lahjana seurakuntalaisilleen.
Perinteisesti radio aloittaa lähetykset 1. adventtina – tänä
vuonna 3.12. heti vuorokauden vaihduttua Hoosiannalla.
Seinäjoen alueella taajuus on sama kuin viime joulun
alla, 102,4 MHz. Jouluradiolla on myös useita nettiradioita,
joita voi kuunnella osoitteesta jouluradio.fi. Jouluradio.
fi -osoitteeseen tehdään vierailuja yli 160 maasta, eniten
Yhdysvalloista, Ruotsista ja Saksasta.
Jouluradio aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla
vuonna 2003 ja joulumusiikin pää-äänenkannattaja löysi
heti kuulijansa. Jouluradio on laajentunut vuosi vuodelta,
ja vuonna 2016 sillä oli Kansallisen Radiotutkimuksen mukaan ennätykselliset 713 000 kuuntelijaa viikossa, mikä oli
15 prosenttia kanavan 3,8 miljoonan kuuluvuusalueesta.

Kuva: pixabay.com

Jouluradio aloittaa 3.12.

u
Ilmoittautumiset ottaa vastaan ja lisätietoja antaa
Pete Ketola, pete.ketola@evl.fi, puh. 044 4777 777

Origamiaskartelua myyjäisissä

Kuva: Tiina Latva-Rasku

ORIGAMIT ovat japanilaisia paperitaittelutöitä. Japanin lähetystyöntekijä Tiina
Latva-Rasku opastaa alueseurakunnan
joulumyyjäisten yhteydessä lauantaina
9.12. klo 10–13 origamien taittelua joulukorttipajassa.
Tiina opastaa tekemään kauniin joulukuusiaiheisen joulukortin origamin avulla.
Origami liittyy vahvasti japanilaiseen kulttuuriin, jossa varsinkin tytöt ovat taitavia
paperintaittelijoita.
Materiaalimaksu 2 euroa/kortti. Origamikortin ohjeen saa mukaan kotiin jatkoaskarteluja varten.

KUKA?

Kesän 2016 matkalla nuorten ryhmä esiintyi Unkarin kirkon
nuorisopäivillä.

TEKSTI Leena Hautala // KUVA Leena Hautala

Tuntuu hyvältä olla töissä
ARTO KERÄNEN
TYÖSKENTELEN

kirvesmiehenä Seinäjoen
seurakunnassa. Koulutukseni on talonrakentaja.
Kotoisin olen alun perin
Pellosta.
HARRASTAN kesällä

kalastusta ja syksyllä
metsästystä. Arki-illat
menevät musiikin parissa.
Soitan rumpuja parissa
bändissä.
ILOITSEN ihan
tavallisesta arjesta,
harrastuksista.

Aloitit kirvesmiehenä seurakunnassa lokakuun alussa.
Miltä työ vaikuttaa?
Vaikuttaa tosi hyvältä. Samanlainen
työnkuva on kuin aikaisemmassakin
työpaikassa. Kaikenlaista remonttia
on tehtävänä.
Millainen työyhteisö seurakunta
on, onko ollut yllätyksiä?
Hyvin on otettu vastaan, on ollut
tosi lämmin vastaanotto. Ei mitään
yllättävää ole tullut vastaan. ”Konttori” on Törnävän hautausmaan
huoltorakennuksella. Sieltä yleensä
alkaa aamu, mutta joskus menen
suoraan työkohteeseen.

Työsi parhaimmat ja
haastavimmat puolet?
Hyvä ja haastavakin puoli on se, että
työtä on kaikenlaista, ihan laidasta
laitaan. Ei ole kahta samanlaista
päivää – tai kaksi voi olla, mutta
kolmatta ei.
Yhdessä paikassa ei monta päivää joudu työtä tekemään. Usein
pitää välillä käydä jossakin muualla
korjaamassa jotakin.

Lakeuden Risti

IKKUNA MAAILMALLE

EKOVINKKI

S

Minulle on todella
tärkeää ja merkityksellistä, että Seinäjoki
on yksi minua tukevista
seurakunnista. Se on
aivan ihanaa ja iso asia,
joka kantaa pitkälle.
Kirkon palveluksessa on useita hiljattain
valmistuneita työntekijöitä. Teologisen
koulutuksen saaneilla pastoreilla on vaikeuksia suoriutua hankalista tilanteista
työyhteisöissä, sillä heitä ei ole varustettu riittävästi hallinnon ja johtamisen
haasteisiin, eikä tukena ole kokeneita
mentoreita. ELCB tarvitsee asiantuntijan kehittämään henkilöstöhallintoa
kirkon kaikilla tasoilla, jotta kirkko voi
toimia ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja
läpinäkyvästi.
Tiina Harjun tehtäviin kuuluvat mm.
johdon ja esimiestyön kehittäminen ja
henkilöstön kouluttaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta.
- Olin saman tyyppisissä tehtävissä
Botswanassa jo 2016, ja tiedän, että
tehtävä ei ole helppo. On haasteita, eikä
kirkko ole yhtenäinen. Tarkoitukseni on
sovitella ja auttaa löytämään yhteisymmärrystä. 

Joulukoristeita kierrätysmateriaalista
Vanhojen materiaalien ja kierrätysmateriaalien käyttö askartelussa säästää luonnovarojen lisäksi rahaa. Askartelussa voi käyttää
esimerkiksi kangastilkkuja, säilyke- ja lasipurkkeja, metallilankaa
ja pakkauspahvia. Alla olevassa askarteluohjeessa hyödynnetään
joka taloudelle tuttuja, tyhjiä wc- ja talouspaperirullia.

Kuva: www.kierratyskeskus.fi

Tiina Harju alueseurakunnan
lähetiksi Botswanaan

Kukka wc-paperirullasta
Saat kauniin koristeen wc- tai talouspaperirullasta. Leikkaa rullasta
noin 1 cm paksuja suikaleita. Pujota neulan avulla lanka läpi suikaleiden toisesta päästä. Kiristä suikaleet kukan muotoon tekemällä lankaan tiukka solmu. Pujota kiinnitysnaru yhteen sakaraan.
Lisää askarteluohjeita ja ideoita kierrätysmateriaalien käyttöön löytyy
esimerkiksi täältä: www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

MUISTOJA

Kirkko 60 vuotta sitten
Syksyllä 1957, 60 vuotta sitten, oli Lakeuden Ristin rakennustyö kiivaimmillaan ja kirkko alkoi olla jo hahmollaan. Peruskivi muurattiin
syyskuun alussa 1957, ja harjannostajaisia juhlittiin tammikuussa 1958.

Sanna Martzahn

Lähettejä siunataan
 Seurakunnan nimikkolähettejä siunataan uusille työkausilleen loppiaismessussa 6.1.2018. Siunattavina ovat Suomen Lähetysseuran lähetit, alueseurakunnan
Tiina Harju / Botswana ja Merja Kramsu / Pietari sekä koko seurakunnan lähetit
Pia ja Tero Ruotsala / Viro.
Messun jälkeen on Inkeri-työn lounas seurakuntakeskuksessa ja lounaan jälkeen
kirkkoherran loppiaisseurat, joissa matkaan lähetetyt lähetit käyttävät puheenvuoroja.

Kuva: Seinäjoen seruauknnan arkisto

Seinäjoelta lähtöisin olevasta
Tiina Harjusta tulee Seinäjoen
alueseurakunnan uusi nimikkolähetti. Hän lähtee helmikuussa
2018 Suomen Lähetysseuran kautta
Botswanaan evankelis-luterilaisen kirkon (ELCB) johdon tueksi kehittämään
henkilöstöhallintoa. Suunniteltu työkausi on kaksi vuotta ja hänen tukijoihinsa kuuluu Herättäjä-Yhdistys sekä
mm. Seinäjoen, Isokyrön ja Vimpelin
seurakunnat.
- Minulle on todella tärkeää ja merkityksellistä, että Seinäjoki on yksi minua
tukevista seurakunnista. Se on aivan
ihanaa ja iso asia, joka kantaa pitkälle.
Seinäjoki on aina minun kotini, koska
juureni ovat siellä, sanoo Tiina Harju.
Espoossa asuva Harju on koulutukseltaan kemian diplomi-insinööri ja ammatillinen opettaja. Lisäksi hän on mm.
työnohjaaja, systemic business coach,
toiminnallinen ryhmänohjaaja ja sielunhoitaja sekä opiskelee nyt sairaanhoitaja-diakonissaksi.
- Keskeneräisten opintojeni takia
moni lähipiiristäni ihmetteli ratkaisuani lähteä lähetystyöhön juuri nyt, Harju naurahtaa. Hän sanoo kokeneensa
asiassa vahvaa Jumalan johdatusta:
- Vuonna 2011 sanoin Jumalalle, että
olen valmis, jos haluat käyttää minua
johonkin. Ja kun huomasin, että paikka
Botswanaan tuli auki, en saanut rauhaa
ennen kuin olin hakenut sitä. Jumala oli
näin päättänyt.
Tiina Harju on työskennellyt mm.
HR-asiantuntijana erityisalueenaan
strateginen työhyvinvoinnin kehittäminen sekä diplomi-insinöörin tehtävissä
tutkijana ja asiantuntijana hankkeita vetäen. Hän on työskennellyt myös 90-luvulla Saksassa ja 2000-luvulla Makedoniassa. Hänellä on monipuolinen vapaaehtoistyökokemus 30 vuoden ajalta.
- Kävin keväällä 2016 lähetysseuran
Lähde liikkeelle -kurssin, jossa tutustutaan lähetystyön eri puoliin ja jonka
jälkeen on mahdollista hakea lyhyisiin
vapaaehtoistehtäviin ulkomaille. Sen
jälkeen halusin kovasti lähteä jonnekin,
kertoo Tiina Harju. - Jätin avoimen hakemuksen ja kerroin, että Afrikka, Nepal
ja Intia kiinnostivat. Sitä kautta päädyin
ensi kertaa Botswanaan, vapaaehtoistyöhön kesällä 2016.
Botswanan evankelisluterilaisella
kirkolla (ELCB) on n. 20 000 jäsentä
43 seurakunnassa koko maan alueella.
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Kuorolaulussa yhteys syvenee yhteisen äänen kautta

"K

lun keinoin ilosanoman ylistäminen –
laulujen sanat ja sisältö tulevat laulajaakin lähelle. Jumalanpalveluskansa voi
varmasti yhtyä kehuun, että kuoro tekee
jumalanpalveluksesta juhlallisemman.

iitos, Jumalamme, kun annoit
kauniin maan, annoit jylhät
metsät, loit vedet virtaamaan.
Kiitos sisukkaasta työstä isien, kiitos
isänmaasta ja kohtaloista sen.” Lauloi
Nurmon Kirkkokuoro harjoituksissaan
virrestä 581. Kuoronjohtaja Anu Vuorenmaa kehotti kuorolaisia miettimään
virren sanoja, sisäistämään ne ja kertomaan niistä laulun keinoin. Se tepsi
ja ainakin jutuntekijän iho meni laulua
kuunnellessa kananlihalle.

Matkoja, juhlia, kursseja

Ensimmäinen tieto Nurmon kirkkokuoron toiminnasta on vuodelta 1940.
Silloin kanttoriksi valittu Jussi Kujanpää perusti kuoron. Kuitenkin kuoron
perustava kokous oli vasta 18.2.1971.
Samalla hyväksyttiin Suomen Kirkkomusiikkiliiton säännöt pienin korjauksin kuorolle. Kuoro rekisteröitiin
22.12.1971 ja keväällä 1975 se liittyi
SKML:n jäseneksi.
Kuoron rekisteröitymisen jälkeen
vuosina 1972–1973 se oli historiansa
ennätysvahvuudessa: 48 laulajaa, joista
sopraanoja 19, alttoja 12, tenoreita 8 ja
9 bassoa. Tällä hetkellä kuorossa on 27
laulajaa: 9 sopraanoa, 7 alttoa, 4 tenoria
ja 7 bassoa. Kuoronjohtajana ovat toimineet useat pätevät kanttorit kuoron historian aikana. Kanttori Martti Hemmingin vuosikymmenien työn tuloksena on
kuoron pohja ja taito.
Kuorolaiset kuvailevat kunkin kuoronjohtajan rikastaneen kuoroa omalla
tavallaan. Tällä hetkellä kuoronjohtajana toimii kanttori, laulupedagogi,
musiikkiterapeutti Anu Vuorenmaa ja
kuorolaiset ovat hyvin iloisia hänestä.

Edistää terveyttä
Kuorolaulun on tutkittu edistävän terveyttä. Se pidentää ikää, parantaa elä-

Kuva: Laura Isoluoma

Melkein 80-vuotias

Nurmon Kirkkokuorolaiset tunnustavat olevansa "kuororiippuvaisia". Se kannattaa, sillä
kuorolaulu on tutkitusti tervetyttä edistävä harrastus.
mänlaatua ja tuo iloa. Nurmon Kirkkokuorolaisten mukaan se tekee ihmisistä
myös onnellisempia, etenkin sen yhteisöllisen piirteen vuoksi. Jos kuoroharjoituksiin lähtee väsyneenä ja allapäin,
on takuuvarmasti kuin uusi ihminen
harjoitusten ollessa ohi. Ei ihmekään,
että osalla Nurmon Kirkkokuorolaisista
on jopa vuosikymmenten kirkkokuoroura takana.

Kuoro on kuin perhe
Nurmon kirkkokuorolaiset kuvailevat
kuoron olevan kuin perhe, niin läheinen
ja tiivis porukka on kyseessä. Uusien
laulajien on kuitenkin helppo tulla mukaan, sillä vastaanotto on sydämellinen
– kuin kotiin tulisi. Kuorolaiset kertovat,
että Nurmon Kirkkokuoro eroaa ainakin yhdessä asiassa muista kuoroista:
aviopuolisoja ja pariskuntia on ennätys-

Kuorot Haapsalussa

S

atavuotias Suomi tuli juhlavasti esille Seinäjoen kirkkokuoron ja Lakeuden Ristin kuoron vierailulla loppukesästä Haapsalussa. Viro itsenäistyi pian
Suomen jälkeen eli 24.2.1918 ja siellä
vietetään ensi vuonna 100-vuotisjuhlia.
Viron itsenäistyttyä 1918 Suomesta
lähti vapaaehtoisia auttamaan virolaisia miehittäjiä vastaan. Virossa ei tällöin ollut käytännössä armeijaa eikä
sotilaskoulutusta. Suomesta lähti n.
3700 vapaaehtoista, jotka osallistuivat
taisteluihin.
Vastaavasti Suomessa oli jatkosodan
aikana yli 3 000 virolaista "Suomi-poikaa". Heitä taisteli mm. Karjalan Kannaksella torjumassa vihollisen suurhyökkäystä. Jo elokuussa 1944 heistä
valtaosa lähti kotimaahansa puolustamaan maataan. Toinen maailmansota
koetteli molempia maita kovalla kädellä. Viron uudelleen itsenäistyminen tapahtui elokuussa 1991.
Kuorovierailun jumalanpalveluksessa oli muistohetki Suomi-pojille. Kaik-

ki kuorot lauloivat muistohetken
jälkeen yhdessä Suomalaisen rukouksen.
Haapsalun tuomiokirkossa pidettiin juhlallinen jumalanpalvelus.
Saarnan messussa piti piispa Tiit
Salumäe ja urkurina oli Lia Salumäe.
Seinäjokelaisten lisäksi esiintyivät Haapsalun seurakunnan kuorot.
Olimme harjoitelleet myös teemaan
sopivia lauluja viroksi ja vastaavasti
paikalliset suomenkielisiä lauluja,
joita yhdessä esitimme. Kuoroja johtivat Lea Salumäe, Pirkko Rankila, Lia
Salumäe ja Sirje Kaasik.
Vierailimme myös keskiaikaisessa
Ridalan kirkossa. Kirkkoherra Küllike
Valk kertoi kirkon historiasta ja seurakunnan nykyisesta toiminnasta.
Jumalanpalveluksen jälkeen oli kaikille tarjolla kakkukahvit. Kakku oli tehty komeasti tekstein "Eesti-Soomi 100".
Kiitokset vielä Haapsaluun kaikille
vieraanvaraisuudestanne. 

Aki Kivimäki

määrä kuorossa. Ehkä siinä piilee hyvän
yhteishengen siemen.

Kuororiippuvaiset
Kuoroharrastus on koukuttava elämäntapa – Nurmon Kirkkokuorolaiset tuntevat olevansa kuororiippuvaisia. Jos
estyy pääsemästä harjoituksiin, ”kuoroperhe” on silti mielessä koko ajan:
”Kipiää teköö, jos harjoitukset jäävät
välistä”, tulee kuin yhdestä suusta.
Kuorolaiset kertovat kirkkokuorossa laulamisen tarjoavan kaksi kärpästä
yhdellä iskulla: saa laulaa kuorossa yhdessä muiden kanssa ja samalla pääsee
osallistumaan jumalanpalveluksiin.
Myös kirkkovuoden kulkua tulee seurattua vähän kuin vahingossa, kun osallistuu kuoron mukana jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin.
Parasta kuorolaisten mielestä on lau-

Nurmon Kirkkokuoro on historiansa
aikana tehnyt matkoja Eurooppaan,
valtakunnallisille musiikkijuhlille sekä
osallistunut kursseille. Kuorovierailuja
on tehty useita entisten kuoronjohtajien
luokse sekä ympäri maakuntaa. Vierailuilla on tehty yhteistyötä paikallisten
kuorojen kanssa ja se on ollut virkistävää. Kuoron yhtenä haaveena on Tarton
musiikkijuhlille osallistuminen.
Nurmon Kirkkokuoro palvelee jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, ja käy ilahduttamassa laululla muun muassa vanhainkodeissa ja sairaalassa. Neliäänisesti laulavan kuoron
ohjelmisto muokkautuu kirkkovuoden
mukaan. Se sisältää monen tyyppisiä ja
monipuolisia lauluja. Ohjelmisto muokkautuu aina myös kuoronjohtajien mukaan.

Rohkeasti mukaan
Kuorolaiset ja kuoronjohtaja kehottavat
kiinnostuneita rohkeasti tulemaan harjoituksiin kuuntelemaan ja katsomaan,
millaista toiminta on. Kuoro harjoittelee torstaisin kello 18 Nurmon seurakuntakodilla. Seinäjoen seurakunnan
kuorotoimintaan osallistuminen on
maksutonta. Keväällä 2018 Nurmon
Kirkkokuoro järjestää kaikille avoimen
kuoroharjoituksen, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat tulla tutustumaan
kuoroon ja sen toimintaan. Lisätiedot:
kuoronjohtaja Anu Vuorenmaa, puh.
040 522 8075. 

Laura Isoluoma
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Kirkon keskusteluapu etsii päivystäjiä
- Joskus yhteydenottaja halua pohtia elämän tarkoitusta, Jumala-suhdettaan tai rukoilla yhdessä jonkun toisen
kristityn kanssa, sanoo pastori Sanna
Ålander, jonka työalana Seinäjoen alueseurakunnassa on Kirkon keskusteluapu. Se on koko seurakunnan yhteinen
työmuoto.
- Yksinäisyys ja tarve tulla kuulluksi
korostuvat viikonloppuisin ja juhlapyhinä, jolloin monet auttavat tahot ovat
kiinni. Palveleva puhelin on auki joka
päivä klo 18–01 ja perjantaisin ja lauantaisin klo 3 asti. Palveleva Chat on
avoinna arkisin klo 12–20, kertoo Sanna Ålander.
Kirkon keskusteluavun päivystäjinä toimii sekä kirkon työntekijöitä että
koulutettuja vapaaehtoisia, joita kaikkia
sitoo vaitiolovelvollisuus. Vapaaehtoiset
päivystäjät haastatellaan ja koulutetaan.
Päivystäjiltä ei odoteta ammattiauttajan
tutkintoa. Tärkeintä on kyky kuunnella
ja kulkea rinnalla sen matkan ajan, mitä
yhteydenottaja haluaa.
Päivystäjiä velvoitetaan osallistumaan työnohjauksellisiin tapaamisiin
oman päivystysvuoron jälkeen erityises-

Uusi onnittelukirja

M

erkkipäivämuistamisia varten julkaistiin Seinäjoen seurakunnassa jo kolmas syntymäpäiväkirja. Ensimmäinen tuli julki
2005 ja oli Seinäjoen ja Peräseinäjoen
yhteinen, toinen koko seurakunnan yhteinen tuli julki 2013 ja uusin nyt syksyllä.
- Uuden kirjan jakelu alkaa ensi vuoden alusta, kertoo alueseurakunnan
diakoniatyöntekijä Kirsti Esala, joka oli
mukana syntymäpäiväkirjaa suunnitelleessa työryhmässä. Muut jäsenet olivat seurakuntapastori Auli Härkönen,
tiedottaja Sanna Martzahn, seurakuntapastori Marjo Niskanen ja diakoniatyöntekijä Johanna Piuhola.
”Hyvyyden suojaan – virsien äärellä”
-kirjan ulkoasun on suunnitellut ja taittanut tiedottaja Laura Isoluoma.
- On osoittautunut hyväksi, että kustannamme kirjan itse. Olemme saaneet
kiittävää palautetta siitä, että kirjoittajat ovat tuttuja, kirjassa on kuvia tutuista työntekijöistä ja paikoista, kertoo
Kirsti Esala.
Ensimmäisen syntymäpäiväkirjan teemana oli Isä meidän -rukous, toisessa kirjoitusten aiheina olivat psalmitekstit, ja
uusimmassa teemana ovat virret. Kirjoittajat ovat eri työaloilta nuorisomuusikosta oppilaitospastoriin. Painos on 4 450 ja
sen on laskettu riittävän 70–90-vuotiaiden onnitteluihin vuoteen 2021.
Kirjaa jaetaan merkkipäivinä ikäihmisille eri alueilla hieman eri tavalla.
Alueseurakunnassa kirja menee vuonna 2018 onnittelukortin ja juhlakutsun
mukana 70 ja 80 vuotta täyttäville.
Mahdollisuuden tähän antaa vanhustyön saama testamenttilahjoitus. Kirjaa
jaetaan eri puolilla yhteisissä syntymä-

Uusi syntymäpäivä sisältää seurakunnan
työntekijöiden kirjoituksia, joiden teemana on joku virsi tai virren säkeistö.
päiväjuhlissa tai se viedään kotiin onnittelukäynnin yhteydessä.
- Joku on kertonut, että ottaa seurakunnan lahjakirjan aika ajoin esiin ja
lukee sitä. Jos näkö merkkipäivän viettäjällä on huonontunut, toivottavasti
hänellä olisi joku, joka lukisi hänelle,
sanoo Kirsti Esala.
Ensi vuonna seurakunnassa 70 tai
enemmän täyttäviä on pitkälti toista
tuhatta. Kirsti Esala sanoo, että tänä
vuonna 70 täyttäneet, 1947 syntyneet
on suuri ikäluokka. Tästä eteenpäin alkavat ikäluokat pienentyä. 

Leena Hautala

ti oman jaksamisen ja toisten päivystäjien tukemisen vuoksi. Seurakunta järjestää myös koulutustilaisuuksia, joiden
tavoitteena on antaa eväitä päivystäjille.
Hakuaika päivystäjäksi on 1.12.2017–

7.1.2018 Seinäjoen seurakunnan nettisivujen kautta. Haastattelut ovat
11.1.2018, koulutus 27.–28.1.2018. 

Leena Hautala

Ystävyysseurakuntatyötä yli rajojen

S

einäjoen seurakunta tekee tiivistä
yhteistyötä unkarilaisen Sopronin
evankelisluterilaisen seurakunnan, saksalaisten Schweinfurtin dekanaattiin kuuluvien evankelisluterilaisten seurakuntien St. Johannis, Christuskirche ja St. Salvator sekä Inkerinmaalla, Venäjällä sijaitsevan Hietamäen
seurakunnan kanssa.
Yhteistyötä kaikkien ystävyysseurakuntien kanssa on tehty jo kymmeniä
vuosia, mutta viime vuosina se on saanut uusia muotoja.
Sopronin kanssa solmittiin 2014
edellinen ystävyysseurakuntasopimus
ja yhteistyö on nykyään erityisesti nuorisotyövetoista. Seinäjoen ja Sopronin
nuoret ovat vierailleet vuorokesinä
toistensa luona, on käyty yhdessä mm.
Unkarin kirkon nuorisopäivillä, ja viime
kesänä yhdellä rippileirillä työskenteli sopronilainen nuori leiriavustajana.
Kesällä 2018 on luvassa jälleen nuorten
retki Unkariin (lisätietoja, sivu 8).

Schweinfurtin dekanaatin seurakuntien kanssa virallinen ystävyysseurakuntasopimus tehtiin syksyllä 2016.
Saksalaisia kiinnostavat erityisesti Seinäjoen seurakunnan onnistunut rippikoulutyö ja esimerkiksi kuorovierailut.
Ensi kesänä Schweinfurtista on tulossa
nuorisopastori tutustumaan rippikouluihin. Seurakunta- ja kuoromatka on
suunnitteilla lokakuulle 2018.
Myös inkeriläiseen Hietamäen seurakuntaan on tehty viime vuosina useita retkiä, ja Hietamäestä käy säännöllisesti vieraita Seinäjoella. Seurakunnan
tukemiseksi järjestetään mm. lounaita
ja kuukausittain kokoonnutaan Inkeri-iltaan, jossa kerrotaan kuulumisia
niin Inkerin kirkosta kuin Hietamäen
seurakunnasta. Toiminnassa on mukana paljon vapaaehtoisia vastuunkantajia, ja lisääkin otetaan mielellään mukaan. 

Sanna Martzahn

Kuva: Sanna Martzahn

K

irkon keskusteluavun Palvelevan
puhelimen ja Palvelevan chatin
päivystäjiksi etsitään Seinäjoen
seurakunnassa uusia vapaaehtoisia. Haku on seurakunnan nettisivujen kautta.
Päivystys on valtakunnallinen, toimitila
on Seinäjoella.
Kirkon keskusteluapu on yksi ev. lut.
kirkon sielunhoitotyön muodoista. Sen
tavoitteena on tarjota apua keskustellen ja kuunnellen. Palveleva puhelin on
jo yli 40 vuoden ajan - ensimmäisenä
Suomessa - tarjonnut sielunhoitoa puhelimitse. Sen rinnalle ovat tulleet myös
Palveleva kirje, netti ja chat.
Kirkon keskusteluapuun voi olla kuka tahansa yhteydessä luottamuksellisesti ja nimettömänä. Tarvetta ja kysyntää palvelulle on, vaikka auttamismuotoja on Suomessa monia. Vuonna 2016
Palvelevaan puhelimeen tuli n. 226 800
soittoyritystä, joista 43 % pystyttiin vastaamaan. Palvelevassa puhelimessa puhelinkeskusteluja käytiin yhteensä n. 96
500. Chat-keskusteluja käytiin 2 500.
Kirkon palveluissa kohderyhmää ei
ole rajattu yhteydenottajan tai aiheen
mukaan.

Schweinfurtin dekanaatin delegaatio ja Seinäjoen seurakunnan johtoryhmä iloitsivat
ystävyysseurakuntasopimuksen solmimisesta syksyllä 2016.
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Joulushow nuorten näköisesti ja nuorten voimin

Työpaja: Synnintunnustus
Tavoitteena oli tehdä synnintunnustusaiheisia PowerPoint-esityksiä Joulushow:ta ja muita messuja varten. Pajaa
veti Ylistaron kappeliseurakunnan vs.
johtava kappalainen Jarmo Happonen
ja kysymyksiin vastailivat Jaakko Aila ja
Julia Mannila.
Pajassa lähdettiin muuttamaan virsikirjan takaosasta valittua synnintunnustusta kuviksi, lause kerrallaan. Tekniikoina käytettiin piirtämistä, valokuvaamista ja kuvien editointia.
Jaakko valitsi työpajan sen vuoksi,
että siellä oli lupa piirtää ja toteuttaa
itseään. Julia lähti pajaan mukaan sen
monipuolisuuden vuoksi.
Jarmon mielestä se, että messu tehdään kokonaan yhdessä ja etenkin että
nuoret tekevät, erottaa sen tavallisista
kirkonmenoista. Julian ja Jaakon mukaan Joulushow on enemmän nuorten
mieleen ja nuorten näköinen.
Ryhmän asetti Joulushow:lle kovat
odotukset. Julian mukaan siitä tulee ”tajunnan räjäyttävä”! Jarmo painotti sitä,
että kaikilla olisi hyvä olla. Ryhmäläiset
suosittelevat Joulushow:ta kaikille. Se
ei ole pelkästään nuorille, vaikka se on

Kuva: Maria Mattinen

V

iime viikon lopulla Lankarin leirikeskukseen kokoontui nuoria
KranniCrew-leirille. Mukana oli
myös Honkiniemen musariparille osallistuvia rippikoululaisia. KranniCrew:n
muodostaa joukko nuoria, jotka ovat
muun muassa suunnitelleet ja toteuttaneet nuorten messuja ympäri Seinäjoen
seurakuntaa syksystä lähtien ja jotka
ovat vahvasti mukana ensi maaliskuussa järjestettävän Krannikospelin taustajoukoissa.
Leirin tarkoituksena oli suunnitella
ja toteuttaa työpajatyöskentelynä nuorten messujen syksyn päätös, Joulushow.
Showt toteutetaan messun kaavalla,
nuorten näköisesti ja nuorten voimin.
Joulushow:t järjestetään seurakunnan
joka alueella joulukuussa: torstaina
7.12. kello 18 Nurmon kirkossa, lauantaina 9.12. kello 20 Ylistaron kirkossa,
keskiviikkona 13.12. klo 18 Peräseinäjoen kirkossa ja viimeiseksi perjantaina
15.12. kello 19 Nuorisokahvila Kismuksessa Seinäjoen keskustassa.
KranniCrew:ssa nuoret valitsevat
oman tehtävänsä kiinnostuksen tai
osaamisen mukaan. Tarjolla on tehtäviä muun muassa musiikin, äänentoiston, valosuunnittelun, sisällön ja visuaalisuuden saralta. Vetäjinä toimivat
nuorisotyöntekijät seurakunnan joka
alueelta sekä nuorisomuusikko. KranniCrew pitää sisällään leirejä ja suunnittelupäiviä ympäri seurakuntaa. Mukana
on nuoria joka alueelta.
Yksi viime viikonloppuisen leirin työpajoista keskittyi tekemään lehtijuttua
leirillä valmisteltavasta Joulushow:sta. Lehtijuttutyöpajassa olivat mukana
Julia Mylläri, Jenni Yli-Rantala, Sara
Huhtanen ja Noora Latvala. Pajalaiset
kiersivät kaikissa työpajoissa haastattelemassa leiriläisiä ja kyselemässä työn
alla olleesta Joulushow:sta. Seuraavaksi
työskentelyn lomassa tehtyjen haastattelujen tulokset.

Joulushow käytiin läpi KranniCrew-leirillä Lankarissa ja työpajoissa suunnitellut messun palaset loksahtivat kohdilleen.
nuorten tekemä.

Työpaja: Saarna
Tavoitteena oli tehdä joulusaarna, joka
äänitettäisiin. Apuna käytettiin www.
thebricktestament.com -sivuston kuvamateriaalia. Lopputuloksena syntyi
kuvien ja äänen avulla kerrottava joulusaarna. Pajaa vetivät Ylistaron kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaaja Sami
Nortunen ja KranniCrew:sta Henri Nortunen. Haastatteluun vastasivat Maria
Mattinen ja Joona Ilmarinen.
Pajatyöskentely aloitettiin katsomalla läpi netissä oleva kuvasarja, joka
kertoo Jeesuksen syntymästä. Käsikirjoituksen teki Maria Mattinen englanninkielisen pohjalta suomeksi. Käsikirjoitukseen lisättiin osuva kuvitus ja
koostettiin iMovie-ohjelmalla.
Pajan idea lähti alun perin Samilta.
Hänen mukaan tämmöistä saarnaa ei ole
ennen toteutettu eikä kuultu jumalanpalveluksessa. Ryhmän odotukset Joulushow:ta kohtaan kohdistuvat oman työpajan
tuotoksen onnistumiseen ja tekniikan
hyödyntämiseen myös jatkossa.
Saarnaryhmä suosittelee Joulushow:ta erityisesti riparilaisille ja heidän
vanhemmilleen.

Työpaja: Esirukous
Työpajassa valmisteltiin esirukousta ja
sen visuaalista ilmettä, jota voisi hyödyntää myöhemminkin esirukouksissa.
Pajan vetäjinä toimivat nuorisotyönohjaajat Riikka Niemi Peräseinäjoelta ja
Jani Kela Nurmosta. Haastateltavina olivat Sofia Pihlajamaa ja Jesper Toivanen.
Työpajan alkuun ryhmä vietti meditatiivisen hetken, jonka jälkeen he miettivät, mitä rukous ja esirukous ovat.
Pajassa etsittiin asioita, joita toivotaan
omaan elämään ja koko maailmaan.
Lopputuotoksena syntyi PowerPoint-esitys. He päätyivät myös tekemään
yhteistyötä musiikkityöpajan kanssa, jonka seurauksena esirukous tulisi koostumaan laulusta, kuvista sekä tekstistä.
Sofian mielestä paja vaikutti mielenkiintoiselta ja valitsi sen mukaan. Työ-

pajassa oli Jesperin mukaan mahtavaa
työskennellä: ”Tää fiilis, tää tunnelma,
ei hössötystä.” Janin mukaan oli mukava tehdä asioita porukalla, mutta välillä
myös pienemmässä ryhmässä. Riikka
kuvaili, että pajassa pääsi toteuttamaan,
vaikka ei olisi ”pro” missään.
Jesperin mukaan nuorten tekemiä
juttuja on enemmän, kuin tavallisessa
messussa. Jani kertoo, että Joulushow
poikkeaa eniten sen tavalla tuoda sanomaa esille. Riikan mielestä ryhmän tekeminen ilon kautta erottaa tavallisesta.
Jani odottaa, miten kokonaisuus
yhdessä valon, äänen ja musiikin kanssa toimii. Konseptin tuoreus ja kokeilu
asettavat suuret odotukset.
Esirukousryhmä suosittelee Joulushow:ta kaikille vauvasta vaariin. Riikka
suosittelisi tätä sellaiselle, joka haluaa
kokea jotain erilaista. Jani taas kutsuu
mukaan heidät, jotka kokevat kirkon
palvelut vieraana. Joulushow:hun voi
tulla kokeilemaan, olisiko tämä se oma
juttu, olisiko kirkolla jotain annettavaa
juuri minulle.

Työpaja: Musiikki
Musiikkityöpaja kokosi yhteen porukan
soittajat ja laulajat, ja niistä hommista
kiinnostuneet. Tavoitteena oli treenata
kuusi biisiä Joulushow:ta varten. Pajaa
veti nuorisomuusikko Maiju Ylinen ja
haastateltavina ovat Milla Metsälä, Niina Ijas, Sofia Pahkakangas, Arttu Marsela, Johannes Horila, Joni Hellman,
Roope Kaunisharju, Miia Nortunen, Anni Häggman, Ada Tuikka ja Lilja Ekman.
Pajassa soitettiin, laulettiin, räplättiin
valoja sekä sovitettiin biisejä sopiviksi.
Niina valitsi juuri tämän työpajan,
koska musiikki on lähellä hänen sydäntään. Sofian mielestä musiikki on kivaa
ja Miialla vaikutti se, että pajan vetäjä
on hyvä. Anni summaa, että aina pitää
mennä, kun on mahdollisuus soittaa.
Työpajassa oli ryhmäläisten mielestä
hauska työskennellä, koska kaikki olivat
asialla eikä siellä tapeltu. Kun soitettiin,
niin sitten soitettiin.
Artun mielestä Joulushow eroaa

tavallisesta messusta sillä, että se on
modernimpi kuin messut yleensä. Anni
mietti, että yleensä messussa ei lauleta
esimerkiksi punaisen veisukirjan lauluja, vaan pelkästään virsiä. Valot, erilaiset
soittimet ja musiikki ovat erilaista tavalliseen messuun verrattuna. Pajan vetäjän Maiju summaa: ”Kun nuoret tekevät
nuorille, he puhuvat ikään kuin samaa
kieltä.” Hän odottaa sitä, miten messu
toteutuu eri paikoissa omannäköisesti.
Joulushow:ta voisi Miian mukaan
suositella kaikille ja varsinkin nuorille. Kaikille, joilla on avoin mieli. Arttu
suosittelisi Joulushow:ta niille, joilla
on päähänpinttymä pönöttämisestä ja
virrenveisuusta. Musiikkipajalaiset toivat esille, että jumalanpalvelus voi olla
seurakunnan yhteinen ilojuhla, jossa on
kivaa ja joka kirkastaa meille Kristusta.
Kaikki, jotka haluavat kuulla jouluevankeliumin, ovat tervetulleita.

Työpaja: Krannikospelin
Instagram-tilin kehittäminen

Pajassa suunniteltiin Krannikospelin
Instagram-tilin joulukuun postaukset
eli päivitykset, ja hyvä feed. Pajaa veti
nuorisotyönohjaajaksi opiskeleva Henna Nortunen ja haastateltavina olivat
Samuel Nortunen, Milla Hanhikoski ja
Kaisa Ruohoniemi.
Työskentely pajassa aloitettiin itsenäisesti etsimällä joku Instagram-tili,
josta itse tykkäsi. Sen piti olla sellainen,
missä oli hyvännäköisiä kuvia ja hyvä
feed. Ryhmän kesken mietittiin, miksi
kukin tykkäsi juuri siitä valitusta tilistä.
Milla valitsi tämän työpajan sen
vuoksi, että näki Krannikospelin Instagram-tilissä kehitettävää. Pajalaisten
mukaan työskentely oli hauskaa, mukavaa ja se, että sai tehdä myös itsenäisesti
työtä. Ryhmä arvioi, että Joulushow tulee erottautumaan tavallisesta messusta joululaulujen, nuorekkaan otteen ja
itsetehtyjen messun osien avulla.
Ryhmäläiset odottavat Joulushow:n
paljon väkeä ja että hyvä fiilis välittyisi.
Se on tärkeää, että kaikilla olisi kiva tehdä ja toteuttaa sitä. 

Lakeuden Risti

Seinäjoki taas paras
Yhteisvastuussa
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Kaksi kynttilää ikkunalle

S

uomen 100-vuotisjuhlavuonna halutaan elvyttää vanha tapa polttaa
kahta kynttilää ikkunassa itsenäisyyspäivänä. Seinäjoella jaetaan 1.adventtisunnuntain jumalanpalveluksen
jälkeen Lakeuden Ristissä, Nurmon,
Peräseinäjoen ja Ylistaron kirkossa seurakuntalaisille kaksi kynttilää ja tulitikkurasia toivomuksena, että kynttilät palaisivat kello 18 – 20 kotien ikkunoilla.
Kaksi kynttilää ikkunalaudalla palamassa on pitkä perinne, joka ei ole aina
merkinnyt itsenäisyyden juhlistamista.
Varmaksi ei tiedetä, mistä kynttiläperinne on saanut alkunsa. Yhden käsityksen mukaan kynttilöiden polttaminen
juontaa juurensa Ruotsin valtakunnan
ajoilta. Tuolloin kynttilät sytytettiin ikkunoille kuningasperheen merkkipäi-

vinä tai kuninkaiden vieraillessa Suomessa. Autonomian aikana kynttilöitä
poltettiin keisariperheen kunniaksi.
Sortovuosina kynttilöitä alettiin polttaa Runebergin päivänä 5. helmikuuta
vastalauseena venäläistämistä vastaan.
Kahden rinnakkaisen kynttilän polttoa
samalla ikkunalla on pidetty myös jääkäriliikkeen tapana merkitä suojatalo,
etappitalo, jossa Saksaan jääkäriksi aikova saattoi yöpyä turvallisesti.
Vakituinen perinne kynttilöistä ikkunalaudalla tuli kuitenkin vasta vuonna
1927, kun Itsenäisyyden Liitto kehotti
sytyttämään kynttilät itsenäisyyspäivän illaksi 18–21. Nykyään kynttilöiden
poltto lopetetaan usein klo 20.
Lähde: Wikipedia

Itsenäisyyspäivä Seinäjoella

I

peliseurakunnan ja veteraanijärjestöjen
järjestämään juhlaan kutsutaan kaikkia
ylistarolaisia.
Juhlassa esiintyvät lapsikuoro Ilosanoma ja Asevelikuoro. Tapani Laurio
lausuu. Juhlassa esitettävä video kertoo
vapaussodan alkamisesta ylistarolaisten
kertomana. Juhlan päätteeksi nautitaan
juhlakahvit.
Nurmon kirkossa liturgina on Tapio
Hirvilammi, Ossi Haaramäki saarnaa ja
Kristiina Ylinen on kanttorina. Veteraanien kööri laulaa.
Jumalanpalveluksen jälkeen on kunniakäynti sankarihaudalla, jossa laulaa
Veteraanien kööri.
Törnävän sankarihautausmaalla on
kunniakäynti klo 11.15. Normaalien
kaupungin ja seurakunnan sekä järjestöjen seppeleiden lisäksi lasketaan
jokaiselle sankarivainajalle talkoilla valmistetut pienoisseppeleet.
Jumalanpalvelus alkaa Törnävän kirkossa kello 12. Liturgina on Liisa Rantala, saarnaa Arja Peltoketo, kanttorina
on Lea Salumäe. Seinäjoen Mieslaulajat
laulaa Marika Ahosen johdolla ja Juha
Kotkaniemi soittaa trumpettia.
Juhla jatkuu kello 13 kahvitarjoilulla
Seinäjoki-salin ravintolassa ja kello 14

tsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukset vietetään Seinäjoella kello 10
Peräseinäjoen ja Ylistaron kirkossa,
kello 11 Nurmon kirkossa ja kello 12
Törnävän kirkossa.
Peräseinäjoen kirkossa liturgina on
Markku Orsila, saarnaa Irja Hietala,
kanttorina Sanna Ågren. Jumalanpalvelusryhmä avustaa. Jumalanpalveluksen
jälkeen on kunniakäynti sankarihaudalla.
Suomen 100-vuotispäivän kunniaksi
seurakunta ja Peräseinäjoki-seura järjestävät juhlan kahvitarjoiluineen seurakuntatalolla.
Ylistarossa päivä alkaa juhlajumalanpalveluksella Ylistaron kirkossa klo
10. Jumalanpalveluksen aluksi lähetetään seppelpartiot sankarihaudoille.
Kirkossa annetaan myös partiolupaus.
Liturgina toimii Auli Härkönen ja saarnaa Jarmo Happonen. Untamalan kuoro ja kirkkokuoro laulavat. Rami Loukola soittaa urkuja ja trumpettia. Hänen
soittaminaan kuullaan Narvan marssi
ja Sibeliuksen Finlandia. Kanttorina
toimii Hanna Petäjä.
Jumalanpalveluksen jälkeen on jouluinen puurotarjoilu srk-talolla. Klo 12
alkaa ylistarolaisten itsenäisyyspäiväjuhla ja veteraaniväen joulujuhla. Kap-

Lahjoituksella varoja Ruokapankille

V

uoden 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.
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Keräyksen avulla
jouluista ruokaapua annetaan koko
seurakunnan alueelle.

Diakoniatyössä on varauduttu antamaan jouluista ruoka-apua noin 800
taloudelle. Diakoniajohtaja Otto Savo-

lainen kertoo, että jakopäivät ovat aivan
joulun alla 20. ja 21.12. Edellytyksenä
on ennen ruoka-avun saamista yhteydenotto diakoniatoimistoon, josta saa
Ruokapankin setelin.
Ruokapankki-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.

JÄLLEEN KERRAN Seinäjoen seurakunta oli paras kerääjäseurakunta Yhteisvastuussa. Tänä vuonna
ilmoitettiin eniten euroja Yhteisvastuulle keränneet seurakunnat,
ja Seinäjoki oli selvästi ykkönen 78
701,11 eurollaan.
Keräyksen kokonaistuotto oli
3 058 808,95 euroa. Varoilla torjutaan ihmiskauppaa Suomessa
ja maailman konfliktialueilla.
Keräystilitys luovutettiin 14.11.
keräyksen suojelijalle, tasavallan
presidentti Sauli Niinistölle. Tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun
kehitysyhteistyön ja katastrofiavun (60 %), Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneuvonta ry:n,
Pro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäivystyksen (yhteensä 20 %), Kirkon
diakoniarahaston (10 %) sekä
seurakuntien diakoniatyön (10 %)
kesken.
Seinäjoella listakeräyksellä
koottiin yli puolet tuotosta eli yli
44 600 €. Myyjäiset ja tapahtumat
tuottivat yli 12 300 €. Seinäjoella
keräykseen osallistui satoja vapaaehtoisia joko lista- tai lipaskerääjinä, kolehdinkantajina tai myyjäisten ja tapahtumien työntekijöinä.
Seinäjoki on jo vuosien ajan
ollut keräystuloksessa suurten, yli
25 000 jäsenen seurakuntien ykkönen. Toiseksi eniten Yhteisvastuulle lahjoitettiin Jyväskylässä,
40 487,45 €.

Ikonikortteja
nepalilaisten
hyväksi
ALKUKIRKON ENSIMMÄISEN armenialaisen Raamatun kuvituksia
uudelleen maalattuina ikoneina
on pastori Helena Turja kuvannut
ja teettänyt korteiksi, joita myydään nepalilaisten kastittomien
lasten koulutuksen hyväksi.
- 300-luvulta peräisin olevassa
Raamatussa on toisella sivulla kuva ja toisella sivulla kertomus. Ne
on ikonimaalari Lilit Amirnajyan
maalannut uudelleen, kertoo Helena Turja.
Kortteja myydään viiden kappaleen pakkauksissa. Etusivulla
on ikoni, toisessa Jeesuksen syntymästä ja toisessa Jeesuksen temppeliin tuomisesta kertova kuva.
- Kortteja voi antaa lahjaksi,
käyttää pakettikorttina tai joulukorttina, ehdottaa Helena Turja.
Hän sanoo, että ikoni on väreihin puettua uskon perusasiaa:
- Niissä tehdään näkyväksi joulun
tarkoitus, mitä joulussa saamme:
toivon, ilon. Joulussa saamme toivon. Nykyään maailma on ahdistava, media tuo esiin pelottaviakin asioita. Toivon näkökulmassa
kannamme hyvää, kuitenkin selviämme.
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Pelastusarmeijan
Joulupatakeräys

UUTISPALAT

Kehittämishankkeella muutoksen polulle

Aika uudelle
- Seurakunnassa on menty samalla mallilla vuodesta 2009, ja nyt on niin yhteiskunnan muutosten kuin kaupungin
kasvunkin vuoksi syytä pohtia tulevaa,
sanoo Olavi Vuori.
Kehittämisprojektissa on käyty läpi
monia asioita. Hallinnon joustavuus
ja yksinkertaistaminen, toimintatavan
muutos niin, että vastuuta annetaan
seurakunnan jäsenille, henkilöstön
liikkuvuuden lisääminen, rekrytoinnin
selkeyttäminen, resurssien oikeudenmukainen jakautuminen, sote, jne. jne.
– pitkä lista asioita, joita on mietitty.

Kuva: Leena Htauala

K

irkon tulevaisuuskomitean mietintö, Jäsen 360 -työkalu ja siihen liittyvä ristikkotyöskentely
ovat antaneet Seinäjoen seurakunnan
kehittämishankkeen ohjausryhmälle
eväitä. Keväästä saakka kokoontuneen
ryhmän tähänastinen työ esiteltiin kirkkovaltuustolle marraskuussa. Hanke
käynnistettiin kirkkoneuvoston päätöksellä maaliskuun lopussa.
Työtä johtaa konsulttina rovasti Olavi Vuori Saarijärveltä, ja ryhmään kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pirjo Aittoniemi, varapuheenjohtaja
Jouko Ylinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Esa Perttu sekä kirkkoherra
Jukka Salo ja hallintojohtaja Paula Perälampi. Kokouksiin on lisäksi kutsuttu
työntekijöitä asiantuntijoina.
- Seurakunnalla on tehtävä: julistaa
evankeliumia ja edistää lähimmäisenrakkautta tässä kaupungissa. Kehittämishankkeessa ei saa hukata sitä hyvää,
mitä tässä seurakunnassa on, mutta on
rohkeasti lähdettävä muutoksen polulle, totesi Olavi Vuori.
Kirkkovaltuustossa korostettiin, että seurakunnan päättäjien on nähtävä
seurakunnan kokonaisuus. Kuten Jouko
Ylinen totesi, on oltava visio, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Kirkkoherra Jukka Salo korosti, että
hankkeella kehitetään koko seurakuntaa, ei vain jotakin kappeliseurakuntaa
tai alueseurakuntaa.

Jäsen 360 –hankkeessa on kartoitettu ns. ristikkotyöskentelyssä koko seurakunnan toiminta. Valtuutetut tarkastelivat seminaarissaan tämän työn tuloksena tehtyä lakanaa.
- Arvostan Seinäjoen seurakuntaa
siitä, että täällä on käynnistetty kehityshanke. Seurakunnan vahvuus näkyy tulevaisuuteen valmistautumisessa. Väärin
on jumittua asenteeseen: Näin on aina
tehty, sanoo Olavi Vuori.
Toimintatavan on muututtava, koska
henkilökuntaa ei enää voida lisätä. Vastuuta on annettava seurakuntalaisille.
- Vapaaehtoistyön laajentaminen
on pitkän linjan kehityshanke, jossa on
edettävä askel kerrallaan. Täällä Pohjanmaalla on vahva työntekijä- ja pappiskeskeinen kulttuuri, ja se muuttuu
hitaasti, arveli Olavi Vuori.
Henkilöstön liikuteltavuuteen seurakunnan alueella kiinnitetään huomiota,
samoin rekrytointiin. Vaikka uusia työntekijöitä palkataan tehtäviin eri alueille,
he ovat myös koko seurakunnan palveluksessa.
Muita kehittämiskohteita on hallinnon keventäminen, kirkkoneuvoston kokoonpanon arvioiminen ja ohjesäännön
uusiminen, kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan ja toimikuntien aseman

tarkastelu, kiinteistömassan hallittu
vähentäminen, seurakuntatoimistojen
yhteistyö ja työnjako, vahtimestareiden
ja keittiöiden työn organisointi sekä
yhteisten työmuotojen kehittäminen ja
johtajuuden selkiyttäminen.
Kirkkoherra Jukka Salon mukaan on
käytävä arvokeskustelua, mihin niukkenevia voimavaroja suunnataan. Seurakunnan koko toiminta on nyt ”kirjoissa
ja kansissa” Jäsen 360 -ristikkotyöskentelyn kartoittamana, ja se on hyvä pohja
jatkotyöskentelylle.
Esa Pertun mukaan olisi kehittämisessä saatava luottamus eri alueiden kesken, että kappelirajat eivät ole esteenä,
mutta että omaleimaisuus ei katoaisi.
Kehittämishanke jatkuu nyt siten,
että esiin tulleita ideoita esitellään kappeleissa ja alueseurakunnassa ensi vuoden alkupuolella, tehdään tarpeelliset
esitykset kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle. Kehittämistyö jatkuu osana normaalia toimintaa. 

Leena Hautala

PELASTUSARMEIJAN JOULUPATAKERÄYS järjestetään Seinäjoella
18.–23.12. Joupin Citymarketin
pihassa päivittäin klo 12–18. Myös
Seinäjoen alueseurakunnan diakoniatyö on mukana patakeräyksessä
ja siitä saadut varat menevät diakoniatyön kautta apua tarvitseville.
Joulupataan voi lahjoittaa rahaa,
mutta myös muuta lahjatavaraa.
Seinäjoen alueseurakunnan
diakoniajohtaja Otto Savolainen
ja muita diakoniatyöntekijöitä
nähdään myös joulupadalla ”patavahteina”. Savolainen näkee joulupatakeräyksessä mukana olemisen
"hyvän ketjuun" liittymisenä. Patakeräys toteuttaa kristillisestä ihmiskäsityksestä nousevaa ajatusta
ja toimintatapaa: "Tee itsellesi, niin
kuin toivoisit sinulle tehtävän."
- Kuka tahansa meistä voisi olla siinä tilanteessa, että tarvitsee
lähimmäisen tukea ja apua, lisää
Otto Savolainen.
- Diakoniatyö iloitsee mahdollisuudesta olla mukana toteuttamassa tämän vuoden joulupatakeräystä ja ottaa kiitoksella vastaan
keräyksestä saadun tuoton, Savolainen toteaa.

Padalle tarvitaan vielä vapaaehtoisia patavahteja. Ilmoittautua
voi diakoniatyöntekijä Johanna
Piuholalle, johanna.piuhola@evl.
fi, puh. 050 370 9945 tai Iikka Löytylle, iikkaloytty@gmail.com, puh.
0400 596 120.

Joulupuu-keräyksellä lahjoja lapsille

J

oulupuu on hyväntekeväisyyskeräys,
jonka tavoitteena on antaa joululahja
niille lapsille, jotka muuten voisivat
jäädä jouluna ilman lahjaa. Joulupuussa yhdistyvät pyyteetön auttaminen, ihmisten henkilökohtainen välittäminen
sekä yritysten aktiivisuus. Hyväntekeväisyystapahtuman suojelijana toimii
Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Joulupuu – tapahtuma on järjestetty
Seinäjoen seudulla ensimmäisen kerran
vuonna 2000 ja vuosi vuodelta siitä on
tullut yhä suositumpi. Joulupuun tavoitteena on tuoda joulun iloa vaikeissa
elämäntilanteissa eläville perheille ja
etenkin heidän 0-17 – vuotiaille lapsille. Tapahtumassa kerätään joululahjoja
siten, että jokainen lapsi saisi ainakin
yhden paketin. Perheet tavoitetaan so-

päätyvät niitä tarvitseville anonyyminä.
Lahjoittaja tietää vain lahjan saajan sukupuolen ja iän.

Keräyspäivät ja -ajat

siaalitoimiston, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja seurakunnan diakoniatoimiston kautta.
Keräyspisteellä olevan joulupuun alle voi kuka tahansa tuoda valmiiksi paketoidun paketin. Keräyspisteeltä lahjat

Seinäjoki: Epstori la 9.12. klo 11–16, su
10.12. klo 12–16, LähiTapiola ottaa paketteja vastaan 9.12. saakka aukioloaikojensa
mukaan.
Nurmo: Prisma Hyllykallio la 9.12. klo
11–16 ja 10.12. klo 12–16.
Peräseinäjoki: Ritola-halli la 2.12. Lahjoja voi palauttaa Peräseinäjoen S-markettiin
keräysaikojen ulkopuolella 10.12. asti.
Ylistaro: S-Market Ylistaro pe 1.12. klo
15–20, la 2.12. klo 10–16, su 3.12. klo 12–18
Lahjavinkkejä ja lisätietoa: www.jcseinajoki.fi/kamaritoiminta/projektit/joulupuu/

822
Sankarivainajia
 SEINÄJOEN seurakunnan neljän
hautausmaan sankarihaudoissa
lepää 822 sankarivainajaa talvi- ja
jatkosodan vuosilta.

AITO ISKELMÄ POHJANMAA,
AITO HITTI POHJANMAA,
AITO KAJAUS,
AITO ISKELMÄ TV
HARJU & PÖNTINEN

TAIDEPALVELU ARISTO
Ari Virkamäki, puh. 0400 664 234
ari.virkamaki@netikka.fi
Risto Mikkola, puh. 040 708 9816
risto.mikkola@netikka.fi

HAUTAUSPALVELU SINIKELLO
ELÄVÄT KIVETVALTUUSTORYHMÄ

Pauli Salonen

puh. 050 307 4104
Keskustie 26, 61100 Peräseinäjoki
www.hautauspalvelusinikello.com

ARKKITEHTI- JA
INSINÖÖRITOIMISTO
MOTIIVI OY
Koulukatu 48, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 421 5000
www.motiivi.fi

KEITTIÖMAAILMA SEINÄJOKI
Päivölänkatu 2, 60120 Seinäjoki
puh. 050 384 9494

KESKIRYHMIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV
Keskuskatu 9
60100 Seinäjoki

SEINÄJOEN ENERGIA
Varastotie 5, 60100 Seinäjoki
puh. 020 760 1400
www.seinajoenenergia.fi

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

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

SOSIAALIDEMOKRAATTIEN
JA SITOUTUMATTOMIEN
VALTUUSTORYHMÄ
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LAKEUDEN RISTI
Seinäjoen seurakunnan
tiedotuslehti
SEINÄJOEN SEURAKUNTA
• kirkkoherranvirasto
• taloustoimisto
Ala-Kuljun katu 1 A
60100 Seinäjoki
www.seinajoenseurakunta.fi
(06) 418 4111
ma–to klo 9–15

Korkealaatuiset hautakivet.
Perinteisellä ammattitaidolla
kotimaisista kivilaaduista.

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

Seinäjoen ja Nurmon
Kukka ja Hautauspalvelu Oy

050-358 6079, päivystys 24/7 Niskala Päivi

• arkut • vainajakuljetukset
• saattohartaus • kukat • uurnat...
Suupohjantie 45, CM Jouppi, SEINÄJOKI
www.seinajoenkukkajahautauspalvelu.com

SEINÄJOEN
ALUESEURAKUNTA
Ala-Kuljun katu 1 A
60100 Seinäjoki
(06) 418 4111
NURMON
KAPPELISEURAKUNTA
Nurmontie 3, 60550 Nurmo
(06) 418 4371
PERÄSEINÄJOEN
KAPPELISEURAKUNTA
Kirkkotie 2
61100 Peräseinäjoki
(06) 418 4411
YLISTARON
KAPPELISEURAKUNTA
Markinsalontie 2 b
61400 Ylistaro
(06) 418 4200
Seurakuntatoimistot ovat
avoinna ma–to klo 9–15
Julkaisija ja kustantaja:
Seinäjoen seurakunta
Päätoimittaja:
Liisa Rantala
Toimitussihteeri:
Leena Hautala
Toimitusneuvosto:
Laura Isoluoma
Ville Järvinen
Jarmo Happonen
Leena Hautala
Sanna Martzahn
Markku Orsila
Liisa Rantala
Layout: I-print|plus
Sivunvalmistus:
Laura Isoluoma
Kannen kuva:
Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio
Paino: I-print Oy
Joutsenmerkitty painolaitos,
lupanumero 4041 0895
Tilaushinta: Seinäjoen
ulkopuolelle 10 € / vuosi

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

Tilaukset: 050 339 2904 tai
leena.hautala@evl.fi
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 9.2.2018

Ilmoita Lakeuden Risti -lehdessä!

Lisätiedot: Mainosseppo puh. 0400 954 747

Lakeuden Risti
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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
puh.
(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,
puh.
(06)
41
41
416
S:joki
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi
www.hautauspalvelumoisio.fi

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

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

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

Hoida nyt
jätehuoltoasiasi
helposti verkossa
OmaEta
ppi.com

Rekiste
vuoden lo röidy palveluun
p
ja osallistu puun mennessä
voittaa ra t arvontaan. Voit
hanarvois
ia etuja.

0400 533 523

www.lvi-tec.fi

Päivystys 24h 010 406 0400

Nyt myynnissä! Varaa omasi 0400 860 557

Asunto Oy Seinäjoen

TORIPATRUUNA I

Kaupungin aitiopaikalla - www.ssrgroup.fi/toripatruuna
Torikatu 1, 60100 Seinäjoki

Huoneistot

Patruunakortteliin, Matkakeskuksen lähelle
ja palvelujen äärelle, valmistuu laadukkaita
koteja ja liiketilaa vehreän puistomaisen
sisäpihan ympärille. Taloyhtiö rakennetaan
omalle tontille turvallisena RS-kohteena.

Lisätiedot ja myynti
Annu Kangasluoma LKV
puh. 0400 860 557
annu.kangasluoma@ssrgroup.fi

Keskuskatu 13 A, 60100 Seinäjoki

m2

Vh. alkaen

1h+kt

26,5 - 29,5

120 000 €

2h+kt (+s)

38,5 - 56,0

155 000 €

3h+kt+s

55,0 - 73,0

234 000 €

3 - 6h+kt+s

86,0 - 125

342 000 €

Vielä löytyy upeita asuntoja loistavalta paikalta!
Toimi nopeasti ja varaa oma uusi kotisi!
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HAUTAKIVIKAIVERRUS

KUVAUSPALVELUT

O
A
!

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

(ent. Foto Alkula)

IL

puh. 06 412 7980, 0400 269 681

N

Palveleva painomaailma

www.studiosaarinen.ﬁ

* Hautakivet *Entisöinnit ym.
kivialan työt

LU

Erkki Nevala

KYSY LISÄÄ JA VARAA
AIKA KUVAUKSEEN

U

Mitä ikinä
keksitkään painaa...

SEINÄJOELLA

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

HAUTAKIVIPALVELU

JO

Veli Sarén

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

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous www.iprint.fi • 06 2477 750
Offsetpaino • Digipaino • Sanomalehtipaino • Digitaaliset palvelut • Erikoispainotuotteet • Markkinointi

Seinäjoen talousalueella

Koskenalantie 5
60220 Seinäjoki

puh. (06) 414 3686

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

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.

PE 15.12. SEINÄJOKI
LAKEUDEN RISTI
KLO 19:00 LIPUT 32,00€//LIPPU.FI

Elämä hymyilee

Joululahjaksi uusi koti!
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
Nyykoolinkatu 13, Seinäjoki

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

As Oy Itikanmäen Orvokki

As Oy Itikanmäen Lemmikki

Nyykoolinkatu 17, Seinäjoki

Nyykoolinkatu 15, Seinäjoki

Vapaana myös
muita tiloja!

Juuri valmistunut (09/17)! Jäljellä kaksioita ja
kolmioita 54–90 m 2. Energialuokka C. Kaukolämpö.
RS-kohde. Oma tontti. Kaikki on valmista uusille
asukkaille.

Vielä valinnanvaraa omaan tai sijoituskäyttöön
yksiöstä neliöön 36–109 m2. Energialuokka C.
Kaukolämpö. RS-kohde. Oma tontti. Arvioitu
valmistuminen syksy 2018. Osta oma kotisi ajoissa!

HUONEISTOESIMERKKEJÄ

HUONEISTOESIMERKKEJÄ

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

AS. KRS

TYYPPI

M²

MH €

VH €

TYYPPI

M2

MH €

VH €

AS.

KRS

TYYPPI

M²

MH €

VH €

A 61

8

1H+KT

27,5

39.798

132.000

A 10

2

2H+KT+S

54,0

54.760

180.900

A 30

5

2H+KT+S

42,0

47.929

158.900

A8

2

1H+KT

43,5

45.978

152.700

A 37

6

3H+KT+S

59,5

67.305

223.125

A7

2

2H+K+S

49,0

49.124

163.000

A 30

4

3H+KT+S

47,5

48.418

162.400

A 11

2

3H+KT+S

76,0

74.572

248.200

A8

2

2H+K+S

53,5

52.309

174.900

A2

1

3H+K+S

60,0

52.032

174.000

A 53

8

3–4H+KT+S 90,0 106.092 346.500

A 46

8

4H+K+S

109,0 124.862

414.200

Lisätiedot: peabkoti.ﬁ

AS. KRS

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.

Lakeuden Risti
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HAUTAKIVET
HAUTAKIVET
Hautakivisuunnittelija
Hautakivisuunnittelija
Raimo Puumala
Raimo
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Oma koti,
huippupalvelut ja
hyvää seuraa
Saga Lakeudenlinnan esittelytilaisuus ma 11.12.2017
klo 15 hotelli-ravintola Almassa osoitteessa Ruukintie 4,
60100 Seinäjoki.

Saga Care on osa Esperi Care –konsernia

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan uudesta Saga Lakeudenlinnasta. Vietetään yhdessä mukava iltapäivä hyvässä seurassa ja lämminhenkisessä tunnelmassa. Tarjoamme turvallista,
viihtyisää ja laadukasta vuokra-asumista palveluiden kera
ikäihmisille. Olisiko tässä Teidän tai läheisenne uusi koti?
Seinäjoen ydinkeskustaan valmistuu 84 kaunista palveluasuntoa huhtikuussa 2018. Asukkaiden peruspalveluihin
kuuluu turva-, siivous- ja ruokapalveluita sekä aktiivista harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Saman katon alta löytyy sairaanhoitajan, lääkärin, fysioterapeutin, jalkahoitajan, kampaajan ja huoltomiehen palveluja. Kodit ovat parvekkeellisia
yksiöitä ja kaksioita.
Muistattehan ilmoittautua tilaisuuteemme, paikkoja on
rajoitetusti.

Kutsu

Tiedustelut, esitetilaukset ja ilmoittautumiset
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

Uskonnoton
ruokayhteenlasku

V
”Itsenäisyyssenaatti” kokoontui Katajalaakson seurakuntakodilla marraskuun puolessa
välissä. Yleisö sai käsityksen siitä, millaisia puheenvuoroja käytettiin keskusteltaessa
Suomen itsenäistymisestä.

Toimintaa kaupunginosissa

E

ri puolilla Seinäjoen alueseurakuntaa toimii kaupunginosien vastuuryhmiä, jotka järjestävät omalla
alueellaan erilaista toimintaa.
Vastuuryhmien jäsenet ovat vapaaehtoisia seurakuntalaisia, joista monet
ovat olleet vuosia mukana. Eräs tällainen on katajalaaksolainen Liisa Laitamäki, joka kertoo olleensa mukana noin
15 vuotta.
- Oman työni puitteissa tämä on kotoista, sanoo usein keittiötöissä häärivä
Liisa.

•

•
•
•
•
•

ALUEVASTUURYHMÄT,
TYÖNTEKIJÄT JA PUHEENJOHTAJAT/KOKOONKUTSUJAT:
Alakylä-Katajalaakso-KultavuoriJouppi-Jouppila, Arja Peltoketo,
pj. Heikki Koivisto
Honka-, Lehtimäen- ja Ojajärvenkylä,
Mauri Pitkäranta, pj. Kari Latvamäki
Huhtala-Kyrkösjärvi, Merja Lampila,
pj. Kaija Aurell
Kasperi-Kivistö, Anna Saaristo,
pj. Elisa Mäkynen
Pohja, Sanna Ålander, kokoonkutsuja
Marja-Liisa Wirman
Törnävä-Hallila, Maria Väinölä,
pj. Lasse Peltola.

- Tämä on mukavaa vaihtelua, eikä
sido liikaa. Vapaa-aikana on mukava
harrastaa tällaista. Meillä on aluevastuuryhmässä mukava ja aktiivinen
joukko. Yhden ihmisen ei tarvitse tehdä
paljoa, kaikki yrittävät auttaa jokaisella
osa-alueella, sanoo Liisa Laitamäki.
Vastuuryhmien toimintaa ovat mm.
sunnuntai-iltapäivisin pidettävät hartaushetket, kesäretket, virsi-illat jne.
Monet vastuuryhmistä järjestävät virsihetkiä luonnossa, esimerkiksi laavuilla.
Katajalaaksossa on jo muodostunut perinteeksi järjestää 1. adventtisunnuntaina vaellus Kultavuoren laelle valaistua polkua pitkin ja laulaa joululauluja.
Tilaisuuksiin liittyy aina myös kahvi- tai
muu tarjoilu, niin että voidaan harrastaa ”seurustelun sakramenttia”.
Vaikka tilaisuuksien järjestäjänä on
aluevastuuryhmä, tilaisuuksiin ovat
kaikki seurakuntalaiset tervetulleita.
Tilaisuuksia on noin kerran kuukaudessa, paitsi Pohjassa, jossa ”poikakerho”
eli miesten porukka kokoontuu joka
toinen viikko. Monet aluevastuuryhmät
tekevät myös yhteistyötä oman alueensa
kaupunginosaseuran kanssa.
Jokaisessa toimivassa aluevastuuryhmässä on mukana joku seurakunnan
työntekijä, puheenjohtajana tai kokoonkutsujana on vapaaehtoinen seurakuntalainen.

Leena Hautala

etelin päiväkodin johtaja sanoi
tulleensa surulliseksi. Hän oli
ottanut käyttöön uudet valtakunnalliset ohjeet ruokarukouksesta.
Rukoukset on nyt kielletty ja ne on
korvattu ruokaloruilla. Tässä muutama esimerkki:
”Kattila ja vuoka, täältä tulee ruoka, lusikkaan kun tartun, suureksi mä
vartun, leivän syön, maidon juon ja
ruokarauhan muille suon.”
”Soppajono, soppajono, pankaa riviin joka mono. Ruuan jako alkaa, nostakaapa jalkaa. Älä kaiva nenää, älä
yski enää. Aukaise vaan suusi, täältä
tulee muusi.”
”Nyt on tullut ruoka-aika, tehdään
yhdessä sellainen taika, ettei kukaan
yhtään pauhaa, vaan toivottaa toisille
ruokarauhaa.”
Näitä lukemalla kasvatetaan nyt
oikein ja puolueettomasti. Loruissa
korostetaan hyviä tapoja ja sitä, että
sapuskat on syötävä reippaasti. Niissä ei vain enää saa kiittää Jumalaa.
Se toisi hankaluuksia lasten kehitykseen, kun kaikki eivät enää usko samalla tavalla.
Perustelut ovat järkeviä. On lapsen
näkökulmasta kurjaa, että jää pois
jostain tärkeästä ja kaikkia uskontoja
ei voida tasapuolisesti huomioida uskontojen kirjon lisääntyessä. Lasten
on viisasta olla mahdollisimman paljon yhdessä.
Erilaisuutta hoidetaan nyt siis
niin, että yritetään olla mahdollisimman paljon samanlaisia. Tasapäistämisen varmistamisessa ollaan vielä
kuitenkin aivan alkeellisella tasolla.
Lapset pahoittavat mielensä, kun
toisella on erilainen lippis kuin toisella. Tarvitaan kaikille samanlaiset
alakoulupuvut. Toisilla on vain yksi
vanhempi, tai ei biologista vanhempaa ollenkaan. Siirretään lapset yhteiseen vanhemmuuteen. Kaikki eivät
puhu kotona samaa kieltä, viralliseksi

kieleksi pitää nopeasti nostaa maailmankieli esperanto.
Mielensä pahoittamisen vastustaminen on Suomessa keskeinen kasvatusohje. Tässä on silti yhä parantamisen varaa. Runomitta ruokalorussa
on selvä viesti siitä, että runomittaa
suositaan ohi suorasanaisen kerronnan. Osalla lapsista on vaikeuksia
hahmottaa runoja. On siirryttävä selkokieleen.

Erilaisuutta hoidetaan
nyt siis niin, että
yritetään olla
mahdollisimman
paljon samanlaisia.
MARKKU ORSILA, johtava kappalainen

Myös matematiikkaa näytetään
syrjivän ruokaloruissa. Joka toinen
päivä kannattaisi ruokalorun sijasta
opetella yhteenlaskua pienillä kokonaisluvuilla. Matematiikka on kaikkein katsomusneutraalein kouluaine.
Hyvin voitaisiin aloittaa ruokailu
laskemalla 2+2=4. Se on oikea kalapuikkojen määrä ja yhteenlaskettu
luku osoittaa sielun tyhjyyden.

Markku Orsila
markku.orsila@evl.fi
Ps. Kannatan lämpimästi syrjinnän estämistä varhaiskasvatuksessa. Eikä aihe
ole helppo. Minusta hyvin voidaan lukea
samassa hetkessä vaikka eri uskontojen
ruokarukouksia. Silloin sanotaan: ”Tänään aloittaa islamin perinteen mukainen rukous, sitten tulee kristittyjen rukous ja lopuksi uskonnottomien loru.”
Pelkät lorut ovat ontto korvike niille,
jotka yhä haluavat rukoilla. 

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.

