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S

einäjoki var en del av Storkyro kyrksocken,
från vilken Ilmajoki utträdde och bildade
en egen kyrksocken 1516 och församlingen
grundades 1532. De få bönderna i Seinäjoki var
medlemmar i Ilmajoki församling. Seinäjoki och
Nurmo grundade ett gemensamt predikogäll
1766, en kapellförsamling 1816. Samexistensen
varade till 1863, då Seinäjoki blev ett kapellag
underställt Ilmajoki och år 1900 inleddes verksamheten som pastorat.
Redan på 1920-talet fanns planer på att uppföra en ny kyrka i Seinäjoki, men tomten överläts
som tomt för länssjukhuset. En ny tomt för
kyrkan reserverades i köpingens nya detaljplan
på Larvala gårds åkrar.
I slutet av 1940-talet började man förbereda
byggandet av kyrkan genom att bland annat
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reservera medel i kyrkans byggnadsfond och på
1950-talet utsåg kyrkofullmäktige en byggnadskommitté för kyrkan. 1951 ordnades en öppen
planeringstävling och man fick 45 tävlingsbidrag.
Kommittén hade rätt att välja ritningarna bland
antingen de belönade eller inlösta skisserna.
Förslaget ”Korset på slätten” som fanns bland
de inlösta bidragen motsvarade enligt priskommittén bäst de synpunkter som församlingen
hade lagt fram. Förslaget visade sig vara ett arbete
av Alvar Aalto och hans assistenter.
Byggarbetena kunde inledas först år 1957. I
anknytning till byggprojektet hade även funnits

en stiftfråga – ursprungligen var den nya kyrkan
i Seinäjoki avsedd att bli domkyrka, men Lappo
utsågs till centralort för det nya stiftet.
Även om lånemarknaden var bra såg det ut
som att byggandet av klockstapeln, det vill säga
korstornet, skulle skjutas på framtiden. Församlingen ordnade en extra och frivillig kyrkoskattsavgift och intäkterna från den användes till att
bygga korstornet.
Kyrkan invigdes den 10 april 1960. Lakeuden
Risti (”Korset på slätten”) blev kyrkans etablerade
namn och utgör den första delen av Seinäjoki
förvaltnings- och kulturcenter som Alvar Aalto

planerade. Detta kompletterades senare med
ett stadshus, ett församlingscenter, ett bibliotek,
statens ämbetshus och en stadsteater.
Den totala volymen för Korset på slätten är
20 680 m³ och golvytan uppgår till 1 645 m². I
kyrksalen finns 1 100 sittplatser och dessutom
cirka 100 platser på orgelläktaren.
På kyrkogården kan man ordna utomhusevenemang för vilka det finns en plats för ett
utomhusaltare invid kyrkans huvudentré.
I samband med kyrkan finns ett kapell med
45 platser för dop, bröllop och motsvarande förrättningar. Sakristian finns i kyrkans östra gavel,
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bakom altaret.
Skulpturen ”Livets källa” vid foten av
klocktornet och kapellets glasmålning ”Södra
österbottens floder” är donationer till församlingen och designade av Alvar Aalto. Han har
även designat kyrkotextilierna i de fem liturgiska
färgerna. De har tillverkats av textilkonstnär
Ellen Alakanto. Kyrkans nattvardskärl av silver
är de enda silverföremål som Aalto designade.
Detaljerna i kyrkan, lampor mm. har också
designats av Aalto. I orgelfasaden har han beaktat
en självständig gruppering av olika stämmor. Den
elpneumatiska orgeln har 53 stämmor och har
tillverkats enligt Werk-principen vid Kangasalan
Urkutehdas. En grundläggande renovering av
orgeln, som ursprungligen hade 52 stämmor,
genomfördes åren 2005–2006 och då lade man
till ännu en stämma.
Golvet i koret, altarbordet, altarringen och
predikstolen är av vit och grå italiensk marmor.
Kyrkbänkarna är av rödfuru från norra Karelen.
Konstruktionerna för Korset på slätten och
det 65,1 meter höga hissförsedda klocktornet är
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av tegel och stålbetong och fasaderna av vitslammade tegel. Fundamenten och kapellets fasader
är beklädda med slipad, svart granit.
En betydande del av kyrkcentret består av
det församlingscenter som stod färdigt år 1966
och planerades av Alvar Aalto. Centret omringar
den stegvis stigande gården väster om kyrkan.
Byggnadens volym är 11 000 m³ och den totala
våningsytan uppgår till 3 300 m².
Innanför församlingscentrets huvuddörr
öppnar sig en ljus entré varifrån man kommer till
den nedre salen och till församlingssalen med
250 platser. På orgelläktaren finns dessutom 50
platser. Församlingssalens orgel med 10 stämmor
har tillverkats av Hans Heinrich från Maksamaa.
Bänkarna i församlingssalen är av rödfuru från
norra Karelen, väggpanelerna, reliefen till vänster
om altarutrymmet och altarkonstruktionerna är
av rödbok.
I församlingscentret finns klubb-, konferensoch möteslokaler av olika storlekar på tre olika
våningar. Från kyrkotextiliernas förvaringsrum
i källarvåningen och från korridoren på andra
våningen kommer man till kyrkan.

Koulukatu 24
60100 Seinäjoki
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S

einäjoki stads första egna kyrka – som fick
namnet Törnävä kyrka efter att kyrkan Lakeuden Risti stod färdig – byggdes som krutmagasin
för Östermyra krutfabrik år 1827. När kruttillverkningen vid fabriken upphörde och magasinet stod tomt köpte den dåvarande ägaren till
Östermyra herrgård, Gustav August Wasastjerna,
magasinet på auktion.
Han påverkade även starkt att Seinäjoki utträdde ur Lappo kapellförsamling som hade bildats
tillsammans med Nurmo och efter två ansökningar
erhöll han tillstånd att grunda en egen kapellförsamling underställd Ilmajoki församling år 1863.
Ändringsarbetena hade planerats redan innan
man fick tillstånd att grunda kapellförsamlingen
och arbetena framskred så snabbt att kyrkan
kunde invigas år 1864. Samtidigt prästvigdes för-

8

samlingens första egna präst, kaplanen Salomon
Hirvinen.
Ändringarbetena planerades av länsarkitekten
C.A. Setterberg. Krutmagasinets vakttorn förhöjdes betydligt när det byggdes om till kyrkans
klocktorn. I den högra gaveln byggdes en sakristia.
Altartavlan ”Jesus i Getsemane” från år 1877
är den första altartavlan av konstnären Alexandra
Frosterus-Sålt från Vasa.
Den dekorativa altartavlan och predikstolens konstruktion samt fönstren och dörrarna i
spetsbågsstil präglar kyrkans arkitektur främst
som gotisk. Bänkarna och dekorationerna med
korsblommor på takets stödkonstruktioner är
även karakteristiska på stilen.
Även den ursprungliga orgelringen från år
1904 är en fortsättning på korsblomstemat.
Ringen förvarades i den moderna orgeln med 21
stämmor, byggd på 1960-talet. Orgelns maskineri
är mekaniskt och tangentbordet är försett med
ett elektriskt registermaskineri.
I kyrkan och på orgelläktaren finns cirka 550
sittplatser.
Ett flertal reparationer har utförts i kyrkan
under årens lopp. Luftvärmen orsakade stora
problem och de snabba temperaturändringarna
ledde till skador på orgeln och väggarnas rappning. År 1986 installerades elvärme i kyrkan och
även bland annat bänkvärmare. Hela kyrksalen

målades i ursprungliga färgnyanser, bänkarna
ådrades och bladguldet på dekorationsmålningarna förnyades.
Kyrksalens kaminer har bevarats som en del
av inredningen.
Kyrkans fasad målades år 1989 och tornets
tak med kors förnyades år 1997.
I Törnävä kyrka förekommer ett regelbundet
gudstjänstliv och den är en mycket populär
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vigselkyrka.
Bredvid Törnävä kyrka grundades en begravningsplats när kapellförsamlingen inledde
sin verksamhet år 1863. Begravningsplatsen har
utvidgats tre gånger. I hjältegravarna vilar 166
stupade soldater. Stupade i frihetskriget 1918
är begravda i områdets västra gavel. Av dem är
åtta från Seinäjoki och 41 är okända soldater
som hade hämtats till Seinäjoki för identifiering,
eftersom huvudstaben fanns på orten.
Ett minnesmärke över frihetskriget avtäcktes
år 1921 och ett minnesmärke över vinter- och
fortsättningskriget år 1952. ”Rukoileva sotilas”
(”Bedjande soldat”) har skulpterats av Oskari
Jauhiainen. Dessutom finns det på begravningsplatsen ett gravområde för dem som dött för sin
övertygelse och ett minnesmärke avtäcktes där
år 1950.
I närheten av Törnävä kyrka finns ett
begravningskapell-krematorium som stod färdigt
år 1979 och som är planerat av Arkkitehtitoimisto Heikki Taskinen Oy. I byggnaden finns ett
stort och ett litet begravningskapell, förvaringsutrymme för avlidna, krematorium och rum för
överlåtande av urnor.
Bredvid begravningskapellet finns en
urnlund, vars minnesmärke har planerats av församlingens parkchef Eero Virtaniemi. Han utförde
även miljöplanen för begravningskapellet.
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Ruukintie 157
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N

urmo var under tidig medeltid även en del
av Pohjankyrö kyrksocken och när Lappo
blev pastorat år 1581 ingick Nurmo i detta som
byn Ylinurmo.
Nurmoborna uppförde år 1727 ett predikohus utan tillstånd, en långhuskyrka för cirka
200 personer. Domkapitlet och Lappoborna
gav inte tillstånd för att grunda en församling
till Nurmoborna som saknade både kyrka och
präst. Ansökan inlämnades på nytt år 1730, utan
resultat. Invånarna i Seinäjoki kom med och år
1765 beviljade kungen ansökan. År 1766 erhöll
den första prästen i Nurmo och Alaseinäjoki
fullmakt av domkapitlet. Predikohuset som hade
byggt utan tillstånd vigdes till kyrka och år 1770
stod klockstapeln byggd av Antti Hakola från Ala-
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härmä färdig. Vindflöjeln på klockstapelns tak har
tillverkats och donerats av torparen och smeden
Gabriel Kaunismäki år 1878.
Antti Hakola erbjöds mera arbete när predikohuset blev för trångt och man började bygga en
ny kyrka. Kyrkans grund och stenfot blev klara år
1778 och då Antti Hakola avled fortsatte hans son
Kaapo byggarbetet. Kyrkan stod färdig år 1779.

Nurmo och Seinäjoki blev kapellförsamling under Lappo församling år 1816. År 1863
grundade Seinäjoki en egen kapellförsamling
under Ilmajoki pastorat och år 1879 blev Nurmo
en självständig församling. Den första kyrkoherden var Albert Emil Tallroth (senare Honkajuuri)
1882–1890.
Vid församlingssammanslagningen år 2009

blev Nurmo en kapellförsamling under Seinäjoki
församling.
Nurmo kyrka har reparerats ett flertal gånger
under årens lopp. Den byggdes bredvid det gamla
predikohuset, runt om den finns en liten begravningsplats som har utvidgats flera gånger.
De ursprungliga fönstren var mindre än de
nuvarande och kyrkan var målad röd. Kyrkan
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målades i sin nuvarande ljusa färg år 1913.
Kyrkans innerhöjd från golv till mittkupol
är 10 meter. Kyrkans farstu byggdes år 1825. I
kyrkan finns cirka 600 sittplatser.
Man har nu försökt återställa kyrkans
ursprungliga interiör. Predikstolen är byggd
av Samuel Köhlström år 1782. Predikstolens
5-armade ljusstake är från år 1795. Den första
inomhusmålningen i kyrkan gjordes av kyrkomålare Johan Tilen och predikstolen samt
kantornamenten i taket och på väggarna enligt
hans modell är från år 1787. Kyrkomålaren Juho
Koskiniemi målade gardiner i fönstren, ornamenten på väggarnas övre delar samt tavlan "Kylväjä”
(”Såningsmannen”) år 1844. Konstnären Frans
Hiivanainen målade tavlorna ”Hyvä paimen” (”Den
goda herden”) och ”Tuhlaajapoika” (”Den förlorade
sonen”) år 1914.
Altartavlan är konstnären Väinö Hämäläinens
verk ”Jeesus ja samarialainen nainen” (”Jesus och
den samaritiska kvinnan”) från år 1914.
Altarväggens glasmålning donerades av chefdirektören Mauri Honkajuuris familj år 1948. År
2016 kompletterades kyrkans konstsamling med
ett målat dopträd invid den västra ingången där
barn som döps får sitt namn på ett löv. Dopträdet
av Merja Loppi uttrycker tanken på livets träd.
Enligt den kyrkoarkitektur som bygger på teologi
har till och med dopfuntens plats i kyrkosalen
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varit i närheten av kyrkans västra huvuddörr. Kyrkans västra dörr är ”Kristus-dörren” genom vilken
man går in i kyrkan mot ”Guds riktning”, öster.
Vid dopet börjar den kristnas resa mot altaret.
Kyrkans nuvarande orgel är från år 1984 och
byggd av orgelfabriken Hans Heinrich. Den har 25
stämmor, två pipverk och två klaviaturer.
Kyrkan exteriör och interiör renoverades år
1979. I samband med reparationerna strävade
man efter att värna om kyrkans ursprungliga utseende. Samtidigt skaffade man nya kyrkotextilier,
designade av konstnären Kerttu Vihko-Voipio.
År 2015 reparerades kyrkans sakristia och
sanitetsutrymmena förbättrades.
Kapellet i närheten av kapellet är numera
förvaringsutrymme för avlidna. Det byggdes år
1928. Bredvid kyrkan finns hjältegravarna, där
man bland annat år 1921 avtäckte ett minnesmärke för kriget år 1918, en änglastaty skulpterad av
Kalervo Kallio från år 1951 samt en minnessten
för den stora hungersnöden på 1860-talet.
164 minneskors över stupade soldater
påminner om de förluster som kriget orsakade. I
striderna vid Äyräpää den 5 mars 1940 stupade
39 personer från Nurmo på en enda dag.
På klockstapelns vägg finns en fattigpojke
skulpterad av Heikki Mikkilä från år 1840.
Församlingslivet i Nurmo är typiskt sydösterbottniskt och kyrkans väckelserörelser har gjort

en stor insats för detta. Den berömda predikanten
Niilo Kustaa Malmberg har haft en stor inverkan
på församlingens historia. Nurmo är välkänt som
ett område med väckelserörelser.

Nurmonjoentie 17
60550 Nurmo
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I

Peräseinäjokis kyrkohistoria inkluderar att
under tidig medeltid höra till Pohjankyrö
kyrksocken, senare till Ilmajoki. År 1798 blev
Peräseinäjoki kapellförsamling under Ilmajoki
och från och med år 1882 var den en självständig församling fram till sammanslagningen med
Seinäjoki år 2005. Idag är Peräseinäjoki en av
Seinäjoki församlings funktionsmässigt självständiga kapellförsamlingar.
Den första kyrkan började byggas år 1784 och
stod färdig redan innan man erhöll kapellrättigheterna år 1798. Kyrkklockorna är gjutna 1799 och
1859. De kallar ännu människorna till gudstjänst.
Den nuvarande kyrkan som stod färdig år
1892 och har fått namnet Pyhän Paavalin kirkko
(S:t Paulus kyrka). Man började bygga kyrkans
stenfot och lägga grunden fastän man ännu inte
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hade fått ett officiellt tillstånd till detta. Kyrkan
planerades av länsarkitekten Ivar Aminoff och
som byggmästare fungerade Juho Karjanlahti
från Haapajärvi. Predikstolen och läspulpeten
tillverkades av Sameli Ketola.
Kyrkan som representerar snickarstil är en
korskyrka med tre läktare, byggd av trä. Längden
från öster till väster är 31 meter, bredden är 23,3
meter vid korset och 14,5 meter vid de raka
delarna, Korsets bredd är 11,5 meter och kyrkans
höjd 21,3 meter. Måtten är inomhusmått och
inkluderar inte farsturna (vapenhusen). Sakristian
finns i kyrkans östra gavel. Kyrkans torn, klockstapeln, är 38 meter högt. Kyrkan rymmer nästan
1 000 gudstjänstbesökare.
Altartavlan som föreställer Kristi uppståndelse
är från år 1905. Den har målats av konstnären
Alexandra Frosterus-Sålt från Vasa.
Den första orgeln med 15 stämmor köptes
till kyrkan år 1897 och de reparerades år 1921.
Den nuvarande mekaniska orgeln är tillverkad av
Kangasalan urkutehdas år 1964. Den är försedd
med 22 stämmor.
Takkronorna i mittskeppet är från början av
1900-talet. De var ursprungligen ljuskronor. Kronorna vid altaret donerades av J.G. Annalas stiftelse
i mitten av 1960-talet. Altarets sjuarmade ljusstake
donerades år 1920 av Maria och Juho Lammi.
Bredvid huvuddörren sträcker en fattiggubbe
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tillverkad av Heikki Mikkilä ut sin hand. Snickaren Sulo Lohjelmi har tillverkat dopfunten. Dopoch missionsljusstaken är tillverkad av smeden
Toivo Puukka.
Under den södra läktaren finns ett votivskepp
tillverkat i slutet av 1800-talet, det vill säga en
miniatyr av ett segelfartyg som kyrkan har erhållit
som donation. Dessa donerades till exempel av
personer som överlevt ett skeppsbrott och de är
sällsynta i kyrkor i inlandet. Matti Laine reparerade skeppet med namnet Teekla och man antar
att det är tillverkat av Johan Jaakonpoika Valkava.
Församlingshemmet i närheten av kyrkan
byggdes år 1972 och genomgick en grundläggande renovering år 2007. Från hörnfönstret i den
utbyggda salen öppnas idag en utsikt mot kyrkan
och hjältegravarna.
Vid sidan av de soldater som stupade år
1918 har 223 soldater som stupade i vinter- och
fortsättningskriget fått sin sista viloplats i hjältegravarna. Minnesmärket över de stupade har
skulpterats av Kalervo Kallio år 1953.

Kirkkotie 2
61100 Peräseinäjoki
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Y

listaro ingick i Pohjankyrö kyrksocken, men
har fungerat som kapellförsamling under
Isonkyrö redan från och med år 1658. År 1859
blev Ylistaro en självständig församling och vid
sammanslagningen av församlingen år 2009 åter
en kapellförsamling under Seinäjoki församling.
Den första kyrkan i Ylistaro byggdes år 1658
även om man inte hade erhållit byggnadstillstånd.
Följande år förbjöd domkapitlet gudstjänster där,
men på begäran av invånarna i Ylistaro erhöll
man tillstånd några månader senare. År 1661 anhöll man om att få en egen präst. De initiativrika
invånarna i Ylistaro byggde även på eget bevåg
en klockstapel till kyrkan på 1690-talet.
Inom knappt hundra år blev kyrkan för liten
och den nya kyrkan stod färdig år 1748, klockstapeln år 1775.
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Redan på 1840-talet började det bli trångt
om utrymme i kyrkan och man började göra upp
planer för en ny kyrka. Eftersom Ylistaro var en så
kallad kejserlig socken hade kejsaren mer beslutanderätt än vanligt, även vad gällde byggandet
av en kyrka. Invånarna i Ylistaro planerade att
bygga en träkyrka, men kejsaren gav order om att
kyrkan skulle byggas av sten.
Under många år diskuterade man bland annat
kyrkans placering. Statsarkitekten E. Lohrmann
utarbetade ritningarna år 1846 och samma år
anställdes Juho Kuorikoski som byggmästare.
Kyrkan stod färdig år 1850 och invigdes av

ärkebiskop Edvard Bergenheim på Kristi himmelsfärdsdag den 20 maj 1852.
Ylistaro kyrka representerar bland en av de
första i Finland det inledande skedet av nygotiken. Kyrkan är den tredje största i Finland efter
Kerimäki kyrka och Johanneskyrkan. Kyrkan är
59 meter lång och 26 meter bred. Huvudkorset
når upp till en höjd av 52 meter. Efter renoveringsarbetet på 1970-talet finns det numera
2 500 sittplatser i kyrkan. Tidigare var de ett
hundra flera.
Den ”Ståtliga kyrkan” som syns långt ut över
slätten blev synligare än vad man var van vid.

Man har till och med diskuterat möjligheten att
ritningarna för Ylistaro och Vasa kyrka skulle ha
blivit ombytta. Ylistaro var ändå vid den tiden
den största finskspråkiga kapellförsamlingen med
cirka 8 000 invånare. Det måste finnas plats för
alla i kyrkan.
Byggnadsmaterialen sten och tegel gör
kyrkan ännu mer imponerande. Lösningen var
även brandsäker med tanke på att man vid den
tiden använde ljus för belysning och värmde upp
kyrkan med vedeldning. Tornets yta består delvis
av tegel, men fasaden utgörs av en ljus, år 1994
förnyad rappning. Under målningsarbetena på
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1970-talet återgick man inomhus till färgsättningen vid början av 1900-talet.
Den välvda kyrksalen indelas med tre läktare
i två våningar på kyrkskeppets båda långsidor.
På väggarna hittar man gotiska valvteman och ett
stort välvt fönster, under vilket man kan se en
altartavla som föreställer Kristi förklaring, en målning a v Adolf von Becker från år 1888. Till följd
av en översättning av Hieronymus på 300-talet
har Mose fått horn på altartavlan i Ylistaro kyrka.
Ordet förklaring/strålning påminner mycket om
ordet horn på hebreiska (2. Mos. 34:29).
Vid kyrkans 100-års jubileum 1952 tog man i
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bruk orgeln med 54 stämmor byggd av Kangasalan urkutehdas. Orgelns celestastämma är en
donation av personer hemma i Ylistaro, numera
bosatta i USA. Ryggpiporna framme är mekaniska, i övrigt är huvudorgeln elpneumatisk.
På orgelläktaren finns freskerna ”Uusi virsi”
(”Ny psalm”) och ”Vanha virsi” (Gammal psalm),
målade av konstnären Urho Lehtinen. En mässhake från medeltiden, en Bibel från år 1642 som
testamentgåva, den gamla kyrkans krucifix vid
altaret och ett självporträtt målat av Isonkyrö
kyrkoherde Isak Brenner år 1661 utgör kyrkans
dyrgripar. I sakristian finns även en flerarmad ljus-

stake, donerad av kejsaren med kejsarens signatur
på ljusstakens fot: en dubbelörn och ett sigill.
De flesta av kyrkornas fattiggubbar har
tillverkats i början av 1800-talet och många av
dem föreställer krigsinvalider från Finska kriget
1808–1809. Detsamma gäller för Ylistaros fattiggubbe från år 1836. Gubbens dräkt påminner om
soldatuniformen från Finska kriget. Gubben stod
ursprungligen vid kyrkans yttervägg, men i början
av 2000-talet var gubben föremål för illdåd. Penningskrinet rånades och någon slog halva huvudet
av fattiggubben med en yxa. Efter reparationen
flyttades fattiggubben till kyrkans vapenhus. De

insamlade medlen används enligt den ursprungliga tanken med fattiggubben för diakoniarbete.
Kyrkans historia inkluderar även en brand:
På kvällen den 30 maj 1954 slog blixten ned i
kyrkans torn, enligt ögonvittnen ”till och med
flera gånger” och orsakade en brand. Tack vare
invånarnas och brandkårernas insatser kunde
branden begränsas till tornet som eldhärjades
svårt. Även den nya orgeln fick vattenskador.
Reparationerna utfördes snabbt och redan på
hösten samma år var tornet ännu stiligare, 2,5
meter högre än tidigare.
Ylistaro kyrka är en del av det på riksnivå
värdefulla landskapet kring Kyro älv. De tidigare
kyrkorna fanns på platsen för den äldsta begravningsplatsen, vars mittersta del nu utgör platsen
för hjältegravarna. Minnesmärket över frihetskriget har skulpterats av konstnären Eljas Ilkka,
minnesmärkena över vinter- och fortsättningskriget och de tidigare kyrkorna har skulpterats av
konstnären Kalervo Kallio.
Söder om kyrkan finns församlingshemmet från
år 1974 och pastorskansliet från år 1986, båda
planerade av arkitektbyrå Aulis Jääskeläinen.

Lapuantie 138 eller Tuulivuorentie 1
61400 Ylistaro
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K

itinoja bykyrka togs i bruk domsöndagen
den 23 november 1952. Ärkebiskop Ilmari
Salomies invigde kyrkan assisterad av 11 präster.
Kyrkan planerades av arkitekt Kauno S. Kallio
genom att han ändrade sina tidigare ritningar
för Ilmajoki begravningskapell. Kyrkan byggdes
huvudsakligen med bybornas egna krafter som
talkoarbete och med hjälp av donationer.
Begravningsplatsen grundades redan år 1946
och den invigdes den 27 december 1946 av
prosten Arvi Malmivaara.
Församlingens dåtida kyrkoherde, prosten
Arvi Malmivaara målade och donerade kyrkans
första altartavla. Den föreställer Kristi himmelsfärd. Tavlan finns idag på kyrksalens sidovägg.
Den nuvarande altartavlan har målats och donerats av professor Veikko Vionoja. Motivet är Jesus
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välsignar barnen i Kitinoja landskapet.
Fönstret i kyrkans främre del pryds av en
glasmålning av konstnären Pekka Jauhiainen. Den
föreställer kvinnor på väg till korset på Golgata.
Bykyrkoföreningen ansvarar för underhållet av
kyrkan och begravningsplatsen och kyrkan sköts
huvudsakligen genom frivilligt arbete. Seinäjoki
församling betalar hyra för kyrkan till föreningen.
I kyrkosalen finns 250 sittplatser. I nedre
våningen finns en församlingssal och ett kök. I
salen hålls söndagsskola, familjefester och många
andra tillställningar. Festarrangemangen sköts på
eget initiativ.
År 1969 skaffade man en orgel med 8 stämmor till kyrkan. Den är tillverkad av Veljekset
Tuomen urkurakentamo i Sotkamo. Kyrktextilierna har designats av Kerttu Vihko-Voipio från
Ylistaro.
Fattigpojken på kyrkogården har skulpterats
av Oiva Kentta med elever.
Man firar i genomsnitt gudstjänst i kyrkan
varannan söndag.
Kyrkan finns på en kulle som kallas Myllykallio. Den har fått sitt namn av att det i tiderna
på platsen fanns Rintatalos vindmölla, där man
malde säd så att människorna i omgivningen
kunde baka sitt bröd. På samma sätt delar bykyrkan ut livets bröd till en vid omgivning genom att
så Guds ord och genom sakramenten.

Med sin verksamhet förenar kyrkan byarnas
invånare ännu idag. På kyrkklockan i klockstapeln finns orden ”Palvelkaa Herraa ilolla” (”Tjäna
Gud med glädje”).

Kitinojantie 691
61470 Kitinoja
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(T ö r n äv ä)

S

ödra österbottens sjukvårdsdistrikt äger och
underhåller sjukhusets kyrka. Fastigheten
stod färdig som begravningskapell år 1950 och
invigdes som kyrka år 1964.
I sjukhusets hålls en kort mässa varje söndag
klockan 10 och en torsdagsandakt varje torsdag
klockan 14.30. Dessa är främst avsedda för patienterna och på patienternas villkor, men öppna
för alla.
Sjukhusets kyrka är ett kyrkrum med orgel
och cirka 80 sittplatser.

Seuralantie
60220 Seinäjoki
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H

onkiniemi kyrka finns på Honkiniemi lägeroch kurscenters område, 15 km från Ähtäri
centrum.
Honkiniemi kyrka stod färdig år 1999. Kyrkan
är en timmerkyrka, planerad och uppförd av
Honkarakenne. Kyrkan med sitt landskapsaltare känns lugnande och hämtar Guds skapelse
närmare kyrkobesökaren genom den levande
sjöutsikten som ändras enligt årstiderna.
Under sommaren är vägkyrkans dörrar öppna
och erbjuder en annorlunda rastplats under resan,
vare sig det gäller en arbets- eller semesterresa.
I Honkaniemi kyrka finns cirka 180 sittplatser.
Egna sidor för Seinäjoki församlings lägercenter på www.leirikeskuspalvelut.fi.

Honkiniementie 150
63700 Ähtäri
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Å

r 1995 fick församlingen ett strandområde
vid sjön Kalajärvi, delvis som en privat donation, delvis med hjälp av ett markköp. På våren
stod Ahonniemi lägercenter färdigt på området.
Lägercentret består av en huvudbyggnad med undervisningsutrymmen, kök, matsal och kontor, en
inkvarteringsbyggnad med plats för 40 personer
samt en bastubyggnad med gillestuga.
På våren 2006 stod ett kapell färdigt på
Ahonniemi. Det byggdes ursprungligen av en
timmerbyggnad som hade fungerat som ria vid
prästgården. Lägerkapellet betjänar särskilt
lägrens andaktsliv men det kan även användas
för till exempel familjefester. Det fungerar till
exempel som en idyllisk vigselkyrka. I kapellet
finns sittplatser för 50 personer.
I lägerkapellet finns en predikstol från den
gamla kyrkan i Peräseinäjoki och även andra
gamla föremål.

Matinpolku 16
61180 Haapaluoma
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Altartavlorna i Törnävä (1877) och Peräseinäjoki (1904) kyrkor har målats av Alexandra
Frosterus-Sålt (f. 1837 i Ingå, d. 1916 i Vasa). Hon
var en finsk konstnär som är speciellt känd för sina
altartavlor. I Törnävä kyrka finns hennes första
altartavla. Därefter målade hon altartavlor i den
närliggande regionen, bland annat i Jalasjärvi
(1906), Ilmajoki (1878), Kauhava (1882), Alahärmä
(1904). Under sin karriär målade hon åtminstone
68 altartavlor. Alexandra Frosterus-Sålt var
Finlands första kvinnliga lärare i en ritskola och
hon var även bildkonstnär. Hennes arbeten ingår
bland annat i presidentslottets kejserliga samling.
Hon blev änka som ung och klarade av att försörja
sin familj med konstnärligt arbete.
Elden hotade Peräseinäjoki kyrka vid den
stora branden i kyrkobyn år 1932. Begravningskapellet i närheten av kyrkan förstördes, men
kyrkan klarade sig undan branden.
276 steg leder upp till utsiktsplatsen i tornet
till Lakeuden Risti och i tornet finns tre klockor,

den tyngsta väger 1 828 kg, den mellersta 1 191
kg och den minsta 841 kg. Höjdskillnaden för
kyrkosalens golv, från kyrkans bakre kant till
altaret, är 60 centimeter.
Nurmo kyrkas altartavla Jesus och den
samaritiska kvinnan är den första altartavlan med
detta motiv som har målats i Finland. Väinö
Hämäläinen målade tavlan år 1914. När en brand
hotade kyrkan på påskannandagen 1924, togs
altartavlan ur ramen och fick några mindre
knivspår i kanterna.
I koret i Ylistaro kyrka finns ett faksimil av
den gamla Bibeln, Coco Pyhä Raamattu Suomexi
från år 1642. Biblia från år 1642 är ett imponerande verk, både vad gäller storlek och utseende.
Ylistaro församling har fått Bibeln som donation.
Ändringsarbetena av Törnävä kyrka och
grundandet av en kapellförsamling är till stor del
ett resultat av patronen på Östermyra herrgård,
Gustav August Wasastjernas energiska arbete. I

kyrkans historik från år 1984 skriver kyrkoherde
Jussi Salo: ”Församlingsmedlemmarna kunde inte
på något sätt påverka den kommande kyrkans
placering och storlek. En sådan specialsituation
gjorde att saken snabbare och enklare kunde föras
vidare. Man behövde inte debattera om kyrkans
placering.” Det fanns dock motståndare. En del av
församlingsmedlemmarna vägrade komma till den
nya kyrkan och besökte fortfarande Nurmo kyrka.
Wasastjerna betalde kyrkoavgifter för deras del
under många år.
Många präster har arbetat i olika församlingar
inom området för dagens Seinäjoki församling.
Seinäjoki kapellförsamlings första egna präst
Salomon Hirvinen var senare den första kyrkoherden i Ylistaro, den första kyrkoherden i Seinäjoki,
E.K. Koskimies var senare kyrkoherde i Nurmo.
Under Seinäjoki kapellförsamlings första år skötte
prästen i Nurmo även uppgifterna för kaplanen i
Seinäjoki.
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I

kyrkorna Lakeuden Risti, Nurmo Peräseinäjoki
och Ylistaro finns ett dopträd där man i samband med förbönen på söndagar fäster de döpta
barnens namn. Träden har rests under åren 2015
och 2016.
Trädet i Peräseinäjoki kyrka har designats
och tillverkats av barnledaren Terhi Katila, som
inledde planeringsarbetet genom att samla information om tanken bakom dopträd. Den slutliga
formen fastställdes tillsammans med den ledande
kaplanen Markku Ylinen. Dopträdet är tillverkat
av faner.
Dopträdet i Lakeuden Risti har designats av
byggnadsarkitekt Kirsti Eloniemi, trädelarna har
tillverkats av Puusepänliike Hirvelä och tyget av
textilkonstnär Henna Mantere.
Dopträdet i Ylistaro kyrka har designats av VD
Sakari Rintamäki vid Johan Oy och av hans dotter
Henna Rintamäki. Trädet tillverkades av Johan
Oy:s snickare och målare.
Dopträdet i Nurmo kyrka har målats på kyrkans
vägg. Det har målats av barnledaren Merja Loppi.
Löven på dopträdet tas bort en eller flera
gånger om året och föräldrarna kan lägga barnets
löv från dopträdet bland minnessakerna.
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lakeuden risti

nurmo kyrka

peräseinäjoki kyrka

ylistaro kyrka

O

mrådet för den nuvarande
Seinäjoki församlingen har
under tidig medeltid utgjort en del av
Pohjankyrö kyrksocken.
Seinäjoki är centrum för det
finskspråkiga Södra österbotten och
församlingen är landskapets största,
enligt medlemsantal den tredje
största i Finland. Medlemsantalet
överstiger 51 500 – invånarantalet i
Seinäjoki överstiger 61 000.
En kommun- och församlingssammanslagning mellan Seinäjoki och
Peräseinäjoki genomfördes år 2005
och samtidigt anslöts delar av byarna
Honkakylä, Lehtimäenkylä och
Ojajärvenkylä i Ilmajoki till Seinäjoki.
År 2009 genomfördes en kommunoch församlingssammanslagning
där Seinäjoki, Nurmo och Ylistaro
sammanslogs.

Församlingen består av fyra funktionsmässigt självständiga områden,
Seinäjoki regionförsamling samt
Nurmo, Peräseinäjoki och Ylistaro
kapellförsamlingar. Förvaltning och
ekonomi är gemensamma.

Lakeuden Risti
("Korset på slätten")
En modern kyrka, byggd av tegel och
stålbetong, slammad och vitmålad.
* stod färdig 1960
* planerad av Alvar Aalto
* istället för altartavla finns
ett stort kors vid altaret
* orgel har 53 stämmor, är elpneumatisk och tillverkad av Kangasalan
urkutehdas 1960, genomgick en
grundläggande renovering 2012.

Törnävä kyrka

Peräseinäjoki kyrka

Ombyggd från ett krutmagasin (tillv.
1827) till kyrka genom att förhöja
vakttornet och förstora fönstren
* stod färdig 1864
* ändringen planerades av
C.A. Setterberg
* altartavla ”Jesus i Getsemane” av
Alexandra Frosterus-Sålt, 1877
* den mekaniska orgeln har 21
stämmor, tillverkad av Hans Heinrichin urkurakentamo

Korskyrka av trä i snickarstil
* stod färdig 1892
* planerad av Ivar Aminoff
* altartavla ”Kristi himmelsfärd”
av Alexandra Frosterus-Sålt, 1905
* orgel med 22 stämmor, tillverkad
av Kangasalan urkutehdas, 1964

Nurmo kyrka
Korskyrka av trä
* stod färdig 1779
* byggd av Antti och Kaappo Hakola
från Alahärmä
* altartavla ”Jesus och den samaritiska
kvinnan” av Väinö Hämäläinen, 1914
* orgel med 25 stämmor, tillverkad
av Hans Heinrichin urkurakentamo,
1984

Ylistaro kyrka
Långhuskyrka av trä och sten,
försedd med läktare i två våningar
* stod färdig 1850
* planerad av E.Lohrmann
* altartavla ”Kristi förklaring” av
Adolf von Becker
* orgel med 54 stämmor, tillverkad
av Kangasalan urkutehdas, 1952
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www.seinajoenseurakunta.fi
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