
Pyhää arkea
Kauhavan seurakunnan tiedotuslehti

Tunnemyrskyä. 
”Paljon on itketty, 
mutta välillä on nau-
rettukin.”
Anu Nahkala
anu.nahkala@komiatlehti.fi 

 � Liisan ex-mies asui eron jäl-
keen omillaan, mutta alkoholi-
soituneena tämä turvasi entiseen 
puolisoonsa tarvitessaan ruokaa, 
rahaa tai autokyytiä.

Hyväsydämistä ja nujerrettua 
Liisaa kuormitti myös vanhimman 
pojan alkoholismi lieveilmiöineen.

– Minulla on paljon ystäviä, 
mutta en olisi millään jaksanut il-
man henkistä tukea, jota sain ja 
saan edelleen seurakunnan työn-
tekijöiltä.

Huoli heräsi
Kauhavan seurakunnan henkilö-
kuntaan 1990-luvun lopulla kuulu-
nut diakoni Otto Savolainen huo-
lestui Liisan jaksamisesta, koska 
tunsi tämän perheenjäsenten al-
koholiongelmat päihdetyövas-
tuunsa kautta.

– Otto tapasi käydä luonani. 
Hän kuunteli, ja yhdessä veisa-
simme virsiä ja rukoilimme, Liisa 
muistelee kiitollisena.

Savolaisen siirryttyä Seinäjoel-
le hänen seuraajastaan diakonis-
sa Marja ”Malla” Kosolasta tuli 
vähintään samanveroinen vierellä 
kulkija.

Kasvain aivoissa
– Saatan laittaa Mallalle tai jolle-
kin muulle seurakunnassa viestin, 
että nyt en jaksa, Liisa tunnustaa 
avoimesti.

– He vastaavat herttaisesti vies-
tillä, soittamalla tai tulemalla ko-
tiin käymään.

Epätoivon hetkiä Liisa koki esi-
merkiksi viime syksynä joutues-
saan käymään tuhkatiheään tipu-
tuksessa ja diagnoosi antoi odottaa 
itseään.

Lääkäri Seinäjoella oli vakuuttu-
nut, että potilas paranisi, jos tämä 
unohtaisi alkoholistipoikansa. Lo-
pulta magneettikuvaus paljasi kas-
vaimen.

– Juoksin varsinkin Mallan luo-
na vähän väliä itkemässä, kun ku-
kaan ei tiennyt, mikä minua vai-
vaa. Yhteisestä rukouksesta sain 
voimaa odottaessani leikkausta, 
Liisa kertoo.

Tyhjä kukkaro
Liisa sanoo nojanneensa eniten 
diakoniatyöntekijöiden henkiseen 
ja hengelliseen apuun. Jossain vai-
heessa hänen oli pyydettävä myös 
taloudellista tukea.

– Kun pojalle piti antaa rahaa, si-
tä ei riittänyt enää omaan ruokaan.

”Syömään saa tulla”
Liisa myöntää kumppanuutensa 
seurakunnan väen kanssa muut-

tuneen matkan varrella.
– Nykyään puhumme pääasias-

sa minusta, ja ex-miehen sekä po-
jan alkoholismi on jäänyt taka-
alalle, hän tarkentaa.

– Itsetuntoni on vahvistunut 
paljolti seurakunnan vapaaehtois-
työn ansiosta. Siinä tunnen kelpaa-
vani. Nykyään suljen puhelimen 
yöksi ja pidän itse rahani. Jos po-

jalla on nälkä, syömään saa tulla.
Liisan kasvain on leikattu, ja ter-

veys näyttää palanneen. Rinnalla 
taittaa matkaa turvallinen puoliso.

Käytämme asian arkaluontoisuu-
den takia haastateltavasta keksit-
tyä nimeä.

Alkoholistien omainen löysi tukevat olkapäät

 � Kauhavan alueseurakunnan 
diakonissa Marja Kosola luon-
nehtii diakoniatyötä kulkemisek-
si ihmisen vierellä, kun tämä sitä 
tarvitsee.

– Tarjoamme henkistä ja hen-
gellistä tukea sekä sielunhoitoa ja 
jonkin verran myös taloudellista 
apua lähinnä ruokalahjakorttei-
na, Kosola luettelee.

– Rahan antajana seurakun-
ta on viimeinen luukku, ja sum-
mat, joita jaamme harkintamme 
mukaan, ovat aika pieniä. Tavoi-
te onkin, että ihminen pääsee 
avullamme tukalasta tilanteesta 
eteenpäin.

Alueseurakunnalla on kaksi 
diakoniatyöntekijää ja kaikissa 
kolmessa kappelissa yksi.

– Kuka tahansa voi ottaa mei-
hin yhteyttä esimerkiksi soitta-
malla, lähettämällä sähköpostia 
tai tulemalla toimistoon päivys-
tysaikana, Marja Kosola vinkkaa.

Alahärmässä diakoniatoimisto 
on avoinna maanantaisin ja tors-
taisin kello 9-11, Kauhavalla maa-

nantaina, tiistaina, keskiviikkona 
ja perjantaina kello 9-10, Kor-

tesjärvellä keskiviikkoisin kello 
9–11 ja Ylihärmässä maanantais-

ta torstaihin kello 9–10.

Diakoniatoimistossa joku kuuntelee taatusti

Läheisyys lämmittää. Kun Liisa ja diakonissa Marja Kosola tapaavat, he halaavat. – Halaamme myös lähtiessämme ja kesken juttelunkin, naiset myöntävät nauraen.



Pyhää arkea 2012

Mia Kärkkäinen
mia.karkkainen@komiatlehti.fi 

 � Kortesjärven kappeliseurakun-
nassa on aktiivista kuorotoimin-
taa. Komiat-lehti kysäisi, mistä 
paikallinen lauluinnostus johtuu.

– Meillä on paljon musiikki-ih-
misiä, ja olemme saaneet kuoroi-
hin hyviä vetäjiä, perusteli Kortes-
järven Kirkkokuorossa bassoa lau-
lava Mauri Jokela ja jatkoi pohdis-
kelua.

– Kuoroilla on muutakin toimin-
taa. Esimerkiksi kirkkokuorossa on 
pientä vipinää: teemme retkiä Suo-
messa ja ulkomailla, käymme jou-
luaterialla ja suunnittelemme ko-
kouksissa toimintaamme. Esiin-
tymiset ovat tärkeä osa yhteistä 
tekemistä, ja ne pitävät vireillä har-
joituksia.

Noin 40 vuotta kuoroissa laula-
nut mies totesi vielä, että mukavan 
porukan kanssa on yksinkertaisesti 
myös mukava viettää aikaa. 

Kiitelty vetäjä
Yksi kortesjärveläisten pitämistä 
kuorojohtajista on Kirkkokuo-
roa ja Matkalaiset-kuoroa johtava 
kappeliseurakunnan kanttori Pi-
ret Stepanov.

– Hän on meille tärkeä musiikki-
ihminen: hän säestää meitä ja hal-
litsee monta instrumenttia, on ty-
kätty johtaja eikä laske työaikaan-
sa, kiitteli Mauri Jokela.

– Hän on myös ystävällinen, ja 
hänen kanssaan on helppo tulla 
toimeen, lisäsi 60 vuotta laulanut 
Anja Ritala. Hän on sopraanona 
molemmissa kuoroissa sekä Här-

mäin ja Kortesjärven evankelises-
sa kuorossa ja Lapualla Eläkeliiton 
piirin laulajissa.

– Kuoroissamme on iloisia ih-
misiä, esiintymään pyytämiset ja 
lavalla onnistumiset kannustavat 

jatkamaan.
Lisäksi Kortesjärvellä toimivat 

Vaeltajat, Virta ja Saviruukku. Li-

säksi alueella on muitakin kuin 
seurakunnan kokoonpanoja.

Kortesjärvellä kova innostus laulamiseen

Virta. Gospelryhmä Virta esiintyi Kortesjärven kappeliseurakunnan Pysäkin käyttöönottojuhlassa. Kuvassa Sami Karjalainen, Arttu Koski, Mira Tuhkasaari, Emilia 
Koski, Timo Joensuu, Erkki Sironen ja Inka Palojärvi.

Anu Nahkala
anu.nahkala@komiatlehti.fi 

 � Kortesjärveläinen Seppo 
Ylilammi korostaa olevansa ta-
vallinen syntinen, joka kumartaa 
daamin parketille, kun eläkeläis-
yhdistys isännöi tansseja Härmän 
kuntokeskuksessa.

Halu hypellä humpan tahtiin ei 
silti sulje pois tiivistä yhteyttä seu-
rakuntaan.

– En pidä itseäni uskovaisena, 
mutta seurakunta on minulle tosi 
tärkeä, Ylilammi toteaa.

– Kun jäin leskeksi 30 vuotta sit-
ten, nuorin tyttäreni oli vasta seit-
semänvuotias. Pyysin aamuin il-
loin Taivaan isältä elonpäiviä sii-
hen asti, että ehtisin suorittaa kas-
vatustehtäväni loppuun, Ylilammi 
muistelee.

”Kunpa aamu tulisi”
Ylilammi sanoo turvanneensa 
kristilliseen sanomaan myös sai-
rastuttuaan ensin leukemiaan 
22 vuotta sitten ja myöhemmin 
eturauhassyöpään.

– Leukemiapotilaana en jaksa-
nut nousta itse sängystä ja painoin 
vaivaiset 60 kiloa. Olin niin huo-
nossa kunnossa, että lääkärit piti-
vät parantumistani ihmeenä. Ai-
na nukkumaan ruvetessani pyysin 
Taivaan isältä, että saisin vielä he-
rätä. Sen kauemmaksi en jaksanut 
ajatella, Ylilammi myöntää.

– Kaksinpuhelu Jumalan kanssa 
auttoi. Pysyin henkisesti niin vah-
vana, että tunsin kannattelevani 
jopa ystäviä ja sukulaisia, jotka tu-
livat katsomaan minua.

Mitätön ihminen
Vastoinkäymiset johdattivat 
Seppo Ylilammin seurakunnan 
yhteyteen.

– Nuorena aikuisena ajatte-
lin pärjääväni omilla voimillani ja 
älylläni. Olin kova jätkä, joka ei tar-
vitse kirkkoa, hän tunnustaa.

– Kun vaimoni kuoli syöpään 
40-vuotiaana ja sairastuin itsekin, 
ymmärsin, kuinka mitätön ihmi-
nen on. Miksiköhän meitä täytyy 
opettaa niin kovalla kädellä?

Hiljentymisen hetkiä
Seppo Ylilammi syntyi Betlehemin 
kylässä, nykyisellä Kortesjärvellä. 
43 vuotta hän kiersi maailmaa, 
kunnes palasi kotiseudulleen neljä 
vuotta sitten.

– Samalla, kun toin vaimoni 
Kortesjärvelle kirkkomaahan, ostin 
itsellenikin täältä hautapaikan. Se 
oli yksi syy muuttoon. Minua hou-
kutteli myös tuttu, kortesjärveläi-
nen miljöö, jonka olennainen osa 
on kirkko.

Kirkonmäki tulee Ylilammille 
kaiken aikaa läheisemmäksi.

– Käyn lähes viikoittain jossa-
kin seurakunnan tilaisuudessa. 
Haluan hiljentyä ja kokea rauhaa. 

Yhteisvastuukeräykseen olen ta-
vannut osallistua yhtenä kerääjä-

nä, ja johtamani eläkeläisyhdistys 
tekee tiivistä yhteistyötä seurakun-

nan kanssa.

Usko auttoi sairasvuoteella

Kritiikkiä. Seppo Ylilammin käy seurakunnan tilaisuuksissa ahkerasti. – Sellaiseen konserttiin en mene, jossa todennäköi-
sesti taputetaan jokaisen kappaleen jälkeen. Silloin palvotaan ihmistä eikä kuunnella Jumalan sanaa.
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tarkemmin viikoittain srk-palstalla ja 
www.kauhavanseurakunta.fi

Alahärmän kappeliseurakunta
  2.12. klo 10 Messu
  2.12. klo 14 Adventtijuhla, Voltin

rukoushuone
  4.12. klo 9.30 ja 11 Nukketeatteri, 

srk-talo
  6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
  6.12. klo 13 Partiojumalanpalvelus 

ja lupauksenantojuhla, kirkko 
ja srk-talo

  9.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
  9.12. klo 14 Joulujuhla ja myyjäiset, 

Huhtamäki-Vakkurin kylätalo
12.12. klo 17.30 Musiikkiopiston

konsertti
14.12. klo 19 Joulujuhla, Perkiö-

mäen kylätalo
16.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
16.12. klo 14 Lasten kauneimmat jou-

lulaulut, väliajalla puurotarjoilu
16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
21.12. klo 9.15 Yläk. ja lukion joulu-

kirkko
22.12. klo 14 Kuusikossa suhisee, 

Pömpeli
23.12. klo 18 Iltakirkko, messu
24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus
24.12. klo 22 Jouluyön hartaus
25.12. klo 8 Joulukirkko
26.12. klo 15 Joululaulutilaisuus ja py-

häpäivän hartaus
30.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus

Kauhavan alueseurakunta
  2.12. klo 10 Messu
  2.12. klo 15 Keskusta-Kosola-kou-

lun adventtijuhla
  6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
  7.12. klo 19 Nuorten messu
  9.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
  9.12. klo 11.30 Annelin kiitosjuhla, 

srk-koti
10.12. klo 18 Vapaaehtoisväen joulu-

juhla
11.12. klo 19 Joulukonsertti, järj. POP
16.12. klo 10 Messu
16.12. klo 14 Perheiden kauneimmat 

joululaulut
16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
20.12. klo 19 Lukion joulujuhla
23.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
23.12. klo 19 Kuorojen joulukonsertti 

ja Anneli Liedon lähtökonsertti
24.12. klo 15 Aattohartaus
25.12. klo 8 Joulukirkko
26.12. klo 10 Messu
30.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus

Kortesjärven kappeliseurakunta
  2.12. klo 10 Hoosianna-messu
  3.12. klo 9.30 Lasten adventtihar-

taus
  6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
  7.12. klo 19 Anne Mattilan joulukon-

sertti
  9.12. klo 10 Messu
12.12. klo 11 Diakoniaväen joulujuhla
13.12. klo 18.30 Pekka ja Arja 

Simojoen konsertti "Niityillä 
lunta"

14.12. klo 18.30 Perheiden kauneim-
mat joululaulut

16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
21.12. klo 20 Kitkan jouluhartaus

laavulla
23.12. klo 15 Adventin perhekirkko
24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus kir-

kossa ja klo 16 hautausmaalla
25.12. klo 8 Joulukirkko
26.12. klo 19 Iltamessu, Purmojär-

ven rukoushuone
30.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
1.1.13 klo 19 Iltakirkko

Ylihärmän kappeliseurakunta
  2.12. klo 18 Kynttiläkirkko ja

nukketeatteri
  5.12. klo 10 Lasten kirkkohetki
  7.12. klo 19 Joulukonsertti
  9.12. klo 10 Vanhemman väen

joulujuhla
14.12. klo 17 Pirkanpojat konsertti
16.12. klo 13 Sanajumalanpalvelus
16.12. klo 17 Lasten kauneimmat jou-

lulaulut, väliajalla joulupuuro
16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
19.12. klo 13 Vanhemman väen kau-

neimmat joululaulut
23.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus
24.12. klo 22 Jouluyön messu

 - Christmas nigt service
25.12. klo 10 Joulukirkko
26.12. klo 18 Sanajumalanpalvelus
30.12. klo 13 Messu
31.12. klo 22 Aattohartaus

- New Year´s prayer
1.1.13 klo 12 Sanajumalanpalvelus

OTA
TALTEEN!

       Joulukuun
tapahtumia

Mia Kärkkäinen
mia.karkkainen@komiatlehti.fi 

 � 16-vuotias Nicola Malysik 
muutti viitisen vuotta sitten van-
hempiensa kanssa Ylihärmään 
Puolan Jasienista. Kielen ja kult-
tuurin lisäksi hänellä on sittemmin 
vaihtunut myös kirkkokunta.

– Minulla oli rippikoulu ja kon-
fi rmaatio viime kesänä, siirryin 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 
Siihen asti olin roomalais-katoli-
nen. Kirkoissa on esimerkiksi sel-
laisia eroja, että roomalais-katoli-
lainen nainen ei voi olla pappi eikä 
papilla saa olla perhettä. 

Nicola Malysik käy parhaillaan 
isoskoulutuksessa, eli hän lähtee 
ensi vuonna isoseksi rippileirille.

– Kaverini käyvät kirkossa ja 
ovat mukana seurakunnan toi-
minnassa, joten minunkin on kiva 
osallistua heidän kanssaan.

Seurakunnan kerhossa
Tänä syksynä tyttö alkoi vetää kap-
peliseurakunnan kokkikerhoa ys-
tävänsä Birgitta Virran kanssa. 

– Pidämme kerhoa pappilassa, 
ja siellä kokkaavat 4. - 6.-luokkalai-
set. Viimeksi teimme pitsaa ja täk-
si illaksi olemme suunnitelleet suk-
laamuffi nsseja.

Porukka kokoontuu joka toinen 
keskiviikko, ja mukaan mahtuu 
kuulemma lisää lapsia.

Viulu, kitara, kirjat
Mitä muuta harrastat?

– Soitan kitaraa kansalaisopis-
tossa ja viulua musiikkiopistossa. 
Vietän paljon aikaa kavereideni 
kanssa ja lainaan kirjastosta luet-
tavaa.

Nicola Malysik on ollut aktiivi-
nen, jotta hän on oppinut hyvin 
suomen kielen.

– Suomi on tosi vaikea kieli.
Puola ja puolan kieli pysyvät 

kuitenkin tytöllä mielessä.
– Puhun kotona puolaa, ja mi-

nulla on hyviä kavereita entisessä 
kotimaassani.

Lisäksi hän osaa saksaa, venä-
jää, englantia ja ruotsia.

Lukioon
Nicola asuu vanhempiensa An-
gelica ja suomalaisittain Risto 
Malysikin kanssa Ylihärmän 
kirkonkylällä.

– Vanhempani käyvät töissä ja 
minä yläkoulussa. 

Millaisia tulevaisuuden haavei-
ta sinulla on peruskoulun jälkeen?

– Olen ajatellut mennä lukioon 
ja sitten katsoa eteenpäin. En tiedä 
vielä, mikä ala kiinnostaisi. 

Nicola on ensi kesän isonen

Mia Kärkkäinen
mia.karkkainen@komiatlehti.fi 

 � Miten Ylihärmän kappeliseu-
rakunta ottaa vastaan maahan-
muuttajat, diakoni Leena-Marja 
Renko?

– Yhteyksiä syntyy riippumatta 
siitä, kuuluuko maahanmuuttaja 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 
Tulemme toisillemme tutuksi, jos 
meiltä pyydetään käytännön apua 
Ylihärmään muuttamisen jälkeen. 
Nykyään Kauhavan kaupungilla 
on maahanmuuttajakoordinaatto-

ri, joten roolimme on painottanut 
nyt yhteyksien rakentamiseen. 

Kirkossa englanniksi
Diakonin mielestä on oleellista, 
että maahanmuuttaja löytää uu-
den kotinsa ympäriltä myös uu-
den elämänpiirin eli innostuu yh-
teisestä tekemisestä paikallisten 
kanssa.

– Harvemmin etsitään ensin 
seurakuntayhteyttä. Toisaalta on 
maahanmuuttajia, jotka tulevat ju-
malanpalveluksiimme hakemaan 
hiljentymisen paikkaa.

Jotkut kappeliseurakunnan ta-
pahtumista ovat osittain englan-
ninkielisiä.

– Tällaisia ovat esimerkiksi jou-
luyön messu ja uudenvuodenaa-
ton hartaus.

Seurakunnan päiväkerhoonkin 
voi maahanmuuttaja tuoda lap-
sensa.

– Siihen saattaa kannustaa esi-
merkiksi se, että naapurin lapsikin 
käy siellä.

– Emme ole perustaneet eri-
tyistä maahanmuuttajien keskus-
teluryhmää, mutta totta kai lähti-

sin mukaan, jos maahanmuutta-
jat pyytäisivät. Puolalaisten kanssa 
olemme jo monena vuotena järjes-
täneet yhteisiä päivällisiä.

Samat tavoitteet
Leena-Marja Renko kuuluu kau-
pungin maahanmuuttotyö-
ryhmään.

– Tavoitteena on, että maahan-
muuttajalle löytyy oma yhteisö ja 
hän tapaa siihen kuuluvia ihmisiä. 
Se on sama kuin diakoniatyön aja-
tus.

Ylihärmän kirkossa kuullaan englantiakin

Kaverukset. Puolasta Ylihärmään muuttanut Nicola Malysik vetää kappeliseurakunnan kokkikerhoa pappilassa ystävänsä 
Birgitta Virran kanssa. 
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 � Eräs kristikunnan varhaisim-
mista traditioista on kummius. 
Kummin tehtävänä on yhdessä 
vanhempien kanssa huolehtia 
lasten kristillisestä kasvatuksesta. 
Muuttuvassa maailmassa myös 
kummien ja lasten yhteydenpi-
to kohtaa uusia haasteita. Näitä 
ovat esimerkiksi eroista johtuvat 
sukulaisuussuhteiden muutokset, 
kummien muuttaminen kauas 
ja kuolemantapaukset. Kirkosta 
eroaminen johtaa myös kummi-
kelpoisuuden päättymiseen.

Kirkko pyrkii osaltaan pysy-
mään ajan hermolla. Kummien 
lisääminen tuli mahdolliseksi jo 
vuonna 2005. Ideana on, että van-
hempien ilmoittaessa kummien 
loitontuneen tehtävänsä hoitami-
sesta, voidaan lapselle nimetä uu-
si kummi. Lisäämisoikeuden tul-

kinnassa ilmeni aluksi vaihtelevia 
käytäntöjä. Nykyään lisäämiseen 
tartutaan vain, jos lapsen oikeus 
kummiin jää toteutumatta. Enää 
ei kummien lisäämistä voida lu-
vata sillä perusteella, että tulevan 
kummin pitää ensin käydä rippi-
koulu. Oikeus kummiuteen määri-
tellään kasteen yhteydessä. 

Toinen kummiuden kuoppa 
koskee tilanteita, joissa kelpoisista 
kandidaateista on pulaa. Kahden 
kummin minimimäärästä voidaan 
silloin erityisin perustein joustaa. 
Sekä lisäämisessä että yhden kum-
min tilanteessa Kirkkojärjestys an-
taa harkinnan kirkkoherran teh-
täväksi. Näissä asioissa kannattaa 
ottaa rohkeasti yhteyttä. Kummius 
on arvokas lahja molemmille osa-
puolille.  

Kummiuden 
kuopat kuntoon

 � Vakituisten kanttorien määrä 
kaventuu vuodenvaihteessa kol-
meen. Samalla jo tutuiksi tulleet 
vaihtoehtoiset messuajankohdat 
kello 13 ja 18 yleistyvät. Kevään 
toiminta suunnitellaan siten, että 
kaikissa kirkoissa on joka toinen 
viikko jumalanpalvelus kello 10 ja 
joka toinen viikko kello 13. Tarvit-
taessa iltapäivän asemasta voi olla 
iltamessu. 

Vuoroviikot auttavat viikoittai-
sia kävijöitä muistamaan kirkon-

menojen ajankohdan. Säännöl-
lisesti, mutta harvemmin käyvät 
seurakuntalaiset ovat lukumääräi-
sesti viikoittaisia kävijöitä suurem-
pi joukko. He lienevät jo tottuneet 
ajankohtien tarkistamiseen.  Pe-
rinteisimmästä kello 10:stä poik-
keavia aikoja on ollut lähes kuu-
kausittain kaikissa kirkoissa aiem-
minkin. Ajankohtaiset tiedot löy-
tää jatkossakin Komiat-lehdestä 
ja nettiosoitteesta kauhavanseura-
kunta.fi .

Jumalanpalvelukset 
ajoitetaan uudelleen

Yhteystiedot
KAUHAVAN SEURAKUNTA
www.kauhavanseurakunta.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto 434 6500
Kirkkotie 3 b, 62200 Kauhava 
av. ma-pe 9-12, 12.30-14
Kirkkoherra
Jyrki Jormakka 4346535,
040 5057415
Talousjohtaja
Raija Alestalo 4346527, 050 5322792
Kiinteistöpäällikkö
Kari Jutila 4346536, 045 1393597
Henkilöstöpäällikkö
Raili Kontolampi 4346526
Toimistosihteeri
Sirpa Mäntylä 4346554
Lähetyssihteeri
Henna Luoma 040 5403797
Tiedotussihteeri
Hannele Kihlman 045 2334220

Alahärmän kappeliseurakunta
Härmäntie 31, 62300 Härmä 
Seurakuntatoimisto 4852111
av. ma, ke, pe 9-12, 12.30-13 
Toimistosihteeri Marita Mäki-Torkko
Kappalainen Heikki Väkiparta
4852125, 050 5771408
Seurakuntapastori
Jenny Mäkelä 050 5771412
Kanttori Silvia Kaljurand
050 5771387
Diakoni Erja Hautajoki 050 5771386
Nuorisotyönohj.
Kauko Huhtaluhta 044 5416814
Nuorisotyönohj.
Miia Antila 050 5771402
Päiväkerho- ja pyhäkoulutoimisto
4852129
Lastenohjaaja
Anne Välimäki 050 5771364
Lastenohjaaja
Sari Mehtälä 050 5771369
Lastenohjaaja-pyhäkoulusiht.
Tuija Risikko 050 5771369
Lähetystyöstä vast.
Anneli Holma 050 4081514
Srk-mestari Timo Mattila
050 4947217
Emäntä Marjo Valsberg 040 7526046
Siivooja Hannele Virtakangas
050 5674431

Kauhavan alueseurakunta
Kirkkotie 3 b, 62200 Kauhava 
Toimistosihteerit 434 6500
Tuula Rantala, Arja Huhtala 
Pappi aamupäivisin 434 6512
Kappalainen
Risto Mäki 040 5340050
Seurakuntapastori
Petra Pikkarainen 045 6577238
Kanttori Anneli Lieto 050 5633910
(-31.12.12)
Diakonissa Marja Kosola
4346528, 045 6327707
marja-elina.kosola@evl.fi 
Diakoni Maria Lahti
434 6529, 045 6327708
Nuorisotyönohj.
Matti Latomäki 044 5630098
Nuorisotyönohj.
Päivi Latomäki 044 3679795
Päiväkerhotoimisto 4346537
Vastaava lastenohjaaja
Sinikka Huhdankoski 040 8319278
Lastenohjaajat Tarja Hautanen,
Kaisu Saunala, Meeri Manner
Srk-kodin siivooja-vahtimestari
Maria Valkama 0400 679795
Haudankaivaja
Toni Vainiokangas 050 5302995
Srk-mestari Ahti Silvonen
044 3323933
Siivooja-vahtimestari
Sinikka Huhtala 044 3323933

Kortesjärven kappeliseurakunta
Jääkärintie 79, 62420 Kortesjärvi
Seurakuntatoimisto 488 0100
av. ti ja to 9-12, 12.30-13 
Toimistosihteeri Tiina Varjola
Kappalainen
Aki Paavola 050 3791695
Kanttori Piret Stepanov 0400 225704
Diakoni Sirpa Huhdankoski
040 7047963
Nuorisotyönohjaaja
Anna-Maria Sironen 040 7514087
Päiväkerhotoimisto
4346537, 040 8319278
Srk-mestari Aki Seppälä
044 7443351
Emäntä Marjo Kivimäki 044 5459378

Ylihärmän kappeliseurakunta
Päämajant. 31, 62375 Ylihärmä
Seurakuntatoimisto 4823711
av. ma, ti, to 9-12, 12.30-13 
Toimistosihteeri Helena Talkkari 
Kappalainen Jaakko Linko
045 6577237
Kanttori Marika Myllymäki
045 6577236
Diakoni Leena-Marja Renko
045 6577235
Lastenohjaaja-pyhäkoulusihteeri
Elina Pukkinen 045 139 3756
Nuorisotyönohj. Maria Pirttinen
044 5502731
Srk-mestari Tapio Saari 0500 919538
Emäntä Tarja Alho 044 5502650

OTA TALTEEN KE 28.11. klo 18
Ylihärmän seurakuntatalolla

DIAKONIAMYYJÄISET
LA 1.12. klo 10

Ylihärmän Pappilassa

JOULUMYYJÄISET

Mia Kärkkäinen
mia.karkkainen@komiatlehti.fi 

 � Jenny Mäkelä on Alahärmän 
kappeliseurakunnan uusi pastori. 
Hänen pestinsä kestää näillä nä-
kymin huhtikuun puoliväliin asti. 

Jenny Mäkelä vihittiin papiksi 
viime kesäkuussa Lapuan tuomio-

kirkossa. Sitä seurasi yksi vapaa-
päivä, ja sitten töihin Alahärmään.

– Tämä on mukava pieni paikka 
aloittaa pappina; ihmiset ovat vas-
taanottavaisia kirkon tarjoamal-
le sanomalle ja täällä eletään pe-
rinteisissä ympyröissä verrattuna 
suurten kaupunkien elämän ryt-
miin.

Valassa ja televisiossa
Pastorin tehtäviin kuuluu perus-
seurakuntatyö. Erikoisempia tilai-
suuksia on ehtinyt olla kaksi.

– Pidin seurakunnan tervehdys-
puheen Alahärmän kirkossa jär-
jestetyssä Lentosotakoulun vala-
tilaisuudessa ja olin mukana tele-
visioidussa jumalanpalveluksessa.

Hän kertoi, että seurakuntalai-
set ovat kiitelleet tv-jumalanpal-
velusta erityisesti pohjalaisesta us-
kontunnustuksesta, saarnasta, ku-
kista ja kuorojen esityksistä. 

– Meillä on kappeliseurakun-
nassa koottu tilaisuudesta muis-
toksi kiitoskansio. 

Jenny Mäkelä on Alahärmän kappeliseurakunnan uusi pastori

”Tämä on mukava pieni 
paikka aloittaa pappina”

Juttelemaan. Alahärmän kappeliseurakunnan pastori Jenny Mäkelä on tuttu näky myös muualla päin Kauhavaa. – Haluan 
olla kansantajuinen pappi ja kanssakulkija ihmisten arjessa ja juhlassa. Toivon, että seurakuntalaiset tulisivat rohkeasti 
juttelemaan kanssani. Kuva: Anu Nahkala
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