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LUKIJALLE
Vuonna 2008 tulee täyteen 50 vuotta Kauhajoen kirkon vihkimisestä sekä 150
vuotta senaatin päätöksestä, jolla Kauhajoen kappeliseurakunnalle myönnettiin
itsenäisen kirkkoherrakunnan asema.
Merkkivuoden lähestyessä syntyi ajatus juhlakirjasta, jossa esiteltäisiin seura
kuntamme menneisyyttä, nykyisyyttä sekä kirkkorakennuksia. Kirkkoneuvosto
valitsi allekirjoittaneet työryhmäksi, jonka tulisi saattaa juhlakirja valmiiksi vuo
den 2008 loppuun mennessä.
Tehtävää pohtiessamme meitä puhutteli Jeesuksen sapatti-vertausta mukaileva
ajatus: Ei ihminen ole kirkkoa, vaan kirkko ihmistä varten. Mielestämme kirjan
tuli saada sisältönsä seurakuntalaisten ajatusten ja kokemusten kautta. Niinpä
pyysimme seurakuntalaisilta kirjoituksia ja kuvia tilanteista, joissa seurakunta
on palvellut jäseniään merkityksellisellä tavalla. Sanallisten ja kuvallisten vas
tausten suuri määrä ilahdutti meitä. Saimme kirjoituksia myös seurakuntamme
työntekijöiltä, hiippakuntamme edellisiltä ja nykyiseltä piispalta, kirkkomme
arkkipiispalta sekä muutamilta muilta asiantuntijoilta.
Runsaan aineiston turvin ryhdyimme valmistamaan kirjaa, jossa seurakunnan
nykyhetken toimintaa kuvataan ihmisen elämänkaareen sijoitettuna otsikolla
”Elävä seurakunta”. Toimitustyöstä kantoivat päävastuun Jussi Kleemola ja Heikki
Taimi. Halusimme saada kirjaan mahdollisimman monen kirjoittajan ajatuksia.
Kirjoituksia oli niin runsaasti, että jouduimme sekä tiivistämään tekstejä että
lisäämään kirjan sivumäärää suunnitellusta. Olemme hyvin kiitollisia kaikista
kirjoituksista ja kuvista.
Seurakuntamme nykyhetken toimintaa käsittelevässä osassa on monia hen
kilökohtaisia kirjoituksia, jotka on toivottu julkaistavan nimettöminä. Tätä toi
vetta kunnioittaaksemme olemme jättäneet tästä osasta pois kirjoittajien nimet
lukuunottamatta työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden nimiä. Seurakunnan
hallintoa, rakennuksia ja historiaa koskevissa luvuissa nimet ovat pääsääntöisesti
kirjoitusten yhteydessä. Luettelo kaikista kirjoituksia ja kuvia lähettäneistä on
kirjan lopussa.
Seurakuntamme historiaa käsittelevä osa annettiin Liisa Ruismäen, Kauhajoen
historian kirjoittajan, tehtäväksi. Yli 400 vuoden mittaista ajanjaksoa voidaan
tässä kirjassa käsitellä vain pääpiirteissään. Kuvaus seurakuntamme varhaisem
mista vaiheista perustuu Kauhajoen historia -teokseen ja myöhempien vaiheiden
kuvaus Ruismäen tämänvuotiseen tutkimustyöhön seurakuntamme arkistossa.
Kirjamme kuvittajaksi kutsuttiin Timo Torpo, joka kameroineen on käynyt
lukuisissa seurakuntamme tilaisuuksissa kahden viime vuoden aikana. Torpo
on myös huolehtinut kirjan sivunvalmistuksesta Raija Kumpulan avustuksella.
Kumpula on vastannut aineiston keräämisestä ja järjestämisestä sekä monista
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muista käytännön asioista. Kirjatyöryhmän puheenjohtajana on toiminut Jouko
Ala-Prinkkilä.
Seurakuntamme juhlakirjan pääotsikoksi valitsimme sanat "Avara armo” .
Kauhajokiseen maisemaan kuuluvat avarat peltolakeudet, kauas katselemisen
paikat. Kauhajokiseen hengellisyyteenkin kuuluu avarakatseisuus ja kaukokatsei
suus. Elämän iloissa ja suruissa osataan kääntää katse kohti lähimmäistä ja kohti
Jumalaa. Kirjahankkeen ollessa loppusuoralla Kauhajokea, Etelä-Pohjanmaata ja
koko Suomea kohtasi suuri suru koulusurmien vuoksi. Kansallisen murhenäytel
män keskellä Kauhajoen kirkko palveli särkyneiden sydänten majatalona, johon
kokoonnuttiin suremaan ja toivomaan. Kirkkomme katolla oleva valaistu risti
muistuttaa Jumalasta, joka ristiinnaulittuna on jakanut meidän ahdistuksemme
voidakseen ylösnousseena meitä armahtaa. Avarasti armollinen Jumala lupaa
meille ahdistusten kanssa kamppaileville: "Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä
annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer.29:11).
Kauhajoella 23. päivänä lokakuuta 2008

Kirjatyöryhmä
Jouko Ala-Prinkkilä
Jussi Kleemola
Raija Kumpula
Liisa Ruismäki
Heikki Taimi
Timo Torpo
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MA TAIMI OLEN SUN TARHASSAS
Jeesuksen luo tuotiin lapsia Jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,
mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla
minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne
pääse. ” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siimasi heitä.
Markus 10:13-16

Mitä hänelle toivomme?
- Esikoisemme syntyessä tunteet olivat pinnassa. Miten minä, me vanhempina
selviämme? Mitä me osaamme? Mikä on meidän tukiverkkomme?
Toiveita oli paljon, kuin tuhkimotarinan haltijakummeja lupauksineen olisi
odottanut. Miten toivoimmekaan, että lapsi saisi olla terve, miten siihen voi vai
kuttaa, mitä perimä tuo tullessaan?
Miten me osaamme kasvattaa vauvasta lapsen, nuoren, aikuisen, joka on saa
nut kasvaa turvallisessa ympäristössä, menestyy opinnoissaan ja ennen kaikkea
kunnioittaa yhteiskunnan normeja ja löytää oman paikkansa elämässä.
Hienoja kliseisiä toiveita ja joskus tuntuu, mahtipontisia ajatuksia. Kuka van
hemmista ei toivoisi lapselleen kaikkea mahdollista parasta elämässä? Ehkä ei
rahalla mitattuna, mutta hyvinvointina henkisellä ja fyysisellä tasolla. On uskot
tava ja ohjeistettava, mutta lopulliset valinnat tekee nuori itse.

Isoäidin rukous
- Isoäitinä sekä isoisänä on tärkeää mkoilla lasten ja lastenlasten puolesta, opet
taa heitä turvautumaan Kolmiyhteiseen Jumalaan, luottamaan siihen, että ainoa
todellinen apu tulee ylhäältä Valkeuksien Isältä, sekä opettaa, että vain Jeesus
Kristus on tie Taivaan kotiin.
Ruokarukous, iltarukous, rukous erilaissa elämäntilanteissa tuo turvalli
suutta pienenkin lapsen elämään. Näin hän oppii luottamaan kaikki asiansa
Kaikkivaltiaan Jumalan huomaan. Kun tämän opettaa pienelle lapselle, se kantaa
läpi hänen koko elämänsä.
”Rakas Taivaallinen Isä, tuon eteesi lapseni sekä lapsenlapseni, nämä kaksi
ihanaa pikkuista, sekä myös tulevat lapsenlapseni. Sinä tiedät tulevat sukupolvet,
jätän heidät kaikki sinun siunaavien käsiesi suojaan. Herra, varjele heitä vaaroilta,
johdata heidän elämäänsä sinun tielläsi. Kiitos, että sinä olet luvannut pitää heistä
huolta. Jätän lapseni, heidän perheensä, ystävänsä ja sukunsa sinun huolenpitosi
alle. Jeesuksen, rakkaan Poikasi kalliissa nimessä ja sovintoveressä. Aamen.”
9

Minä olen ihme
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käs
kenyt teidän noudattaa. Matteus 28:18-20
Timo Torpo

Kauhajoen seurakunnan lapsityön perustana on Jeesuksen kaste-ja lähetyskäsky
"kastakaa ja opettakaa...”. Kristillinen ihmiskäsitys korostaa lasta ainutlaatuisena
ihmeenä. Jumalan luomana ja silmäteränä. Lapsi saa kokea olevansa hyväksytty
sellaisena kuin hän on. Työntekijäin toivomuksena on, että voimme välittää tätä
myös käytännössä lapsityön kerhoissa ja tapahtumissa.
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Lasten vanhemmat pitävät toiminnan vahvuutena kristillistä arvopohjaa ja sitä,
että lapsi saa näin aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Perheet ovat
löytäneet polun yhteisiin tapahtumiin, kirkkohetkiin ja muuhun seurakunnan
elämään. Mikkelinpäivästä on muodostunut jokavuotinen juhlapäivä, erityisesti
kummikirkkoon on saavuttu Kauhajoella sankoin joukoin.
Päiväkerhot, äiti-lapsipiirit ja avoin päiväkerho kokoavat viikoittain aikuisia
ja lapsia yhteen. Päiväkerhoissa neljä- ja viisivuotiaat lapset saavat ryhmässä
mahdollisuuden leikkiin, liikkumiseen, käsillä tekemiseen ja monenlaiseen ilmai
suun. Näin otetaan todesta ihmisen kokonaisvaltainen, kaikilla aisteilla tapahtuva
kokeminen ja oppiminen. Hiljaisuus ja pyhyys hoitavat lasta. Turvallisuutta ja
jatkuvuutta luo myös pyhäkoulu, joka on vuosikymmenien kuluessa perinteiden
lisäksi hakenut myös tuoreita toteutustapoja. Uusin muoto lapsityössä on koulu
laisten aamu- ja iltapäivätoiminta, joka tarjoaa pienille koululaisille turvapaikan
tarvittaessa jo ennen koulupäivän alkua ja erityisesti koulun jälkeen.
Hilkka Kuortti
Jaakko Panula

Amerikan kummit olivat mukana kastetilaisuudessa internetin välityksellä.
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Kerhotädin päivä
Me kerhotädeiksi nimetyt lastenohjaajat olemme kuin ohjuksia, jotka kiidämme
ympäri tätä laajaa Kauhajokea. Saamme viedä mukanamme lapsille Jumalan
huolenpidon ja Jeesuksen siunauksen sanomaa osana seurakunnan monipuolista
toimintaa. Menkäämme tuokioksi mukaan seuraamaan päiväkerhon toimintaa:
- Hiljaisuuskynttilä syttyy ja triangelin ääni vahvistaa, että on aika istua hetkinen
ja kuunnella, kuinka pienen pojan eväät riittivät viidelle tuhannelle, kun Jeesus ne
siunasi. Laskemme vielä korissa olevat leivät ja kalat. Pojat ovat sitä mieltä, että
leipiä on kuusi, mutta tarkistuslaskenta osoittaa, että viisi niitä on. Rukoustalo
rakentuu jokaisella hetkessä ja "Pienet, suuret ihmiset, Taivaan Isä suojelet, siunaa meitä kaikkia, kerhossa ja kotona" kajahtaa tottuneesti ilmoille. Lauluksi
toivotaan Jumalan kämmenellä ja siihen tulevat kaikki mukaan. Hartauskynttilä
puhalletaan järjestäjien yhteistyönä.
Timo Torpo

Hyvin meni, vain kaksi penkillä makaamista ja lattialla käymistä sekä hieman
kihertämistä kaverin kainalossa, mutta tunnelma oli leppoisa ja tänään pääsi
Tuulan syliin, jos ei jaksanut istua penkillä.
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Timo Torpo
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Loppupiirilaulu on käytössä toista kerhokautta. Lapset pitävät siitä kovasti. Käsi
kädessä vielä hetki ennen lähtöä lauletaan "Kotimatka ja jokainen retki Taivaan
Isä käy siunaamaan". Lähtöhetken jännitys vipattaa jo pienissä varpaissa, mutta
kädet ehtivät vielä ristiin. "Kiitos Jeesus kerhosta, kavereista kaikista, siunaa koti
matkaamme, aamen" kuuluu kuin yhdestä suusta. Tossut reppuun ja omia vaatteita
etsimään, hakijat odottavat jo eteisessä, muutama sana ehditään vaihtaa. Sitten
onkin kerhopaikka taas hiljaisempi. Kaikki tavarat kaappiin, hyllyt silmäillään,
että ovat siistejä, kun seuraavat kerholaiset ohjaajineen tulevat.
Lea Virtalehto
Timo Torpo

Kaikkien päiväkerho
- Päiväkerholla on suuri merkitys varsinkin syrjäkylällä asuville lapsille. Kukin
saa kokeilla itsenäistymistä turvallisesti ja tutustua samanikäisiin lapsiin. Pääsee
jo nelivuotiaana tutustumaan tuleviin luokkatovereihin.
Itse tulin 1980-luvulla nuorena äitinä päiväkerhotyön johtokunnan jäseneksi.
Toiminta kiinnosti kovasti, olinhan lasten kanssa tekemisissä paitsi äitinä myös
ammattini puolesta. Päiväkerhotyö laajeni kovasti, lapsia oli paljon, ja taistel
tiin ylisuurien kerhoryhmien kanssa. Lähes koko ikäluokka kävi päiväkerhossa.
Työvoimaakin palkattiin lisää. Osa kerhoista oli niin suuria, että tarvittiin kaksi
ohjaajaa.
Päiväkerhotyö toteutettiin aluksi yhteisenä kunnan kanssa, nyt se on pääosin
seurakunnan kustantamaa. Jännittyneenä odotettiin aina kummankin tahon talous
16

arviokäsittelyä. Tällöin saatiin selville seuraavan vuoden raamit, minkä sisällä
toimintaa voitiin toteuttaa. Monesti pyöriteltiin päätä ja kynää, että saatiin rahat
riittämään. Yleisesti ottaen toiminta oli varmasti määräänsä nähden tosi halpaa,
mutta kuitenkin laadullisesti tasokasta asialleen omistautuneiden, ammattitai
toisten kerhonohjaajien ansiosta. Kotona sain täsmällistä tietoa päiväkerhon
sisällöstä, kun kolme poikaa kukin vuorollaan kasvoi kerholaiseksi.
Itselleni myös toisten aikuisten kanssa seurustelu ja samassa elämäntilanteessa
olevien tapaaminen on ollut tärkeää. Erityisen lisänsä seurakunnan järjestämään
kerhotoimintaan tuo se, että se auttaa lasten kristillisessä kasvatuksessa ja tuo
esille vaihtelevilla tavoilla kirkkovuoden tapahtumia ja juhlia.

Pyhäkoulut
Pyhäkoulut ovat olleet perinteistä seurakunnan lapsityötä. Niitä on pidetty kym
menien vapaaehtoisten voimin ympäri pitäjää. Pyhäkouluista on jäänyt seurakun
tamme varttuneen väestön mieleen paljon mieluisia muistoja, kuten seuraavasta
kesäisestä retkestäkin.
- Oli kaunis kesäinen sunnuntaiaamu 1960-luvulla. Aurinko paistoi lämpimästi.
Linnut lauloivat ja käki kukkui. Miten suloinen voi olla kesäinen aamu. Lapset
hyppivät riemuissaan odottaessaan linja-autoa. Oltiin lähdössä Majaniemeen pyhäkoulujuhlaan.
Linja-auto otti lapset ja äidit kyytiin. Auto oli jo melkein täynnä. Silti otettiin
vielä matkustajia monesta paikasta. Kaikkien piti päästä mukaan. Kaunis ilma
oli saanut monet äiditkin lähtemään. Oli hyvä, että valvojia oli runsaasti. Perillä
päästäisiin uimaankin.
Kun auto Majaniemessä pysähtyi, oli lapsilla kova kiire juosta jonoon. Limsan
ja munkkien jakelu oli käynnissä. Tarjoilusta piti saada osansa heti alussa, että
pääsi oikeaan vauhtiin. Isommat, jotka olivat aiemmin olleet mukana, muistivat
tavat ja paikat. Lapset tiesivät, että oli heidän juhlansa. Silloin sai syödä ja juoda
sellaista, mitä ei ollut muulloin. Toki omia eväitäkin oli joukkoon otettu.
Ryhmämme lapsilla oli omaa ohjelmaa kaikille esitettäväksi. Pyhäkoulun opet
tajan johdolla oli harjoiteltu kaksiäänisesti lauluja. Kolme tyttöä ja poika lauloivat
Siionin kanteleesta laulun "Tule Jeesuksen luo, tule nuorena oi” ja ”Synnit poissa
- autuutta oi”. Joukostamme pienin poika esitti yksin laulun "Pienet rakentajat
me, tiilen tiileen liitämme. Temppeliksi mitä maailma ei nää.” Esitys oli aivan
herkistävänä se piti toistaa moneen kertaan.
Aika kului nopeasti. Kun ilo oli ylimmillään, ilmoitettiin, että paluumatka al
kaa. Pienen vastustelun jälkeen joukko saatiin kokoon. Väsynyt seurue oli hiljaa
kotimatkan ajan. Oli kivaa päästä taas kotiin. Myöhemmin riitti kerrottavaa päivän
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tapahtumista. Pian ryhdyttiin odottamaan seuraavan kesän pyhäkoulujuhlaa ja
siihen valmistutumista.
Pyhäkoulujen pitkä perinne elää edelleen Kauhajoella Järvikylässä, jossa se
toteutetaan osittain muun muassa metsäretkinä.
Timo Torpo

Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta
1990-luvun Suomessa herättiin työkeskeisen kulttuurin ongelmiin meidän ajas
samme. Molempien vanhempien työskennellessä kodin ulkopuolella nuorimmat
koululaiset joutuivat olemaan liian kauan yksin tai ilman aikuista seuraa.
Lasten iltapäiväkerhon aloitti Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kauhajoen
osasto, jossa herättiin todellisuuteen. Osasto alkoi järjestää vapaaehtoisvoiminja
lahjoitusvaroin kerhoja. Seurakunta saatiin myös mukaan toimintaan.
Nyt perusopetuslaki määrää kuntien tehtäväksi järjestää koululaisille ohjat
tua aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kauhajoen seurakunta on tässä työssä mukana
Kirkonkylän toimipisteessä yhdessä Kauhajoen kaupungin kanssa. Kokemukset
ovat hyvin myönteisiä.
-A a m u -ja iltapäiväkerho on monelle lapselle tu ttu ja turvallinen paikka, mel
kein kuin varakoti koulun ja oikean kodin välissä. Myös vanhemmille kerho on
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täydellinen ratkaisu. Ei tarvitse miettiä lapsen oloa, kun on aina joku aikuinen
seurana. Voi olla levollisin mielin koko päivän.
Eräs syksy oli puutarhasadon kulta-aikaa. Koululaiset leikkivät Sanssin koulun
pihalla. Lasten ja heidän ohjaajiensakin katse suuntautui naapurin omenapuihin,
jotka kantoivat valtavaa satoa oksillaan. Taisi joku lapsista yrittää salaa aidan ra
osta livahtaa omenoiden kimppuun, mutta ohjaajien valppaus esti aikeet. Eräänä
päivänä leikkiessämme naapuri sitten harmitteli, että omenoita on runsaasti eikä
hän ehdi korjata satoa. Omenat kypsyvät niin nopeasti. Hän pyysi meitä poimi
maan iltapäiväkerhoon omenoita. Mehän olimme heti seuraavana päivänä valmii
ta sadonkorjaajia. Saimme valtavan määrän omenoita, joita söimme kokonaisena
sekä teimme niistä piirakkaa ja hilloa. Koululaisten eräs suosikkivälipala onkin
juuri omenahyvä.
Kun lapset tulevat iltapäiväkerhoon ja avaavat ulko-oven rappukäytävään, he
ensimmäiseksi nuuhkivat, mitä on välipalaksi. Jos nenä ei kerro, niin sitten kyn
nykseltä kuuluu kysymys: ”Mitä tänään on välipalaksi?” Iltapäivän kohokohta
on välipalan nauttiminen.
Anne-Maarit Antila
Timo Torpo
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Lasten suusta
Oltiin lasten kanssa matkalla ja mentiin kirkon ohi. Ari sanoi: "Ei
ole Jumalakaan kotona, kun ei ole valoja päällä. ”
-

-Päiväkerhossa oli puhuttu dvd-elokuvista ja videoista. Kerholainen
sanoi: ”Meillä ei ole ollenkaan niitä laihoja videoita. ”
- Päiväkerholainen: "Äiti ei ollenkaan ymmärrä, että mä olen huo
menna kipeä. ”
- Veeti huutaa lintuauran nähdessään: "Äiti, äiti, kato äkkiä! Lentää
tuollainen lintu-vee!”
- Salla: "K oska mennään sinnepäiväkuntakerhoon?”
- Akseli kertoi, että hän oli mennyt syntymäpäiville. Ohjaaja kysyi,
että kaverinko synttäreille. Akseli vastasi: "Ei, se on jo aikuinen,
mutta työtänsä se ei oo vielä järjestänyt. ”
-Jokimäessä Miia kertoi: "Meidän äiti on nähnyt seeprakäänneen! ”
Äiti oli tavannut kyykäärmeen.
- Pyhäinpäivänä päiväkerhossa juteltiin kuolemasta, keneltä oli
kuollut läheisiä ihmisiä, keneltä lemmikkejä, joita oli surtu. Eräs
lapsi harmitteli, että heiltä oli kuollut vain lehmä, mutta nyt se
lehmä on sitten taivaassa. Kerhokaveri sanoi: "Ei se ole taivaassa,
se on syöty.
”

-

Toni, 3 v, sanoi kesken värittämisen lastenohjaajalle: "Kato, mä
saan silmät umpisolmuun. ”

- Piispantarkastuksessa pidettiin kirkossa näytepyhäkoulu. Kun
kysyttiin lasten kanssa keskusteltaessa, mitä he olivat puuhailleet
viikon aikana, iloinen vastaus tuli Juhalta: "En minä, Lea-täti, ole
muuta tehnyt kuin laiskotellut.
”

Siunaa meidät
Kaksi lasta oli lähdössä sairaalasta kotiin. Olin heidän sairaanhoitajansa sairaalas
sa olon ajan. Äiti oli tullut heitä hakemaan. Lapset juoksivat äitiä vastaan, oli ollut
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ikävä. Kumpikin kiipesi äidin syliin, jälleennäkeminen oli iloinen asia. Äkkiä
toinen kääntyy ja palaa takaisin minun luokseni. Hän pysähtyy: ”Siunaa meidät!”
Toinenkin lapsi irrottautuu äidin sylistä ja palaa luokseni: ”Siunaa minutkin!”
Unta, mutta totta. Tämä näky vahvisti, että minun kutsumukseni on lasten
siunaaminen. Rakastin työtäni sairaalassa, ja ensi ajatus ryhtyä papiksi nauratti
minua kuin entistä Saaraa. Lasten esittämä kutsu siunaamisen virkaan poisti
epäilykseni.
Kauhajoella tämä näky toteutui. Joka vuosi sadat lapset kokoontuvat alttarin
ääreen perheidensä tai hoitajiensa kanssa. Aikuiset kohottavat kanssani kädet siu
naukseen. Jokainen saa kuulla: Jeesus rakastaa sinua ja siunaa sinua Essi, Patrik,
M aria... Yhdessä lastenohjaaja Leilan kanssa olemme saaneet antaa näille lap
sille aarteen. Elämän kallein asia on tänäänkin Jumalan lapseksi pääseminen ja
Jeesuksen Kristuksen tunteminen.
Liisa Myyryläinen
Timo Torpc
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TIE VALMIS ON, VOIN LÖYTÄÄ SEN
Kenenkään ei pidä väheksyä sinua Huoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää
esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.
1.Tim. 4:12

Seurakuntamme nuorisotyö
Varhaisnuorisotyö käsittää 7-14 -vuotiaiden keskuudessa tehtävän työn. Keskeisiä
toimintamuotoja ovat kerhot eri puolilla Kauhajokea ja leiritoiminta, mm. var
haisnuorten leirit, äitien ja lasten sekä isien ja lasten leirit. Yhdessä peruskoulu
jen kanssa järjestämme keväisin koululeirejä 1.-6.-luokkalaisille ja yhteistyössä
Yhteiskoulun kanssa syksyisin leiripäivät 7.-luokkalaisille. Kouluilla vierailemme
säännöllisesti myös päivänavauksissa ja koulukinkereillä ja koululla on mah
dollisuus pyytää koulunsa nimikko työntekijää koululleen muihinkin tilanteisiin.
Lisäksi varhaisnuorten toimintaan kuuluvat erilaiset retket, varkkaripäivät, kymppisynttärit sekä muut tapahtumat ja juhlat. Toivomme, että näiden toimintojen
kautta lapset ja nuoret löytävät paikkansa seurakunnassa ja heille välittyy kuva
hyvästä ja rakastavasta Jumalasta.
Rippikoulutyön merkeissä kohtaamme koko seurakuntamme 15-vuotiaiden
ikäluokan. Nuoret tutustuvat seurakunnan toimintaan osallistumalla eri tilaisuuk
siin, ja rippikouluissa harjoitamme uskoa yhteisissä hartauksissa ja leirijumalanpalveluksissa. Rippikoulun aikana perehdytään kristinuskon keskeisiin opetuksiin
ja tavoitteena on, että nuorten usko Jumalaan vahvistuisi ja he tulisivat mukaan
rippikoulun jälkeiseen nuorten toimintaan.
Osa nuorista jääkin aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Rippikoulun jälkeisen
nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja ovat nuortenillat ja -leirit sekä päivänava
ukset oppilaitoksissa ja koulupäivystys Yhteiskoululla. Myös nuorten kuoro on
jälleen toiminnassa.
Kaupungin kanssa tehtävä Walkers-nuorisokahvilatyö on seurakunnan näkö
kulmasta erityisnuorisotyötä. Se tarjoaa turvallisen ajanviettopaikan perjantaiiliaksi nuorille. Vaikka nuorisokahvilatyö on uskonnollisesti sitoutumatonta, on
lähimmäisistä huolehtiminen ja välittäminen myös keskeisiä kristillisiä arvoja.
Seurakuntamme nuorisotyö koostuu perinteisesti edellä mainituista kolmesta
eri ikäkausiryhmän parissa tehtävästä työstä sekä erityisnuorisotyöstä. Nuorten
aikuisten keskuudessa tehtävä työ voidaan nähdä myös omana työalanaan, mutta
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ensisijaisesti toivomme, että nuoret aikuiset osallistuisivat seurakunnan yleiseen
toimintaan ja olisivat rikastuttamassa sitä omilla ideoillaan.
Seurakuntamme kaikessa nuorisotyössä haluamme kuunnella nuoria ja arvostaa
heidän ajatuksiaan. Lapset ja nuoret ovat usein uskossaan hyvin aitoja ja vilpittö
miä. Haluamme rohkaista nuoria tulemaan mukaan kaikkeen toimintaan Paavalin
sanoilla Timoteukselle: "Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi.
Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkau
dessa, uskossa ja puhtaudessa.” 1. Tim. 4:12
Jouni Niemi

Etuoikeutetusti eka kertaa
Kulunut syksy oli työntäyteinen: ensimmäinen minulle Kauhajoen seurakunnassa,
myös ensimmäinen nuorisotyön opiskelijan harjoitteluohjaajana. Kaikki mitä
edelliseen mahtuu, ei tule ilmi; lukemattomia ensimmäisiä kertoja, toimintoja ja
kohtaamisia, joita ei voi viedä rutiinilla.
Timo Torpo

Nuorten kuutamoleiri Majaniemessä

Rutiini on vaikea sana, kaivattuja pelätty. Rutiini säästää voimavaroja, tuo turvaa.
Kuitenkin rutiini voi tappaa luovuuden ja tuoda mustat laput silmille.
Nuorten ja lasten kanssa toimiessa ei voi suunnitella työpäiviä ja leirejä ru
tiininomaisesti. Tarvitaan vain yksi puhelu, yksi kohtaaminen, ja mikään ei enää
26

mene niin kuin on suunnitellut.
Epäilen, että elämää ei voi hallita. Voin jotenkin kontrolloida omia tekemisiäni
ja sanomisiani, mutta toisia en voi määrätä. Nuorten ja lasten maailmassakin on
kiusaamista ja hylkimistä. Toisaalta saan nähdä, miten Jumalan rakkaus koskettaa
ihmistä ensimmäistä kertaa, miten nuori ymmärtää ensimmäistä kertaa olevansa
hyväksytty ja alkaa hiljalleen osoittaa samaa hyväksyntää toisia kohtaan - en
simmäistä kertaa.
Olen etuoikeutettu saadessani työskennellä juuri Kauhajoen seurakunnassa ja
juuri tässä nuorisotiimissä toisiaan kannustavien ja tukevien työtoverien kanssa.
Tiimissämme on erilaisia persoonia mutta yhteinen Työnantaja ja työnäky, jonka
eteen jokainen ponnistelee yksin ja yhdessä. Voimme hyödyntää toistemme osaa
mista, kokemusta, ideoita sekä palauttaa toisiamme myös maan pinnalle.
Etuoikeutettu olen myös, koska saan oppia tuntemaan kauhajokelaista nuo
risoa, kulkea kappaleen matkaa heidän rinnallaan. Kun omasta takaa ei löydy
virtaa ja elämäniloa, niin saan sitä heiltä. Saan nähdä lukemattomia ensimmäisiä
kertoja, onnistumisen iloa, omien lahjojen löytymistäja likoon laittamista, toisten
tukemista, aitoa välittämistä, kaikkea sitä hyvää, mitä Pyhä Henki meissä saa
aikaan.
Karita Pihlajakangas

Riparimiiistoja
Viimeinen ilta riparilla
- Minulle tulevat heti mieleen ripariltani kaikki ihanat ihmiset ja ne jutut, mitä
siellä touhusimme. Päällimmäisenä mielessä on ehkä kuitenkin viimeinen ilta ja
yövesper. Tuntui oudolta, että lähtisimme seuraavana päivänä pois, kun olimme
kokeneet niin monenlaisia asioita yhdessä. Tiesimme kaikki, että joskus se ilta
tulisi kuitenkin eteen. Olimme hyvin tiivis ja yhteishenkinen porukka. Itkimme
ja halasimme toisiamme. Muistan, että sinä yönä ei paljon nukuttu.
Riparikokemukseni
-Y hteishenki riparilla oli aivan mahtava. Kokemus oli upea. Omiin kavereihin
tutustui aivan uudella tavalla. Isoset olivat huippuja, ja välillä heidän huomios
taan lähes tapeltiin. He kuitenkin ottivat kaikki huomioon ja olivat tasapuolisia.
Mieleeni jäivät erityisesti iltaohjelmat, päivän hiljentyminen - ei puhuttu moneen
tuntiin, kuunneltiin vain hiljaisuutta - ja yölliset keskustelut huoneessamme.
Oma riparini
- Itselleni rippileiri oli yksi elämäni tärkeimmistä jutuista. Kaikki täsmäsi, ka
vereita riitti ja Suomen suvi oli parhaimmillaan Majaniemessä. Emännät pistivät
taitonsa peliin loihtiessaan toinen toistaan maukkaampia ruokia, ja järveen sai
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hyppiä vaikka vaatteet päällä. Isoset olivat kuitenkin oma lukunsa. He onnistuivat
houkuttelemaan minut mukaansa isoskoulutukseen, ja ehkä ensi kesänä lähdenkin
seuraamaan heidän jalanjälkiään, levittämään Jumalan sanaa eteenpäin.
Leirin jälkeen
-Jokaisen leirin, koulutuksen ja festarin jälkeen kokee saman suunnattoman ilon,
kun päivän kestäneen hauskanpidon jälkeen huomaa, että on hirvittävän väsynyt
ja pääsee nukkumaan!
Timo Torpo

Rippileiri Majaniemessä

Suunnatonta iloa
- Olin ensimmäistä kertaa isosena Muonion vaellusriparilla. Aluksi jännitti tosi
paljon, mutta koska muut isoset olivat jo ennestään tuttuja, isostiimi syntyi hel
posti.
Ripari alkoi pitkällä bussimatkalla, jonka aikana aloimme tutustua leiriläisiin.
Oli kiva huomata, että kenelläkään ei ollut kielteistä asennetta ripariin. Yhteishenki
alkoi syntyä heti.
Sain oman raamisryhmäni, ja minun vastuullani oli lukea heidän kanssaan
Markuksen evankeliumi. Tehtävä tuntui haastavalta ja epävarmuus siinä onnis
tumisessa painoi mieltäni aluksi. Jännitykseni kuitenkin osoittautui turhaksi, sillä
raamisryhmässäni olikin vain positiivisia ja iloisia rippikoululaisia. Mielestäni
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meillä oli hyviä hetkiä yhdessä.
Minulla oli koko leirin ajan tosi mukavaa. Välillä jo mietinkin, onko minulla
liian kivaa. Iltaohjelmien suunnittelu yhdessä oli erittäin hauskaa. Meillä isosilla
oli mahdottoman hyvä tiimi, ja koko leirin ryhmähenki oli parempi kuin olisin
ikinä pystynyt kuvittelemaan! Riparilla uskallettiin näyttää tunteita. Nauroimme
ja itkimme yhdessä, eikä sitä tarvinnut hävetä.
Yhteinen ihana viikko kuitenkin loppui. Olin riparilla vielä kauan ajatuksissani
kelaillen onnistunutta leiriä. Oli kivaa, kun onnistuimme saamaan riparilaiset
kiinnostumaan näistä jutuista.
Sauli Pihlajakangas

Vaellusripari

- Isosena oleminen rippileirillä oli aivan ihana kokemus. Aamulla ennen riparin
alkamista mietin, miksi ihmeessä olin lupautunut isoseksi. Enhän minä tiedä
raamatusta mitään! Miten minä muka pystyn opettamaan leiriläisille asioita, joita
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en vielä itsekään ymmärrä? Mitä, jos he eivät tottele minua?
Isosten yhteishenki oli minusta parasta. Sain paljon neuvoja vanhemmilta iso
silta. Leiriläisten kanssa oleminen myös vapaa-ajalla oli mielestäni hyvin tärkeää,
koska silloin pystyi ystävystymään heidän kanssaan. Leiristäkin tulee mukavampi,
kun kaikki ovat kavereita keskenään.
Isosena oleminen rippileirillä oli vastuullinen tehtävä. Iltaohjelmissa esiin
tyminen teki minusta rohkeamman. Tunnen kasvaneeni leirin aikana henkisesti
todella paljon. On kivaa ajatella, että pystyi vähän vaikuttamaan nuorten ajatuk
siin Jumalasta.
- Ollessani itse isosena ymmärsin oman leirini isosia. Asiat, jotka oli opittu riparilla, Setälässä tai isoskoulutuksessa, olivat todella hyödyllisiä. Huomasin, miten
leirin "lapsukaiset” katsoivat meitä samalla tavalla ylöspäin, kuin itse olimme
katsoneet omia isosiamme. Isosena on tärkeää pitää kaikkia samanarvoisina ja
huomioida jokainen, ettei kukaan tunne oloaan syrjityksi.
Nuorteniltoihin on myös aina mahtavaa tulla. Tunnelma on rento, tiivis ja
hyväntahtoinen. Kaikilla on hauskaa ja kaikki pääsevät osallistumaan. Itselleni
tulee aina hyvä fiilis.
- Oma uskonelämäkin kehittyi, eikä ystävyyssuhteiden solmiminen ollut mi
tenkään mahdotonta. Itse sain isosista pari hyvää ystävää, ja leiriläisiin oli myös
kiva tutustua.
Isosena oleminen oli kesän paras muisto. Siellä oli koko ajan hauskaa ja opin
tuntemaan itseänikin enemmän. Suosittelen isostelua!
- On perjantai-ilta, kello lähenee seitsemää. Saapuessani Setälän pihalle ilta on
jo pimentynyt. Avatessani tuon tutuksi ja rakkaaksi käyneen seurakunnan nuori
sotalon oven vastaani ryöpsähtävät lämmin ilma ja tuttujen ihmisten äänet.
Ilta päättyy musiikkiin, joka on monesti jonkun tunnetun gospelbändin tuo
tantoa. Kappale kiteyttää koko illan aikana käydyn keskustelun ja antaa eväitä
tuleviin päiviin.
Kun illan varsinainen ohjelma on ohi, jää osa nuorista vielä oleskelemaan
Setälään. Osa juttelee ystäviensä kanssa, toiset pelaavat biljardia tai näpräävät
soittimia. Aika kuluu kuin siivillä.
Hyvästelen ystäväni ja astun Setälän ovesta ulos. Kirpeä pakkasilma lyö vas
taani. Taivas on tähtikirkas. Kotiin mennessäni mietin kulunutta iltaa. Se on ollut
yksi parhaista, jossa muistan koskaan olleeni. Onnellisena huokaisen Jumalan
puoleen: "Kiitos tästä ihanasta illasta. Anna sellaisia tulla vielä monta lisää.”
- Olin pari vuotta aiemmin muuttanut pysyvästi Kauhajoelle. Halusin seurakun-
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nan yhteyteen tutustuakseni muihin nuoriin. Olin radikaali ja ns. ongelmanuori.
Istuin yömessussa jonnekin takarivin oikealle puolelle, riisuin kengät ja otin
hyvän asennon, jossa oli rento olo. Nostin jalat seuraavan penkin selkänojalle ja
”rötkötin”. Muiden en nähnyt näin tekevän.
Itse koin suurta vapauttaja rauhaa, tiesin olevani ”kotona”. Ihmettelin, miten
nuoret istuivat niin kiltisti, selkä suorana hiljaa penkeissään. En ymmärtänyt tois
ten vakavuutta. Sisälläni kupli ilo ja riemu, samalla kun tyyni rauha ja tietoisuus
armosta oli olemassa. Tunsin, että minulla on oikeus elää ja olla erilainen myös
Jumalan lapsena. Yhä tänään koen asian aivan samoin. Tunnen kirkossamme
riemua ja rauhaa. En silloin yömessussa saanut uusia ystäviä, mutta tärkeimmän
sain, hengellisen kodin.

Seurakunta ja perheemme nuoret
Pekka Suovaara

Yhdessä parhaat ystävykset esiintyivät monet, monet kerran kirkossa ja muissa seurakunnan
tilaisuuksissa. Muistamme, kuinka tytär sanoi meille vanhemmille, että kirkossa voi olla oma
itsensä, luonteva sekä avoin antamaan ja vastaanottamaan.

- Perheemme on saanut olla lähellä seurakuntaa, kirkkoa ja Taivaan Isän suo
jelusta. Olemme vanhempina iloisia siitä, että kaikki lapsemme ovat mielellään
menneet seurakuntanuorten toimintaan. Uskomme vanhempina, että merkittävä
tekijä nuorelle jatkossa on rippikoulun onnistuminen ja hyvät ohjaajat, hyvä pappi
ja muut vetäjät ja henkilökunta sekä koko työyhteisö. Jos jokin lenkki ei toimi,
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nuori ei ehkä halua jatkaa seurakuntatyössä.
Äitinä ja isänä olemme kiitollisia kaikille seurakunnan nuorisotyötä tekeville,
sillä tällaisena isostoiminta ja nuorten seurakuntatyö kelpaavat esikuvaksi kirkolle
ja yhteiskunnalle.
- Me vanhemmat emme ole itse aktiivisia seurakuntalaisia. Olemme asuneet
paikkakunnalla vasta kymmenen vuotta. Seurakunta on silti ollut elämässämme
mukana koko täällä asumamme ajan. Heti muuton jälkeen kävimme ilmoittamassa
tyttäremme kerhoon ja samalla käynnillä tutustuimme myös kirkkoherraan. Hän
toivotti uudet seurakuntalaiset tervetulleeksi kädestä pitäen. Nuoremme ovat
näiden kymmenen vuoden aikana olleet mukana nuorisotoiminnassa lähes koko
ajan. Huomasin, että kaikki rippikoulun käyneet kolme nuortamme ovat olleet
isoskoulutuksessa ja toimineet isosina.
Kauhajoen seurakunnan toiminta on kuin sen kirkko: katto on korkealla ja
kaikki mahtuvat aina istumaan, tilaa on! Tämä sama koskee myös nuorisotyötä.
Vaikka nuoremme ovat jokainen erilaisia, he ovat saaneet olla mukana nuoriso
työssä kykyjensä mukaan. Ketään heistä ei ole torjuttu, jokaiselle on annettu arvo.
Tämä on minulle tärkeä asia: kaikki ovat tervetulleita.
Nuoremme ovat olleet mukana joku enemmän, joku vähemmän. Jokaisen nuo
ren myötä me vanhemmat olemme tutustuneet hieman erilaisiin asioihin. Tähän on
vaikuttanut nuoren oma näkökulma, joka on poikennut sisarusten näkökulmasta.
Heille jokaiselle on löytynyt erilaisia palvelutehtäviä.
- On kulunut useampi vuosi siitä, kun molemmat tyttäremme vuorollaan osallis
tuivat seurakunnan järjestämälle Muonion vaellusrippileirille. Se oli kummallekin
niin elämyksellinen kokemus, että minusta tuntui, että he olivat mielessään vielä
viikkoja siellä leirillä. Ympäristö, kaverit ja leirin vetäjät yhdessä saivat aikaan
sen kaiken, mikä tuntui hyvältä.
Ripille pääsyn jälkeen molemmat tytöt lähtivät isoskoulutukseen ja sen jälkeen
useammallekin rippileirille isosten tehtäviin. Äitinä olen ilolla saanut seurata,
miten paljon hyvää tyttömme ovat oppineet ja kokeneet toimiessaan seura
kuntanuorissa. Tuntuu turvalliselta päästää murrosikäiset lapsensa Setälään tai
Majaniemeen, kun tietää, että siellä välitetään ja keskustellaan asioista. Pohditaan
elämää syvemmältä, sydämellä, avataan raamatun lauseita, annetaan nuorille
mahdollisuus nähdä hyvä tässä pahassa maailmassa. Tämä kaikki alkoi siitä
maailman parhaasta rippileiristä.
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Timo Torpt
Olen saanut tutustua uusiin, aivan mahtaviin persooniin ja saanut kokea yhteyden henkeä.
Kerrankin tunnen kuuluvani johonkin porukkaan. Mietin, että vaikka minulle annettaisiin kaikki
maailman rahat, en luopuisi isosena toimimisesta. Niin tärkeää se minulle on.
Isosena oleminen on turvallinen tie oppia elämän perusasiat. Olen iloinen ja ylpeä siitä.
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LUO NÄIHIN KAHTEEN KATSEESI
Kari Harju

Suurin on rakkaus
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei
pöyhkeile,
ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kär
simäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
Rakkaus ei koskaan katoa.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
Korinttolaiskirjeen 13. luvusta
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Avioliiton solmiminen
Ilmaisu "avioliiton solmiminen” kuvastaa hyvin avioliittoon vihkimisen luonnet
ta. Siinä on kyse eräänlaisesta solmujen teosta, kahden ihmisen sitoutumisesta ja
sitomisesta toisiinsa rakkauden langoin.
Avioliittoa solmittaessa puolisot sitoutuvat osoittamaan toiselleen uskollisuutta
ja rakkautta elämän m yötä-ja vastoinkäymisissä aina kuolemaan asti. Tällainen
pitkäsitoutuminen saattaa tuntua liiankin haasteelliselta hankkeelta pätkäsitoutumisen aikakaudella. Mistä löytyvät riittävän vahvat ja pitkät rakkauden langat?
Kuka osaa solmia solmut, jotka kestävät mutta eivät kuitenkaan kiristä?
Avioliiton solmiminen on mitä raamatullisin tapahtuma. Jumala loi ihmisen
"mieheksi ja naiseksi”. Luomisen perusteella on miehellä ja naisella kiintymys
toisiinsa. Seksuaalisuus, rakkaus, yhteen liittyminen ovat Jumalan antamia lahjoja
ja valmiuksia, joiden varaan avioliitto voi rakentua.
Tulevan avioparin tapaaminen on aina miellyttävä hetki seurakunnan työnte
kijälle. Häät ovat elämän kohokohtia. Vihkiminen voi tapahtua kirkossa, toimitushuoneessa, kotona sisällä tai vaikkapa puutarhassa tai missä tahansa sopivassa
paikassa vihkiparin toivomuksen mukaisesti. Persoonallinen paikka jää yleensä
mukavana muistona mieleen niin vihkijälle kuin varmaan vieraille ja vihkiparille
itselleen.
Olli Kiukkonen

Lemmenjoella
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Asko Kallio
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Jeesus sanoi avioiliitosta:”Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erot
tako.” Tämä ihanne jää usein vain tavoitteeksi, mutta missään tapauksessa ei sitä
voida hylätä. Jumala on tarkoittanut avioliiton elämänmittaiseksi. Koska kristil
liseen uskoon kuuluu olennaisena osana anteeksiantamus ja uudelleen aloittami
sen mahdollisuus, ovat kirkkomme papit yleensä suostuvaisia vihkimään myös
eronneita.
Avioliitto tarvitsee hoitoa. Puolisoiden tulisi saada riittävästi yhteistä aikaa ja
tarvittaessa apua suhteensa lujittamiseen. Avioparityötä on kirkossa tehty vuosi
kymmenet. Myös omassa seurakunnassamme on tällä toiminnalla pitkät perinteet.
Avioliitto, koti ja perhe ovat niin arvokkaita asioita, että niitä ei voida unohtaa
missään seurakunnan työmuodossa. Iloitsemme siitä, että saamme kaikki olla mu
kana tässä työssä, joka rakentaa kotejamme ja on koko yhteiskunnan perustusta.
Jouko Ala-Prinkkilä ja Olavi Kauppinen

Vihkipapin ja kanttorin tapaaminen valmisti suureen päivään ja
tulevaisuuteenkin
- Viikkoa ennen H-hetkeä astelimme Akun kanssa kirkkoon harjoittelemaan
hääseremoniaa ja samalla keskustelemaan kirkkoherran kanssa menneestä ja
tulevasta elämästä. Keskustelussa pohdimme muun muassa, mitä asioita toisis
samme erityisesti arvostamme ja mitä avioliitto meille merkitsee. Kirkkoherra
kannusti hakemaan elämään eväitä seurakunnan toiminnasta ja mahdollisissa
mutkissa turvaamaan seurakunnan nuorten parien tukemiseen tarkoitettuun apuun.
Yhteisestä keskusteluhetkestä jäi meille mieleen lämmin tunnelma. Vihkipapille
syntyneet ajatukset me ja kirkkokansa kuulimmekin sitten Kauhajoen kirkossa
16.6.2007. Yhteisesti iloitsimme puheesta, jossa tunnistimme paljon meille tärkei
tä ja henkilökohtaisia asioita. Pyrimme noudattamaan ainakin seuraavia neuvoja:
mieheni pyrkii ottamaan kiinni myös huonot syöttöni ja minä pyrin olemaan
ymmärtäväinen silloinkin, kun Akusta on virta lopussa.
Muutama päivä vihkipapin kanssa käydyn keskustelun jälkeen tapasimme
kanttorin. Olimme vähän yllättäenkin jättäneet kirkossa kuultavat marssit va
litsematta. Kanttori sai esittää meille pitkän listan hienoja teoksia. Tämä sopi
meille hyvin, pyysimmepä useista kappaleista vielä uusinnankin. Musiikki soi,
ja me mietimme. Päädyimme sekä sisääntulossa että poistumisessa J. S. Bachin
kauniisiin ja vaativiin teoksiin. Kanttori kehui valintojamme. Hän soittikin todella
hienosti ja mieleenpainuvasti vihkiäisissä. Me jännitimme ja olimme onnellisia:
jännitimme, kumpi kompastuu kävellessä laahukseeni, ja olimme onnellisia kau
niista musiikista sekä tietenkin toisistamme.
Laulujen ja rukousten saattelemana poistuimme kirkosta. Ulkona meitä odotti
iloinen juhlakansa ja saippuakuplasade auringon paisteessa. Luottavaisina, käsi
kädessä suuntasimme kohti yhteistä tulevaisuutta.
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Vihkisaarna Toivakan tuvassa
- Hääpäivämme suunniteltiin vietettäväksi Toivakassa 21.12.1957. Avioliittoon
vihkiminen tapahtuisi myös kotona, koska Kauhajoen kaunis, juuri entisöity
kirkko oli tuhoutunut rajussa tulipalossa edellisenä vuonna.
Sulhaseni Pentin työpaikka oli Pelkosenniemellä Maatalousoppilaitoksessa.
Marraskuussa hän tuli käymään Toivakassa kuulutuksia kuulemaan ja häitä suun
nittelemaan. Pentti saapui iltajunalla Lohiluoman asemalle. Lähdin hakemaan
häntä hevosella. Meillä elettiin vielä silloin hevosaikakautta. Valjastin kirkkoreen
eteen pihavireän ”Humuluksen”. Matkaa Lohiluomalle oli noin kolme kilomet
riä. Lunta oli tuiskuttanut kinoksiin saakka. Oli pimeää. Takaisin tullessamme
hätäinen heppamme toi meitä kovaa kyytiä ja nakkeli kavioistaan lumitieroja
kasvoillemme. Lähestyimme pikapikaa kotia. YhLäkkiä reki kaatui kinoksessa.
Pitelin kaksin käsin lujasti kiinni toisesta ohjaksesta, jolloin hevonen kääntyi
takaisin Kurikkaan päin vetäen minua hetken perässään. Otteeni heltisi ja hevo
nen pääsi karkuun näkymättömiin yön pimeyteen. Jäimme Pentin kanssa paksun
lumihangen uumeniin fällyjen kera. Kävelimme kylmissämme kotiin, jossa meitä
odotti neljä sisartani takkatulen ääressä.
Hetken lämmiteltyämme lähdimme kaikin yhdessä etsimään hevosta.
Aamuyöhönkään mennessä hevosta ei löytynyt. Seuraavana päivänä, puhelin
keskuksen avustamana, Humulus löytyi rekineen aivan eheänä Kurikan kirkolta.
Minua nolotti ja harmitti koko juttu, koska olin koko ikäni käsitellyt ja hoitanut
hevosia. Hevosen karkaamisretki kiersi juttuna Harjankylässä. Sitä ihmeteltiin
ja sille naureskeltiin.
Vihdoin hääpäivä koitti. Aamutunnelma oli aika erikoinen. Oli hääpäivä ja
melkein joulu, ja ulkona satoi vettä aivan kaatamalla. Lumet olivat vähentyneet
yön aikana. Isäni oli hakenut muutamaa päivää aikaisemmin tupaan kauniin, tummanvihreän, metsän näköisen ja tuoksuisen joulukuusen. Sen ainoina koristeina
olivat elävät kynttilät. Äitini ja sisareni Helena, Eeva-Liisa, Elli ja Pirkko olivat
somistaneet koko talon juhlakuntoon. Lattiat hohtivat kiiltävinä, koska äitini ta
pasi pyyhkäistä ne aina pyhäpäiviksi kurrimaidolla. Omakutoiset räsymatot loivat
kodikkaan tunnelman. Huoneiden katossa riippui olkihimmeleitä. Kahvipöytään
oli levitetty kaunis äidin kutoma pellavaliina. Keittiössä hääräsi kokki passareiden
kanssa. Ruokapöydän antimet oli suurimmaksi osaksi valmistettu oman maatilan
ja puutarhan tuotteista. Pentti oli tilannut morsiuskimppua varten kieloja kukka
kaupasta. Kielot tuntuivat kotoisilta kukilta, koska ne kesällä kukkivat villinä
puutarhaamme ympäröivässä puistossa. Helena sitoi morsiuskimppuni ja oli
apuna sekä tukena vinttikamarissa pukiessani morsiuspukuani, joka oli ommeltu
käsinkudotusta ohuesta villakankaasta.
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Vieraita, sukulaisiamme, ystäviämme ja kyläläisiä, oli kutsuttu satakunta henkeä.
Heistä useimmat saapuivat vuokra-autolla vesisateen vuoksi.
Vihkipapiksemme oli kutsuttu rovasti Väinö Lammi. Etukäteen meillä ei ollut
keskusteluyhteyttä papin kanssa. Muutaman sanan hän vaihtoi kanssamme ennen
vihkimistä.
Vihkiäistilaisuus alkoi klo 13 iltapäivällä, lauantaina 21.12.1957. Vihkipari,
Pentti ja minä, odottelimme peräkamarissa jännittyneinä, onnesta säteillen
häämarssia, jonka soittajina olivat viulistit Eelis Panula ja Armas Havunen.
Kuuntelimme hetken hiljaa Kuulan häämarssia, joka soi ihanasti hirsitalossa.
Kävelimme hitaasti kamarista hääväen täyteiseen keskitupaan papin eteen. Meillä
ei ollut polvistumispaikkaa eikä ryijyäkään. Seisoimme tukevasti vanhoilla latti
alankuilla, joille oli levitetty Toivakan raanu. Rovasti oli toisella puolella pöytää.
Pöydällä oli tinainen seitsenhaarainen kynttelikkö ja perheraamattu. Taustalla oli
talon vanha palm uja Suomen sodasta pelastettu kaappi.
Rovasti Lammi otti puheensa lähtökohdaksi sanat Kolossalaiskirjeen luvusta
3, jakeet 13-14: "Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos
kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi,
niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä
on täydellisyyden side.”
Puheessaan pappi käsitteli yhdessä elettävää tulevaa arkielämää. Lopuksi hän
sanoi meille:"Vetäkää samaan suuntaan niin kuin kyntöauran edessä olevat parihevoset, joita yhdistää kuolaimesta toiseen sidottu ohjas. Olkoon tämä yhdistävä
ohjas teillä Jumalan sana.”
Eniten meitä kuitenkin yhdistivät lopuksi Herran siunauksesta sanat "Herra
siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä, Herra valistakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen, Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen. Amen.”
Kahvipöydässä oli yleisenä puheenaiheena vihkisaaman hevososa myönteises
sä mielessä. Se kuulemma osui naulan kantaan. Rovasti Lammi ei ollut tietoinen
hevosharrastuksestani eikä yhteisestä hevosseikkailustamme. Eräs vanhempi
isäntämies sanoi, ettei hän muista olleensa koskaan häissä, jossa vihkipuhe aihe
utti niin paljon keskustelua kuin täällä Toivakassa. Keskustelu oli mielenkiintoista
ja rakentavaa.
Hääpäivämme jatkui ruokailun, seurustelun ja musiikin merkeissä. Illan lopuk
si ystäväjoukkomme heitti meidät, avioparin, ilmaan suureksi yllätykseksemme.
Sen onnittelun otimme kiitollisuudella vastaan. Monet vieraista viihtyivät lähes
puoleenyöhön.
Seuraavana päivänä oli häikäisevän kirkas pakkassää. Puiden oksilla ja ta
lojen räystäillä riippui kauniita jääpuikkoja. Oli valoisaa ja ihanaa tutkia häälahj ojamme.
Kun nyt tätä kirjoittaessani istun yksinäni Toivakan 168 vuotta vanhan talon
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keskituvassa, mieleeni tulee aika 51 vuotta sitten samassa huoneessa.
Mitä siitä on jäljellä?
Se on rakkaus. Rakkaus ei koskaan häviä.
Se on myös Isän Jumalan kosketus, siunaus ja varjelus elämässäni.
Timo Torpo

Vihkiminen todistajien läsnäollessa

Valokuvaus väärässä kirkossa
- Sain kerran toimeksiannon vihkiäistilaisuuden kuvaamiseen kirkossa. Tilai
suuden alkamisajaksi ilmoitettiin täsmällisesti klo 15.00. Ajattelin olla ajoissa
paikalla ja menin Kauhajoen kirkkoon jo klo 14.40. Kauhukseni huomasin, että
kirkko oli täysin tyhjä lukuun ottamatta suntiota, joka asetteli tuoleja kirkon
etuosaan. Hän katsoi minua kysyvästi, jolloin vastasin tulleeni kuvaamaan vihkiäisiä.
Suntio kertoi, ettei kirkossa ole vihkimistä tuohon aikaan. Siunauskappelissa
alkoi kyllä hautajaiset samalla kellon lyömällä. Kerroin olevani varma, että mi
nulle ilmoitettu aika oli oikea. Tähän suntio selitti, että Nummijärven kirkossa
kyllä alkaa vihkiäiset klo 15.00.
Suustani pääsi parahdus: "Hyvä Luoja, mitä minä nyt teen?” Ja Luoja vastasi
suntion rauhallisella äänellä: "Kyllä sinä sinne vielä ehdit.” Menin juoksujalkaa
autoon ja ajoin kohtuullisen kovaa vauhtia kohti Nummijärven kirkkoa. Ehdin
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paikalle kolme minuuttia ennen seremonian alkua. Menin sisään ja parin minuu
tin kuluttua tilaisuus alkoi. Kuvaus onnistui, kaikki meni hyvin. Toki toinenkin
vastaavanlainen tapaus on urallani tapahtunut. Suntion rauhallisuus Kauhajoen
kirkossa on jälkeenpäin hymyilyttänyt.

Seurakunta jakaa virtaa
- Kymmenen vuotta sitten avioliittomme oli tullut "tiensä päähän” . Olimme kas
vamassa erilleen. Jotakin oli tehtävä, siis virtaa tarvittiin. Kyseessä oli hätähuuto,
joka kuultiin jossakin.
Päädyimme viikonloppukurssille. Myöhemmin myös seurakunnat aktivoituivat
Virtaa välillämme -kurssien järjestämiseen. Me innostuimme lähtemään m u
kaan.
Olemme saaneet koulutusta ryhmien vetämiseen ja vertaisohjaajina toimimi
seen. Olemme tutustuneet toiminnallisiin menetelmiin paniikkihäiriöyhdistyksen
avokuntoutuskurssilla. Maalaaminen, musisointi, draama jne. toimivat hyvin ai
kuisten kanssa. Se on hauskaa - se keventää ja virkistää tunnelmaa keskustelujen
lomassa.
Helpottaa kummasti kun voi huomata, että melkein kaikki parisuhteessa elävät
painiskelevat samantapaisten asioiden kanssa arjen keskellä. Kurssilla voi todeta
luulleensa olevansa ainoa, jonka avioliitto tai yhteiselo on niin vaikeaa - mutta
välillä - ah, niin ihanaa.
Omien kokemusten jakaminen ja halu auttaa muita samojen asioiden kanssa
painiskelevia pariskuntia on ollut kantavana voimana työssä. Olemme saaneet
valtavasti virtaa myös omaan parisuhteeseemme - antaessaan saa. Mukavaa on
ollut tutustua myös muihin parisuhdetyöstä kiinnostuneisiin aviopareihin. Yhteys
on ollut mahtava kokemus. Osa on innostunut myös kurssin vetäjän tehtävään.
Vapaaehtoisia tarvitaan.
Parisuhteen hoito on tärkeää senkin takia, että toimiva suhde antaa voimia
vanhemmuuteen. Lapsemme tarvitsevat turvalliset aikuiset lähelleen. Jos äidin
ja isän välit eivät ole kunnossa, lapset kokevat turvattomuutta.
Kurssilla opettelemme tunnistamaan omia tunteitamme ja kertomaan niistä.
Ehkä tärkeämpääkin kuin puhuminen on toisen kuunteleminen. Sitäkin voi ope
tella. Tämä kaikki syventää sitoutumista ja rakkauden kokemista arjessa.

Rakastumisesta rakkaudeksi
-Kasvaakseen täyteen mittaansa parisuhde käy läpi erilaisia vaiheita.Rakastumisen
tilasta suhde pyristelee kohti rakkautta. Parisuhde on kuin lapsi, vauvasta kasvaa
aikuinen, tavalla tai toisella, vauvaksi ei voi jäädä. Omien taustojensa ymmärtämi
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nen on osa parisuhteen kasvua. Kun ymmärtää, mistä esimerkiksi omat tavat rat
kaista ristiriitoja ovat peräisin, ymmärtää toisenkin käyttäytymistä paremmin. Ja
samalla voi miettiä, haluaako jatkaa perimäänsä vai valita tilalle toisen tavan.
Riidelläänkö teillä rahasta, uteli haastattelija. Jaakon vastaus oli selkeän vakuut
tava. ”Jos perheessä riidellään vain rahasta, se on mitätön juttu. Plasmatelevision
ja uusimman auton perään hinkuvilla pienten lasten vanhemmilla on arvot met
sässä.”
"Tarvitaanko aina jokin katastrofi, esimerkiksi lapsen sairastuminen, ennen
kuin arvot asettuvat paikoilleen?” pohtii Jaakko. Niin, mikä on tärkeysjärjestys:
raha vai perhe ensin?
"Tässä kiihkeän työsuuntautuneessa yhteiskunnassa parisuhdetta tulee hoitaa.
Muuten arjen pyöritys vie mukanaan ja viisikymppisenä huomaa, että lapset olivat
ja lapset menivät, kun isä oli matkoilla”, kertoo Jaakko.
Auli ja Jaakko osallistuivat Virtaa välillämme -kurssille ja viikonloppuun
Majaniemessä. Heille kurssi tarjosi kolme tuntia viikossa kuuden viikon ajan
yhteistä aikaa parisuhteelle ja toisilleen. ”Ja hyvää ruokaa”, lisää Jaakko paina
vasti.
Kurssi herätteli tuttuja, joskin unohdettuja asioita: miten kohdella rakastaan,
miten hoitaa parisuhdettaan. Kurssin ryhmät olivat pieniä. Selvät säännöt ja
luottamuksellisuus antavat tila a ja turvallisuutta jakaa omia tunteitaan ja koke
muksiaan. Virtaa välillämme on tarkoitettu pareille, joilta arki on himmentänyt
kiihkeän rakastumisen tunteen mattapintaiseksi. Kriisistä ei siis voida puhua, vaan
enemmänkin herätellään Ruususen uneen nukahtanutta rakkautta ja arvostusta
parien kesken.

Avioliiton rukoushetki
-A violiiton vuosipäivää voi juhlistaa viettämällä avioliiton rukoushetkeä kotona,
kirkossa tai muualla. Aviopuolisot valitsivat paikaksi tutun Kauhajärven kirkon,
jossa heidät 40 vuotta aikaisemmin vihittiin.
Vihkikirkko palautti puolisoiden mieleen vihkimispäivän ja heidän yhteisen
elämäntaipaleensa alun. Rukoushetkessä vahvistettiin vihkivalan lupaukset.
Avioliiton rukoushetken tarkoitus ei ole tehdä häiden toisintoa amerikkalaiseen
tyyliin, vaan se on aivan omanlaisensa tunnelmallinen tilaisuus. Usein läsnä ovat
vain lähimmät omaiset ja ystävät. Niin kuin avioliittoon vihkimisessä, tässäkin on
keskeistä siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toisensa ja yhteisen liittonsa
Jumalan huolenpitoon.
Puolisot halusivat jakaa kokemansa ilon hääpäivänsä siunaamisesta. He haas
tavat muitakin aviopareja kokemaan saman runsaan siunauksen.
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TULE, SIUNAA PÄIVÄN TYÖ
Timo Torpo
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Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille
levon.
Matt. 11:28

Kohtuullisuus avaimena
Vanhoista hyveistä sai Lutherin ajattelussa etenkin kohtuullisuus merkittävän
sijan. Aikanamme, jota niin paljolti leimaa kauniisiin kaapuihin puettu
ahneus, on kohtuullisuutta syytä erityisesti korostaa. Sillä on ollut tärkeä osa
esimerkiksi työn etiikassa.
Lutherilaisesta työmoraalista puhuttaessa muistetaan usein vain ahkeruus ja
työn arvostaminen, mutta unohdetaan Lutherille tärkeä kohtuullisuus ja riittävän
levon painottaminen. Vaikka arvostetaankin ahkeruutta ja arvostellaan laiskuutta,
työssä on oltava kohtuullinen. Työn teolle jarahan hankkimiselle on asetettava
rajat. Työnarkomaanit eivät saa Lutherin tukea. Hän nimittäin sanoi, että "ahke
ruuteen taipuvaisia" työntekijöitä ja heidän työnantajiaan tulee suojella heiltä
itseltään.
Luther tarkasteli kohtuullisuuden ideaa myös taloudessa. Hänestä on ahneut
ta kerätä varastoon enemmän kuin tarvitsee. Mammona on Lutherin mukaan
Jumalan mahtavin kilpailija. Kohtuullista on se, mikä tarvitaan ylläpitämään
elämää riittävässä laajuudessa. Tarve ei ole sama kaikilla ihmisillä, vaan Luther
edellytti "säädynmukaista” kulutustasoa. Työ ja muu taloudellinen toiminta voi
kuitenkin tuottaa enemmän kuin mitä kohtuullisesti kuluu. Tätä on pidettävä
Jumalan lahjana, joka voidaan antaa eteenpäin niille, jotka ovat itseä suuremmassa
taipeessa.
Tähän liittyy se, että luterilaisen työn etiikkaan on aina kuulunut voimakas
lepopäivän, vapaapäivän puolustaminen. Se on välttämätön levon ja virkistyksen
ja itsensä hoitamisen kannalta, mutta sen suoma yhteinen aika perheelle, ystäville
ja tuttaville on merkittävä yhteisöllisyyden kannalta. Tästä näkökannasta johtuu,
että kirkkomme tahtoo tänäänkin voimakkaasti puolustaa mahdollisimman pit
källe toteutetun yhteisen vapaapäivän säilyttämistä. Se tapahtuu niin työntekijöi
den kuin työnantajien, heidän perheidensä ja yhteiskuntamme yhteisöllisyyden
tukemisen vuoksi.
Kohtuus on siten käypä ohje myös työnantajille arvioitaessa, millaisiin talou
dellisiin tuloksiin on pyrittävä ja kuinka paljon työntekijöiltä voidaan edellyttää
työpanosta. Kohtuus on ollut käyttökelpoinen määritelmä, monien muiden asioi
den ohessa, myös suhteessa rahaan ja omaisuuteen sekä virkistykseen ja lepoon.
Olisiko kohtuuden ottamisessa jälleen hyveeksi myös avain sellaiseen ristirii
taan, jossa työnantajan ja omistajan sekä työntekijäin intressit ovat vastakkaiset.
Kemijärveliekin se toisi uuden näkökulman.
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Arvokeskusteluun kuuluu oleellisesti myös käsityksemme ihmisestä. Ovathan
kaikki yritykset rakentaa paratiisia maan päälle kaatuneet väärään ihmiskuvaan.
Alkuperäisestä paratiisista ihminen karkotettiin synnin, omavaltaisen itsekkyyden
vuoksi. Sittemmin niin muinaisajan utopiat, Matti Kurikan Sointula kuin kahden
nenkymmenennen vuosisadan suuri unelma, kommunistinen ihanneyhteiskunta
kin ovat romahtaneet vääriin arvioihin ihmisen luonnosta.
Kristillinen ihmiskuva muistuttaa sekä ihmisen kaipuusta ja halusta hyvään,
eheään ja kauniiseen kuin hänen taipumuksestaan rikkoa kaikki kaunis, hyvä ja
puhdas. Ihmisen paradoksinen ristiriitaisuus on se, mitä utopiat eivät ole ottaneet
huomioon. Arvokeskusteluun onkin tuotava näkemys ristiriitaisesta ihmisestä,
joka haluaa hyvää, mutta sen sijaan toteuttaa usein pahaa. Siksi hän tarvitsee
myös armoa. Se tarkoittaa, että hänen tulee saada joskus sitäkin, mitä hän ei ole
ansainnut. Jukka Paarma. Teksti on arkkipiispa Paarman ja Kanava-lehden luvalla lainattu
Kanava juhlanumeron 2/2008 artikkelista ”Kirkko yhteisen arvokeskustelun pöydässä”.

Työttömyys elämäntilanteena
- Elettäessä elokuun puoliväliä 2008 iltauutiset kertovat työttömyysasteen
Suomessa yhä alenevan. Mietteet palaavat tuon aiheen myötä syksyyn 1990.
Silloin eräs työpäivä keskeytettiin Electroluxin Kauhajoen tehtaalla tiedotustilai
suuden vuoksi. Vain yksi lause tehtaanjohtajan pitämästä puheestajätti alleen kai
ken muun. Sanat "Electroluxin Kauhajoen tehtaan toiminta lopetetaan 30.6.1991
ja tuotanto siirretään kokonaisuudessaan Ruotsiin ja Norjaan”. Tämän kuultuaan
koko henkilökunta hiljeni katsellen ympärilleen epäuskoisina kuin etsien toistensa
silmistä merkkiä, ettei ollut kuullut oikein. Niin käsin kosketeltava tämä järkyt
tävä tieto oli. Palaapa vielä mieleen viimeisetkin, tilaisuuden päättäneet sanat:
"Olette vapaat lähtemään kotiin. Ajakaa varovasti, koska tällaisessa mielentilassa
liikkuessa voi helposti tapahtua vahinkoja”.
Perjantaina 28. päivä kesäkuuta 1991 kulki 129 työntekijää tehtaan portista
ulos viimeisen kerran, edessä vain aavistus siitä mitä tulossa oli. Asennoituminen
asiaan oli voimakkaasti siihen suuntaan, että työttömyysajastamme voi muo
dostua hyvinkin pitkä. Laskusuhdanteessa työvoimatoimistolla oli niin vähän
tarjottavaa, että työttömyydeltä meistä pystyi välttymään vain pari ihmistä.
Suurin huoli kaikilla oli tietysti toimeentulosta, kun ansiot putoaisivat puoleen
entisestä, vaikka turvanamme oli ammattiliiton työttömyyskassan maksama an
siosidonnainen työttömyyspäiväraha ainakin ensimmäisten viidensadan päivän
osalle. Ansiosidonnainen työttömyysturva, jota myös yhteiskuntamme syöväksi
eräs silloinen ministeri nimitti.
Elämän oli jatkuttava kuitenkin. Selviäminen uudessa elämäntilanteessa vaati,
että oli opeteltava monia uusia asioita. Kun tähän asti oli kello herättänyt 5.48,
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ei enää niin aikaiseen herätykseen ollut tarvetta, vaan nukkua voi niin pitkälle
kuin unta riitti. Onneksi kuitenkin olen aina ollut aamuihminen ja sitä mieltä,
että päivänsä pilaa pitkälle nukkumalla. Kun herättyään ei tarvinnut pinkaista
työhön, oli ylösnouseminen kuitenkin jotenkin turhan tuntuista. Aivan tietoisesti
vältin pitkään nukkumista, koska ajattelin siitä olevan helppo lipsua siihen, että
lojuu sängyn pohjalla aina vaan pidempään tekemättä mitään. Muistin kuulleeni
kauhukertomuksia työttömästä, joka ei lainkaan enää jaksanut nousta vuoteesta,
pukeutumisesta puhumattakaan. Ennen työn loppumista oli sadellut eri tahoilta
jos jonkinlaisia neuvoja, miten elää eteenpäin, jos uutta työtä ei heti löydy. Yksi
niistä oli ohje suunnitella jokaiselle päivälle joku tehtävä, jonka suorittamisen
kautta pysyisi paremmin elämässä kiinni.
Vuonna 1987 olin ottanut Metallin ammattiosaston taloudenhoitajan tehtävät
vastaan. Toimenkuvaani kuului talouden lisäksi jäsenasioiden hoito ja jäsenten
avustaminen työttömyysturvan hakemiseen liittyvissä asioissa. Kaksi viikkoa
työttömyyden alkamisen jälkeen keräännyimme työkavereiden kanssa yhteen
täyttämään päivärahahakemuksia. Näin opin kantapään kautta monia työttömyys
turvaan liittyviä asioita, joista on hyötyä tänäkin päivänä. Kun paneutuu toisten
asioiden hoitoon ja auttamiseen, voi helposti käydä niin, että omat asiat jäävät
toisarvoisiksi ja huonolle hoidolle. Juuri näin minulle kävi.
Viikot, kuukaudet ja vuodet vierivät. Työttömien määrä Kauhajoella kasvoi
kasvamistaan yltäen yli 28 prosenttiin. Se tarkoitti silloin melko tarkkaan 2000
ihmistä. Ei todellakaan tarvinnut olla yksin, vaikka se ei kyllä yhtään tehnyt
elämää helpommaksi. Aina löytyi joku sanomaan, "kyllä tekevälle töitä löytyy”.
Viittauksia siihen suuntaan, että emme haluakaan tehdä töitä, tuli muissakin muo
doissa. Milloin sanottiin työttömyyspäivärahamme olevan niin korkean, että se
estää töihin hakeutumisen. Milloin taas muutaman kuukauden ammattisuoja oli
joidenkin työnantajien mielestä aivan käsittämättömän pitkä. Kaiken kukkuraksi
uskalsimme vielä perustaa työttömien yhdistyksenkin.
Kaikesta oli tingittävä, mutta näin jälkeenpäin ajatellen uskomattoman vähäl
läkin sitä tulee toimeen, kun on pakko. Monesti ajattelin onnena sitä, että elin
yhden hengen taloudessa, sillä omia menojaan pystyi järjestelemään aika pitkäl
le. Monet monituiset kerrat olin työntämässä jalkojani niin sisarusten perheiden
kuin isän ja äidinkin ruokapöydän alle. Samalla se oli yhdessä elämistä lähellä
toisiamme. Sisarusten lasten kanssa touhuaminen toi elämään virettä ja vipinää,
mitä ei rahalla voi ostaa. Hyvin tärkeäksi tunsin oloni monesti, kun tarvittiin
hoitaja sairaalle lapselle, että isä ja äiti pääsivät töihin.
Yhtäkään työtarjousta en noin kymmenen vuotta kestäneen työttömyyteni
aikana työvoimatoimistosta saanut, kurssikutsuja kylläkin. Ja jokaiseen oli vas
tattava myönteisesti tai seurauksena oli karenssi, jolloin ei tullut päivärahaa. Tuli
käytyä mm. kurssit "Matkalla työhön” ja "Naiset miehisille aloille”. Työpaikkaa
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ei kurssitkaan tuoneet, vaan se piti lähes tehdä itse, jos työtä aikoi saada. Niinpä
työllistyin kahdesti työttömien toiminnan vetäjänä, ensimmäisellä kerralla puo
len vuoden pesti ja toisella kertaa kokonainen vuosi. Töiden vähäisyyden vuoksi
jäi yllin kyllin aikaa harrastuksille. Eiväthän harrastukset ilmaisia olleet, mutta
asiassa auttoi, kun työvoimatoimisto antoi työttömille ”etuseteleitä” kansalais
opistossa opiskeluun.
Työttömäksi joutuessaan meistä jokainen varmasti uskoi työttömyyden tila
päisyyteen, vaan toisin kävi. Itse yritin valaa työtovereihini uskoa tulevaisuuteen
sanomalla: "Ajatelkaa näin; työn loppuminen yhdellä saralla voi olla uusi mah
dollisuus, asettuminen lähtöviivalle tien ollessa auki joka suuntaan”. Kuukausien
kuluessa kuitenkin huomasin todeksi sen, etten saa itseänikään liikkeelle. Tämän
asian edessä varmasti jokainen mietti, mitä on tapahtunut. Miksi tunnen itseni
toisen luokan kansalaiseksi? Siinä ei syrjäytyminenkään ollut enää kaukana.
Kaikkein masentavinta oli kuulla jonkun työtovereista vuosien työttömyyden,
turhautumisen ja taloudellisten vaikeuksien jälkeen ajautuneen itsemurhaan.
Silloin voi vain hiljaa miettiä, mitä olisi itse voinut tehdä auttaakseen. Ja miten
oppia näkemään ja auttamaan toisia, vaikka voimat ovatkin rajalliset. Vain toinen
toistamme tukien voimme selvitä - ei ole muuta keinoa.
Nyt maailma omalla kohdallani näyttää toisenlaiselta. Olen "lottovoittaja” !
Töissä - yhtäjaksoisesti seitsemän vuotta. En tiedä, onko kysymyksessä ollut
seitsemän lihavaa vai laihaa vuotta, mutta hyviä ne ovat olleet.
Ja taas tänään, syyskuun 10. päivänä vuonna 2008, uutiset kertovat tuhansien
työpaikkojen lopettamisesta. Monien kohdalla työttömyys on alkamassa.

Työttömyys ahdistaa
- Kun on jäänyt koulut käymättä ja pätkätöillä vienyt elämää eteenpäin ja sitten
jäi kokonaan työttömäksi, pakokauhu iski. Työttömyys tuntuu niin fyysisesti,
psyykkisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin. Työttömyys vaikuttaa ihmiseen
kokonaisuutena, se vaikuttaa kaikkeen elämään.
Viihdyn ihmisten kanssa. Työttömyyden myötä olen jäänyt yksin. Se koskettaa
ja saa kaiken tuntumaan vaikealta. Kaipaan muitten ihmisten seuraa. Kapakasta
sitä seuraa kyllä löytäisi, mutta se tie ei pitkälle vie. Itsetunto siinä menee. Välillä
tuntuu, että ei tästä elämästä mitään tule.
Joskus on toki pieniä, väläyksenomaisia hyviä hetkiä. Pääosin tuntuu siltä, kuin
joku kuristaisi kurkusta koko ajan. Ajattelen, että kai tämä työttömyys on myös
henkistä kouluajossa särmiä hiotaan pois.
"Säälipussin” kautta löysin seurakunnan ja nyt tietoisesti lähden mukaan
toimintaan. Usko kannattelee minua, uskon kautta ymmärrän, että en ole muita
huonompi, vaikka olen monta vuotta ollut työtön.
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Joulupäivä ainoa vuoden vapaa
- Keskustelin hiljattain erään liikkeenharjoittajan kanssa. Hoidin pienen
työasian kolmella lauseella. Sen jälkeen tuo yrittäjä puhkesi puhumaan
avoimesti viime aikojen pohdiskelujaan.
Hän kertoi edellisen avioliittonsa aikana matkustaneensa työnsä vuoksi pal
jon. Työviikko alkoi maanantaiaamuna matkaan lähdöllä. Paluu kotiin tapahtui
perjantai-illalla. Työvuosien aikana perhe kasvoi kolmilapsiseksi. Kertoja totesi,
että lapset vain kasvoivat, heidän tuntemisensa jäi hyvin vähälle. Yhtäkkiä lap
set olivat nuoria. Rippikoulut alkoivat ja lapset itsenäistyivät nopeasti. Isä sanoi,
että hän tuskin tunsi jälkikasvuaan. Lapsetkin saattoivat tuntea isänsä huonosti.
Nyt mies eli toisessa avioliitossaan. Tässäkin perheessä oli lapsia, kaikki alle
kymmenvuotiaita.
Sitten yrittäjä sanoi karun totuuden. Edellisvuonna hän oli pitänyt yhden
vapaapäivän. Joulupäivä oli se suuri juhla, jona hän ei ollut käynyt työmaallaan.
Pohdinta jatkui miettimisellä, miten käy tämän perheen kanssa. Vielä yrittäjä
kertoi, että hänet oli näihin pohdintoihin herättänyt läheisen yrittäjäystävän ko
kemat paineet. Tuo yrittäjäystävä oli parhaillaan sairaslomalla työstä johtuvien
henkisten rasitusten vuoksi.
Tämän päivän työelämä ja yrittäminen ovat ankara asia. Menesty tai häviä.
Muuta ei tunnu olevan.
Tässä tapauksessa on joitakin merkkejä toivosta. Paineenalaisen oma valmius
tilanteensa havaitsemiseen ja kertomiseen siitä puolitutulleen ilmensi jo selvästi
mahdollisuutta paremmasta tulevaisuudesta. Myös yrittäjän maininta perheessä
omaksutusta uudesta tavasta kokoontua yhteiselle illalliselle määräaikaan jokai
sena työpäivänä on oikein erinomainen käytäntö.
Työn ja levon sekä perheen ja harrastusten tasapaino olisi hyvä saavuttaa.
Läheisten huomioiminen, hetkellisten voittojen merkittömyys, elämisen laatu,
mielenrauha; siinä ehkä mietittäviä asioita jokaiselle.

Aikuistyön saralta
Seurakunnallisista työalueista aikuistyö on ehkä laajin ja myös vaikeimmin
määriteltävissä oleva sektori. Tätä työtä tekevät jollain tavoin lähes kaikki
seurakunnan toiminnallisen puolen työntekijät. Esimerkiksi diakonia-, lähetysja musiikkityössä on paljon toimintaa aikuisväestön parissa. Lasten ja nuorten
kanssa työskentelevät ovat luonnollisesti yhteydessä myös lasten vanhempiin.
Aikuistyössä on mm. seuraavia toimintoja: raamattu-, rukous-, keskustelu-ja
aikuiskasvatuspiirit sekä aikuisille tarkoitetut seurakuntamatkat ja retket, leirit,
avioparitoiminta, miestenpiirit, naistenpiirit sekä hiljaisuuden retriitit. Tämän li-
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säksi aikuistyön vastuualueeseen kuuluu mm. kinkerit, evankelioimistapahtumat,
missiot, sanan ja rukouksen illat, seurat ja hartaushetket, raamattuopetus sekä
alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet. Merkittäväksi alueeksi on viime vuosina
noussut vapaaehtoistyö. Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja heille järjestetyt
yhteistilaisuudet ovat aikuistyön vastuulla, vaikkakin kaikki työalat omalta osal
taan pitävät yhteyttä alansa vapaaehtoistyötä tekeviin seurakuntalaisiin.
Monien toimintojen kautta syntyy yhteyksiä eri herätysliikkeisiin ja kirkollisiin
järjestöihin. Yhteiskunnallisessa toiminnassa on mm. yhteydenpitoa työpaikkoi
hin, etnisiin ryhmiin ja maahanmuuttajiin. Heille järjestetään omia tilaisuuksia.
Työ edellyttää yhteistoimintaa esim. kaupungin sosiaalitoimen ja työvoimaviran
omaisten kanssa.
Aikuistyö on yhteistyötä seurakunnan kaikkien työntekijöiden, mutta myös
kaupungin, eri järjestöjen ja ennen muuta aktiivisten vapaaehtoisten kanssa.
Olavi Kauppinen

Työväen kirkkopyhä
- Työväen kirkkopyhää on Kauhajoella ryydittänyt paikallisten tilaisuuksien
lisäksi maakunnallisuus ja jopa kansainvälisyys. Viimeksi mainituttua
edustaa Pohjoismaiden kristillisten sosiaalidemokraattien kesäkokous monine
tapahtumineen.
M aakunnallisiin kirkkopyhiin on tultu usein pitkienkin matkojen takaa.
Kiinnostavaa on aina ollut tilaisuuksien hengellinen anti. Myös seurakunnan ys
tävällinen vieraanvaraisuus on pantu merkille. Alusta pitäen seurakunta on ollut
hyvin valmis tilaisuuksien järjestämiseen ja mukana oloon. Kauhajoen kirkkokkuoro sekä monet kauhajokelaiset lausunta-ja lauluryhmät ovat esiintyneet kirkkopyhätilaisuuksissa. Myös maakunnan esiintymisryhmät ovat vierailleet täällä.
Sosiaalidemokraattisen puolueen kesäisen piirijuhlan yhteydessä järjestettiin
kirkollinen tapaaminen. Asuulin juhlasali Kauhajoella oli ääriään myöten täyn
nä. Tilaisuudessa piispa Yrjö Sariolan antama palaute työväen kirkkopyhästä oli
ainutlaatuisen myönteistä.
Pohjoismaisessa kesäkokokouksessa kiinnitettiin huomio myös kristityn
vastuuseen ympäristöstä. Kulutusjuhlan raamatullinen kuva on Jesajan kirjan
luvussa 22:13: "Mutta katso; on iloja riemu, raavaitten tappaminen ja lammasten
teurastus, lihan syönti ja viininjuonti! Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna
kuolemme”. Myös ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset ovat olleet taipeen
mukaan esillä. Teemana on usein ollut elämän johdatteleminen tulevaisuuteen.
Muun muassa aihe "Miten pieni Suomi pärjää Euroopan mullistuksessa” oli esillä
1990-luvun alussa ennen EU:ta.
Kirkkopyhien innoittamana seurakunta aloitti työpaikkakäynnit. Keskustelut
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työntekijäin kanssa heidän omassa ympäristössään, sorvin ääressä, ovat olleet
mieleenjääviäja kohottavia. Jatkona työpaikkatapaamisille on ollut työntekijöille
esitetty kutsu yhteistilaisuuksiin Majaniemeen.

Kylvöjen siunaaminen ja sadosta kiittäminen
- Vanha perinne kylvöjen ja pellon siunaamiseksi on ollut käytössä
Kauhajoella jo pitkään. Erään katovuoden jälkeen elvytetty tapa on
toteutettu siunaamalla vakkakylvö, kylvökone ja kylväjä tai orastunut pelto.
Tilaisuuksista on ilmoitettu ja niihin on ollut kaikilla vapaa pääsy.
Siunaustapahtuman jälkeen läsnäolijoille on tarjottu kahvia ja pullaa joko pel
lolla tai lähellä olevassa sopivassa paikassa. Tilaisuuksista on lähdetty hyvillä
mielin arjen askareisiin.
Tällä toiminnalla annetaan näkyvyyttä myös kaikille kuntalaisille viljelijän
työstä. Mukana ollut tuottajaväki toivoo tämän hengellisen perinteen jatkuvan.
Kaikista ponnisteluistamme huolimatta onnistumisemme on kuitenkin suurem
massa kädessä. Psalmin 65 jakeissa 10-11 sanotaan: ”Sinä pidät huolta maasta ja
annat sille sadetta, Sinä teet sen hedelmälliseksi. Jumala, Sinun virtasi on vettä
täynnä. Sinä kasvatat sadon ihmisille, pidät maasta huolen. Sinä kastelet vaot,
tasoitat kynnetyn pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat maan kasvun.
Syksyllä, sadonkorjuun jälkeen, on vietetty maataloustuottajien kirkkopyhää.
Silloin kokoonnutaan yhteen kiitollisena saadusta sadosta. Jumalanpalvelus
alkaa ristisaatolla, jossa miehet ja naiset kantavat vakoissa ja koreissa satovuo
den viljoja, uutispuuroa, leipää ja juureksia kirkkokansan eteen kiitoksen kera
siunattavaksi.
Jumalanpalveluksen jälkeen pidetyssä juhlatilaisuudessa on ollut hengellistä
ja ajankohtaista tuottajien asiaa. Myös joinakin vuosina on ilman juhlaa tarjottu
kirkkoväelle ruokailu kesän sadon antimista.
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Työn siunaus
- Kun vartuin kouluikään, tunnistin aikuisten puheissa haikeutta. Myöhemmin
ymmärsin, että he olivat haikeita lapsuuteni huolettomien vuosien päättymisestä.
Elämä alkaisi vaatia oppimista, suoriutumista ja velvollisuuksien täyttämistä.
Koulu- ja opiskeluvuosien jälkeen työpaikan saaminen tuntui suurelta siuna
ukselta. Työn haasteista halusi selvitä moitteetta, ja työtä oli valmis tekemään
ahkerasti. Ensimmäistä palkkanauhaa katsoi juhlavin miettein. Ansaittu palkka
avaisi tien itsenäiseen, omillaan toimeen tulevaan elämään.
Vuosikymmenien työura on kestävyyskoe. Olen parhaimmillaan kokenut tyy
tyväisyyttä ja riemua työssäni, kun olen saanut haasteellisissa tehtävissä koetella
voimiani. Liittyminen työyhteisöön, toisten tapaaminen, yhdessä toimiminen ja
yhdessä saavutetut tulokset ovat ilahduttaneet mieltäni. Olen tuntenut kuuluvani
yhteiskuntaamme sen hyödyllisenä jäsenenä.
Pahimmillaan olen tuntenut ongelmia ja uupumustakin. Silloin on ollut
terveellistä muistaa työn siunauksellisuus ja huomata, ettei työtä riitä kaikille.
Työtä vaille jäänyt joutuu kokemaan raskaita syrjässä olemisen tuntoja ja kysy
mään, miksi panokseni ei kelpaa? On tärkeää, että niin työtön kuin liialla työllä
uuvutettukin saavat tukea. Olemmeko ajautumassa yhä syvemmälle tässä työn
epätasaisen jakautumisen ongelmassa?
Olen miettinyt viime aikoina suhtautumistani työnteon vuosikymmeniin.
Niihin liittyy suurta kiitollisuutta. Kiitollisuus nousee siitä, että on saanut tehdä
työtä ja että on jaksanut tehdä velvollisuutensa. Työssä osoitettu kestävyys ja
ahkeruus ovat meille suomalaisille tärkeitä arvoja. Jo pohjoinen karu maamme
vaatii meiltä kunnon panoksen selviytyäksemme tässä ilmastossa. Mutta opitta
vaakin olisi suhteessa työhön.
Jos aloittaisin tällä elämänkokemuksella työurani, söisin varmaan edelleen
leipäni otsa hiessä, mutta ei niin rypyssä. Luottaisin enemmän siihen, että elämä
kannattaa minua, enkä minä elämää. Viettäisin enemmän aikaa Marian osassa.
Luottaisin Jumalan huolenpitoon. “Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä,
sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa“ (Matt 6:34). Voin lopettaa “moninaisesta huolehtimisen” ja edistyä pyhän
huolettomuuden vapauttavalla tiellä, palata enemmän lapsen kaltaiseksi. Ja olla
samalla opiksi nuoremmille.
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Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät
keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.
Apt. 2:42

Tulkaa kaikki nyt juhlimaan
Elämässä on parasta aivan tavallinen arki. Se alkaa kuitenkin maistua puulta,
jos se jatkuu loputtomasti. On hyvä erottaa juhla arjesta.
Seurakuntalaisia kutsutaan juhlaan joka sunnuntai. Yhteinen jumalanpalvelus
on Jumalan sanan ja sakramenttien juhlaa. Yhteys toisiin juhlavieraisiin rakentaa.
Rukouksessa olemme yhteydessä Jumalaan, joka on elämämme perusta.
Kauhajokelaiset ovat ottaneet tämän kutsun vastaan. He palvelevat avustajina
jumalanpalveluksissa tekstinlukijoina, ehtoollisenjakajina ja musiikin esittäjinä.
Järjestöjen ja yhteisöjen kirkkopyhiä on ollut runsaasti. Uusia tuulia jumalanpal
veluselämään toi kummien ja kummilasten kirkkopyhä, joka kerää kirkon miltei
täyteen.
Liisa Myyryläinen
Timo Torpo

Kirkkokansaa riemastuttivat lasten enkelipiirustukset
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Seurakunnan juhlavuonna 2008 toteutettiin yhdessä Panula-opiston kanssa Jazz-messu, jonne
kutsuttiin erityisesti 40-ja 50-vuotiaita. Jumalanpalveluksen suunnittelua on kehitetty pitkäjän
teisemmäksi vuosisuunnitelman avulla. Näin on saavutettu erinomainen tulos: kirkossakäynti
on lisääntynyt!

Jumala puhuu minulle henkilökohtaisesti
- Kiireisen elämänrytmin keskellä ja vaatimusten paineessa kaipaan lepoa ja
rauhaa. Tätä lepoa ja rauhaa löydän aina uudelleen käymällä kirkossa sunnuntaiaamuisin. Siellä minun ei tarvitse suorittaa, ansaita hyväksyntää eikä pyrkiä
täydellisyyteen. Saan olla tyhjä, avuton ja apua tarvitseva.
Jumalanpalveluksen kulku ei ole vain kaava, vaan kokonaisvaltaista yhteyttä
Jeesukseen. Virsien sanoin voi rukoilla, Jeesus puhuu niiden kautta. Yhteiset
rukoukset luovat yhteyttä. Osa kirkon penkissä istuvista ihmisistä on minulle
tuttuja. Heidän kanssaan saatetaan viimeistään kirkosta lähdön yhteydessä halata
ja vaihtaa kuulumisia. Osa on minulle täysin vieraita. Yhteys ei merkitse pelkäs
tään tuttavuutta. Syvintä yhteyttä on mielestäni se, että olemme jokainen Jumalan
edessä samanarvoisia maallisesta asemastamme huolimatta. Jumalalla on meitä
jokaista kohtaan samat ajatukset ja olemme kaikki hänen lapsiaan.
Kotikirkkoni alttaritaulussa on hyvin korkea ja puhutteleva tyhjä risti. Katse
kiinnittyy monesti siihen. Tausta on ylhäältä hyvin harmaa, mutta kun ristiä
seuraa alaspäin, väritys muuttuu ristin juurella punapilkkuisiksi veripisaroiksi.
Synnintunnustuksessa saan tuoda esiin oman syntisyyteni ja vajavaisuuteni ja
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turvata ristin sovitustyöhön. Monesti juuri synnintunnustus ja synninpäästö nos
tavat monenlaisia tunteita pintaan. Jumalan arm oja anteeksiantamus liikuttavat
kyyneliin, mutta myös antavat ilon ja ylistyksen sisimpään.
Raamatun teksteissä Jumala puhuu minulle henkilökohtaisesti. Saaman sa
Timo Torpo noista löytää usein itsensä, käyttäytymisensä
ja lunastuksen tarpeensa. Ehtoollispöydässä
kohtaan Jeesuksen, joka antaa sisimpääni
kerta toisensa jälkeen syvemmän rauhan.
Ehtoollinen on hyvin pyhä hetki, siitä saa
tua iloa ja voimaa ei voi sanoin kuvata.
Kirkossa koetut pyhät hetket kantavat
aina seuraavaan kertaan asti. Seuraavakerta
voi olla jo viikon tai vasta parin kuukauden
kuluttua. Kaipaus Jumalan sanan ja ehtool
lisen ääreen on Jumalan armosta saanut
jatkua.
Olen iloinen myös siitä, että omassa
kirkkohistoriassani jumalanpalvelus ei ole
paljoakaan muuttunut, sillä nopean muutok
sen tempoa on elämän pyörteissä muuten
kin - onneksi on vielä olemassa myös jotain
tuttua ja turvallista.

Selkomessu
Kauhajoella selkomessu oli kaupungin, Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen ja
seurakunnan yhdessä järjestämä messu kirkossa marraskuussa 2006. Messussa
käytettiin selkokieltä ja tukiviittomia. Aninkoulun oppilaiden musiikkiryhmä sekä
Kehitysvammaisten musiikkikerho esittivät lauluja ja virsiä. Seurakuntalaiset
osallistuivat myös viittomiin ja ryhmien esittämiin lauluihin.
Selkomessu kutsui koko Jumalan perheväen viettämään yhteistä juhlaa.
Tilaisuus alkoi ja päättyi Heikki Mäkelän laulun sanoin: ”Nyt lähdetään, nyt
lähdetään, nyt lähdetään Herraa kiittämään.” Tuo kappaleen sävelkulku oli niin
mukaansatempaava ja sanat niin selkeät ja puhuttelevat, että ne soivat minun ja
monen muunkin paikalla olleen päässä monta päivää. Vieläkin, parin vuoden ku
luttua tapahtumasta, kun kuulen nuo sanat, selkomessun iloinen, välitön ja lämmin
tunnelma täyttää minut ja alan hymyillä! Kehitysvammaisten reipas ja rehellinen
esiintyminen ei voinut jättää ketään kylmäksi. Heistä ilosanoma suorastaan pur
susi. He nauttivat laulujen sanoista ja musiikin tekemisen riemusta.
Raija Kumpula
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Yhteyttä erilaisuudessa - herätysliikkeitä Kauhajoella
- Lestadiolaisuuden vaiheet Kauhajoen alueella voidaan jakaa useampaan
ajanjaksoon. Nykyinen on alkanut vuonna 1986. Silloin perustettuun Kauhajoen
ja ympäristön Rauhanyhdistys ry:n alueeseen kuuluvat Isojoki, Jurva, Karijoki,
Teuva ja Kauhajoki. Jäsenmäärät eivät ole koskaan olleet suuria, mutta seuroja,
ompeluseuroja, raamattuluokkaa sekä pyhäkouluja järjestetään mahdollisuuksien
mukaan.
Rauhanyhdistyksellä ei ole omia tiloja. Seurakuntien tiloja on saatu taipeen
mukaan käyttöön. Kansankirkko on vanhoillislestadiolaisuudessa nähty aina
rakkaana ja kalliina. Jo edesmennyt saarnamies vertasi Jumalan seurakuntaa
linnunpoikaan, joka elää kahden kuoren sisällä, maallinen esivalta on toinen ja
kansankirkko toinen kuori. Edelleenkin halutaan kuulua osana Suomen kirkkoon
ja rakentaa omalta osaltaan rakasta kotiseurakuntaa luterilaisen tunnustuksen ja
sen uskonymmärryksen pohjalta, joka on kirkastunut meille luovuttamattomaksi
ja kalliiksi. Heikki-Jussi Vilponen
—Suomen Kansanlähetys on yksi evankelisluterilaisen kirkon seitsemästä lä
hetysjärjestöstä. Nimen mukaisesti työn yksi keskeinen tavoite on evankeliumin
levittäminen kaikelle kansalle.
Työ on nivottu paikallisten seurakuntien toimintaan, joskin huoli seurakuntien
liberalisoitumisesta on suuri murhe. Kuitenkin koetaan vastuullisemmaksi kantaa
yhdessä vammoja kuin sanoutua irti kirkon yhteydestä.
Etelä-Pohjanmaalla Kansanlähetys aloitti piirinä toimintansa heti 1970-luvun alussa. Melkein jokaisesta pitäjästä löytyy ystäväjoukko, joista monet ovat
aktiivisia myös seurakunnan työssä, niin myös Kauhajoella. Sen lisäksi oman
hengellisen kodin toiminta on osa jokapäiväistä kristityn vaellusta. Pienryhmä
Timo Torpo
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ruokkii, samoin lähetys-ja raamattupiirit. Erilaiset tapahtumat kutsuvat vastuu
seen, unohtamatta tärkeintä, "valon ja suolan" levittämistä arjen keskellä. Lähetys
on jokaista uskovaa koskeva asia-jo k o lähtijänä tai lähettäjänä. Työn päämääränä
on korjata satoa taivallisiin aittoihin. Leena Savolainen

-Evankelisuuden varhaisimmat vaikutteet tulivat Kauhajoelle henkilökohtaisten
yhteyksien kautta 1900-luvun alussa. Päntäneen ja Turjankylän rukoushuoneiden,
Kauhajoen evankelisen kansanopiston ja SLEY:n paikallisosastojen toiminnan
kautta evankelisuus juurtui kauhajokelaiseen hengelliseen elämään monipuoli
sesti.
Kansanopisto aloitti toimintansa "ensimmäisessä aallossa” vuonna 1925 ete
läpohjalaisten evankelisten innoittamana ja perustamana kansansivistyksen ja
hengellisen opetuksen ja kasvatuksen paikkana erityisesti nuorisolle.
Timo Torpo

Sley:n kesäjuhla Päntäneellä 2008

Evankelisuus on siirtynyt sukupolvelta toiselle kauhajokelaisten perheiden hen
gellisessä perinnössä, mikä kuvastaa sen luonnetta hengellisenä kansanliikkeenä.
Lapset huomioitiin "ensimmäisen sukupolven aikana” mm. pyhäkoulujen kautta,
nuoret mm. kansanopiston rippikoululeireillä ja nuorten kesäpäivillä. Aikuiset
ovat tulleet yhteen jumalanpalveluksissa ja seuroissa, joissa on aina mukana pii
risihteeri, aikaisemmin kolportööri ja muita evankelisia sananjulistajia.
Raamatun lukeminen ja sen sanoman kuuleminen on evankelisuudessa tärkeää,
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koska Jumala puhuttelee ihmistä erityisesti "ulkonaisen Sanan” kautta. Kodeissa
on luettu paljon hengellistä kirjallisuutta.
Nykyisin evankelisuus on monelle hengellinen koti, jonka merkitys on avau
tunut kodin perintönä. Monet elävät todeksi hengellistä kutsumustaan toimimalla
uskollisina vastuunkantajina seurakunnan vapaaehtoistyössä, esimerkiksi diako
nia- tai lähetystyössä, ja käyvät kotiseurakunnan jumalanpalveluksissa.
Evankelisuus, ”isien ja äitien usko” välittää tulevalle sukupolvelle lujan ja
koetellun perustan ja kasvupohjan koko elämää varten. Ihminen saa turvallisesti
luottaa Jumalan armoon ja rakkauteen. Se, että Jumala on ja kaikki mitä Jumala
tekee, on ihmiselle ainutlaatuista ja korvaamatonta. Tälle perustalla syntyy ja
kasvaa elävä uskoja rakkaus.
Antti Ala-Opas

- Herännäisyys, Suomen kirkollisin herätysliike, elää Kauhajoella iloisena
Siionia veisaavana ystäväjoukkona. Huomiota herättää kauhajokelaisten uskol
linen tapa kokoontua lähes aina kotiseuroihin, mikä on Paavo Ruotsalaisen ajoista
1800-luvun alusta periytyvä tapa. Silloin körttiläiset eivät saaneet tulla kirkon
tiloihin, tänään kotiseurat taas koetaan erityisesti läheisiksi.
Muutenkin seuramenossa on vanha perinne elävänä: keskeistä virret, virsien
väliin lyhyet - istuen lausutut-puheet, joiden sanoma ”kulkee alhaalla”, kolehti
lähetykselle, loppusiunaus ja arpajaiset. Seurapenkkiin on helppo tulla, kun uskoa
tai moraalia ei mittailla, papit ja maallikot aina samalla penkillä istuen.
Timo Torpo
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Körttiläinen on kirkonpenkissä ja seurakuntapalvelussaan uskollinen Joka
viikkoinen jumalanpalvelus on alusta asti leimannut heränneen elämää, mutta
ilman edes kerran kuukaudessa yhdessä veisattua virttä ja seurayhteyttä kortti on
kuin kala kuivalla maalla. Vaikka seurapenkki löytyykin herännäisyyden valtaalueelta helposti, aina se oman pitäjän ystäväkansa se rakkain on. Vierailevia
seurapuhujia ja valtakunnallisen liikkeen viestintuojia myös on. Ydinjoukkona
paikallistoimikunnan ympärillä lienee parikymmentä aktiivia, mutta aina seurois
sa on myös ystäviä ja naapureita. Hyvinkin 50 henkeä kokoon saadaan kulloinkin
veisuuseen. Se on sopiva määrä, jotta yksityiskotiin hyvin mahdutaan.
Kauhajoen körttimiehet tunnetaan ankaran veisuun lisäksi aktiivisina rakennustalkoolaisina. Aina kun Aholansaaressa on talkooväkeä tarvittu, on täältä työ
hön osallistuttu.
Naisten panos on paikallisosastossamme vahva, ja perinteisen naisellisen
vastuunkannon lisäksi armoitettuja seurapuhujiakin löytyy. Onpa naisilla ollut
pieni lauluryhmäkin Siionin virsien ympärillä. Yhdessä on rakennettu suurtakin,
esimerkkinä Lauhan veisuut elokuussa 2006, jossa 300-päinen veisuukansa vuo
ren laella, metsän keskellä ruokittiin ja seuratupa valmistettiin.
Seppo Myyryläinen

Seurakunta ja romanit
- Kauhajoella romanit ovat kokeneet seurakunnan olevan avoin kirkko kaikille.
Heidät on kohdattu arjessa ja juhlassa, ihmisinä ihmisten joukossa. He ovat ko
keneet olevansa tasavertaisia osallistujia seurakunnan eri toiminnoissa. Yhteistyö
on aina ollut sujuvaa.
Yhteistyötä on tehty monien vuosien ajan mm. erilaisissa leiritapahtumissa.
Kesäisestä romanileiristä on vuosien varrella muodostunut perinne. Romanien
joulujuhlasta on myös tulossa perinteinen puurojuhla. Diakoniatyö kohtaa myös
muutamia apua tarvitsevia romaniperheitä ajoittain.
Romaniperheiden lapset ovat aktiivisesti osallistuneet seurakunnan kerhotoi
mintaan. Rippijuhla on suuri tapahtuma myös romanikulttuurissa.
Kauhajoen seurakunta on aina ollut romaneille paikka, jonne on saanut tulla
sellaisena kuin on.

Miestenpiiristä uskoa ja voimaa
- Kirkonkylän miestenpiiri aloitti toimintansa vuonna 1966. Miesten illoissa
laulettiin aluksi ja lopuksi virsi. Kokoontumispaikan isäntä tai muu jäsen piti alkurukouksen. Läksynä ollut raamatun luku luettiin vuorotellen läpi. Sen jälkeen
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oli lyhyt alustus ja keskustelu luvun sisällöstä. Usein oli esillä myös jostakin
selitysteoksesta lukuun liittyvä kohta, joka lisäsi asian yksityiskohtia ja syvyyttä,
antaen lisää mielenkiintoa iltaan.
Miehet olivat yleensä mukana pitkään, usein monia vuosia, jopa vuosikym
meniä. Nämä yhteiset iltahetket lisäsivät jäsenten yhteenkuuluvuutta ja halua
joukolla tutustua raamatun Hyvään Sanomaan. Jokainen jäsen toi myös omalla
olemuksellaan ja persoonallaan sisältöä tapaamisiin. Pitkäaikaisilla vetäjillä oli
suuri merkitys. Tuntuu siltä, että jäsenet saivat illoissa uskoa, voimaa ja virkistystä
omaan elämäänsä.
Vuosien varrella osallistujat vanhenivat ja väsyivätkin eivätkä nuoret miehet
lähteneet kovin innokkaasti mukaan. Osanotto väheni niin, että toisinaan mie
hiä kokoontui vain kolmesta viiteen illan piiriin. 33 vuoden aikana, 1966-1999,
Kirkonkylän miestenpiiriin osallistui yli 50 miestä, joista yli 30 on jo saateltu
viimeiselle matkalle.

Raamatuntutkistelua
Raamattupiiritoiminta on seurakunnassa usein näkymätöntä, mutta tärkeää us
konelämän hoitamista. Raamattupiirejä toimii tälläkin hetkellä lukuisia: nuorten
naisten raamis, naisille ja miehille yhdessä ja erikseen, työikäisille ja vanhem
malle väelle. Herätysliikkeillä ja eri kylillä on omia piirejä. Seurakunnassamme
Timo Torpo
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on aktiivisia maallikoita, jotka ovat toimineet piirien vetäjinä, osa heistä jopa
vuosikymmeniä. Joissakin raamattupiireissä taas on mukana myös seurakunnan
työntekijä.
Raamattupiirissä on nimensä mukaisesti keskeisenä raamatun tutkiminen. Piiri
on valinnut tutkittavan kohdan joko Vanhasta tai Uudesta testamentista. Luetusta
kohdasta keskustellaan ja usein käytetään myös selitysteoksia. Näin vaikeatkin
raamatun jakeet voivat avautua uudella tavalla. Tietenkin kokoontumiseen sisäl
tyy myös yhteistä virrenveisuuta ja rukousta.
Moniin tämän hetken kysymyksiin löytyy raamatusta ratkaisut. Raamatun rik
kaudet yhdessä tarjoilun ja vapaan seurustelun kanssa ovat monille niin tärkeitä,
että raamattupiiriä ei haluta jättää väliin.
Raamattupiirit kokoontuvat seurakunnan tiloissa, laitoksissa tai piiriläisten
kodeissa. Jossakin piireissä on tapana kerätä kolehti esimerkiksi diakoniseen tai
lähetystyön kohteeseen. Piirillä voi olla myös oma kummilapsi.
Olavi Kauppinen

Peltoseurat
Peltoseurat elokuussa 2007 kokosivat lakeuden taivaan alle, Hämes-Havusen
perinnerakennusten suojiin runsaasti väkeä seitsemän Kauhajoen rovastikuntaan
kuuluvan seurakunnan alueelta. Seuraväkeä oli Isojoelta, Jurvasta, Karijoelta,
Kaskisista, Kristiinankaupungista, Teuvalta ja Kauhajoelta.
Timo Torpo

Perinteikkäät peltoseurat ovat alkuaan olleet juuri nimensä mukaisia. Heinäpellon
pientareelle kokoonnuttiin sanan kuuloon ja virren veisuuseen. Pellolla riitti tilaa
isommallekin seuraväelle. Lakeuden taivaan alla on aina ollut ihanaa ylistää Jumalaa.
On tilaaja avaruutta, kattona ylistyksellekin vain taivas. Heinäpeltojen vähentyessä
seurat ovat muuttaneet Luojan tiloista ihmiskäden rakentamiin suojiin. Mutta HämesHavusen pihamaalla sai vielä tuulahduksen tuota entisaikojen peltoseurojen avaruutta,
kevyt tuulonen kosketti hiuksia ja kesän raikkaat tuoksut olivat ilmassa.
Peltoseurat saivat vieraita valtakunnan rajojen ulkopuoleltakin. Venäjältä saapuivat
Inkerin kirkon piispa Aarne Kuukauppi ja Haapakankaan seurakunnan kirkkoherra
Ivan Hutter. Kun Haapakankaan seurakunta on rovastikunnan yhteinen nimikkokohde,
vieraat olivat hyvin tervetulleita.
Tilaisuuden ohjelma noudatteli perinteistä kaavaa, puheiden lomassa oh paljon
musiikkia ja virrenveisuuta. Tunnelma oli lämmin, melkein käsin kosketeltavan rak
kauden ja yhteisymmärryksen sävyttämä. Virret kaikuivat sinisenä kaartuvan taivaan
alla, seurakansa istui penkeillä aistien kuin palasen taivaasta. Suomen kesä antoi
parastaan!
Raija Kumpula

Timo Torpo

Aamu alkaa ihanasti
- On ihanaa alkaa aamu menemällä Herran huoneeseen hiljentymään, rukoi
lemaan suojelusta uuteen päivään ja pyytämään syntejään anteeksi. On ihanaa
kiittää Herraamme elämästä ja siitä, mitä Hän on luonut. Rukouksessa voin kes74

kiistellä Taivaan Isän kanssa. Hänelle voin kertoa kaikki itseäni koskettavat asiat;
niin hyvät kuin pahat, kiitokset kuin pyynnöt. Aamurukouksissa myös luemme
päivän sanan ja laulamme muutaman laulun. Sen jälkeen saa rauhallisen mielen
ja vahvistuksen siitä, että Taivaan Isä on vierellä jokaisella hetkellä. Hän ei jätä
koskaan yksin.

Uutta voimaa ja rohkaisua elämään
- Mielestäni Kauhajoella saamme kuulla hyvää sanomaa, evankeliumia Vapahtajan
sovitustyöstä, joka takaa meille pääsyn taivaan valtakunnan osallisuuteen jo täällä
ajassa. Ja vaikka työntekijät ja työmuodotkin vaihtuvat, niin ”Sana vain on pai
kallaan, lupaukset Herran säilyy, ei ne muutu milloinkaan”. Ja vielä sananlaskun
sanoin: elämän merellä soutavan käy niin, että "kannettava väsyy, kantaja ei väsy”.
Ja raamatun sana: "Hamaan harmaantumiseenne asti minä olen sama, minä nostan,
kannan ja pelastan.”
Myös monia kestäviä ja antoisia ystävyyssuhteita on syntynyt seurakuntaelä
mään osallistumisen myötä. Seurakunta on aina ollut vahvasti kantavana voimana
elämässäni. Olen kokenut saaneeni uutta voimaa, rohkaisua ja turvaa elämäni eri
vaiheissa.

Rukouskivenmäki
- Vähän matkaa Nummikoskelta kirkolle päin menevän tien varrella on pieni
kivikkoinen mäennyppylä. Perimätiedon mukaan mäki on saanut nimensä
erään kirkkomatkan tapahtumista.
Kylän asukkaita oli lähtenyt kesäisenä sunnuntaiaamuna rippikirkkoon, johon
syrjäkyliltäkin pyrittiin ainakin kerran vuodessa. Oli lähdetty aamuvarhaisella,
koska matkaa kirkkoon oli yli 30 kilometriä ja se saatettiin tehdä kävellen.
Paluumatkalla, aivan kotikylän tuntumassa, ilma alkoi muuttua kummallisen
oudoksi. Alkoi hämärtää, luonto hiljeni ja lopulta oli aivan pimeää. Ihmisten en
simmäinen ja varmaan ainoa ajatus oli, että nyt tulee maailmanloppu. Kauhusta
ja pelosta hätääntyneinä he poikkesivat tälle mäelle. Polvistuivat kiven viereen ja
alkoivat rukoilla. Jonkin ajan kuluttua kammottava pimeys alkoi kadota, luonto
herätä elämään. Pian oli taas kirkas päivä.
Tämä luonnossa tapahtunut ilmiö oli voimakas auringonpimennys, josta näillä
ihmisillä ei ollut mitään tietoa. Tapauksesta hyvin ihmeissään, mutta kiitollisin
mielin he pääsivät koteihinsa.
Tätä kirkkomatkan tapahtumaa on kerrottu sukupolvelta toiselle pitkät ajat, eikä
pimennyksen ajankohdasta ole enää tarkkaa tietoa. On vain Rukouskivenmäki ja
sen tarina elää.
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Ilo kupli
- Seurakunnalla on pitkään ollut perinne siunata uudet ekaluokkalaiset. Sillä
kertaa kirkkoon tultaessa kaikki satakunta lasta saivat pienen laitteen, jolla pu
halletaan saippuakuplia.

Jaakko Uusi-Hakala

Ensimmäisenä ja varmaan kaikkein eniten j a selvästi suurella innolla kuplia puhal
si naispastori. Hän kertoi, että kuplat ovat ilon kuplia. Kuten ilokin, kuplien määrä
vain lisääntyy, kun niitä puhaltaa lisää. Hän rukoili, että lapsilla olisi turvallinen
koulutie ja hyvä olla sekä koulussa että kotona. Hän pyysi Taivaan Isää siunaa
maan lasten ja koko perheen elämän myös tässä suuressa elämän muutosvaiheessa.
Kirkossa raikui, kuin satakieli olisi soinut, kun moniääninen sekakuoro iloissaan
ja innoissaan lauloi jo kerhoissa tutuksi tulleen reissulaulun: "..jännittävä seik
kailu meitä odottaa, käymme matkaan tuntemattomaan. Matkaeväät eivät kesken
lopu milloinkaan.” Kirkossa oli suorastaan kuplivan iloinen tunnelma.
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Ajatuksia itsenäisyyspäivänä
- Sotiin 1939^45 osallistuneet veteraanit pystyttivät tuonne elävien puolelle pat
saan kiitollisina ja kunnioitusta osoittaen nuo raskaat vuodet kokeneille äideille,
naisille, isovanhemmille, tytöille ja pojille. Patsaan figuurit kuvastavat hetkeä,
jolloin suruviesti on saatettu kotiin. Satojatuhansia raskaita hetkiä fyysisesti ja
henkisesti voidaan patsaasta nähdä.
Noista vaikeista ajoista on kulunut 55 rauhan ja kehityksen vuotta. Meitä ei
tänään kansana nähtävästi uhkaa mikään ulkopuolinen valtio. Harras toiveemme
on, että näin jatkuisikin.
Koti on ollut se perusyksikkö, josta on saatu alkueväät kasvuun, oppimiseen ja
kasvamiseen vapaan isänmaan vapaiksi ja eritoten henkisesti terveiksi, vastuun
tuntoisiksi jäseniksi. Koulut jatkoivat kotien aloittamaa ja viitoittamaa kasvatus
työtä laventaen oppilaidensa näköaloja omasta kylästä omaan maahan.
Miten on tänään? Onko uhkia meissä itsessämme? Arvostaako perheissä
vanhemmuus omaa vanhemmuuttaan, antaen tilaa lapsuudelle? Ohjaako van
hemmuus - j a isovanhemmuuskin - lapsuutta tietoisesti ja tietoisena päivittäin
riittävän pitkälle? Hyväksyykö vanhemmuus opettajien sijaisvanhemmuuden?
Onko hairahduksen satuttuakin lapsen turvallisin ja parhain paikka vanhempiensa
hoivissa?
Timo Torpo

Ensimmäistä kaatuneiden muistopäivää on vietetty toukokuussa 1940. Ylipäällikkö
Mannerheim näki, että muistopäivällä oli koko kansaa yhdistävä vaikutus. Rukous on
aina ollut ainoa voima, joka on tuonut lohtua ja auttanut jaksamaan sekä antanut toivoa
paremmasta huomisesta.
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Joulukirkossa
- Joulupäivän aamuna kello seitsemän istun taas omassa kotikirkossani
Kauhajärvellä niin kuin jokaisena jouluna 56 vuoden ajan, kirkon valmistumi
sesta lähtien. Isäni ja muiden hyyppäläisten miesten rakentama kirkko näyttää nyt
erilaiselta kuin silloin alkuaikoina. Kirkko on valaistu sähkövaloilla, väkeäkin on
jouluaamuna paljon vähemmän.
Menen ajatuksissani taaksepäin siihen aikaan, kun olin lapsi ja nuori. Tunnelma
oli vanhanaikaisesti jouluinen. Suntio oli laittanut puita pesään jo aamuyöstä
lämmityksen varmistamiseksi. Valaistusta ja joulutunnelmaa luomassa oli kynttilä
jokaisen puisen penkin selkänojan päässä. Kirkossa oli tietysti myös joulukuusi
ja palavat kynttilät alttarilla. Oli tunnelmallista ja hämärää, kirkkokansaa oli
paljon. Kirkon penkit olivat siniharmaaksi maalattuja, alttaritaulu oli sama kuin
nykyisinkin.
Saarnastuoli oli korkeammalla, ja siinä oli samaa väriä kuin kirkonpenkeissä.
Alttari oli pyöreä ja umpinainen, väriltään valkoinen ja viininpunaisella sametilla
reunustettu.
Joulun sanoma oli joka tapauksessa sama, Jeesus-lapsi on syntynyt
Betlehemissä. Jouluevankeliumi oli hämärässä kirkossa suuri ilosanoma, voisi
kuvitella, että tallin seimessä oli ollut yhtä hämärää. Suurin kohokohta joulukir
kossa oli jouluvirren säkeistö, joka laulettiin seisten ja hyvin voimallisesti: ” Nyt
Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon poikansa, siit’ enkelitkin riemuiten veisaavat
hälle kiitoksen.”

Pohjalainen ja isänmaallisuus
Eteläpohjalaiset ovat isänmaallista kansaa, sen voi sanoa monen vuosikymmenen
kokemuksesta. Isänmaasta ja maanpuolustuksesta näyttää myös olevan helpompi
puhua kuin esimerkiksi omasta uskonvakaumuksesta. Pohjalaisten isänmaanrakkaudessa on tunnetta ja juhlavuutta, joskus poliittista paloakin. He eivät ole kui
tenkaan tässä asenteessaan vain yhdestä puusta veistettyä kansaa. Pohjalaisessa
isänmaallisuudessa on paljon enemmän vivahteita ja toisistaan poikkeavia taus
toja, kuin yleinen pohjalaisuuden klisee antaa ymmärtää. Seuraavassa kerron
muutamien tuntemieni pohjalaisten isänmaanrakkaudesta ja aloitan poikkeuk
sellisesta päästä.
Pentti tuli sotavankeudesta 40 kilon painoisena. "Jaksoin hengissä, koska olin
alle kaksikymppinen, hyväkuntoinen mies ja koska vankeuteni ehti kestää vain
viisi kuukautta. Sitten pääsin Suomeen vankien vaihdossa.” Vankileirillä piti nos
taa uppotukkeja suuresta joesta. Päivisin oltiin kaulaa myöten kylmässä vedessä
kesäkuusta lokakuuhun. Välillä pääsi lämmittelemään nuotion äärelle. Ruoka oli
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huonoa ja niukkaa. Kotiruoista unelmoitiin ja puhuttiin vapaa-ajat. Muisteltiin,
millaista oli kotona ja Suomessa. ”Jos täältä joskus pääsen kotia, en koskaan
arvostele Suomen oloja”, oli Pentti päättänyt vankileirillä. Monet menehtyivät
leirin äärimmäisissä oloissa. Vankien joukossa oli kuitenkin muuan Toivo, joka
nimensä mukaisesti esti itsemurha-aikeet kehottelemalla, että ”kattotaan vielä
huomiseen. Ehtii sitä sillonki vielä ittensä tappaa.” Näin mentiin taas uuteen
päivään. ”Jos menetti toivonsa ja luovutti, kuoli muutamas päiväs.”
Pentti pääsi kotiin, mutta tunnisti monia vuosia ihmisten epäilyn. ”Kyllä se
on luvannu jotaki ryssille, ei sieltä muuten olisi elävänä päästetty.” ”Minä en
koskaan luvannut mitään,” Pentti sanoi. Oli kuitenkin raskasta, kun tunsi, että
sotavankeuden jälkeen hänen isänmaallinen mielensä pantiin kyseenalaiseksi.
”On se asia kuitenki pitäny.”
Melkein yhtä laihana kuin Pentti tuli sodasta kotiin myös Eino. Hän kotiu
tui rangaistusleirin kautta. Kovassa keskityksessä hän oli jättänyt paikkansa ja
paennut. "Minä olin vielä nuori poika ja luonteeltani herkkä. Mä menin siinä
hullunmyllys hetkeksi aiva sekaasin.” Hän muisti komppanianpäällikön, joka ei
osannut kommunikoida kuin uhkailemalla ja huutamalla. Hän muisti vangiksi
siepatun venäläisen sotilaan, joka teki ristinmerkin ja anoi elämää katsellaan.
”Sota on raakaa leikkiä, ittensä pahan aikaansaamaa”, Eino tiivisti. Hänkin sai
tuntea ympäristön puheet ja syrjinnän. Niitä vastaan hän oli kehittänyt melkoi
sen suuvärkin. Moni otti hänen sanoistaan itseensä. Mutta sitten toisella kerralla
suusta tuli laittamatonta asiaa, ja silmissä oli kiiltävää: "Kirkko ja isänmaa on
mulle tärkeetä asioota. Mutta niiren kans pitää olla oikeurenmukaasuutta. Pelekät
puheet ei oo palio mitää.”
Mieleen on jäänyt se isänmaallinen mieli, jota osoitti eräs pohjalainen nainen
eräässä keskustelussa. Hänen sanoissaan oli erityinen painoarvo senkin vuoksi,
että hän kertoi isoisänsä ammutun Seinäjoen torilla vapaussodan loppuvaiheissa.
Isoisä ei ollut ottanut sotatoimiin osaa millään tavalla. Hänet oli vain lahjakkaana
työläisen poikana valittu paikallisen työväenyhdistyksen puheenjohtajaksi. Se riitti
kuolemantuomioon. Sodan lait ja laittomuudet ovat olleet karut Pohjanmaallakin.
On ihme, että vapaussodan aiheuttaman kansallisen trauman jälkeen suomalaiset
yhdessä puolustivat tätä maata hyökkääjää vastaan. Oli mieleen jäävää kuunnella
teloitetun isoisän lapsenlapsen isänmaallista puhetta.
Pohjalaisessa isänmaallisuudessa on matkan varrella ollut säröjä ja ylilyöntejä.
Niistä signaalina olkoot Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisen Osakunnan lipun
vaiheet. Lippua ovat kantaneet juhlissaan enimmäkseen maltillisen ajattelutavan
pohjalaisopiskelijat. Se on kuitenkin nostettu päiden yläpuolelle myös suoma
laisuuden ja kielipolitiikan kiihkeissä tuulissa. Sen ympärillä on julistettu yh
dellä vuosikymmenellä oikeistolaisuutta, toisella vasemmistolaista radikalismia.
Jälkimmäisestä oli kysymys, kun osakunnan opiskelijajohtajat katsoivat erään

79

kerran oikeaksi osallistua osakunnan lippua kantaen Neuvostoliiton asevoimien
vuosipäivään. Samoilta vuosilta muistan erään nuorisopoliitikon tulevaisuuden
ennusteen: "Viiden vuoden päästä Suomi on sosialistinen maa. Suomi puhdiste
taan kuonasta, ja sinun kaltaisesi papit viedään ristikoiden taakse, toivottavasti
Siperiaan asti.”
Ei ollut eikä viety. Sen sijaan tulivat uudet kansallisen tietoisuuden vuodet.
Sotaveteraaneille annettiin taas arvo. Tuo sodan kokenut ja suuria eleitä kaihtava
ikäpolvi alkoi tulla koolle kasvavana joukkona. Mukaan tulivat myös puolisot.
1980-luvulla yhdessä pitäjässä tultiin koolle sadoittain, maakunnassa tuhansittain
ja valtakunnallisessa veteraanipäivän juhlassa saattoi olla yli kymmenen tuhatta
veteraania ja puolisoa. Tutuksi tulivat "Veteraanin iltahuuto”, havuseppele vete
raanien hautaan siunaamisessa ja ”Oi kallis Suomenmaa”. Veteraanien toimin
nassa kaatuivat vähitellen poliittiset, ammatilliset ja katsomukselliset raja-aidat,
viimeiseksi häipyi kahden veteraanijärjestön erillisyys.
Veteraanisukupolven suurena henkisenä pääomana on ollut se, että se on vuo
sikymmenien saatossa tullut yhä uudestaan koolle tapaamaan toisiaan ja käy
mään läpi yhteistä sotakokemusta. Viime sodat merkitsivät tuhoa, kärsimystä ja
korvaamattomia menetyksiä, mutta tämä muuntui myös jälleenrakentamisen ja
yhteenkuuluvaisuuden tunteeksi. Meillä nuoremmilla ikäpolvilla ei ole mitään
vastaavaa yhteistä kokemusta.
Siunausta on ollut se, että veteraanit ovat usein kokoontuneet kirkoissa ja
seurakunnan tiloissa. Tilaisuudet ovat ehkä jonkun mielestä toistaneet itseään.
Tärkeämpää on ollut se, että niistä muodostui merkittäviä ikäihmisten seurakuntatilaisuuksia. Esillä oli Jumalan sana ja käytössä oli virsi. Osattiin kiittää pitkästä
rauhan ajastaja siitä, että raskaiden menetysten jälkeen Suomi kuitenkin selviytyi
itsenäisenä.
Historioitsijat ovat löytäneet Suomen selviytymisen syiksi esimerkiksi vah
van puolustustahdon, jota kantoi se eettinen tietoisuus, että on oikein puolustaa
omaa maata. Selityksenä oli myös suojeluskuntien toiminta, joka antoi sotilaan
tarvitsemia perusvalmiuksia. Talvisodan suomalainen sotilas osasi liikkua talvi
sessa metsässä toisin kuin metsää pelkäävä ja suorastaan taitamaton vihollinen.
Jatkosodan vaikeimpaan vaiheeseen, Tali-Ihantalan suurtaisteluun kesäkuussa
1944 taas saatiin omien joukkojen tueksi tehokas saksalainen Lento-osasto
Kuhlmey. Stalinille tuli lisäksi kiire siirtää venäläisiä joukkoja Berliinin rinta
malle varmistamaan siellä Neuvostoliiton edut.
Totta, nämä ja monet muut syyt voidaan esittää. Kaiken tämän on suoma
lainen kristitty tulkinnut sydämen uskon tasolle tunnustaen, että Jumala varjeli
Suomea. Maatamme puolustettiin paitsi aseilla ja päättäväisellä taidolla myös
Jumalalle suunnatuilla avunpyynnöillä ja käsien ristiin panemisilla. Kotirintama
ei vain tehnyt työtä kotona, pelloilla ja tehtaissa, ei vain lähettänyt paketteja ja
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kirjeitä, ei vain saatellut jokaista kaatunutta kotiseurakunnan multiin, vaan myös
rukoili Suomen ja läheisten ihmisten puolesta. Suomalaista isänmaallisuutta on
viime vuosina arvosteltu turhasta vakavamielisyydestä. Maamme lähihistoria ei
kuitenkaan ole kannustanut muuttamaan itsenäisyyspäiväämme karnevaaliksi.
Suomalainen ja pohjalainen isänmaallisuus on edelleen siniristilippu, sankari
hauta, ”Oi kallis Suomenmaa” ja Isänmaan virsi.
Jumala on antanut meille isänmaan lahjaksi ja tehtäväksi, ei kuitenkaan us
konnoksi. Kristityn kaksi isänmaata, tämä ja tuleva, antavat isänmaallisuudelle
oikean mittakaavan. Jumalan tahto on, että etsimme isänmaan parasta - ja toden
totta suostumme etsimään sen elämään oikeudenmukaisuutta. Hän on kuitenkin
tarkoittanut meidät tulevaan isänmaahan. Kristityn isänmaallisuuteen kuuluu, että
hän arvioi tämän isänmaan asioita tulevan isänmaan arvojen valossa.
Jorma Laulaja

Timo Torpo

Seurakunta on aina ollut ympäristönsä asukkaiden yhteishengen liittymä. Varsinkin kansakunnan
vaikeina aikoina tämä on tullut esiin. Silloin kun isänmaa kutsui miehiä rajoilleen, kirkot täyttyivät
kaikkialla maassa. Niin Kauhajoellakin. Harmaatakkiset sotaan lähtevät nuoret miehet täyttivät
kirkon. He veisasivat voimalla ja hartaudella virttä "Jumala ompi linnamme". Moni viimeisen ker
ran omassa kotikirkossaan. Nyt sankarihautaan laskettuna kotikirkkonsa vieressä. Siinä he ovat
jälkipolvillemme esimerkkinä siitä, mitä ovat usko Jumalaan, uskollisuus ja rakkaus suurimmillaan
kotiseutuun ja sen ihmisiin. Säilyköön veteraanien perinteitten henki ajasta aikaan.
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VIRSIN, LAULUIN, PSALTTAREIN
Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mah
tavissa holveissa! Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän
on suuri! Ylistäkää häntä raikuvin tomun, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa
soittaen! Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja
huilua soittaen! Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain
symbaalein! Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!
Ps. 150:1-6.

Virsi soi seurakunnassa
Seurakunnan toim innassa m usiikilla on erittäin tärkeä osa. Musiikki vir
kistää, antaa iloa, lohduttaa ja karkottaa masennusta. Virsilaulu yhdistää.
Jumalanpalveluselämää rikastuttavat seurakuntamme kirkkokuoro, Missiokuoro,
gospelkuoro Lähde ja nuorten kuoro yhdessä monien muiden paikkakunnan kuo
rojen ja soitinyhtyeiden kanssa. Kirkossamme pidetään monipuolisia konsertteja.
Paikkakuntamme musiikinesittäjät ovat ilahduttavasti osallistuneet jumalanpal
veluksien avustustehtäviin. Kastemaljan äärellä uusi seurakuntamme jäsen toi
votetaan tervetulleeksi kastevirren sävelillä. Päiväkerhossa ja pyhäkoulussa las
tenvirret tulevat tutuiksi. Koulussa opetellaan virsiä koulukinkereillä, suoritetaan
virsimerkkejä ja osallistutaan virsivisaan. Rippikoulussa tutustutaan virsikirjan
historiaan ja lauletaan virsiä nuorekkaasti. Kirkkohäissä virsi vahvistaa hääparin
rakkautta ja antaa läsnä oleville mahdollisuuden myös mkoilla hääparin puolesta.
Lohduttavan virren avulla on turvallista saattaa rakkaimpansa viimeiselle mat
kalle. Virsi kantaa meitä koko elämämme ajan.
Helena Ala-Prinkkilä

Kuorolaisen päiväkirja 17. 11. 2007
- Olen pitkään kahden vaiheilla: en osaa kunnolla kaikkia tänään jumalanpalveluk
sessa laulettavia lauluja, kannattaako ollenkaan mennä. En ole yhtään harjoitellut
sitten tiistain harjoitusten. Kello yhdeksältä olen kuitenkin kirkon urkuparvella.
Avataan äänet, tehdään muutama tekstiharjoitus ja sitten lauluihin. Siirryn tavan
omaiselta reunapaikaltani kahden osaavan alton väliin saamaan hyvää stemmavierihoitoa, kyllä tämä tästä! Joitakin kohtia johtajamme ottaa uudestaan ja uu-
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destaan, kunnes kuoro soi kauniisti. Kunpa muistaisimme kaikki ohjeet.
Kirkonkellojen kutsuessa väkeä saapuu harvakseltaan. Kun jumalanpalvelus
alkaa, tapahtuu niin kuin monesti ennenkin: H-hetkellä kuorolaiset terästäytyvät
ja laulu soi komeana. Siitä kiitos johtajallemme, joka persoonallaan ja ammat
titaidollaan saa instrumentin soimaan. Pieni jännitys säilyy koko messun ajan.
Vasta kun loppumusiikkimme viimeiset soinnut vielä kiertävät vaimentuen kirkon
korkeudessa, huokaistaan syvään. Kuten aina ennenkin, kirkosta lähtiessä mieli
on kevyt, oli ihana laulaa. Kotona kuoro saa hyvää palautetta kirkossa olleelta
puolisoltani. Hänen mielestään laulu ”Herra, sua huudan” oli soinut kaikkein
kauneimmin.
Maa on valkoinen. Ensi viikon harjoituksissa soivat jo joulun laulut.

Laulaminen on aivan mahtavaa
- Liityin kirkkokuoroon 1957 ja totesin, etteivät kaikki laulut suju itsestään. Niitä
täytyi harjoitella kotonakin. Miksi liityin kirkkokuoroon? Siksi, kun sekakuoro,
jossa olin laulanut kolme vuotta, ei käynyt laulujuhlilla ja jo lapsena kuuntelin
kirkkokuoroa. Se lauloi niin kauniisti, että halusin itsekin laulaa siinä kuorossa.
Aluksi opin tuntemaan Kauhajoen maineikkaan sekakuoron. Se esiintyi aina
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen juhlissa, samoin seurakunnan ja
Kauhajoen Evankelisen kansanopiston juhlatilaisuuksissa. Laulajat ovat aina
nauttineet onnistumisen tunnosta ja riemusta seurakuntayhteydessä.
Vanhempani lauloivat pitkään Kauhajoen sekakuorossa. He olivat mukana
kuoron Ruotsin matkallakin, jossa konsertoitiin useissa kirkoissa. He vierailivat
myös Kauhajoen ystävyysseurakunnassa. Urkurina oli tuolloin Jorma Panula.
Vanhempani kertoivat, ettei erään seurakunnan urkuri tahtonut antaa Panulan
harjoitella, kun hän oli kovin pienikokoinen ja nuoruutensakin vuoksi epäilyttävä.
Kun ruotsalaisen seurakunnan urkuri ja väki saivat kuulla Jorma Panulan soittoa,
he kulkivat useissa konserteissa mukana. Varsinkin epäilyjä esittänyt urkuri oli
mukana kaikissa konserteissa.
Laulaminen on aivan mahtavaa. Siinä saa aina enemmän kuin sille uhraa ai
kaa. Laulut itsessään puhuttelevat ja ovat kantamassa ilossa ja surussa. Yhteys
seurakuntaan ja Vapahtajaamme lujittuu. Olen suuresti kiitollinen seurakunnalle
siitä, että olen saanut todistaa yhdessä muiden kanssa Jeesuksesta Kristuksesta,
Vapahtaj astamme.

Musiikkipitäjän arkea 1930-40 luvulla
- Kauhajoen pitäjän erikoisluonteeseen on kuulunut suuri onni, kun hyvin voima
kas musiikinharrastus on sisältynyt senjokapäiväiseen elämään. Jo vanhastaan oli
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lahjakkaita musiikki sukuja, joiden vaikutus tuntui vahvalta ja mieluisalta. Sieltä
löytyi orkesteri, pelimanneja, kuoronjohtajiaja innokkaita laulajia. Näiden kaikki
en toimiminen kuului ja näkyi erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Aivan erikoisesti
näihin sukuihin on mainittava Panulat, Porkkalat, Marttilat, Puronnot, Havuset ja
vielä monet muutkin. Pitäjään oli myös saatu lahjakkaita opettajia, joiden taidot
huomattavasti piristivät musiikkielämää. Muun muassa äitini johtamat kuorot,
koulukuoroja lottakuoro saivat uskollisia laulajia ja kuulijoita.
Kirkossa järjestettiin laulujuhlia, joissa laulettiin hengellisiä ja isänmaalli
sia lauluja. Muistan olleeni sellaisessa mukana. Kuoromme lauloi urkuparven
reunalla, mikä tuntui alle kymmenvuotiaana kovin jännittävältä ja juhlalliselta.
Olin sisareni kanssa saanut kauniit valkoiset juhlapuvut esiintymistä varten.
Esiintymisen jälkeen seurasi ikimuistoinen käyntimme Ojalan Leipurissa, jossa
saimme makean possun ja punaista limonadia.
Lukioaikana perustin kuoron, Aino-kuoron, jossa lauloimme kauniita kansan
lauluja. Esiinnyimme mm. Kainaston nuoriseuran talon vihkiäisissä. Elsa Panula
päivitteli rohkeuttani. Yhteiskoulun opettajatkaan eivät hyväksyneet koulun ulko
puolella tapahtuvaa harrastustani.Kuorolaiset nauttivat kovasti äänissä laulamista
ja harrastivat sitä usein.

Missiokuoro on kuorolaisten ylpeyden, ilon ja voiman lähde
Keväällä 1993 Kauhajoen seurakunnassa järjestettiin Evästä elämään-missio.
Tapahtumaa varten perustettiin kuoro, joka sai nimekseen yksinkertaisesti
Missiokuoro. Missio tarkoittaa evankeliumin julistamistehtävää. Tuo nimi onkin
oikein osuva kuorolle, joka laulaen toimittaa tehtäväänsä.
Tapahtuman mentyä kuorolaiset halusivat jatkaa tätä mieluisaa ja rakkaaksi
tullutta harrastusta. Missiotapahtumassa saatu nimi jäi kuoron nimeksi.
Kuoron vahvuus on vuosien kuluessa pysynyt samana, noin 30 henkenä. Siihen
myös kuuluu säestävä soitinryhmä. Laulut ovat neliäänisiä, reippaita ylistys- ja
kiitoslauluja. Mukaan mahtuu myös rauhallisia, sanomaltaan hyvin hoitavia
esityksiä, joista sekä kuorolainen että kuulija saa ammentaa evästä elämäänsä.
Laulaminen on yksi tapa julistaa ilosanomaa. Missiokuoron jäsenistä se näkyy ja
kuuluu. Laulut henkivät iloa, riemua, kiitosta ja Jumalan varjelusta.
Tutkimuksen mukaan kuorolaulu edistää tehokkaasti terveyttä. Musiikki, kuo
ro ja lauluperinne kasvattavat harmonisia ja myönteisiä ihmisiä. Kuoro kehrää
elämänlankaa, kun se painaa pysyvän ilonmerkkinsä ihmisiin. Kuorossa on vain
niin hyvä olla, sanovat kuorolaiset.
Ritva Vuollet, haastattelu Raija Kumpula
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Kauhajoella koulut innokkaasti mukana VirsiVisassa
- Peruskoulujen kolmannen ja neljännen luokan oppilaille suunnattu virsituntemusta ja virsilaulua edistävä VirsiVisa järjestettiin kirkkohallituksen ja opetus
hallituksen toimesta.
Koululaitoksella on aina ollut erityisen merkittävä tehtävä virsikasvatuksessa.
Peruskoulun uuden opetussuunnitelman perusteet antavat luontevan mahdollisuu
den tämän suomalaisen kristillisen kulttuuriperinnön jatkamiseen sekä musiikinettä uskonnonopetuksessa.
Kilpailun tavoitteena oli, että Visaan valitut 30 keskeistä virttä opittiin laula
maan ja virsikirjaan tutustuttiin monipuolisesti. Ensin Kauhajoella lukuvuonna
2006-07 pidettiin koulujen välinen kilpailu. Kilpailun voittajajoukkue matkusti
VirsiVisan hiippakunnalliseen kisaan Lapualle tammikuussa 2007.
Tuo Kauhajoen voittaja oli Luomankylän koulun joukkue. Siinä olivat mukana
Tiia Hiltunen, Anni Kohtala ja Suvi Koskinen. Mukana oli myös opettaja Kristiina
Peltonen ja kanttori Helena Ala-Prinkkilä. Lapualla kisaan osallistui yhteensä 21
joukkuetta eri puolilta hiippakuntaa. Kisa oli tiukka, siinä voitettiin ja hävittiin
puolen pisteen eroin. Kauhajoen joukkue sijoittui hienosti seitsemänneksi.

Suosituimmat virret
- Suomen Kuvalehti järjesti vuonna 2007 yleisöäänestyksen lauluista, joista
suomalaiset eivät luovu. Tuossa äänestyksessä kymmenen suosituimman laulun
joukossa oli neljä virttä. Suvivirsi oli toisena äänestyksen voittajan, Maamme
laulun jälkeen. Kolme muuta olivat järjestyksessä; 3. Enkeli taivaan, 5. Maa on
niin kaunis ja 9. Hoosianna. Jotain virsien merkityksestä kertoo erään "Enkeli
taivaan” äänestäjän kommentti: "Valjuimmankin tapakristityn sydämessä liikah
taa aito tunne ja lapsuuden muisto.”
Kauhajoen seurakunnan kymmenen suosituinta virttä olivat tämän teoksen
valmistumisen aikaan seuraavat tutut sävelet ja puhuttelevat sanoitukset:
511 Tie valmis on, voin löytää sen (ylivoimainen ykkönen)
338 Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan.
289 Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja
341 Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta
301 Kirkasta, oi Kristus, meilleristinuhri Golgatan
490 Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteni liitän
517 Herra, kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan
555 Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on
503 Taivaan Isä suojan antaa. Hän on Isä jokaisen
600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
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Ohjeita lukkarille
Vuonna 1856 pyydettiin Turun hiippakunnan lukkareita ja urkureita lähettämään
tuomiokapitulille koraaleja siinä muodossa kuin niitä seurakunnissa veisattiin.
Lempäälän lukkari Gustaf Lindell laati 1874 nuottikirjan, jossa on runsaasti tie
toa kirkkoveisuusta, eri soittimista ja niiden rakentamisesta sekä lukkarin viran
tehtävistä. Tuohon aikaan lukkarin tehtäviin kuului huolehtia kirkkoveisuusta
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lukkarille kuului myös kristinopin opetus seura
kuntalaisille ja jopa paikkakunnan välskärinä toimiminen. Lukkarin oli osattava
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iskeä suonta, rokottaa ja hoitaa paiseita. Lukkari saattoi opettaa kirjoitusta, las
kentoa, virsi-ja messulaulua sekä klarinetin-, viulun-ja huilunsoittoa. Lindellin
nuottikirjassa on koottuna asioita, joita kirkkoveisuussa tuli huomioida.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kirkkoveisuun tulee olla tasaista.
Kadenssit pitää lukkarin lopettaa ja aloittaa yhtä aikaa seurakunnan kanssa
eikä venyttää niin kuin muutamilla on tapana.
Kadenssin loputtua pidettävä puolitahdin tauko, jonka aikana suoritetaan
taan hengitys (=hengen veto)
Lukkarin silmien ja virsikirjan välinen etäisyyden pitää olla kolme tai
neljä korttelia (50-60 sm).
Lukkarin ruumiin ja pään pitää olla suorassa eikä kallellaan.
Puolityhjällä vatsalla on helpompi laulaa kuin täysinäisellä.
Lujaa ei pidä laulaa ulkona tuulisessa säässä eikä kuumassa pitohuoneessa.
Veisaamista pitää usein harjoittaa, muutoin ei ääni vahvistu eikä taivu.
Lukkarin pitää ensiksi katsoa, mikä sävelmä virteen kuuluu.

Lindell kuvaa erään virren luonnetta ilmaisulla ”Outo mutta konstelias ja wikurimainen nuotti ja vaatii hyvää kurkkua”. Virsilaulu oli 1800-luvulla niin eriyty
nyttä, että lukkarin viran hyvä hoitaminen edellytti paikallisen veisuuperinteen
hyvää hallintaa. Tämä pakotti lukkarit laatimaan omat nuottikirjansa. Suomen
ensimmäinen lukkari-urkurikoulu perustettiin Turkuun vuonna 1877. 1800-luvun
puolivälissä oli vielä käytössä maineikas "tolppamenettely” kahden hyvän kova
äänisen kanttorin hakiessa samaa virkaa. Kirkon ovet avattiin ja lukkarit alkoivat
laulaa vuorotellen. Siihen kohtaan, johon lauluääni kantautui, laitettiin tolppa. Se,
jonka tolppa oli kauimpana kirkosta, valittiin seurakunnan lukkariksi.
Helena Ala-Prinkkilä

Kulttuuria tuottava ja tarjoava seurakunta
Musiikkityön rikkautena ovat seurakunnan omien kuorojen ja musiikkiryhmien
esiintymisten lisäksi useat korkeatasoiset konsertit. Kauhajoen 1000-paikkainen, akustiikaltaan hyvä konserttikirkko on saanut monia nimekkäitä esiintyjiä.
Kauhajoen kulttuurin tuki on tuottanut mm. Cantores Minores-kuoron, Jaakko
Ryhäsen ja Tarja Turusen konsertit. Vaikuttavat joulukonsertit mm. Jorma
Hynnisen ja Jouni Someron sekä Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussien esittä
minä ovat koonneet paljon kuulijoita. Jaakko Löytty, Marzi Nyman ja Exit-yhtye
ovat tuoneet konserttitarjontaan oman värinsä.
Kauhajoen kirkkoon 2004 Veikko Virtasen urkurakentamon valmistamat
42-äänikertaiset urut sekä edellisistä uruista siirretyt kellot on merkittävä, tyy
liltään saksalaisromanttinen soitin. III-sormiolla on lisäksi ranskalaiset kieli92

äänikerrat. Ei siis ihme, että laadukas soitin on herättänyt urkureiden mielen
kiintoa. Ulkomaisista urkureista mainittakoon Hans Fagius ja Paul Martin Mägi.
Suomalaiset urkurit Kalevi Kiviniemi, Markku Hietaharju ja Kari Vuola ovat
myös konsertoineet kirkossamme.
Keväisin toteutettu häämusiikkikonsertti on ollut suosittu sekä häihin val
mistautuville että muillekin häämusiikista nauttiville. Syksyllä 2007 järjestet
tiin ensimmäisen kerran Orvon-päivän konsertti, joka saanee jatkoa vuosittain.
Kesäajan virsilauluillat ja hartaushetket kokoavat seurakuntalaisia yhteen. Sekä
Nummijärven että Kauhajärven kyläkirkoissa pidetään myös lämminhenkisiä
konsertteja. Kauhajoen ensimmäisen kulttuuriviikon päätöskonsertti 20.4. 2007
pidettiin Kauhajoen kirkossa esiintyjinä Tomi Metsäketo ja Jukka Nykänen.
Paikkakunnan puhallinsoittajat ja taitavat eri alojen muusikot esiintyvät mielel
lään tilaisuuksissa.
Helena Ala-Prinkkilä

Kirkkomusiikin historiaa
- Koska kirkko on ollut kulttuurin keskus, myös musiikin vaiheet ja kehitys
liittyivät kirkkoon monien vuosisatojen ajan.
Uskonpuhdistaja Martti Luther (1483-1546) oli suuri laulun ja musiikin ystävä.
Hän tuki voimakkaasti laulua uudessa kirkossa. Hän valitsi seurakuntansa laulet
tavaksi vanhoja katolisia kirkkolauluja ja muita myöhemmin syntyneitä sävelmiä.
Melodiat otettiin protestanttisen kirkon laulukokoelmiin virsisävelmiksi.
Eurooppalaisen kulttuuriin perintöön liittyy mielenkiintoinen havainto. Kun
eri maiden edustajat vierailevat ja tapaavat toisensa kirkossa, löytyy nopeasti
kaikkien tuntema virsi yhteisesti laulettavaksi. Sävelet ilmaisevat tunteita sanoja
paremmin. Tolstoi on sanonut musiikin alkavan siitä, mihin sanat loppuvat.
Suomalaisessa virsikirjassamme on lukuisia vanhasta eurooppalaisesta kult
tuuriperinteestä kumpuavia virsiä. Siellä on myös oman maamme runoilijoiden
sanoituksia ja säveltäjiemme melodioita eri aikakausilta.
Tämän luvun päättää virsi, joka on kokonaan suomalainen. Kaksi ensimmäis
tä säkeistöä on sanoittanut A. W. Koskimies vuonna 1897. Sävellys on samalta
vuodelta, tekijä Jean Sibelius. Kolmannen säkeistön sanat ovat Ilta Koskimiehen,
vuodelta 1923. Virsi on otettu virsikirjaan vuonna 1938.
Soi kunniaksi Luojan nyt, virsi kiitoksen,
tuon kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen!
Hän, Isä, rakkahasti, ain vaalii luotujaan,
ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan.
Virsi 462:1
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Aukeaman kuvat: Timo Torpo

Kirkkokuoro, johtaja Sirkku Ratus

Missiokuoro, johtaja Ritva Vuollet
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Gospelkuoro Lähde, johtaja Leena Nurmenniemi

Nuorisokuoro Pisara, johtaja Karita Pihlajakangas
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Timo Torpo

Kansanlähetyksen lauluryhmä Savilinnut, johtaja Heikki Lehtola
Timo Torpo

Panula-opiston lapsikuoro, johtaja Helena Ala-Prinkkilä
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Timo Laitila

Kauhajoen kuoroilla on yhteiskonsertti kirkossa joka neljäs vuosi. Esiintymässä oli 19.11.2006
kaikkiaan 11 kuoroa.
Timo Torpo

Veteraanikuoro, johtaja Risto Ala-Ikkelä
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Nimeni: Rhawari Shankar. Shubhanj
Syntymäaikam: 25.9,1992
Hanke: Ambegaon, Intia
Yhteysnumerom 170129*0651
kummini numero ‘ > ' K>

98

KEN ON MUN LÄHIMMÄISENI
Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.
Matt. 7:12

Diakonia on palvelua ja auttamista
Diakonissa Miili Mattila aloitti työnsä vuonna 1914 Kauhajoen seurakunnan
ensimmäisenä diakonian viranhaltijana. Tuolloin seurakunnan diakoniatyö mm.
täydensi kunnallista sairaanhoitoa kotikäynneillä. Kauhajoella on nykyisin kolme
diakoniatyöntekijää ja lisäksi yhteistyössä Kauhajoen kaupungin kanssa palkat
tu päihdetyöntekijä, joka vastaa päivätoimintakeskus Tarmokkaan toiminnas
ta. Diakoniatyön tehtävänä on ihmisen kohtaaminen - henkinen, hengellinen,
aineellinen ja sosiaalinen apu. Seurakunta haluaa auttaa niitä, joita muut eivät
auta. Diakoniatyöntekijät tekevät kotikäyntejä ja pitävät vastaanottoa diakoniatoimistossa.
Ihmisten arkeen kuuluu huono-osaisuutta, köyhyyttä ja työttömyyttä. Moni
kauhajokelainen kokee nykyisin sosiaalisen ja henkisen elämänsä ankaraksi, kun
rahaa elämiseen, välttämättömien menojen kattamiseen, on äärimmäisen vähän.
Köyhyyden arvioidaan jatkuvan tulevaisuudessakin, se jopa siirtyy sukupolvisesti
ja kärjistyy. Siksi diakonian keskeisiä toimintoja ovat mm. taloudellinen avus
taminen oman seurakunnan, Lapuan hiippakunnan ja kirkon diakoniarahaston
varoista, ruokapankkitoiminta ja lapsiperheiden tukeminen.
Timo Torpo
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Diakonian perustyötä ovat lähimmäisen kohtaaminen elämän käännekohdissa,
kuten vanhuus, sairaus, yksinäisyys, onnettomuudet, kuolema. Vammaisiin
suuntautuvaa työtä ovat ryhmät kehitysvammaisille, mielenterveysongelmista
kärsiville, kuulovammaisille, kuuroille ja näkövammaisille. Kehitysvammaisten
Tiistaikerhon toiminnassa seurakunta ja kaupunki ovat olleet yhteistyössä jo 40
vuotta. Kehitysvammaisten erityishuoltopiirin hengellisen työn kanssa seurakunta
järjestää säännöllisesti kehitysvammaisten rippikoulun. Seurakuntalaisia varten
ovat eteläpohjalaisten seurakuntien yhteistoiminnassa ylläpitämien Seinäjoen
perheasianneuvottelukeskuksen ja sairaalasielunhoidon arvostetut ja käytetyt
palvelut.
Timo Torpo

Kaikki seurakunnallinen toiminta on diakonista. Jumalanpalvelus ja kirkolliset
toimitukset uudistavat hengellistä perintöämme elämänkaaren ainutkertaisissa
taitekohdissa. Diakoniatyöntekijät ovat mukana seurakuntalaisten arkipäiväs
sä: iloisissa iltapäivissä, laitoshartauksissa, retkillä ja leireillä, jotka tarjoavat
yhdessä olemisen ja kokemisen iloa. Syntymäpäiviä juhlitaan monella tapaa.
Diakoniapiirit käyvät onnittelemassa 75-vuotiaita, diakoniatyöntekijät 80-ja 85vuotiaita ja papit 90-vuotiaita ja sitä vanhempia. Sururyhmä kokoontuu omaisensa
menettäneiden tueksi. Ystäväpalvelua hoidetaan yhteistyössä vapaaehtoiskeskus
Helokin, seurakunnan ja kaupungin kesken. Yhteisvastuukeräys on vuotuinen
seurakuntalaisten kädenojennus hädänalaisten auttamiseksi kotimaisissa ja ul
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komaisissa avustuskohteissa. Vapaaehtoiset yhteisvastuukerääjät ovat kiertäneet
kodeissa yli viiden vuosikymmenen ajan.
Kirkolla ja maailmalla, "kahdella regimentillä”, on omat tärkeät tehtävänsä.
Luterilainen traditio arvostaa valtion ja kuntien yhteiskunnallista toimintaa ja
työtä, jonka erityinen tehtävä on huolehtia lapsiperheiden, vanhuksien, sairaiden
ja muiden heikossa asemassa elävien hyvinvoinnista. Nykyaikana korostuu eri
tyisesti niiden ihmisten yhteiskunnallisten ongelmien löytäminen ja hoitaminen,
joiden ääni ei enää tule kuuluville.
Kirkon diakonisen todistuksen ja palvelun keskiössä on ihmisen elämän kipu
ja hauraus, mutta sen kautta tulee esille myös elämän lahjan ainutlaatuinen arvo.
Diakonia toteutuu aidoimmillaan siellä, missä ihminen löytää Jumalan rakkauden
suuren voiman ja ihminen, jonka ei ole hyvä olla yksin, löytää toisen ihmisen.
Seurakunnassamme on viime vuosina toteutettu kerran vuodessa sunnuntain
jumalanpalvelus Selkomessuna, jossa kehitysvammaiset kirkon alttarin edessä
laulaen, soittaen ja viittoen ohjaajien avustamana johtavat jumalanpalveluksen
liturgiaa. Selkomessun alkulaulun sanat "Nyt lähdetään, Herraa kiittämään” il
maisevat kutsumuksemme kiitokseen ja elämämme tarkoituksen löytämiseen.
Antti Ala-Opas

Työn iloa ja arjen ahdistusta
Syyllinen vai syytön? Siinä kysymyksenasettelu, joka kaihertaa työntekijän
päässä lähes päivittäin.
On sanottu, ettei mikään ole niin vaikeaa kuin auttaminen. Kun sitä tekee
työkseen ja työkenttänä on tämä laaja paikkakunta keskustan kaupunkiongelmineen ja hiljentyvät sivukylät syrjäytyvine vanhuksineen sekä yksinäistyvine
ihmisineen, ei asia ole helppo. Jos keskityn yksinhuoltajan isonkin perheen talo
udellisiin ongelmiin ja yritän todella löytää niihin apua tai juoksen hartauksista
syntymäpäiväkäynneille, olen aina jostakin poissa. Lupaan käydä katsomassa yli
yhdeksänkymppistä vanhusta sivukylässä. Kun menen sinne vihdoin, on aikaa
edellisestä käynnistäni kulunutkin jo puoli vuotta. Syyllinen! Hävettää! En voi
selitellä ja silti en tiedä, olisinko voinut jättää hoitamatta iloiset iltapäivät, kehi
tysvammaisten kerhon tai hartaudet pienkodeilla.
Työnkuva on niin monimuotoinen kokouksien, hartauksien, vastaanottojen,
ruokapankkien, leirien, retkien, kotikäyntien, erilaisten tilaisuuksien ja juhlien
sekamelska, että päivistä tulee minuuttiaikataulutettuja maratoneja ja työnteki
jöistä helposti tekopirteitä ilosanoman viejiä.
Työn moninaisuus, joka aiheuttaa ahdistusta, on lantin toisella puolella työn
rikkaus. Ei ole kahta samanlaista päivää. Kohtaamiset ihmisten kanssa saattavat
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olla palkitsevia. Kyynelten täyttämä hymy avunsaajalta, siunauksen toivotukset,
kiitolliset sanat, siinä palkinnoista parhaimmat; kun on tunne, että todella olen
oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Onhan sitä nauruakin riittänyt! Hauskoista tapahtumista voisin kirjoittaa
vaikka kirjan. Olin juuri tullut työhön Kauhajoelle. Elettiin alkusyksyä 1989.
Olin 85-vuotiskäynnillä karjalaismummon luona. Hän oli kattanut kahvipöydän
valmiiksi. Laskin salaa, että pöydässä oli jo 11 erilajista tarjottavaa. Olin juuri
käynnin edellä syönyt työpaikkaruokalassamme ja vatsa oli täysi! Yritin toppuu
tella talon emäntää, ettei nyt enää mitään lisää. Hän totesi vain: "Täytekakku on
miiil’ tuolla kellarissa. Ootahan vähäsen niin kipasen noutamaan.” Hän avasi
tuvan lattiassa olleen luukun ja laskeutui portaita pitkin tuvan alla olevaan kella
riin. Kun ketteräjaikainen sankari sitten hymyillen nousi kellarista, hän yhtäkkiä
kompastuikin mattoon. Kakku lähti lentoon ja pysähtyi kuin ihmeen kaupalla
jonkin tason reunalle jääden siihen keikkumaan. Mummo kaatui jääkaapin ja
sohvan väliseen solaan. Työnsin kakun nopeasti kunnolla tasolle ja riensin sitten
auttamaan päivänsankaria, huolestuneena tietenkin. Hän nousi käsieni varassa
ylös, oikaisi vähän hamettaan ja kysyi: "Miten kakun kävi?” Ja sitten me nauroimme niin, että vedet valuivat molempien silmistä. Tuo pirteä elinvoimainen
vanhus ei unohdu koskaan mielestäni - eikä se keikkuva kakku.
Timo Torpo

Vastaanoton keskustelut käsittelevät usein elämän vaikeita kysymyksiä. Joskus
on tuntunut, että nyt varmaan pitäisi ehdottaa rukousta. Arkana sitten kysyn:
"Voisimme nyt viedä nämä asiat Taivaan Isälle rukouksessa?” Vastauksen ei pitäisi
yllättää: ”No sitähän varten minä tänne tulin!”
Kaiken diakoniatyön ydin on ilosanoman kertominen, tapahtui se sitten sanoin
tai teoin. Juuri hengellinen apu on se ydin, mikä erottaa meidän työmme muista
sosiaali- ja terveyspalveluista. Luojan kiitos, saan tehdä työtä seurakuntayhteiSÖSSä. Tuuli Tamminen-Syrjälahti
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Diakonia kutsuu lähimmäispalveluun
Minä en jaksa näiden menetysten keskellä.
Olen työtön, koditon - epäonnistunut.
Minulla ei ole ketään, jonka pyytäisin käymään. Lähin omainen on
viranomainen.
Etsin äitiä, isää - kotini on kylmä.
Tulkaa, auttakaa, itken vihan ja katkeruuden sitomana.
Tulkaa tänne vankilaan, kadulle, nähkää tämä pimeys.
- Diakonia kutsuu vapaaehtoisen lähimmäispalveluun. Jokainen diakoniapiiri
luo omat toimintatapansa. Yhteisissä kokoontumisissa olemme etsimässä ja
pyytämässä eväitä työhömme. Yhteinen pohdiskelu näyttää tietä, missä meitä
milloinkin tarvitaan. Vapaaehtoistyössä sekä haastamme että annamme tilaa toi
sillemme hyvän tekemiseen ja sen kokemiseen, että olet tärkeä omalla paikallasi.
Yhdessä rohkaisemme ottamaan käyttöön palvelun lahjat, tuomaan vaihtopöydälle omat vahvuutemme. Pienikin pysähdys lähimmäisen vierelle voi merkitä paljon.
Tärkeintä ei ole kuinka hyviä tai heikkoja olemme, vaan se, että lähimmäinen saa
avun. Auttajina olemme jokainen oman ”Jerikon tien” kulkijoita, sillä tiellä meitä
varustetaan näkemään ja tekemään. Saamme olla saajia ja antajia. Salattu Jumala
kätkee voimansa heikkouteemme ja epätäydellisyyteemme, lähettää liikkeelle,
kutsuu ottamaan käyttöön ne ”viisi leipää ja kaksi kalaa”, jotka meillä on.

Pienessä kylässä kuin samaa perhettä
- Muurahaisen diakoniapiiri on toiminut 1950-luvun alusta lähtien. Kotiseuroja
pidettiin innokkaasti 1990-luvulle saakka. Niihin tulivat myös seurakunnan papit
mielellään mukaan. Sitten seurojen pitäminen on pikku hiljaa hiipunut. Väki on
vähentynyt. Asukkaita on kylässä nykyään noin 75 henkeä.
Kaikenlaista on vuosikymmenien aikana tapahtunut. Pitkäsen diakoniaseuroista vuodelta 1953 on muisteltu, kuinka pastori Lammi jäi taloon yöksi tulvan alle
jääneen sillan takia. Seurojen aikana oli tullut raju ukkoskuuro. Sen takia puro
tulvi niin, että pappi pääsi vasta aamulla lähtemään kotiinsa. Hän oli onnitellut
itseään siitä, että sattui olemaan perhekin mukana.
Tällä hetkellä Iloinen iltapäivä toimii oikein hyvin. Se toteutetaan yhdessä
Kauhajärven ja Juonenkylän - Kiviluoman piirien kanssa Kauhajärven kirkon
tiloissa. Nuoruutensa kylässä asunut paluumuuttaja sanoikin oltuaan äitinsä kans
sa iltapäivätilaisuudessa, ettei olisi malttanut lähteä pois ollenkaan. Oli niin mu
kavaa nähdä vanhat tutut kyläläiset yhdessä, muualla asutun kolmenkymmenen
vuoden jälkeen. Päiväkin oli satumaisen kaunis. Tilaisuus oli hänelle itselleenkin
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Timo Torpo

Timo Torpo

merkittävä kohtaamispaikkana. Hänen mielestään tällaisia tilaisuuksia tarvitaan,
kun ei maallakaan välttämättä entisajan tapaan enää käydä kylässä. Tämä on
uudenlaista yhteisöllisyyttä.
Diakoniatyöntekijän johdolla tehtävä retki on aina kesän kohokohta. Hieno
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kesätapahtuma on myös Majaniemessä vietettävä virkistyspäivä. Diakoniapiirin
väki käy vuosittain myös vanhainkotivierailulla. Silloin asukkaille järjestetään
kahvitarjoilu. Nämä käynnit pysähdyttävät ajattelemaan omaa vanhuutta, jos elonpäiviä annetaan pidempäänkin.
Omassa kylässä käydään syntymäpäiväonnitteluja esittämässä 70-vuotiaista
aloittaen. Joulun alla käydään tervehtimässä vanhuksia ja yksinäisiä pienen muis
tamisen kanssa. Viimeksi oli ilo saada seurakunnasta myös Päivän tunnussana
-kirjasia jaettavaksi. Muulloinkin vanhuksia ja yksinäisiä käydään katsomassa ja
järjestetään heille kuljetuksia tilaisuuksiin.
V astasyntyneiden koteja olemme m uistaneet K otien rukouskirjalla.
Surukodeissakin olemme vierailleet ja antaneet käytännön apua ja tukea.
Kotikäynneistä olemme saaneet paljon iloa ja vaihtelua itsellemmekin. Olemme
pienessä kylässä kuin samaa perhettä.

Yhdessä hyvän asian äärellä
- Diakoniaompeluseuroihin on Kokonkylässä kokoonnuttu jo 1920-luvulta läh
tien. Yhteisissä illoissamme musiikki on hyvin tärkeässä roolissa. Ilta aloitetaan
aina emännän toivomalla virrellä. Laulu luonnistuu joukoltamme hyvin, sillä
mukana on useita Kokon naiskuoron jäseniä. Myös aktiiviset lausunnan har
rastajat tuovat piristystä tilaisuuksiimme. Vuosien mittaan olemme tutustuneet
erilaisiin teksteihin. Tutuksi ovat tulleet erilaiset hartauskirjat ja -kirjoitukset.
Viimeksi olemme tutustuneet psalmeihin. Seurakunnan edustaja vierailee illois
samme muutaman kerran vuodessa. Kokoontumisen päättää emännän järjestämät
leikkimieliset arpajaiset. Vuosittain teemme vierailun Männikönkotiin tai Sanssin
palvelutaloon seurakunnan laatiman vuorolistan mukaan. Samoin pyrimme ole
maan tarvittaessa työapuna seurakuntakeskuksen keittiöllä.
Hengellisen ja tiedollisen puolen lisäksi tärkeänä koemme sosiaalisen kans
sakäymisen. Tämä on hyvin merkittävää, sillä vuosien saatossa ovat perinteiset
naapurivierailut vähentyneet. Keskusteluja rikastuttavat sukupolvien erilaiset nä
kemykset asioista. Onhan ikäjakautumamme melko suuri; nuorin jäsen on juuri
sivuuttanut 40 vuotta ja iäkkäimmät lähentelevät yhdeksääkymmentä.
M erkittävänä osana toimintaa on niin kutsuttu lähidiakonia. Tapanamme
on muistaa oman kylämme ikäihmisiä heidän merkkipäivänään ja jouluna.
Muistamme läheisiämme myös heidän kohdatessaan surua. Seurakunnan diakoniarahastoon ja nimikkoläheteille lahjoitamme mahdollisuuksien mukaan.
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita olemme käyttäneet joulutervehdyksinä. Pääosa
tuloistamme kertyy iltojen vapaaehtoisista kahvirahoista sekä satunnaisista lah
joituksista.
Vuonna 2002 toimintamme sai kasvot, kun saimme oman kummilapsen. Hän on
intialainen 15-vuotias tyttö. Muistamme häntä henkilökohtaisella syntymäpäivä
ltä

ja joululahjalla. Varsinaisen kummirahan maksamme Suomen World Visionille,
jonka kautta se menee alueelliseen kehityshankkeeseen Intiassa, kummilapsemme
kotiseudulle. Nämä järjestön aluekehityshankkeet ovat täysin Suomesta rahoi
tettuja ja hallinnoituja, samoin kaikki kummit ovat suomalaisia. Saamme postia
lapselta pari kertaa vuodessa. Lisäksi järjestö tiedottaa toiminnastaan meille.
Yhdessä oleminen sekä toimiminen hyvän ja tärkeän asian äärellä on se
kimmoke, joka kannustaa meitä jatkamaan diakonia- ja lähetystyön tekemistä
edelleenkin.

Apu menee varmasti perille
- Sain todeta omin silmin, että Yhteisvastuukeräykseen annetut varat menevät
todellakin perille. Pääsin nimittäin toukokuussa 2007 Lapuan hiippakunnan ja
Kirkon Ulkomaanavun järjestämälle opintomatkalle Peruun.
Perun vuoristoalueella oli 1970 maanjäristys, jolloin mutavyöry hautasi alleen
koko Yungain kaupungin. Kaikkiaan noin 70 000 ihmistä menetti onnettomuu
dessa henkensä. Tuhojen korjaamiseksi ja alueen jälleenrakentamiseksi lähetettiin
kansainvälistä apua. Siihen liittyvään yhteistyöhön Kirkon ulkomaanapu kohden
taa kaikki Suomesta Peruun lähetettävät varat.
Tutustuimme matkalla useisiin avustuskohteisiin eri paikkakunnilla. Kerrankin,
vaatimattomassa hostellissa vietetyn yön jälkeen, lähdimme persikkamarkkinoille. Matkan varrella poikkeilimme kylässä ja toinen toistaan näyttävämmät sere
moniat sävyttivät kulkemistamme.
Torvet soivat, kansallispukuiset ihmiset reunustivat teitä, valtavia kukkakimp
puja ojennettiin ryhmämme jäsenille. Jopa pieniä siniristilippuja oli lasten käsissä,
kun lähestyimme markkinapaikkaa. Kaupungissa meidät istutettiin juhlatavalle.
Pernuja Suomen liput nostettiin salkoon ja soitettiin kansallislaulut.
Suomi-tytön kurkkua kuristi niin, että Maamme-laulun sanat eivät tahtoneet
tulla suusta ulos. Liikutuksen kyyneleet valuivat poskille Andien polttavan au
ringon alla. Näin arvokkaaksi en ole itseäni milloinkaan tuntenut.
Miksi sitten tämä kaikki? Ihmiset osoittivat kiitollisuuttaan suomalaisille. Me
kaikki yhdessä olemme osaltamme mahdollistaneet paikallisen avustusjärjestön
tuella toteutetut kehitysprojektit. Niiden hedelmiä sananmukaisesti nyt saatiin
ensi kerran myydä. Paikalla oli myös käsityöosuuskuntien naisia villa- ja mui
ne tuotteineen. Maatalousministeriön edustajat olivat paikalla. Valtiokin on nyt
kiinnostunut toteutetuista projekteista niin, että on lupa odottaa suotuisaa jatkoa
tulevaisuudessa. Myös hyviä markkinakanavia avautui tuon päivän aikana. Näin
laadukkaat tuotteet saadaan myydyksi jatkossa.
Matkalla tulin täysin vakuuttuneeksi avun perillemenosta luotettavien ja tehok
kaiden yhteistyökumppaneiden välityksellä. Näin voimme varmasti turvallisin
mielin osallistua Yhteisvastuukeräykseen nyt ja tulevinakin vuosina.
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Seurakunnan diakoniatyön ja kaupungin sosiaalityön yhteistoimintaa
-Y hteistyö alkoi jo 1980-luvun alkupuolella. Taloudelliselta kannalta diakonia
työ täydentää kaupungin sosiaalityön lakisääteistä tukea yhteisten asiakkaiden
kohdalla.
Diakoniatyöllä on erityisosaamista henkisen tuen antamisessa. Seurakunnan
ja kaupungin edustajat miettivät yhdessä, mikä on oikea auttamiskeino päällek
käisyyksien välttämiseksi. Suunnittelun tuloksena ihmisiä tuettiin taloudelli
sesti ja tehtiin tehostettua perhetyötä. Esimerkiksi huoneistojen kunnostuksia
suoritettiin seurakunnan työntekijäin ja vapaaehtoisten apumiesten toimesta.
Alkuvuosikymmenenä käynnistyivät seurakunnan diakoniatyön ja kunnan päih
detyön yhteisesti järjestämät leirit Majaniemessä. Järjestäjien epäilyt osoittau
tuivat turhiksi, sillä päihdeongelmaiset olivat innolla mukana jo ensimmäisen
leirin järjestämisessä. Virrenveisuu onnistui loistavasti tutustumisillanvietossa
seurakuntakeskuksessa. Näihin edelleen jatkuviin leireihin on vuosien varrella
osallistunut myös rovastikunnan muiden kuntien osanottajia.
Timo Torpo

Tarmokas uusissa tiloissa
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Päihdeongelmaisille järjestettiin seurakunnan diakoniatyön ja kaupungin päih
detyön yhteistyönä aluksi A-piiritoimintaa. Se sisälsi kerran viikossa yhteisen
kokoontumisen. Myöhemmin siihen on sisällytetty myös työtoimintaa. Se on
otettu innolla vastaan.
Päihdetyön päivätoimintakeskus Tarmokas aloitti vuosituhannen alussa.
Kaupunki tarjosi tilat, ja seurakunta palkkasi työntekijän. Nyt työntekijän palk
kaus jaetaan tasan seurakunnan ja kaupungin kesken.
Toivoja Ilonaprojekti toteutettiin vuosina 2000-2002 kymmenellä paikkakun
nalla Suomessa yhteisvastuukeräyksen varoilla. Kauhajoki oli ainoana pohjalai
sena seurakuntana mukana. Hankkeessa keskityttiin lapsiperheiden tukemiseen.
Siinä kokeiltiin perhetupaa, johon kutsuttiin tukea tarvitsevia vauvaperheitä.
Vetäjinä toimivat työntekijä diakoniasta, lastenneuvolasta ja sosiaalitoimesta.
Hankkeessa kehitettiin Kauhajoelle perhetyömalli. Mallin avulla saatiin aikaan
perhetyöntekijän koulutus ja koulutettiin parikymmentä tukihenkilöä. He toimivat
nyt lasten ja nuorten apuna. Taloudellisessa ahdingossa oleville perheille saatiin
hankkeen avulla taloudellista tukea.
Seurakunnan diakoniatyöntekijät ja kaupungin sosiaalityöntekijät järjestävät
yhteisiä kokoontumisia vuoden varrella. Tapaamisissa keskustellaan yhteistyön
avulla tapahtuvasta paremmasta auttamisesta. Työntekijäin keskinäinen tutustu
minenkin tukee toimintaa.
Timo Torpo

Tarmokkaan tarjoilijattaret
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Iloa päihteettömästä päivästä
Kun on käynyt kovan elämänkoulun, niin nyt on lupa olla elämän nautiskelija,
sanoo mies ja ottaa palan Tarmokkaan neljävuotissynttärikakkua. Tarmokas on
yhtä terhakas ja toimelias kuin kaikki neljävuotiaat. Toiminta on muokkautunut
vuosien kuluessa ja uusia kujeita keksitään koko ajan.
Tarmokkaan toimintatiloissa ovet avautuvat aamukymmenen maissa päivittäin.
Tilat täyttyvät hiljalleen puheensorinasta ja toiminnasta. Vaihdetaan kuulumisia,
jutellaan iloista ja suruista, välillä ovi käy ja miehet vaihtuvat. Toiminta on mo
nenlaista, ja sitä suunnitellaan yhdessä. Uusia ihmisiä tulee tasaisesti tiputellen
mukaan. He ovat tervetulleita. He tuovat uusia raikkaita näkökulmia ja toimin
tamuotoja. Tämä päivänsankari kasvaa ja kehittyy koko ajan! Nämä herrat ovat
pienet elämän nautinnot ansainneet. He nauttivat kerran viikossa porealtaan
lämmössä, pari kertaa kuussa he vetävät jalkaansa keilakengät ja taas rännit
kolisevat.
Tarmokas on kaupungin ja seurakunnan yhteistyön tulos. Siinä pienellä rahalla
saadaan suuria tuloksia. Tarmokas tarjoaa syrjäytyneille ja yksinäisille ennen kaik
kea vertaistukea, juttukavereita ja päämäärän tälle päivälle. Tarmokkaassa eletään
vahvasti tätä hetkeä ja tätä päivää. Siellä opetellaan malttia ja kärsivällisyyttä.
Menneitä virheitä ei pysty korjaamaan päivässä eikä parissa. Miehet toteavat
toimivansa kuin neljävuotiaat. Eletään tässä hetkessä, astutaan eteenpäin vankasti
ja varmasti pienin askelin. Jos välillä saatetaan pyllähtää, siitä noustaan taas ylös.
Joskus itketään, mutta suurimmaksi osaksi kastellaan huumorinkukkaa.
Raija Kumpula

Diakoniatyöntekijät tutkimassa joulupakettia
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Timo Torpo
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MENKÄÄ MAITTEN ÄÄRIIN ASTI
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslap
sikseni: Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt noudattaa. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. ”
Matt. 28:18-20

Te menkää kaikkeen maailmaan
Missioon kuuluu Jumalan tahdon toteutuminen taivaassa ja maan päällä. Jumalan
valtakunta toteutuu ihmiskunnan ja luomakunnan elämässä alussa luomisessa
ja lopullisesti täyttymyksessä, kun "Jumala on kaikki kaikessa” (2. Kor. 15:28).
Ihminen ei kykene omin voimin ja ponnistuksin luomaan maan päälle täydellistä
yhteiskuntaa, vaan joutuu tunnustamaan synnin ja pahuuden todellisuuden omas
sa ja toisten ihmisten elämässä. Jumalan missiossa kristityllä on tärkeä tehtävä
kutsua ihmisiä uskoon ja toivoon ja palvella ihmisiä rakkaudessa. Lähetystehtävä
on toteutunut perinteisesti seurakunnan perustyössä ihmisten kastamisessa kolmi
yhteisen Jumalan nimeen, kaikessa kristillisessä opetuksessa ja kasvatuksessa.
Suomessa lähetystyö kirkon erillisenä työmuotona lähti liikkeelle 1800-luvun suuren lähetysinnostuksen tuloksena. Siinä heijastuivat kyseisen vuosisadan
protestanttisen ja roomalaiskatolisen lähetystyön laajuus ja tuloksellisuus, jonka
seurauksena kristinuskon asema vakiintui maailmanlaajuisesti. Suomalaiset lä
hetystyöntekijät työskentelevät nykyään lähetyskentillä oman järjestönsä lähettä
minä paikallisten kirkkojen palveluksessa. Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa
Amerikassa useimmiten eletään vähemmistökirkkona toisen uskonnon valta
kulttuurissa. Maailmankatsomukset ja suuret uskonnot elävät kilpailutilanteessa,
joskus myös vihanpidon rintamalinjoilla. Tällöin ihmisten kohtaamisessa tulee
käyttökelpoiseksi evankeliumin sanoman kokonaisvaltaisuus: Kaikki, mikä aut
taa ihmistä elämän vaikeuksissa ja hädänalaisessa tilanteessa, puhuttelee. Kirkon
lähetystyö, Kirkon ulkomaanavun toiminta, Yhteisvastuun ulkomaiset kohteet,
kehitysaputyö ja kaikenlainen avustaminen toimivat ulkomailla samansuuntai
sesti hädänalaisessa tilanteessa elävien ihmisten auttamiseksi.
Lähetysharrastus virisi Kauhajoella paikkakunnalla toimineiden herätysliik
keiden ja Suomen lähetysseuran kautta. Evankelinen liike lähetystyötä tekevänä
järjestönä vaikutti alussa voimakkaimmin, myöhemmin mukaan tulivat kaikki
paikkakunnalla toimivat herätysliikkeet. Lähetystyö on innoittanut kauhajoke
laisia vuosikymmenien ajan. Se on näkynyt mm. kirkon lähetysjärjestöjen työn
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uskollisessa vapaaehtoisessa tukemisessa ja myös siinä, että useita kauhajokelai
sia on ollut lähetysjärjestöjen palveluksessa lähetystyöntekijöinä. Erityisen rakas
yhteys kauhajokelaisilla on ollut Inkerin kirkkoon, jonka Haapakankaan seura
kunnalle suupohjalaiset vapaaehtoiset rakensivat uuden kirkon 1996. Lähettien
vierailut seurakunnissa ja lähetysjärjestöjen kesäjuhlilla ylläpitävät konkreettista
yhteyttä yli rajojen. Kauhajoen seurakunnan ja rovastikunnan lähetystyöhön liit
tyvä toiminta kokoaa yhteen ja lähettää meitä toimimaan ja tekemään yhdessä
yhteisen asian hyväksi.
Antti Ala-Opas

Kauhajoen seurakunnan nimikkolähetit ja nimikkokohteet
Nimikkolähetit ja -kohteet olivat vuonna 2008 seuraavat:
Marja-Liisa ja David Ezzine, Ranska, Sanansaattajat
Leena Punkari
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Tuula Leppänen, Kenia, Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry, SLEY

Seija Järvenpää, Aasian Vuorimaa, Suomen Evankelinen Kansanlähetys
Joel Norrvik, Mongolia, Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Timo Torpo

Lähetyssihteeri ja lähetti Mongolia-illassa
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Timo Torpo

Haifan kaupunkia

Ebenezerin vanhainkoti Haifassa, Jerusalemin työkeskus, Haapakankaan seu
rakunta Inkerinmaalla, Ling Öin puolimatkakoti Hongkongissa, lisäksi avus
tetaan raamatun käännöstyötä Suomen sukuisille kansoille Venäjällä Suomen
Pipliaseuran kautta.

Lähettinä - mietteitä lähetyskentältä
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä
minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä
maailman loppuun asti.”
Yllä olevat Matteuksen evankeliumin sanat (luku 28, jakeet 20 ja 21) ovat
varmasti jokaisen Kauhajoen seurakunnasta lähetetyn lähetin lähdön taustavoi
mana. Nämä jakeet ovat myös hänen jokapäiväinen voimansa, missä hän sitten
työskenteleekin. Niissä on valtava lupaus siitä, että Jeesus on hänen kanssaan
joka päivä.
Lähetin elämä kulkee usein samoissa ympyröissä kuin kauhajokelaisten elämä,
vaikka ympäristö saattaa olla perin erilainen. Työt alkavat aamulla yhtä unisille
läheteille kuin muuta työtä tekeville. Äidit ja isät pohtivat jo aamulla ruokaos
toksia. Milloin ehdin kauppaan ja mitä pitäisi ostaa. Kalenteri on tarkistettava,
että päivän menoista ei mikään unohdu pois tai pikemminkin, minkä töistä voisi
siirtää toiseen ajankohtaan, kun päivän tunnit eivät taaskaan riitä.
Erilaisuus alkaa, kun avaat ulko-oven ja astut maailmaan ja maahan, josta
sinulle on tullut ehkä pitkäksikin aikaa elinympäristö. Tammikuun aurinko pais
taa lämmittävästi tahi uuvuttavan kuumasti. Ilma haisee huonolta saasteiden tai
jätekasojen takia, mutta siihen olet jo miltei tottunut. Vastaasi ryntää vahtikoira,
joka on välttämätön varkaiden pelosta, vaikka kotiasi ympäröivät korkeat muurit
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ja joka puolelta toiset talot. Naapurin isäntä esittää iloisen aamutervehdyksen ja
kyselee tapojen mukaisesti vointiasi, jonka pitäisi olla pääasiallisesti aina vasta
tessa hyvä.
Astut autoosi tai autonkuljettajasi tuomaan autoon ja alat uhkarohkean matkan
työpaikalle. Yrität kunnon suomalaisena noudattaa nopeusrajoituksia, mutta ta
kanasi ajava auto liimaantuu tiiviisti oman autosi perään ja alkaa töötätä, koska
perässä tulijan mielestä vauhtisi ei ole riittävä. Huokaat, kun auto pääsee ohitsesi
ajajan puidessa nyrkkiään. Matkallasi on ehkä myös hevos- tai aasikärryjä väis
tettäväksi, samoin ihmisvetoisia kottikärryjä. Matka jatkuu erilaisen mekastuksen
keskellä.
Päätyönään lähetti vie eteenpäin opetusta Jeesuksesta, mistä alkujakeissa oli
kyse. Toisinaan se tapahtuu suoraan puhumalla Vapahtajasta heille, jotka eivät ole
hänestä kuulleet. Lähetti voi tehdä myös muuta työtä - opettaa lähettien lapsia,
rakentaa, huolehtia taloudenhoidosta, mutta tämä kaikki tähtää Vapahtajamme
armon tunnetuksi tekemiseen.
Lähetti ei toimi yksin tai edes kaksin Jumalan kanssa, vaan lähettävä kotiseu
rakunta on lähetin ehdoton työpari. Jo pelkästään ajatus, että seurakunta rukoilee
lähetin puolesta messuissa, saa monen vaikean tilanteen kentällä tuntumaan palj on
keveämmältä. Se saa aikaan toivon, että tästä selvitään.
Lähetti saa työstään palautetta myös suoraan kuulijoiltaan. Riad Algeriasta
kertoo helmikuussa 2008: "Kirjoitan teille nyt sähköpostitse. Haluan kertoa teille,
että radio-ohjelmanne tekevät minulle hyvää. Rukoilkaa, että pysyisin lujana täs
sä uudessa toivossa ja uskossa Jeesukseen. Rukoilkaa, että Herra täyttäisi minut
viisaudella, että toisetkin näkisivät elämäni muuttuneen.”
Lähetys- ja rukouspiirit, yksityiset ihmiset, koko seurakunta ovat renkaita
ketjussa, joka on heitetty milloin mihinkin maahan, että siellä hukkuvat ihmiset
voisivat tarttua ketjuun ja pelastua tuhosta. Kaikkein tärkein rengas on rukous.
Jokaisella renkaalla on oma tehtävänsä ja jos renkaita puuttuu, niin ketju ei ole
ehkä riittävän pitkä lähetin heitettäväksi auttamaan hädässä j a tuskassa. Jos lähetti
on yksin, niin ketjua ei ole ollenkaan.
Jumala on lupauksensa mukaisesti kanssamme, mutta niin ihmeellistä kuin
se onkin, Jumala kutsuu jokaisen renkaan Hänen valtakuntansa rakennustyöhön.
Seurakunta ja lähetti ovat lujalla ketjulla toisiinsa sidottuja.
Marja-Liisa Ezzine

Terveisiä Haapakankaalta!
Haapakankaasta tuli Kauhajoen rovastikunnan ystävyysseurakunta 1994. Silloin
myös teimme ensimmäisen ystävyysmatkamme Inkerinmaalle. Haapakankaalla
ei silloin ollut vielä kirkkoa. Osallistuimme vuonna 1996 valmistuneen kirkon
rakentamiseen. Ensimmäinen matkamme taittui leppoisasti junalla Pietariin ja
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sieltä takaisinpäin kohti Viipuria 30 km. Junamatka oli levollista menoa ver
rattuna omalla autolla kulkemiseen rekkojen välissä ja tullimuodollisuuksien
viidakossa.
Ajaessamme Haapakankaalle yhdettätoista kertaa meillä oli vietävääkin - lahja
Kauhajoen rovastikunnalta, täällä kerätty 2400 euron rakkaudenlahja. Sillä sai
kirkon lähikaupasta 300 ruokapakettia ja diakonialle jäi vielä pusseja jaettavaksi
myöhemminkin. Ne jaettiin kahdessa juhlassa, lasten ja aikuisten. Molemmissa
juhlissa kirkko oli täynnä. Lasten ja aikuisten silmistä oli luettavissa kiitollisuus
lauluntekijän sanoin:"Paljon on aihetta lapsella kiittää. Jumalan lahjoja kaikille
riittää. Jokainen päivä on aamusta varhain, Jumalan armoa, lahjoista parhain.
Ihminen kätesi yhteen nyt liitä, kaikista päivistä Jeesusta kiitä. Aina saat muistaa:
on sinulle juuri, varattu rakkaus, siunaus suuri.”
Rovastikuntamme sai myöhemmin kirkkoherra Ivan Hutterilta kiitoskirjeen
joulupaketeista. Kirjeessään hän mainitsi, että lastenjuhlassa oli mukana noin
sata lasta ja heidän vanhempiaan. Mukaan oli kutsuttu myös Tsernobylin ato
mivoimalan säteilystä kärsineitä. Diakoniatyöntekijät veivät lahjat niille, jotka
eivät päässeet kirkkoon. Kirkkoherra jatkoi: "Kiitämme Herraa, että teillä oli
halua antaa rakkauttanne. Vielä kerran sydämelliset kiitokset. Siimaamme teitä,
Kauhajoen rovastikuntalaiset.”

Lähettäjänä - ajatuksia ja muistoja lähetystyöstä kotimaassa
Olimme pieniä lapsia, kun pääsimme äidin ja isän kanssa lähetyspiiriin naapuriin.
Siellä oli samanikäisiä lapsia kuin meillä. Olimme kaikki kodikkaassa, suuressa
tuvassa. Lauloimme ja kuuntelimme jännittyneinä jatkokertomusta. Miehet luki
vat sitä, se kertoi lähetystyöstä Afrikassa. Naiset neuloivat myyjäisiä varten. Tämä
lähetyspiiri kokoontui kodeissa 1950-luvulla Länsi-Uudellamaalla.
Omille vanhemmilleni oli lähetystyö rakasta ja tärkeää. Meille tuli kotiin
"Lähetyssanomat”. Kotona rukoiltiin lähetystyöntekijöiden puolesta ja annettiin
rahallistakin apua. Äiti leipoi myyjäisiin ja isä toimi sekä kuskina että ostajana.
Luulenpa, että äiti oli saanut lähetyskipinän jo kotonaan Karjalassa, koska he
perustivat lähetyspiirin uudelle kotiseudulleen.
Nuorena itse kyselin, vaikka olen aina ollut huono oppimaan vieraita kie
liä, missä on paikkani lähetystyössä, lähtijänä vai lähettäjänä. Jälkimmäinen
tehtävä avautui, kun ystävämme lähti kauas viemään sanomaa ylösnousseesta
Vapahtajasta.
Tehtäväni lähetystyössä sai täyttymyksen, kun sain paikan Kauhajoen seura
kunnan lähetyssihteerinä. Kuitenkin Herra siirsi minut siitä pian sivuun. Mutta
työ ei lopu minunkaan kohdallani. Toivon, että voisin olla uskollinen loppuun
asti siinä tehtävässä, jonka Herra on antanut.
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Ilolla seuraan eri lähetysjärjestöjen toimintaa eri puolilla maailmaa. Mikä valta
va mahdollisuus ovatkaan radio, televisio ja internet lähetystyössä. Edelleenkin
tärkeää on rukous ja uhri.
Anna-Maija Mäkinen

Merimieslähetys Kauhajoella
- Ikkeläjärvellä ei ollut säännöllisesti toimivaa seurakunnan diakonia- tai lähetyspiiriä. Muutamat emännät innostuivat asiasta 1950-luvun lopulla. He ottivat
yhteyttä seurakuntaan ja kyselivät, aloittaisivatko he diakoniapiirin. Kirkkoherra
Ilmari Hirvelä oli silloin juuri tullut Kauhajoelle Oulusta. Hän oli siellä tutustunut
merimieslähetyksen toimintaan. Hän ehdotti merimieslähetyspiiriä, koska sitä ei
ollut muissa kylissä Kauhajoelle. Tällä tavoin syntyi Ikkeläjärvelle vuonna 1958
merimieslähetyspiiri.
Timo Torpo

Tiedettiin merimiesten työ, joka voi olla myös vaarallista. Vuosikymmeniä toi
minta lähetystyön hyväksi oli vilkasta. Kerättiin rahaa myyjäisillä ja arpojen
myynnillä. Vuosittain varat tilitettiin joulun aikaan merimieslähetysseuraan.
Pääsiäisen aikaan tuli merimiespappi vierailemaan: Hän puhui kirkossa
Jumalanpalveluksessa. Päiväjuhla oli Ikkeläjärven koululla. Merimiespappi kertoi
toiminnasta kirkoissa ja laivoissa, esittäen usein myös kuvia merimieslähetystyöstä. Kylässä oli laulukuoro ”Justiinat”. Pääsiäiseksi opeteltiin aina meriaiheiset
laulut ja esiinnyttiin koululla juhlassa.

117

Vaasan merimieslähetyspiiri vieraili kerran Ikkeläjarvella. Hekin olivat ensin
kirkossa ja tulivat sen jälkeen kylätuvalle. Järjestimme vaasalaisille mokailun.
Rovasti Vesanto tuli pitämään seurat. Teimme vastavierailun Vaasaan seuravana
kesänä vuonna 2000. Olimme Vaasan kirkossa, jossa saamasi kirkkoherra Eino
Perälä. Kirkkokahvien jälkeen retkeilimme kaupungissa.
M erimieslähetyspiiri jatkuu edelleen, aika vain on muuttunut erilaisek
si. Vanhat ihmiset muuttavat kylästä pois keskustaan. Nuorilla on niin pal
jon muita harrastuksia, ei heitä kiinnosta sitoutua mihinkään ompeluseuraan.
Merimieslähetysseurakaan ei lähetä enää pappia pääsiäisenä, kirjeen saamme
kerran vuodessa.

Lähetyskammari - leppoisaa yhdessäoloa ja auttamista
- Lähetyskammari on meidän kaikkien lähetyksestä kiinnostuneiden kohtaus
paikka. Toimintaperiaatteemme on kertoa ihmisille lähetystyöstä, auttaa avuntar
peessa olevia ja rukoilla heidän puolestaan. Lähetystyön kenttänä on koko maa
ilma! Kammariin, seurakuntakeskuksen toimitushuoneeseen meitä kokoontuu
viikottain parisenkymmentä vahvasti uskovaa naista. Me juttelemme ja jaamme
elämämme ilot ja murheet. Aina kun posti tuo lähetystyöntekijöiden elävästi kir
joitettuja kirjeitä elämästään ja työstään siellä kaukana, ne luetaan innolla. Siellä
on lämmin ja avoin tunnelma, siellä tuntee itsensä aina tervetulleeksi.
Timo Torpo

Isänpäivälounas lähetystyön hyväksi
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Maailman suurin tehtävä
Kirkon perustehtävään ja olemukseen kuuluu Jumalan rakkauden julistaminen
sanoin ja teoin. Tätä jokaiselle kristitylle annettua tehtävää meidän tulisi toteuttaa
omassa seurakunnassa, mutta myös maailman joka kolkassa. Helposta tehtävästä
ei ole kysymys, mutta Jumala antaa voimaa ja viisautta sitä pyytävälle.
Nimikkolähettien ja nimikkokohteiden tukeminen seurakunnan varoin ja
vapaaehtoisen kannatuksen avulla on lähetystyön perinteistä toimintaa. Kirkon
virallinen tavoite on, että seurakunnat osoittavat 2 % talousarviostaan lähetystyö
hön. Keskustelua on ollut tavoitteen nostamisesta. Lähetystyö tapahtuu järjestöjen
kautta. Kirkko tai sen seurakunnat eivät itse suoraan tee lähetystyötä. Seurakunta
tekee lähetin rahoittamisesta taikka lähetyskohteen tukemisesta sopimuksen, j ossa
mainitaan käytettävän rahan määrä.
Timo Torpo

Arpajaisia kerätään rahaa lähetystyölle.

Järjestämme monenlaisia tapahtumia varojen kartuttamiseksi. Äitienpäivä- ja
isänpäivälounaat ovat suuria tapahtumia, joilla on jo vuosikymmenien perinteet.
Pitkä historia on myös monissa kylissä toimivilla diakonia-ja lähetyspiireillä, jo t
ka sisukkaasti pitävät arvokasta toimintaa yllä. Lähetyskannatus on Kauhajoella
ollut monia vuosia todella merkittävä. Aktiiviset vapaaehtoiset ovat lähetyksen
aarre ja voimavara. Toiminta käy mahdottomaksi ilman auttavia käsiä, jalkoja ja
ennen kaikkea lähetykselle palavia sydämiä.
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Eräässä lähetysjuhlassa murehdin kovasti, kuinka keittiön vapaaehtoiset hom
masta suoriutuvat. Riittävätkö pullat ja piirakat? Väkeä alkoi kerääntyä aina
vain enemmän. Siinä kiireisessä tunnelmassa eräs lähetysmummo tokaisi m i
nulle: ”Älä sä ny likka murehri, kyllä nämä hommat on vähä suuremmis käsis.”
Niinhän se asia on, kunpa sen vain aina muistaisin.
Olen miettinyt omaa työtehtävääni ja sen tulevaisuutta. Voiko yksi ihminen
saada paljoakaan aikaan? Miten toimintaa voidaan parantaa? Työkenttä on laaja,
mahdollisuuksissa on runsauden pulaa. Uhkakuva on lähetystyön merkityksen
väheneminen. Tämä alkaa olla jopa maailmanlaajuinen ongelma. Avustustyö
maailman hädässä olevien ihmisten keskuudessa on äärettömän tärkeää, mutta
ilosanoman julistusta ei voida jättää entistä vähemmälle huomiolle.

Lähetyslounaalla tarvitaan sekä emäntiä että vapaaehtoisia

Rahastakaan ei saisi tulla lähetystyölle tärkeintä asiaa, mutta se on välttämätön
väline sanan eteenpäin viemisessä. Kirkon lähetysjärjestöt ovatkin tärkeitä yhteis
työkumppaneita ja auttavat seurakuntia lähetystehtävän toteuttamisessa.
Suuri haaste tulevaisuudessa on uusien vapaaehtoisten saaminen. Ehdottoman
tärkeää on lähetyskipinän siirtäminen nuoremmalle sukupolvelle. On löydettävä
keinoja ja tapoja, joilla lähetystietoutta voidaan lisätä lasten ja nuorten parissa.
Luotan Jumalan näyttävän suunnan ja tien tulevissa tehtävissä. Taivaan Isä on
meidän turvamme ja tukemme kaikessa elämässä. Lähetyskäskyn lopussa sano
taan: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Tämän lupauksen turviin on hyvä jäädä.
Terhi Niemelä

Timo Torpo

LUOKSEMME PÄIVÄT MENNEET

j

* * *
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Kotonaan asuva 91-vuotias

^

KUIN VIRTA SAAPUVAT
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Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit.
Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesija sinut vyöttää toinen, joka vie sinut
minne et tahdo.
Joh. 21:18

Hengellisyys vanhuudessa
Kauhajoella, niin kuin muuallakin Suomessa, on aina tahdottu pitää hyvää huolta
vanhuksista. Edessä olevina vuosina tämä tehtävä tulee entistä vaativammaksi
siitä syystä, että hyvin vanhaksi elävien ihmisten määrä jatkuvasti lisääntyy. Tässä
tilanteessa joudumme seurakuntien vanhustyössä kysymään, mikä on meidän
paikkamme ja tehtävämme.
Pari vuotta sitten hyväksytyssä kirkon vanhustyön strategiassa ”Usko, toivoja
rakkaus - voimavaraksi vanhuudessa” on hengellisen työn vaaliminen nostettu
keskeiseen asemaan. Vanhustyön neuvottelupäivillä (2006) tamperelainen dia
koniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto sanoi tähän viitaten, että meidän tehtäväm
me seurakunnassa on "välittää evankeliumia, lukea Raamattua, rukoilla, veisata,
järjestää kuljetuksia, mahdollistaa ehtoollishetkiä, keskustella kuolemasta ja ottaa
voimavaraksi ja vanhuuden varaksi usko, toivoja rakkaus.”
Kuulostaa tutulta. Näinhän me olemme tehneet seurakunnassa aina ennenkin.
Mutta löytyykö yhteiskunnastamme tämänhetkisessä moni-ilmeisessä vanhus
työssä tilaa myös hengellisen elämän vaalimiselle?
Voisi vastata, että tilaa kyllä löytyy. Samalla on kuitenkin todettava, että hengel
linen elämä uhkaa joutua jonnekin marginaaliin, vanhustyön vähemmän tärkeiden
asioiden joukkoon. Tässä tilanteessa meidän on määrätietoisesti pidettävä kiinni
siitä, että hengellinen elämä on luovuttamaton osa ihmistä, jonka Jumala on luonut
omaksi kuvakseen. Myös ajallisen elämänsä viimeisessä vaiheessa, vanhuudessa,
ihminen tarvitsee hengellistä hoitoa.
Meidän velvollisuutemme kirkossa on huolehtia siitä, että hengellinen työ
säilyy olennaisena osana yhteiskunnan vanhustyötä myös henkisessä ja uskon
nollisessa murroksessa, jonka keskellä suomalaisessa yhteiskunnassa parhaillaan
elämme. Tätä tietä voidaan ottaa oikealla tavalla huomioon myös muita uskontoja
edustavien maahan muuttaneiden uussuomalaisten uskonnolliset tarpeet samoin
kuin nekin suomalaiset, jotka ovat hylänneet kristillisen uskon.
Diakoniatyössä on aina pyritty pitämään huolta niistä, jotka ovat kaikkein
heikoimmassa asemassa. Vanhustyöntekij öiden mukaan tähän joukkoon kuuluvat
muun muassa yksin kotona sinnittelevät heikkokuntoiset vanhukset ja ne laitos
hoidossa olevat vanhukset, joita kukaan ei käy tervehtimässä.

124

Timo Torpo

Vanhusten kirkkopyhän jälkeen odotellaan kyytiä Männikön kotiin.
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Diakoniatyö antaa meille tilaisuuden kuulostella, ketkä vanhuksista ovat uh
kaavassa elämäntilanteessa. Kyläpiirin jäsenillä on mahdollisuus löytää heidät
ja välittää heistä tietoa diakoniatyöntekijöille tai jollekin muulle vanhustyön
ammattilaiselle. Näin voidaan selvittää esimerkiksi, voiko vanhus jatkaa kotona
asumista, onko lähiomaisilla mahdollisuus pitää huolta vanhuksestaan vai selvittäisiinkö lisäämällä ammattilaisten ja vapaaehtoisten säännöllisiä kotikäyn
tejä. Yksinjääminen ja hylätyksi joutumisen tunne on aikaa myöten tuhoisaa.
Hengellinen hoito merkitsee tässä tilanteessa yksinkertaisesti sitä, että löytyy
kanssakulkija, jolla on aikaa olla yhdessä vanhuksen kanssa.
Timo Torpo

Männikönkoti

Hoivakodeissa vanhuksista pidetään hyvää huolta. Tämä saattaa kuitenkin syn
nyttää vanhuksen lähiomaisissa ja ystävissä sen harhaluulon, että vierailut hä
nen luonaan ovat tarpeettomia varsinkin silloin, kun vanhuksen kanssa ei oikein
pysty kommunikoimaan. Tämä on paha väärinkäsitys. Pelkkä läsnäolo, kädestä
kiinnipitäminen tai hellä silittäminen voi välittää vanhukselle viestin siitä, että
häntä ei ole unohdettu. Tärkeää on, että häneen pidetään säännöllistä yhteyttä ja
käydään hänen luonaan.
Vaikka monesti saattaa tuntua siltä, että keskinäistä vuorovaikutusta ei synny,
se on olemassa. Joskus saattaa tulla myös parempi päivä, jolloin vanhus ilmaisee
vaistoavansa kävijän läsnäolon. Monella on kokemuksia siitä, että jokin tuttu
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virsi tai hengellinen laulu avaa väylän ja vanhus alkaa laulaa mukana. Voi tulla
myös sellainen hetki, että vanhus ilmaisee kaipaavansa Herran pyhää ehtoollis
ta. Kun ollaan läsnä, opitaan myös kuulemaan ja havaitsemaan herkästi hänen
toivomuksensa.
Timo Torpo

Se, joka lähtee mukaan vanhustyöhön, tuntee saavansa enemmän kuin antavansa.
Kun on lähellä vanhusta, lukee hänelle hartauskirjaa ja laulaa rakkaita virsiä tai
rukoilee ”Isä meidän, joka olet taivaassa”, tapahtuu ihme. Ristiinnaulittuja ylös
noussut Vapahtaja on läsnä ja antaa siunauksensa. Toteutuu se, mitä Anna-Maija
Raittila lausuu vanhuksen virressä (527:4-5):
Nyt nuori, vanha vaivoineen
seuraamme ennättää.
Yhdessä ollaan, kuunnellaan.
Se on tärkeää.
Ei muuta lahjaa tarvita,
vain armon läheisyys.
Näin meille juhlan valmistaa
Kristuksen ystävyys.
Yrjö Sariola
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Sota-ajan eläneet vanhukset ovat lujatekoisia
Seuraavassa muutama välähdys diakonian toimimisesta vanhusten hengellisenä
tukena. Helokin hartaus; noin kaksikymmentä virkeää vanhusta on ollut viettä
mässä virkistyspäivää, joka päätetään hartaushetkeen. Koivukujan pienkodissa
on kotoinen hartaushetki neljän vanhuksen kesken. Pöydälle sytytetty kynttilä
tuo jo hartauden tuntua. Syntymäpäiväkäynnillä 80 vuotta täyttävän luona, lapset
ja lastenlapset sekä naapurit ovat viettämässä juhlahetkeä, diakoniatyöntekijää
odotetaan. Omaisten pyynnöstä tavataan vanhus hänen kotonaan; yksinäinen
vanhus, jonka lapset asuvat toisella puolella Suomea, puoliso on juuri kuollut.
Iloinen iltapäivä Hangaskylässä; kymmenkunta vanhusta on kokoontunut naa
purin luo viettämään iltapäivää, nauru raikaa, kun diakoniatyöntekijä saapuu
paikalle. Terveyskeskuksen vuodeosastolla vietetään 85-vuotissyntymäpäivää:
ainoa tytär on paikalla, äiti ei ole kommunikoinut enää moneen vuoteen, emme
tiedä, mitä hän tiedostaa tästä maailmasta, laulamme virsiä ja rukoilemme.
Diakoniatyöntekijät käyvät henkilökohtaisesti tapaamassa vanhuksia synty
mäpäivien juhlahumun yhteydessä, mutta myös tavallisilla kotikäynneillä arki
päivän hetkinä. Olen huomannut, että joskus iloiset syntymäpäiväkäynnit antavat
virheellistäkin kuvaa vanhuksen arkipäivästä, kun juhlaa ovat viettämässä lapset,
lapsenlapset ja naapurit. Usein kohtaamamme vanhukset kuitenkin elävät arki
päiväänsä yksin, ilman että kukaan käy katsomassa heitä päivä- tai viikkokausiin.
Olen saanut myös huomata, kuinka nämä sota-ajan eläneet vanhukset ovat luja
tekoisia. Vaikka he ovat käyneet läpi elämässään monenlaisia vaiheita, siirtyneet
niin sanotusti pärevalosta sähkövaloon, heitä kantaa luja usko Jumalaan, joka on
luvannut vielä vanhuudenkin päivinä meitä kantaa ja pelastaa.
Edellä olen kuvannut tilanteita, joissa saamme kohdata vanhuksia heidän
arjessaan ja juhlassaan. Sen olen huomannut, että oli kyseessä arki tai juhla,
molempiin kaivataan virsilauluhetkeä. Virren hoitava ja lohduttava vaikutus on
valtava. Laulaessamme esimerkiksi ”Kiitos sulle Jumalani” taikka "Päivä vain
ja hetki kerrallaan”, voimme käydä läpi elämäämme, tätä päivää, mennyttä ja
tulevaa. Virsi on kirjoitettua rukousta, sanoja, joita on joskus niin vaikea sanoa
ääneen. "Miten virsilaulun tekijä onkin osannut löytää juuri ne oikeat sanat, sanat,
jotka ovat kuin minun elämästäni.”
Carita Sjöblom
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Timo Torpo

Kultainen kirkkotie
- Lapsuuteni kauneimpia muistoja ovat kirkkomatkat juhannusaamuna. Kun
juhannusaamu vaikeni aurinkoisena ja kirkkaana, tuli heti mieleen, että nyt pää
semme, veljeni ja minä, äidin ja isän kanssa kirkkoon.
Menin ulos, porraspielessä tuoksuivat juhannuskoivut. Porraskiven eteen isä
oli hakenut sammalmättään. Kuinka se tuntuikaan jalanpohjissa pehmeältä.
Aattoiltana oli käyty juhannussaunassa, äiti oli leiponut uutta pullaa ja siistinyt
kodin puhtoiseksi. Kaikki tämä tuntui lapsesta ihanalta, ja kaiken kukkuraksi oli
vielä kirkkomatka edessä.
Lähdimme ajoissa, koska matkaa oli lähes 20 kilometriä. Menimme polku
pyörällä. Minä sain olla isäni takaistuimella, veljeni oli äidin kyydissä. Matkan
varrella Suomen liput liehuivat kodeissa, joissa siihen aikaan oli lippusalot.
Juhannusjuhlan tuntua toivat myös valkoruusujen tuoksut kotien puutarhoissa.
Tiellä olleet vastamäet käveltiin, myötämäkeen laskettaessa vauhti tuntui kovalta.
Meillä veljeni kanssa oli hauskaa.
Vihdoin päästyämme perille kirkonkellot kumahtelivat kutsuen kirkkokansaa
juhannusjumalanpalvelukseen. Astelimme kirkkoon. Menimme äidin ja isän
kanssa lehterille istumaan.
Kuinka kauniisti suvivirsi ”Jo joutui annas aika” kaikui ristinmuotoisessa
kirkossa. Lapsesta tuntui, kuin olisi ollut taivaassa. Kurkottauduin katsomaan
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lehteriltä alas. Kirkko oli juhlavan kaunis, juhannuskoivuilla koristeltu. Vaikka
olin lapsi, tajusin, että kirkko oli pyhä paikka.
Jumalanpalvelus kesti silloin huomattavasti kauemmin kuin nykyään, mutta
jaksoimme olla hiljaa koko ajan.
Paluumatka kotiin tuntui lyhyemmältä. Välillä poikkesimme kyläpaikassa
vähän levähtämässä.
Nämä lapsena tehdyt kirkkomatkat jäivät pysyvästi mieleen. Muistoissani pa
laan vielä vuosikymmenien jälkeen jokaisena juhannuksena lapsuuteni kultaiselle
kirkkotielle.

Siellä paloi ainakin tuhannen kynttilää
Timo Torpo

- Minulla on läpi elämäni säilynyt
kirkkaimpana lapsuuden muistona
ensimmäinen kirkossa käynti. Se oli
Nummijärven kirkossa, vielä joulu
kirkko.
Olin silloin kuusivuotias poika
nen. Vieläkin aistin sen tunnelman,
kun vanhempieni kanssa astuim 
me jouluaam una ulkona olevasta
pimeydestä sisälle juhlavalaistuun
kirkkoon. Mieleeni jäi kuva, että
siellä paloi ainakin tuhannen kyntti
lää. Elävien kynttilöiden tuoksu oli
huumaava.
Pidin lujasti äitini peukalosta
kiinni, kun niin salpasi hengen. Niin
voimakasta elämystä en ole koskaan
sen jälkeen kokenut. Suorastaan ah
min kaiken näkemäni ja kuulemani
lapsen sieluuni ja tallensin sen sin
ne.
Sitten kirkonmenojen loppupuolella jo vähän rauhoituin, ja huomasin merkil
liset vinoruutuiset ikkunat alttarin sivuilla. Ne hypnotisoivat minut. Ruuduista
säteili ihmeellinen monivärinen, häikäisevä valo.
Aloin laskea, montako kokoruutua ja puoliruutua ikkunoissa oli. Vaikka kuinka
monta kertaa laskin, aina sain eri tuloksen.
Sitten havahduin, urut soivat mahtavalla pauhinalla. Äiti ja isä alkoivat veisata
"Enkeli taivaan lausui näin”. Huomasin äidin silmistä vierivät kyyneleet. Lapsen-
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usko oli silloin aidoimmillaan. Nyt vanhetessani olen monesti ajatellut, kun on
ollut vaikeuksia ja ahdistusta: Luojani, anna minulle oikea lapsenuskoni takaisin
ja sulata jäätynyt sydän.

Tulkaa mukaan
- Työkyvyttömyys-ja varhaiseläkeläiset ovat kokoontuneet Suupohjan eri seu
rakunnissa vuodesta 2002 alkaen. Olemme kokeneet sen tärkeäksi itsellemme.
Olemme saaneet puhua vaikeuksistamme ja jakaa taakkaa keskenämme.
Diakoniatyöntekijät ja paikalliset papit ovat ohjanneet meitä kerran kuukau
dessa. Majaniemessä on kesäisin pidetty leiripäivä. Siellä olemme saaneet hengen
ja ruumiin ravintoa. Virkistystä ovat myös pienet tehtävät, kilpailut ja tietysti
saunominen.
Tapaamisten ansiosta itsetuntomme on eheytynyt. Monia vaivannut syyllisyys
on haihtunut tai ainakin vähentynyt. Olemme saaneet rohkaisua siihen, että kai
killa ihmisillä on sairaudesta tai työkyvyttömyydestä huolimatta ihmisarvonsa.
Kaikissa seurakunnissa rovastikunnan alueella olemme saaneet kokea, että
meidät on otettu lämpimästi vastaan. Haluan rohkaista kaikkia: tulkaa mukaan,
se kannattaa.

Uudessa elämänvaiheessa
- Olen ollut nyt puolitoista vuotta eläkkeellä ja alkanut tottua uuteen elämänvai
heeseen. Olen ehtinyt jo hämmästyäkin. Työn ja siihen liittyvien velvollisuuksi
en ulkopuolella on ihmeen rikas ja monimuotoinen maailma. Voimme harrastaa
liikuntaa ja musiikkia monin tavoin, voimme tehdä käsillä tai opiskella uutta,
osallistua seurakunnan tai eläkeläisten yhdistysten tilaisuuksiin. Julkisilla kul
kuneuvoilla saa matkustaakin edullisesti. Itse saa puksailla mitä haluaa - tai olla
tekemättä yhtään mitään. Ja mikä nautinto on kiireettömyys lastenlasten kanssa,
kokea hetkeen tarttumisen ja siinä viipymisen ylellisyys.
Tässä uudessa elämänvaiheessa ei tosiaankaan putoa tyhjyyteen, vaan monien
mahdollisuuksien äärelle. Kaikelle antaa aivan erityisen merkityksen tietoisuus
oman jaksamisen, terveyden ja elämän rajallisuudesta. Huomaan ajattelevani,
näenkö lastenlapsieni rippijuhlan tai valmistumisen ammattiin? Lapsia ja lasten
lapsiahan me erityisesti seuraamme.
Mieltävirkistävä osallistuminen yhteisiin rientoihin tahtoo meiltä senioreilta
iän karttuessa hiipua. Mieleen tulee epävarmuutta: jaksanko, jospa vain häiritsen?
Muistan omista vanhemmistani ne vuodet, jolloin he olisivat tarvinneet enemmän
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kannustusta ja tukea päästäkseen ulos neljän seinän sisältä, sillä sosiaalisuus
ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia. Vaalikaamme sitä niin lähipiirissä kuin omal
lakin kohdallamme! Mitä enemmän ikää karttuu, mitä useampia huonovointisia
ja yksinäisiä päiviä koemme, sitä enemmän tuottaa iloa olla toisten parissa ja
nähdä vanhoja tuttuja.
Timo Torpo

Männikönkoti

Iän myötä tulemme epäilemättä lempeämmiksi. Osaamme nauraa itsellemme,
katsoa hyväksyvin ja ystävällisin ilmein ympärillemme. Niin, toivoakseni meistä
ikääntyvistä ei ole pelkästään huoltaja vaivaa nuoremmille, vaan parhaimmillamme tuomme heille iloa ja merkitystä. Myös meillä itsellämme on oikeus nauttia
pienistä ja suurista ilon hetkistä kiitollisina Luojallemme elämän lahjasta.
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Timo Torpo

Vanhusten kirkkopyhä
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OI HERRA, JOS MA MATKAMIES MAAN
Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.
Uskotko tämän? ”
Joh. 11:25-26

Risti Kauhajoen yllä - hartauskirjoitus Kauhajoen koulusurmien
jälkeisenä päivänä
Kirjoitan tätä kyyneleet silmissä. Kyyneleitä näkyi myös satojen surijoiden
silmissä eilen tiistai-iltana Kauhajoen kirkossa. Olimme joutuneet päivällä to
distamaan oppilaitoksessamme tapahtunutta ampumavälikohtausta, jota emme
olisi halunneet nähdä paikkakunnallamme emmekä missään muuallakaan. Illalla
kokoonnuimme kirkkoon suremaan yhdessä ja asettamaan toivomme Jumalaan.
Saimme katsella samaan suuntaan kuin kirkkomme alttarilla olevat kaksi patsasta:
kohti ristiä.
Viime maanantaina asennettiin valonheitin, joka valaisee kirkon katolla olevan
ison ristin näkyväksi yön pimeydessä. Valaistu risti on lahja 50-vuotiaalle kir
kollemme. Se oli tarkoitus ottaa käyttöön ensimmäisenä adventtina, valaisemaan
iloisen juhlakansan matkaa kirkon syntymäpäiväjuhlaan. Valaistun ristin ensim
mäiseksi tehtäväksi tuli kuitenkin suuren surusaaton johdattaminen tiistai-illan
pimeydessä hengelliseen ensiapuun, Vapahtajamme vastaanotolle.
Ensi sunnuntain tekstissä kerrotaan, kuinka Vapahtaja piti vastaanottoaan
kaksituhatta vuotta sitten. Hän paransi sokeana syntyneen miehen antamalla
hänelle sekä ruumiillisen että hengellisen näkökyvyn. Ruumiillisilla silmillään
mies saattoi nähdä vierellään Jeesus Nasaretilaisen. Hengellisillä silmillään mies
saattoi nähdä vielä enemmän: Ihmisen Pojaksi syntyneen Jumalan Pojan.
Ensi sunnuntain tekstin ja viime tiistain tapahtumien äärellä joudumme
kysymään: Olemmeko sokeita sellaisille asioille, jotka meidän tulisi nähdä?
Olemmeko sokeita lähimmäisillemme? Olemmeko sokeita niille pienille vies
teille, jotka kertovat ihmisen pahoinvoinnista tai hyvinvoinnista? Aikamme
ruokkii itsekeskeisyyttä ja narsismia, jossa lähimmäisen paikalla nähdään vain
oma peilikuva. Pitäisikö meidän peiliin katsomisen sijasta katsoa peilin ympärille
ja peilin taakse?
Olemmeko sokeita myös Jumalalle? Näemmekö Jumalankin paikalla oman
peilikuvamme? Vai näemmekö Jumalan paikalla pelkkää pimeyttä ja tyhjyyttä?
Risti tekee meille näkyväksi lähimmäisen ja Jumalan. Risti on surun merkki.
Risti kutsuu meitä suremaan yhdessä heidän kanssaan, jotka ovat menettäneet
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läheisiään. Risti on anteeksiantamuksen merkki. Ristiinnaulittava Vapahtaja ru
koili anteeksiantamusta ristiinnaulitsijoilleenkin. Risti on rakkauden merkki. Kun
me erilaisia ristejä kantaessamme kyselemme Jumalan rakkauden perään, niin
rakastava Jumala löytyy ristiltä, jakamassa ja kantamassa meidän kuormaamme.
Risti kutsuu meitä kantamaan niiden kuormia, joita suru on syvästi koskettanut.
Risti on myös toivon merkki. Valaistu risti pimeän Kauhajoen yllä viestittää, että
Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Aina.
Keskiviikkona 24. syyskuuta 2008 Jouko Ala-Prinkkilä

Muistojumalanpalvelukseen osallistui myös tasavallan presidentti puolisoineen.

Hautajaispäivä
- Saavun kirkkoon tuntia ennen. Minun on pakko. Ajattelen, että kun saan olla
siellä yksin hetken, voimani palaavat ja jaksan hautajaiset.
Arkku on paikallaan ja askeleet kirkonkäytävää pitkin ovat niin raskaita, niin
raskaita. Istahdan penkkiin, lysähdän kasaan. Kyyneleet tulevat, minä itken ja
itken. Ei minussa ole hitustakaan rohkeutta, ei voimaa jaksaa tätä päivää ja tätä
tilaisuutta. Kädet täristen yritän tavoittaa virsikirjaa. Voima käsistäni on kadon
nut. Ajatukseni ovat pimenneet, vain suunnaton suru puristaa rintaani. Katoan
jonnekin tummaan.
”Äiti!” Tyttäreni kosketus ja sana palauttaa minut takaisin kirkkoon ja todelli
suuteen. Tuska riipaisee sieluani, kun kävelen arkun viereen. Koko kehovapisten
asetan kukkalaitteeni. Ääni murtuneena, kuiskaten, jotenkuten, luen muistovärssyni.
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Palaan penkkiini, katson Kauhajoen kirkon alttarilla olevaa ristiä. Huokaus nou
see sielustani. Rakas Jeesus, pidä hyvä huoli vaarista. Kerro hänelle se, mikä
minulta jäi sanomatta. Että hän oli tärkeä, rakas, että haluan kiittää yhteisistä
vuosista ja pyytää anteeksi ajattelemattomia sanojani ja tekojani. Että hän on yhä
yksi tärkeimmistä ihmisistä elämässäni.
Timo Torpo
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Surupiirejä kaksikymmentä vuotta
Surupiirillä tarkoitetaan läheisensä kuoleman kautta menettäneiden tyhmää, jossa
mukanaolijat jakavat toisilleen tuntemuksiaan. Ryhmät ovat pienehköjä, viisi
-kymm enen henkilöä. Ryhmä kokoontuu tavallisimmin kuusi kertaa muutaman
viikon välein.
Tällaisia ryhmiä on Kauhajoen seurakunnassa kokoontunut vuodesta 1987
alkaen. Ryhmät on koottu tavallisimmin lehti-ilmoituksella seurakuntauutisissa,
mutta osittain myös henkilökohtaisesti kutsumalla. Ryhmässä on tavallisesti
kaksi vetäjää, diakoniatyöntelijä ja pappi. Toisena vetäjänä on joskus ollut myös
psykologi.
Sururyhmään voi ilmoittautua kuka tahansa, joka tuntee siihen tarvetta lähei
sensä poismenon johdosta. On huomattu, että omaisen kuoleman ja ryhmään tulon
välillä olisi hyvä olla muutama kuukausi. Siten saa eniten tukea ryhmästä.
Ryhmässä jokainen kertoo luottamuksellisena tietona vain sen, minkä itse
haluaa. Ryhmässä voi vapaasti ilmaista suruaan ja tunteitaan. Kaikki ymmärtävät,
sillä jokainen on kokenut saman menetyksen. Pyritään siihen, että kaikki saavat
puheenvuoron, mutta voi olla myös hiljaa ja kuunnella. Joskus suru on sellainen,
ettei heti löydä sanoja sen ilmaisemiseen.
Kullakin kokoontumiskerralla on oma teemansa. Tutustumisen jälkeen kerro
taan omasta tilanteesta, miltä sillä hetkellä tuntuu. Seuraavilla kerroilla käydään
läpi surutyön eri vaiheita. Jos omaisen kuolemasta on kulunut suunnilleen vuosi,
ehditään jakaa myös niitä tuntemuksia, jotka liittyvät perheen merkkipäiviin ja
juhla-aikoihin. Niiden on todettu olevan aika koettelevia surutyötä läpi käyville.
Viimeisellä kokoontumiskerralla pyritään arvioimaan, mitä ryhmään osallistu
minen on antanut.
Surupiirejä on ollut myös erityisryhmille, esimerkiksi lapsensa menettäneille,
itsemurhan tehneiden läheisille tai aviomiehensä menettäneille nuorille naisleskille. Tällaisten ryhmien kokoamiseen vaikuttavat palaute ja toivomukset, joita
voi rohkeasti esittää seurakunnan työntekijöille.
Joidenkin sururyhmien jäsenet ovat pitäneet yhteyttä vielä piirin päättymisen
jälkeenkin. Ystävyyssuhteiden syntyminen on myönteinen asia. Se merkitsee
molemminpuolista tukea elämän jatkuessa.
Surevien kohtaamisessa on seurakunnille esitetty niin sanottua pitkää saattoa.
Surevien omaisten rinnalla oleminen ei pääty siunaamiseen ja muistotilaisuuteen,
vaan jatkuu elämän arjessa. Sitä on palvellut myös muistoseurojen pitäminen,
jolla edelleenkin on merkitystä. Ihmisen elämän yksityistyminen on kuitenkin
tuonut mukanaan paljon yksinäisyyttä. Kyläyhteisön tuki ei enää ole kaikkien
saatavilla niin kuin ennen. Sururyhmillä on silloin suuri merkitys.
Jorma Vesanto
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Paljon kysymyksiä
~ Jäädessäni leskeksi noin kymmenen vuotta sitten tuli tyhjä olo. Olimme kolmes
taan kahden lapseni kanssa. Kuinka nyt pääsemme eteenpäin, kun kaikki näytti
niin synkältä? Oli paljon kysymyksiä, mutta ei juurikaan vastauksia.
Päätin mennä seurakunnan sururyhmään. Siellä oli kohtalotovereita, jotka
kertoivat omista tunteistaan ja siitä kuinka ajan kuluessa asiat alkavat onnistua.
Sururyhmässä pääsi avoimesti selkeyttämään tunteitaan ja myös käytännön asi
oita.

Timo Torpo

Siinä kahvitarjoilusta nautittaessa keskusteltiin, kuinka muut olivat selviyty
neet surua jakamalla. Vanha viisaus on, että suru kevenee ja ilo lisääntyy, kun
niistä kertoo muillekin. Sain neuvon, että pitää puhua suru ulos vaikka kuinka
monta kertaa. Myös psykologi antoi apua ja neuvoja siihen, kuinka selviytyisin.
Kuitenkin vertaisteni kanssa koin paremmin eheytymistä.
Olen kiitollinen kaikille seurakunnan työntekijöille erityisesti siitä, että he
auttoivat lapsiani ja itseäni kohtaamaan toisemme.
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Ihminen syntyy yksin
- Oli jokin vuosi 1960-luvun alussa. Siunauskappeliin oli tuotu miesvainaja.
Seurakunnan kirkkoherra oli vuorossa siunaamaan vainajan viimeiseen lepoon.
Kirkonkellojen soidessa kirkkoherra päätti, että vainaja viedään suoraan hauta
usmaalle varattuun hautaan.
Tilaisuus jäi mieleeni, kun paikalla ei ollut ketään omaista tai muuta saattajaa.
Läsnä oli vain neljä seurakunnan työntekijää: kirkkoherra, haudankaivaja, hau
tausmaalla työssä ollut mies ja minä hautausmaan hoitajana. Kun oli tultu kap
pelista pieni matka ruumisvaunua kuljettaen, huomattiin, että perässämme kulki
mies vajaan kahdenkymmenen metrin päässä. Hän ei kuitenkaan tullut missään
vaiheessa lähemmäksi. Me laskimme vainajan hautaan.
K irkkoherra piti siunauspuheen. Puheesta on jäänyt jotain muistiini.
Kirkkoherra totesi, että näin yksinäistä vainajaa joutuu harvoin siunaamaan
viimeiseen lepoonsa. Hän sanoi ihmisen syntyvän yksin, mutta tämä vainaja
on yksin myös tässä tilaisuudessa. Kirkkoherra jatkoi: "Ihmisen elämä on aina
omanlaisensa. Varmasti vainajalla on ollut ystäviä ja kavereita enemmän kuin
tänään. On kuitenkin varmaa, että hänelläkin on paljon läheisiä ja ystäviä siellä
rajan toisella puolella. Niin toivomme olevan.”
Kaunis syksyinen päivä alkoi hämärtyä iltaan. Muistan, että kirkkoherra oli
hyvin hiljainen ja mietteliäs tapauksen jälkeen. Tämä hautaus on jäänyt mieleen
ajan kultaamana.
Timo Torpo

Palan matkaa saan kulkea rukoushuoneessa jakaen surua surevien kanssa ja iloa iloitsevien
kanssa. Kirkon avoimista ovista laskeudun Herran puutarhaan hoitamaan poisnukkuneiden lä
heisten tuomaa kukkaloistoa. Näen monet kauniit värit ympärilläni.
Päivi Ranta

Viimeisen leposijan valmistaminen
-M aailm assa on monta tapaa hoitaa ihminen viimeiseen lepoon, sen jälkeen kun
hänen elämänkaarensa on päättynyt. Suomessa vainaja laitetaan yleensä puiseen
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arkkuun, jossa hänet ruumiinsiunauksen tapahduttua joko tuhkataan tai lasketaan
hautausmaahan. Yleiseksi tavaksi on tullut, että tehdastekoinen arkku hankitaan
hautaustoimistosta, joka hoitaa myös monet muut käytännön asiat.
Kovin pitkään näin ei ole ollut. Vielä pari sukupolvea sitten vainaja asettiin kotona
tilapäiselle alustalle, ruumislaudalle. Siinä vainaja odotti, kunnes kylän puuseppä
teki arkun. Arkun valmistuttua omaiset hoitivat vainajan arkkuun laiton. Kotona
hautajaispäivän aamuna arkun kansi vielä avattiin.Omaiset saivat jättää viimeiset
jäähyväisensä. Tuntuukin, kuin vainajaa olisi pidetty silloin läheisempänä.
Kauhajoen kansalaisopistossa oli jo useana vuonna mietitty, löytyisikö täältä
oman ruumisarkun valmistajia. Tiedettiin, että joissakin opistoissa arkunvalmistuspiirejä oli ollut. Vuoden 2007 syksyllä päätettiin kokeilla, olisiko oman
viimeisen leposijan valmistajia opintopiirin perustamiseen tarvittava määrä.
Alkukokoukseen kertyi runsas kymmenen innokasta puuseppää, minä yhtenä
heistä. Piiri pääsi käynnistymään.
Aloitimme yhteiskoulun puutyötiloissa. Ammattimiehen johdolla tutustuttiin
ensin kirkkohallituksen ohjeisiin, mittoihin ja materiaaleihin. Huomattavaa on,
että materiaalien pitää olla luontoon hajoavia, biologisia. Seuraavaksi hankittiin
tarveaineet. Päädyin kahteen, mäntyyn ja pellavaan. Seuraavaksi päästiinkin jo
sahaamaan ja höyläämään.
Aluksi oli mielenkiintoista seurata, miten kymmenen samanhenkistä ihmistä,
joukossa myös neljä naista, häärivät työnsä ääressä. En pitänyt kiirettä, koska
tiesin, että voin tehdä arkkua myös kotona omassa askartelutilassani.
Työt edistyivät mukavasti, iloinen puheensorina kuului, jopa hurtti huumorikin
sai sijaa. Vähitellen valmistui osia ja päästiin liimaamaan. Arkun muoto alkoi
hahmottua. Sain osia koneistettua ja jatkoin työtä kotona niiden liimaamisella.
Metalleja ei saanut käyttää, ei ruuveja eikä nauloja. Vain puutapit olivat luvalli
sia.
Vasta siinä vaiheessa, kun työ alkoi muistuttaa arkkua ja askartelutilani hiljai
suudessa soi klassinen musiikki, ei työ enää ollutkaan aivan tavallisen puulaatikon
kokoamista. Ajatus kulki kuin varkain työn sisälle, siihen, että tuo pieni tila tulee
olemaan oma viimeinen leposijani. Syntymäpaikkanikin tiedän suurin piirtein,
vaikka sitä rakennusta ei enää olekaan. Sieltä tähän päivään mahtuu nyt jo seitsemänkymmentäkolme vuotta tavallisen miehen elämää iloineen ja suruineen.
On kummallista ajatella, että vaikka tietää, miten minulle ja arkulle tulee käy
mään, niin kuitenkin pyrkii tekemään jokaisen yksityiskohdan mahdollisimman
huolellisesti, jopa kauneusarvoja hakien.
Moni on kysynyt, miten arkkua säilytetään. Aion tehdä vielä kevyen säilytyslaatikon, jossa arkku saa odottaa lopullista tehtäväänsä.
Odotuksen päiviä on mahdoton ennustaa. On toivottavaa, että jäljellä olevana
aikana kohtalainen terveys säilyy ja harrastukset hyvien ihmisten parissa jatku-
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vat. Ympyrän sulkeutuessa vihamiesten määrän toivoo olevan mahdollisimman
pieni.
Vanha mies kulkee hiljaa lapsuutensa luomanrantaa.
Luonnon tikanpojalla ovat kolot kohta valmiina, ja
elämän virran koukerot ovat laskeutuneet tyyneen suvantoon.

Pieni enkeli taivaassa
- Silloin oli lokakuun 4. päivä kello 22.00. Helsingistä sairaalasta soitettiin, että
eivät pystyneet pelastamaan Hanna-Mariaa. Revin hiuksiani, olin vihainen.
Hanna-Maria oli ensimmäinen lapsemme, kauan kaivattu toiveiden täytty
mys. Olimme juuri muuttaneet omakotitaloon, mieheni oli saanut työpaikan
Kauhajoelta. Ehdin jo ajatella, että näin hyvin asiat eivät voi olla ja jotain var
maan tapahtuu.
Hanna-Maria ei voinut hyvin, mutta itse en ymmärtänyt ensimmäisen lapsen
olotilaa. Neuvolassa oli todettu, ettei paino nouse, mutta asia jäi siihen. Vasta
kolmen kuukauden neuvolassa menin melkein paniikkiin, kun huomasin miten
paljon isompia ja kehittyneempiä samanikäiset lapset olivat. Neuvolassa lääkäri
käski mennä heti keskussairaalaan. Siellä lastenlääkäri otti välittömästi yhteyden
Helsinkiin sanoen, ettei ole nähnyt tällaista tapausta.
Hanna-Maria jäi keskussairaalaan. Jouduimme jättämään hänet yksin, koska
silloin vanhemmilla ei ollut lupaa olla sairaalassa. Kotiin mennessä ajattelin
hautajaisia. Kotona laitoin lapsen vaatteet pois näkyviltä. Minua johdettiin. En
omasta tahdostani olisi näin toiminut.
Hanna-Maria vietiin ambulanssilla Helsinkiin. Kävimme häntä kerran katso
massa. Hänet oli laitettu happikaappiin. Meille selvitettiin, millainen sydänleik
kaus hänelle tehtäisiin.
Hanna-Maria tuotiin kotiin pienessä valkoisessa arkussa. Siunaustilaisuudesta
ei mieleeni jäänyt juuri mitään. Muistan vain kävelleeni siunauskappeliin ja
sieltä pois seuraten pientä arkkua, jota mieheni kantoi. Oma isäni tuli viereeni
kävelemään. Yhtään kuvaa ei kukaan läheinen jaksanut ottaa pienestä arkusta.
Suojelusenkeli antoi todellisuutta vain vähän kerrallaan. Hautajaisten jälkeen
Himasin ristiäiskuvia ja vauvakuvia kansioon, enkä läheskään aina muistanut,
että lapseni oli kuollut.
Jumala oli armollinen, ehkä meistä ei olisi ollut hoitamaan sairasta lasta. Hän
oli armollinen myös antaessaan meille vielä neljä tervettä ja elämää täynnä ole
vaa lasta. Olemme kiitollisia. Vasta näiden lasten jälkeen ajatukseni palasivat
uudelleen pieneen Hanna-Mariaan. Vasta pitkän ajan kuluttua pystyin järkevästi
ajattelemaan lapsen kuolemaa. Silloin ennen ei ollut sururyhmiä, ei lapsensa
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menettäneitä eikä kriisissä olevia varten. Monikaan ei tuntunut muistavan koko
asiaa, vaikka niin odotin. Kerroin tapahtumasta vuosien kuluttua kirkkoherralle.
Hän sanoi lohduttavat sanat: "Sinulla on pieni enkeli taivaassa.”

Hautausmaalla
- On syyskesän jo hiukan hämärtyvä ilta. Kuljen kohti kirkkomaata ilman kiirettä
hetkessä hiljaa viipyen. Punaiset ruusut ja eilisen sateen taivuttamat vaaleat petuniat kehystävät valkoisia ristejä. Ovat kuin veren kuumia pisaroita lumessa.
Ja mietin taas. Jos Kaikkivaltias olisi toisin tahtonut, lukisin yhdestä valkoisesta
rististä isäni nimen. Jos Kaikkivaltias olisi toisin tahtonut, isäni ei minua, muuta
maa viikkoa rauhan päivän jälkeen syntynyttä, olisi koskaan saanut nostaa syliin
sä. Enkä minä olisi ikinä saanut tuntea hänen kantavaa rakkauttaan. Pysähdyn ja
annan katseeni kiertää läpi ristien meren ja kiitän. Kiitän Kaikkivaltiasta ja kiitän
jokaista ruusun alla nukkuvaa.
Kuljen ohi vanhan kappelin ja pysähdyn kummieni kummulle. Mieleeni nousee
heidän kihlakuvansa, nuori sotilas ja hänen kaunis lottansa. Elämä antoi heille
paljon yhteistä aikaa, lapset, lastenlapset, paljon työtä, raskastakin työtä. Lasken
pikku kukkani maljakkoon ja kiitän heistä.
Koivut vievät kulkuani eteenpäin. Puiston rauha ja kaikki ympäröivä kau
neus on kuin sielua hivelevää hiljaista musiikkia. Hiekkakäytävän varrella elän
tovin kesässä kauan sitten. Nuori äiti ei jaksa enää nostaa pieniä poikia syliinsä.
Muutaman päivän kuluttua hän uupuu sairauteensa. Elämä tuntuu liian kovalta.
Se vie vaimon, äidin, tyttären, sisaren, miniän ja minulta ystävän. Tai kuolemahan
sen tekee.
Kuusikujalla pysähdyn. On kuin puuvanhukset ottaisivat suojaansa jokaisen
kulkijan turvaaja lohtua antaen. Ei kuulu ääniä. Iltakin hämärtää jo enemmän.
Joki on kuin viirassaan seisahtunut. Kaksi lintua hakee kiven päältä levähdystä.
Vielä kukkalaitteiden peittämällä haudalla on kyyneleitään kuivaava vanheneva
aviopari. Läheinen on poissa, heitä nuorempi. Miksi - tiedän heidän kysyvän.
Kierrän kappelin. Tumma varjo hipaisee muistiani. Minäkin kysyn - miksi?
Miksi Sinä, työtoverini, et jaksanut? Tuulen pieni henkäys tuo vastauksen: pyy
dät anteeksi, Sinulla on nyt rauha. Annan ajatukseni kulkea Sinun luoksesi sinne
synnyinpitäjäsi hautausmaalle.
Kädessäni on toinenkin pieni kukkakimppu. Se odottaajo laskemistaan. Kuljen
takaisin kohti valkoisia ristejä, ja kirkon suojassa olevan kiven äärellä maljakko
saa kukkasensa. Kukat kuljettavat terveiseni sinne jonnekin, kauas äidin ja isän,
isoveljien, isovanhempien ja jokaisen rakkaani luo. Kimppuni on hellä muistojen
silta heidän omille leposijoilleen. Muistojen herkistämänä huomaan ajattelevani,
kuinka totta onkaan, että suurin kaikista on rakkaus.
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ON RIEMU, KUN SAAN TULLA SUN,
HERRA, TEMPPELIIS
Jos Herra ei huonetta rakenna niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät.
,

Psalmi 127:1

KAUHAJOEN KIRKKO 50 VUOTTA HERRAN HUONEENA
Suuri hiljainen pyhäkkö
- Suuri ja hiljainen on pyhäkkö, joka juuri äsken oli vielä täynnä ihmisten ääniä.
Auringonvalo lankeaa isosta, ylväästä ikkunasta, tehden ympäristön niin satu
maisen kauniiksi. Kuulen hiljaista urkujen soittoa. Alttarilla palavat kynttilät,
reunustaen polvistuneen Marian ja Johanneksen kultaiseen kehään.
Kirkonkellojen soitto kaikaa hiljaisena, keveänä musiikkina, tehden ilman
värikkääksi. Tunnen etten ole yksin, vaikka ympärilläni ei olekaan ihmisiä, on
vain urkujen musiikki ja kaikkialla rauha. Menen alttarin luo, puhun sille ja saan
myös vastauksia. Lasimaalaus elää, se opettaa minulle asioita, joita en ole aikai
semmin huomannut.
Kirkon ovi on suuri, pelastava sisäänkäyntiaukko. Ajattelen, että kunpa me
ihmiset tietäisimme sen. Penkit ovat tyhjiä. Pyhäkkö ei kuitenkaan ole autio, vaan
se on täynnä, täynnä hyviä asioita, joita voi huomata vain silloin, kun on yksin
rauhallisessa pyhäkössä.
Astun kirkon pihaan. Kellojen äänet ovat vaienneet. Kirkkopihan rautaportti
aukeaa narahtaen, tuo portti kutsuu jokaista ohikulkevaa. Seisahdan ja näen
takanani ylväänä, pyhäaamun rauhassa kohoavan suuren, hiljaisen Jumalan huo
neen. Se kutsuu jokaista ohikulkijaa.
Tällä kirjoituksella osallistui rippikoulun kynnyksellä ollut nuori tyttönen
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 kirjoituskilpailuun. Yli neljäkymmentä
vuotta myöhemmin hän kertoi: ” Nyt seurakunnan ja kirkon juhlavuonna koen
edelleen saman hartauden, saman väkevän tunteen kotikirkossani. Onneksi vuodet
eivät ole muuttaneet sitä.”

Lakeuden temppeli
Kauhajoen nykyisen kirkon edeltäjä, 136-vuotias tornillinen ristikirkko tuhoutui
rajussa tulipalossa syyskuun 29. päivänä 1956. Kirkko oli uudistettu sisältä pe
rusteellisesti vuonna 1955. Perälehterille oli koottu vanhojen kirkkojen esineis
töä kirkkomuseoon järjestettäväksi. Ne kaikki jäivät tulen saaliiksi, samoin kuin
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arvokkaat kattokruunut, kirkonkellot ja ”Jeesus ristillä” -veistos. Palosta saatiin
pelastettua jonkin verran irtaimistoa, muun muassa ehtoolliskalusto, osa nykyisen
sakariston kalustoa ja tekstiilejä sekä osa Eino Räsäsen Golgata-sarjasta ja Jeesus
siunaa lapsia -reliefi (kuva s.8).
Väinö Marttila

Kirkon palon jälkeen kirkkovaltuusto päätti rakentaa uuden kirkon samalle pai
kalle. Hanketta varten asetettiin rakennustoimikunta. Aluksi päätettiin julistaa
yleinen arkkitehtikilpailu. Se kuitenkin peruttiin, ja toimikunta pyysi ehdotukset
kahdelta arkkitehdiltä edellyttäen, että uuden kirkon tulee pysytellä vanhan suo
malaisen kirkkotyylin linjalla. Valinnassa päädyttiin kuitenkin arkkitehti Veikko
Larkaksen suunnitelmaan. Rakennustoimikunnan asiantuntijana toimi arkkitehti
Alvar Aalto.
Peruskivi laskettiin marraskuussa 1957, jolloin kirkon itäpäähän alttarin koh
dalle muurattiin peruslieriö, johon oli asetettu muun muassa pergamentille kirjoi
tettu kirkon almanakka sekä perustamiskirja, kirkon pääpiirustukset, valokuvia
pitäjästä sekä käytössä olevia rahoja. Jyhkeä kirkkorakennus valmistui vuonna
1958 ja 21. joulukuuta sen vihki käyttöön piispa Eero Lehtinen.
Betonista rakennetun kirkon pohja on suorakaiteen muotoinen. Kirkko on 35
metriä pitkä, 18 metriä leveä ja 21 metriä korkea. Katto on kuparia. Istumapaikkoja
on kirkkosalissa 1 000 ja lehterillä 85. Kirkon muoto kuvaa selkä ylöspäin olevaa
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Raamattua, jonka lehdet ovat avoinna. Sanankuulija on kuvaannollisesti sanan
sisällä. Kirkon suunnittelukokonaisuudessa arkkitehdin tarkoituksena oli saada
aikaan pyhyyden tuntua ylöspäin kohoavin viivoin.
Veikko Larkas (1909-1969) on suunnitellut useita kirkkoja Suomessa vuosien
1949-1969 aikana. Varhaiskauden töissä 1950-luvulta voi nähdä selviä vaikutteita
Suomen keskiaikaisista kivikirkoista: jyrkkä, melkein maahan asti ulottuva harja
katto, perinteinen pitkäkirkkomuoto ja kellotapuli toistuvat eri kirkkorakennuk
sissa. Kellotapuli on nostettu joko harjakaton keskelle, erilliseen kellotapuliin tai
rakennuksen päätyyn pääsisäänkäynnin yläpuolelle, kuten Kauhajoen kirkossa.
Kauhajoen kirkon kaksoissisarena voidaan pitää Joensuuhun Pielisensuun seu
rakunnalle vuonna 1960 valmistunutta kirkkoa. Kumpaakin kirkkoa on suunni
teltu samaan aikaan, sillä Pielisensuun kirkon suunnitelmien valmistumisen ja
rakentamisen väliin jäi neljä vuotta ja tässä välissä ehti Kauhajoen kirkko valmis
tua. Kirkkoja kuvaillaan myös samallatavalla Raamattuun liittyvällä vertauksella.
Myös kirkkojen sisätilat ovat melkein identtiset alttaritaulun mosaiikkikoristelua
ja pronssiristiä myöten, tosin Kauhajoen kirkon yhteyteen ei rakennettu seura
kuntasalia.
Kauhajoen avaraan kirkkoon astu
van katseen vangitsee kahdeksantoista
metriä korkea alttarimosaiikki, johon on
kiinnitetty kolmetoistametrinen pronssiristi. Rovasti Paavo Tamminen on
tulkinnut mosaiikin ja ristin sanomaa
näin: ”Tyhjä risti on taistelun voittaneen
Vapahtajan tunnus. Taustamosaiikki
alkaa alhaalta punaisen pilkuttamana
mustana värinä ja vaalenee ylöspäin.
Voisi ajatella, että se kuvaa maahan
ja myös meidän syntiemme pim ey
teen vuotanutta Jeesuksen sovintoverta. Mosaiikki vaalenee ylöspäin kuin
Kristuksen oma elämä, joka kirkastu
mistaan kirkastuu aina sydänpäivään
saakka.” Eino Räsäsen valmistam at
ja tulipalosta pelastetut patsaat ristin
juurella ovat vaikuttavana yhdyssitee
nä vanhaan kirkkoon, jossa ne Mariana
ja Johanneksena suuntasivat katseensa
ristiinnaulittuun Jeesukseen.

149

Kirkon kuorissa oikealla puolella oleva runsaat seitsemän metriä leveä sekä kaksi j a
puoli metriä korkea. Suomessa ainutlaatuisen isokokoinen lasimaalaus suorastaan
vangitsee katseen. Värikkäässä ja monimuotoisessa teoksessa Antti Salmenlinna
ja Gunnar Forsström, nimekkäät suomalaiset taiteilijat, ovat kuvanneet Jeesuksen
toista tulemista kauhajokelaiseen maisemaan ja sen ihmisten keskelle.
Tuttu rakennusryhmä, Hämes-Havunen pihapiireineen, näkyy pohjalaisen pel
tomaiseman laidalla. Maanviljelys on teoksen kantava teema, onhan Kauhajoki
vanhastaan tunnettu maanviljelyspitäjä.
Lasimaalauksen yläosaan on maalauksen sanoma kiteytetty tekstinä: ”Sen täh
den olkaa tekin valmiit, sillä hetkenä, jona ette luule Ihmisen Poika tulee”. Tätä
tulemisen hetken yllätyksellisyyttä taiteilijat ilmaisevat kuvaamalla maisemassa
kyntöä, kylvöä ja korjuuta sekä kaikenikäisiä ihmisiä keskellä arkisia askareitaan.
Teoksessa kuvataan myös sodan ja rauhan aikaa. Tulenpunaiset lieskat teoksen
ylälaidassa kertovat Suomen sodasta 1808-1809, jolloin venäläiset polttivat sil
loisen kirkon ja koko kirkonkylän.
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Lasimaalaus on täynnä symbolisia yksityiskohtia. Alaosassa oleva kanto kuvastaa
taaksejäänyttä elämää ja kannosta nouseva vesa sekä nuori poika lapio kädessään
ilmentävät tulevaisuutta, maan ja sen hyvinvoinnin rakentajia. Mies ja nainen
kuvataan tasa-arvoisiksi. Miehen lähtiessä sotaan nainen tarttuu auraan jatkaen
siitä, mihin mies jäi. Niin pellolla kuin muuallakin raskaissa töissä nainen on
miehensä rinnalla.
Lasimaalauksen vasemmalla puolella taiteilijat kuvaavat Jeesuksen tulemista.
Vapahtajan ympärillä on pelastuneiden suuri joukko, ja Herran työntekijä ohjaa
ihmisiä kirkkauteen.
Antti Salmenlinna toteutti teoksen yhdessä Gunnar Forsströmin kanssa, jonka
viimeiseksi työksi teos jäi. Kirkkomme lasimaalauksessa onkin selvästi havaitta
vissa kahden erilaisen taidekäsityöläisen kädenjälki.
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Saarnatuolissa yläsivun kuusi figuuria kuvaavat apostoleja, alarivissä ovat evan
kelistojen tunnukset. Työt ovat kuvanveistäjä Eino Räsäsen käsialaa.

Kirkon eteisessä on taiteilija Oiva Lohiluoman suunnittelema ja Kauhajoen maaja kotitalousnaisten lahjoittama lähetyskynttelikkö. Siinä on 42 kynttilänsijaa,
yhtä monta kuin lahjoittajajärjestössä oli kyläosastoja.
Kauhajoen kirkon tekstiilit ovat vahva todistus kyläkulttuurista ja talkoohengestä. Kirkon tekstiilitoimikunta järjesti vuonna 1955 uusitun kirkon hyväksi
koko pitäjää kattavan villa-, pellava- ja rahakeräyksen. Tekstiilit suunnitteli
taiteilija Ellen Ala-Kanto. Hän osallistui itsekin kutomistyöhön, jonka tekivät
pääasiassa Aino ja Anni Laulaja ja Aune Peltoniemi. Tulipalo tuhosi suuren osan
talkootyön hedelmistä. Vain osa kirkkotekstiileistä saatiin pelastettua, muun mu
assa vihkiryijy on yhä käytössä.
Uudet taiteilija Hillervo Beloffin suunnittelemat alttariliinat otettiin käyttöön
vuonna 1980. Alttarivaatteiden aiheina ovat kalaja leipä-vertaus sekä pohjalainen
lakeus ja ristit.
Kirkon pääoven yläpuolella olevassa kellotapulissa on kolme kirkonkelloa.
Niissä on Herran ylistämiseen kehottavat tekstit: ”Te maan valtakunnat, veisatkaa
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Herran kiitosta”, "Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään” ja ” Veisatkaa Herralle,
sillä Hän on ylen korkea”.
Kirkko saneerattiin vuona 1993 arkkitehtitoimisto Aulis Jääskeläisen suun
nitelmien mukaan. Silloin kirkko maalattiin sisältä ja tiloja ajanmukaistettiin.
Kirkon alttaria muutettiin vuonna 1997. Uudet urut hankittiin vuonna 2004.
Lähde: Lakeuden kirkot (1997), täydentäneet Raija Kumpula, Jussi Kleemola ja Heikki
Taimi
Aukeaman kuvat:Timo Torpo
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KAUHAJARVEN KIRKKO
Kauhajoen pitäjän eteläisen osan, laajan Hyypän alueen asukkailla on aina ollut
pitkä kirkkomatka, kauimpaa tulevilla Kauhajoen kirkonkylään jopa 40-50 kilo
metriä. Asukkaat kokivat olevansa takapajulla seurakunnallisten palvelusten suh
teen, vaikka joutuivatkin suorittamaan velvollisuutensa muiden tavoin. Erityisen
polttava oli kohtuullisen matkan päässä sijaitsevan hautausmaan tarve. Hyypän
asukkaat anoivat seurakunnalta 1900-luvun alussa useasti oman hautausmaan ja
rukoushuoneen rakentamista.
Sijoituspaikaksi oli tarjolla joko Muurahaisen alue tai Kauhajärvi, jonne hau
tausmaa ja kyläkirkko pitkän kiistelyn jälkeen päätettiin rakentaa. Hautausmaa
saatiin vuonna 1937, mutta kyläkirkko vasta 1951. Hyyppäläiset osallistuivat
rakennustöihin talkoilla.
Rakennusmestari Jaakko Pellon suunnittelema ja Nikolai Kujanpään sekä
Salomon Saarelan rakentama vaatimaton hirsirakenteinen kirkko vihittiin marras
kuulla 1951. Tämänkin kirkon vihkimisen toimitti Lapuan piispa Eero Lehtinen.
Hyyppäläiset lahjoittivat kauan kaivatulle kirkolleen työsuoritusten lisäksi muun
muassa kattokruunun, kynttilänjalat sekä alttari-ja saamastuolivaatteet.
Timo Torpo

Taiteilija Ilmari Launis on maalannut kirkon alttaritaulun. Se esittää Jeesusta
ristillä. Taulu siirrettiin Kauhajärvelle Kauhajoen kirkosta vuonna 1955 suorite
tun korjauksen yhteydessä. Kuoriosan on suunnitellut rovasti Paavo Tamminen.
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Kalusteiden koristeaiheena on sama kaarimuoto kuin sisääntulossa ja ikkunoiden
yläosassa. Urut ovat viisiäänikertaiset.
Hyypän Muurahaiskylän maatalousnaiset ovat lahjoittaneet kirkkoon talkoo
työnä Toini Nyströmin suunnitteleman vihkiryijyn, jonka kutoi Elli Huhtamaa.
Helena Varpela

Jos ei Herra huonetta rakenna,
niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät
Kirkkoon on aina ollut ilo tulla. Siellä on saatu kuulla lohduttavaa Herran sanaa,
kun on ollut surua ja hätää. Rakkaat vainajamme on siunattu täällä viimeiselle
matkalle, nuoriapareja on vihitty avioliittoon, myöskin pyhä kaste on annettu
monelle pienokaiselle.
Kyläkirkkomme toiminnassa on pantu merkille erikoisesti alueen muutami
en naishenkilöiden uhrautuvainen, vapaaehtoinen työ käytännön järjestelyissä.
Toivotaan, että näitä Martta-henkisiä ihmisiä löytyy myös nuoremmasta suku
polvesta.
Mietin, olemmeko Hyypässä kyllin kiitollisia kaikesta siitä mitä meillä on
käytössä. Voimme todeta, että jo lähes sata vuotta sitten tehty aloite Hyypän ru
koushuoneesta on ollut edesmenneitten sukupolvien yhteinen rakennustyömaa
ja niin päättäjien kuin rakentajienkin osalta onnistunut.
Raamatussa sanotaan, että jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat
turhaa vaivaa näkevät.Voimme todeta, että tämän pyhäkön rakentajat eivät ole
turhaan vaivaa nähneet. Niin kaunis, lämmin ja läheinen Herran huone on meillä
käytössämme.
Timo Torpo

Vuonna 1980 kirkko sai uuden muodon. Piispantarkastuksessa otettiin esille kirk
kosalin muuttaminen monitoimitilaksi. Hyyppäläisten toivomuksesta ja päättäjien
hyväksyttyä ajatuksen muidenkin kuin kirkollisten tapahtumien järjestämisestä
samassa salissa, kirkon sisustus muutettiin. Kirkon penkit poistettiin ja tilalle
tuli tuolit. Salin jatkoksi rakennettiin kokoushuone sekä keittiö rakennusmestari
Martti Pohtolan suunnittelemana. Lämmöneristysten parantamisen vuoksi kau
niit hirsiveistokset jouduttiin peittämään. Tältä osin moni jäi kaipaamaan entistä
ilmettä. Muutosta on kaiken kaikkiaan pidetty onnistuneena ja käytännöllisenä
eikä se ole vähentänyt kirkon juhlavuutta vähäisimmässäkään määrin. Uusittuun
kirkkoon mahtuu nyt noin 200 henkeä.
Olavi Kangasniemi

Kotikirkossa
Kotikyläni kirkko kuului lapsuuteeni ja nuoruuteeni itsestään selvyytenä. Vasta
kirkon 50-vuotisjuhlien yhteydessä pysähdyin ajattelemaan kirkon syntyvaiheita
ja pitkällistä kehitystä ensimmäisestä perustamiskokouksesta vuonna 1938 siihen
hetkeen, jolloin kirkko vuonna 1951 valmistui.
Muistelen vanhaa kirkkoa. Kirkon aidot hirsiseinät ja puiset penkit korkeine
selkänojineen ja virsikirjapenkkeineen muodostivat turvallisen ja rauhallisen
pesän. Olimme kirkossa sanan sisällä. Se kirkko oli minun turvapaikkani, kun
lapsena ja etenkin nuorena mietin omaa paikkaani elämässä ja yhteiskunnassa.
Minne minä joudun tai mikä minusta tulee? Joskus oikein ahdisti, silloin ennen ei
ollut opinto-ohjaajia opastamassa. Menin kotikirkkooni aina, kun se oli mahdol
lista. Tavallisesti jumalanpalvelukset tai niin kuin silloin sanottiin, kirkonmenot,
olivat kerran kuukaudessa. Kirkosta palatessani tunsin suunnatonta helpotusta,
kirkonpenkki oli terapiapaikkani samoin kuin se vanha tuttu ja muuttumaton
jumalanpalveluksen kaava.
Miten paljon köyhempi olisin ollut ilman tuota kotikirkkoa. Siellä tapasi paljon
muualtakin tulleita ihmisiä. Siellä sai selvän käsityksen kirkollisista toimituksista
kehdosta hautaan. Jumalanpalveluksen jälkeen oli usein muita toimituksia: lapsen
kastamisia, avioliittoon vihkimisiä ja siunaustilaisuuksia. Ihan niitä tavanomaisia
seurakunnalle kuuluvia tehtäviä. Silloin ei kirkkoa käytetty konserttien pitämiseen
tai perhejuhlien järjestämiseen. Ajateltiin kirkon olevan pyhitetty vain kirkollisille
toimituksille.
Seija Pietari
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NUMMIJÄRVEN KIRKKO
Kirkkoja ei rakenneta arkkitehtien mainetta pönkittämään, vaan niitä rakennetaan
ihmisiä varten, sanoi piispa Aarre Lauha Helsingin Temppeliaukion kirkon vihkiäispuheessa vuonna 1969. Juuri siksi vaatimaton eteläpohjalainen puukirkko
oli arkkitehti ja taiteilija Matti Björklundille (vuodesta 1936 Visanti, 1885-1957)
yksi hänen laajan tuotantonsa läheisimmistä töistä. Nummijärven kyläkirkossa
yhdistyivät tilaajien tarpeet, arkkitehdin oppineisuus ja luomisvoima sekä ra
kentamisen historia kestävällä tavalla. Syynä oli myös toimeksiannon ainutlaa
tuisuus - Nummijärvi jäi Visannin ainoaksi kirkoksi. Se ajoittui taiteilijan uralla
vaiheeseen, jossa hän alkoi pettyä arkkitehtuurin uusiin muotoihin, erityisesti
funktionalismiin, ja oli siirtymässä grafiikkaan ja muihin taiteenlajeihin. Suuri
merkitys lienee ollut myös sillä, että Visanti papin poikana oli varttunut koros
tuneesti hengellisessä kodissa. Hänen isänsä oli yksi Oulun seudun 1800-luvun
myöhäisemmän herännäisyyden, körttiläisyyden, johtajista. Lähipiiri on kuvan
nut Visannin syvästi uskonnolliseksi ihmiseksi, mitä hän ei kuitenkaan koskaan
toisille paljastanut, saati tyrkyttänyt.
Matti Visanti johti 1910-luvulta lähtien Etelä-Pohjanmaan suurimmaksi nous
sutta arkkitehtitoimistoa Vaasassa. Hän suunnitteli erityisesti 1920-luvulla kym
meniä asuin-, liike-, hallinto-ja teollisuuskiinteistöjä Vaasaan, Seinäjoelle ja joka
puolelle Etelä-Pohjanmaata. Visantia on kuvattu Seinäjoen ”hoviarkkitehdiksi”,
niin laajasti hänelle uskottiin kasvavan kaupungin julkisia ja yksityisiä suunnit
telukohteita. Hän oli suunnitellut aiemmin myös rukoushuoneen Seinäjoelle ja
siunauskappelin Kauhajoelle, joten oli luontevaa, että Nummijärven kylä kääntyi
hänen puolensa saatuaan luvan oman rukoushuoneen rakentamiseen.
Valkoinen kyläkirkko seisoo historiallisessa m aisem assa. Ikivanha
Kyrönkankaan kesätie kulkee sen viereltä Nummijärven itäpuolelta mäntykan
kaita pitkin kohti etelää. Kylään oli perustettu 1680-luvulla pitäjän ensimmäinen
kestikievari, joka oli turvallinen levähdyspaikka pitkän tien kulkijoille. Maantie
yhdisti jo keskiajalla Pohjanmaan sisämaat Satakuntaan ja Hämeeseen. Kirjailija
Antti Tuuri kuvaa romaanissaan H a l l e n b e r g kauhavalaisen lasimestarin ja
saarnaajan sekä hänen oppipoikansa lasinhakumatkaa Hämeeseen 1700-luvun
lopulla.
Iltaisin, aikansa mietittyään Wallenberg tuli kärryjen luoja veisasi
iltavirren, ja minä veisasin sen mukana. Joskus tietä tuli vielä
matkamiehiä ja ne jäivät kuuntelemaan meidän veisuutamme
ja pyysivät, että saisivat jäädä. Monet kysyivät Wallenbergiltä,
emmekö me pelänneet rosvoja ja murhamiehiä, joita kulki
Nummijärven ja Honkajoen metsissä ja Kankaanpään seuduilla;
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ne olivat valmiita tappamaan ihmisen hyvästä hevosesta. Kaikille
Wallenberg vastasi, että pelkäämätön sydän oli ensimmäisiä
asioita, joita pelastuksen junnulla kulkevan piti itselleen kehittää.
N imikkojärvensä ympärille levittäytyvä Nummijärvi Etelä-Pohjanmaan ja
Satakunnan rajalla koostuu kolmesta eri kyläkunnasta. Kylän läpi vievän maan
tien itäpuolella levittäytyvät Koivumäki ja Nummikoski ovat muodostaneet
Nummijärven kanssa laajan mutta tiiviin yhteisön etäällä pitäjän keskustasta. Sen
perimmäisistä taloista kertyy matkaa Kauhajoen kirkolle yli 40 kilometriä. Ajatus
oman hautausmaan ja rukoushuoneen perustamisesta oli virinnyt 1920-luvulla.
Syyt olivat ennen muuta käytännöllisiä. Kasteet ja muutkin kirkolliset toimi
tukset onnistuivat Järvisen talossa Majaniemessä, mutta vainajien kuljettaminen
haudattavaksi kirkonkylään oli hankalaa varsinkin kelirikkoaikoina. Hautojen
hoito oli myös vaikeaa pitkän matkan takaa. Toisessa eteläisessä kyläkunnassa,
Hyypässä, oli tehty 1920-luvulla Kauhajoen seurakunnalle jo useita esityksiä,
että Kauhajärvelle rakennettaisiin kylän voimin oma hautausmaa ja rukoushuone.
Seurakunta hylkäsi esityksen toistuvasti vedoten siihen, ettei papisto olisi kyennyt
hoitamaan sivukylän rukoushuoneen toimintaa.
Kaikki eivät Nummijärvelläkään ajatuksesta pitäneet. Köyhät pelkäsivät, että
kylähautausmaasta tulisi leposija niille, joilla ei olisi varaa saattaa vainajiaan
pitäjän pääkirkon ympärille lunastettuihin sukuhautoihin. Nummijärven koulun
pitkäaikainen opettaja Heikki Vanamo, hankkeen alullepanija, korosti kuitenkin
alusta alkaen, että kylän hautausmaasta oli tulossa kaikille yhteinen "Jumalan
pelto”, jossa ei olisi erikseen rikkaiden ja köyhien hautapaikkoja eli suku- ja
linjahautoja. Hautausmaan ensimmäisessä osassa 1930-luvulla tämä ihmisten
tasavertaisuuden eetos ei täysin toteutunut, mutta myöhempinä vuosikymmeninä
asia on oikaistu.
Kauhajoen seurakunnan nihkeys Hyypän esityksiä kohtaan aiheutti sen, että
nummijärveläiset ryhtyivät vuonna 1929 asioimaan rohkeasti oman pitäjän päät
tävien elinten ohi. Heikki Vanamon laatima anomus rukoushuoneen rakentami
sesta lähti valtioneuvostolle ja palautui tuomiokapitulin kautta kirkkovaltuustolle,
jonka oli joulukuussa 1929 otettava siihen kantaa. Myönteisen periaatepäätöksen
jälkeen anomus lähti lääninkansliaan, josta se palautui huhtikuussa 1930 taas kirk
kovaltuustolle. Seurakunta pitkitti ratkaisuaan joulukuuhun saakka. Ensimmäiset
rukoushuoneen pohjapiirustukset, jotka olivat Heikki Vanamon ja rakennusmes
tari Nestori Sivun laatimat, eivät valtuustolle silloin kelvanneet. Luonnoksissa
sakaristoja aputilat oli sijoitettu suorakaiteen muotoisen kirkkosalin päätyyn alttariseinän taakse ja lämmitys olisi hoitunut kamiinoilla. Valtuusto perusti opettaja
Vanamon johtaman toimikunnan, jonka tehtäväksi tuli teettää uudet piirustukset
ja kustannusarvio ammattilaisella.
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Arkkitehti Matti Björklundin piirustusluonnokset ja kustannusarvio sekä kylä
läisten lahjakirjat esiteltiinkin jo kolmen kuukauden kuluttua maaliskuussa 1931.
Kirkkovaltuusto hyväksyi suunnitelmat, mutta rakentamisen ajankohta jätettiin
avoimeksi, sillä maata ja maailmaa koetteli historian syvin lama. Joulukuussa
samana vuonna valtionmetsiä hallinnoinut maatalousministeriö luovutti kahden
hehtaarin alan Nummijärven kirkon ja hautausmaan paikaksi sekä puustoa sillä
ehdolla, että rakennustyöt aloitettaisiin määräajassa. Kyläläiset aloittivatkin
raivaustyöt heti, mutta monien vaiheiden jälkeen varsinainen rakennustyö pääsi
alkamaan vasta keväällä 1933. Kirkko oli käytännössä valmis joulukuussa 1934,
joskin ulkolaudoitus ja -maalaus toimitettiin hirsirakennuksen laskeuduttua vasta
1937.

Kirkon ja hautausmaan rakentaminen oli koko kylän yhteinen työ, mistä todistuk
sina ovat suullisena perintönä kulkeneet värikkäät tarinat ja paljon kertovat kuvat
rakennustyön eri vaiheista Nummijärven kyläkirjassa. "Taakaksi ei ollut työ”,
todistaa myös emäntä Esteri Aaltonen kirkon 70-vuotisjuhlarunossaan. Kirkon
myöhemmät vaiheet, jotka ihmisläheinen kyläkirja seikkaperäisesti kuvaa, osoit
tavat, kuinka syvä kyläläisten rakkaus omaa pyhäkköään kohtaan edelleen on.
Kirkkoa on vuosien aikana uudistettu useaan otteeseen; merkittävimmät uudis
tussuunnitelmat laati Matti Visannin poika, arkkitehti Markus Visanti, yhdessä
puolisonsa, arkkitehti Irmeli Visannin kanssa vuonna 1984.
Matti Visanti ei ollut vain arkkitehti, vaan myös tuottelias taidemaalari, tai
degraafikko, kuvanveistäjäja taideteollinen suunnittelija. Hän luopui arkkitehdin
urastaan 1930-luvulla ja ryhtyi vapaaksi taiteilijaksi. Kirjojen kuvituksen ohella
hänen tuotantonsa käsitti muun muassa vaakunoita, rahoja, lippuja, liikemerkkejä
ja julisteita sekä muistomerkkejä ja -patsaita. Taiteilija muutti sukunimensä suo
menkieliseksi Visanniksi vuonna 1936, jolloin hän oli jo vuosien ajan uppoutunut
Kalevalan kuvittamiseen kivipiirroksin. Nummijärven kirkossa Visannin taiteilijapuolesta muistuttavat muun sisustuksen ohella saarnatuolin viereisellä seinällä
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olevat luonnokset Ilmestyskirjasta. Visanti suunnitteli 1950-luvun alussa näitä
maalauksia kirkon tynnyriholviin. Hän oli lapsuudessaan Oulun seudun kirkoissa
nähnyt Mikael Toppeliuksen monumenttimaalauksia, jotka jatkoivat keskiaikaista
perinnettä. Juuri Ilmestyskirjan kuvitusta pidetään Matti Visannin kuvitustyylin
huippuna. Kuvat on julkaistu vuonna 1955 kirjassa J o h a n n e k s e n ilm e s ty s . Vaikka
Visannilla ei ollut taiteessaan varsinaisia esikuvia, hänen kuvituksissaan on nähty
sukulaisuutta Paul Gauguiniin ja Marc Chagalliin, jotka etsivät tuotannossaan
ihmiskunnan primitiivisyyttä. Visanti suunnitteli Nummijärven hautausmaalle
myöhemmin myös sankarivainajien patsaan.
Arkkitehtina Matti Visanti sovelsi erityisesti 1920-luvun koulurakennuksissaan
hillittyä pohjoismaista klassismia. Kun 1930-luvun funktionalistit korostivat, että
"tarkoituksenmukainen on kaunista”, käänsi Visanti ajatuksen toisin päin: kaunis
on tarkoituksenmukaista. Hän arvosti historiaa, yhteisön arvoja ja paikallista
rakennusperinnettä, jonka esikuvallisuuden piti olla kaiken suunnittelun perusta.
N ähtyjä opittu piti pystyä soveltamaan kotoiseen ympäristöön, kuvaa Heli Aila
koko 1920-luvun klassismin ydintä. Matti Visannin muotokieli oli jopa äärim
mäisen yksinkertaista, sillä hän piti rakennuksen henkeä tärkeämpänä kuin ko
risteellisia yksityiskohtia. Hallitut suhteet ja rytmi olivat tärkeitä. Nummijärven
kirkko osoittaa, että Visannin periaatteet ovat kestäneet aikaa.
Nummijärven kirkko edustaa yhdenlaista suomalaisen kirkon perustyyppiä,
keskiaikaisista harmaakivikirkoista tuttua suorakaiteista ja satulakattoista pitkäkirkkotyyppiä. Kirkkoon mahtuu enimmillään 300 sanankuulijaa. Siihen kuuluu
myös länsitomi eli kellotapuli, jonka läpi on kulku kirkkoon ja hautausmaalle.
Riitta Mäkelän mukaan tapuli muistuttaa goottilaisperäistä pukkitapulia, joka on
ollut tyypillinen Länsi-Pohjan alueella Suomessa ja Ruotsissa. Se muistuttaa myös
Tornion kirkkoa kellotapuleilleen. Kirkkoon kuuluu erillinen ulkorakennus, joka
toimi aiemmin myös ruumishuoneena. Muista Visannin suunnittelemista raken
nuksista ulkoisesti lähimpänä Nummijärven kirkkoa on ollut nyttemmin purettu
Seinäjoen kunnantalo, joka valmistui vuonna 1925. Siinä yhdistyivät Heli Ailan
mukaan 1600-luvun barokkimaisuus pelkistettyihin klassisiin linjoihin.
Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria tutkineen professori Markku Heikkilän
mielestä Nummijärven kirkkosalin muoto ja aumakatto edustavat muistumia
1600-luvun Ruotsin suurvaltakauden puukirkoista. Tärkeät kauppayhteydet olivat
tuolloin reformoituun Hollantiin ja sieltä saatiin esikuvia Ruotsiin ja Suomeen
kirkkojen rakentamiselle, esimerkkinä Pyhämaan uhrikirkko. Suomen oloissa
oli helpompaa tehdä kirkot puusta kuin kivestä, joten suuri osa näistä kirkoista
on tuhoutunut. Se oli kuitenkin esivaihe sille, kun suomalaiset kirkonrakentajat
harjoittelivat salvostekniikkaa ja siirtyivät sitten 1700-luvulla ristikirkkojen ra
kentamiseen. Tällöin saatiin kirkkosaliin lisää tilaa.
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Kirkkosalin toisella puolella olevaa seurakuntasalisiipeä on joissakin yhteyk
sissä pidetty esimerkkinä Visannin modernista ja rationaalisesta ajattelutavasta.
Markku Heikkilän mukaan siinä voi funktionalismin sijasta nähdä myös meille
1920-luvulla Tanskasta osin Ruotsin kautta ulottuneen ns. pikkukirkkoliikkeen
vaikutuksia. Sen ajatuksiin kuului käytännöllisten seurakuntakeskusten rakenta
minen. Kysymyksessä oli siis pienimuotoinen kirkkosali, jonka yhteydessä oli
muita tiloja kokoavalle toiminnalle.
Markku Kulmala
Lähteitä: Nummijärven kyläkirja ”Maaliuunilta Lapinkaivolle”. Nummijärvi-seura 2000;
Riitta Mäkelä, Matti Visanti - taiteiden monitaitaja, Pohjoinen 1985; Heli Aila, Matti Visanti
- Seinäjoen hoviarkkitehti. Matti Visannin arkkitehtuuri Seinäjoella 1919 - 1931. Pro gradututkielma. Jyväskylän yliopisto 2007; Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professori
Markku Heikkilän kirje kirjoittajalle 7.1.2008
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Nummijärven kirkon 70-vuotisjuhlassa saarnasi piispa Jorma Laulaja.
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Sankarihaudat

Vapaussodan sankarien muistomerkki

Kauhajoen menetykset vapaussodassa olivat raskaat. Patsaan jalustaan on hakattu
56 kaatuneen nimet, joista heimosodissa kaatuneita on neljä. Useimmat vapa
ussodan sankarivainajista voitiin siunata sukuhautoihin. Harmaasta graniitista
veistetty sankaripatsas on Kauhajoen kirkon edustalla, vastapäätä viime sotien
sankarihauta-aluetta. Kuvanveistäjä Pauli Aaltonen Ilmajoelta on suunnitellut
tämän klassisia piirteitä omaavan patsaan.
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Talvi- ja jatkosodan sankarihauta
Sankarivainajien muistopaikka tuli esille Kauhajoella jo 30. marraskuuta 1939,
kun kirkkoherra A. J. Hanhinen siunasi Sakkolassa onnettomuudessa kuolleet
ylimääräisten harjoitusten neljä miestä. Talvisota syttyi heidän hautajaispäivänään. Kirkkoherra sanoi puheessaan, että seurakunta on varannut kirkkomaalta
parhaan paikan sankarivainajille ja hän toivoi, ettei sitä paljon tarvittaisi. Nyt
tiedämme, että uhrista tuli suuri.
Heti talvisodan jälkeen muodostettiin sankaripatsastoimikunta, jonka pu
heenjohtajaksi valittiin jo kahdessa sodassa taistellut opettaja Matti Porkkala.
Toimikunnan muut jäsenet olivat kirkkoherra A. J. Hanhinen, maanviljelijä Antti
Latva-Pukkila, opettaja-maanviljelijä V. J. Marttila, pankinjohtaja Lauri Opas
ja maanviljelijä Jussi Rinne.
Jatkosodan puhkeaminen siirsi patsastoimikunnan työtä. Sodan päätyttyä pat
saan suunnittelijoiksi saatiin kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen ja arkkitehti Viljo
Rewell. Aaltonen oli tuttu Matti Porkkalalle hänen kuvataideharrastuksensa kaut
ta, ja Rewell suunnitteli samaan aikaan Kirkonkylän kansakoulua.
Toimikunnassa Kauhajoen Nuorisoseuran edustajana ollut Antti Latva-Pukkila
kertoi suunnittelijoiden ajatuksena olleen, että sankarivainajien nimet hakattai
siin taustamuuriin eikä erillisiä ristejä laitettaisi. Perustelunaan he esittivät, että
vain lähellä asuvat voivat hoitaa kesäisin kukkaistutuksia ja talvella kynttilöin
somistaa omaistensa sankarihautaa. Yhteistä uhria voitaisiin muistaa patsaalla ja
taustamuurissa olevilla sankarivainajien nimillä. Nimet oli ajatus kullata, mutta
siihen ei lopuksi ollut varaa.
Toimikunnassa oli pelko, etteivät kauhajokelaiset hyväksyisi ristien puutetta.
Siksi päätettiin, että ristit pystytetään ainakin väliaikaiseksi ratkaisuksi. Samalla
toivottiin, että istutuksia hoidettaisiin huolella.
Ajan kuluessa ristit lahosivat. Ne uusittiin avustusvarojen turvin uudella tapaa,
rautajalustaan tuettuna. Nyt valkoiset ristit ovat edelleen juhlavasti paikoillaan.
Seurakunta huolehtii alueesta ja haudoilla olevien kauniitten istutusten kunnos
ta.
Talvi-ja jatkosodan sankarivainajien valkoisessa ristirivistössä on kaikkiaan
334 puuristiä. Sankaripatsaan veistänyt taiteilija antoi patsaalle nimen ”Sodan
viljaa, rauhan viljaa”. Patsas on pystytetty 1953.
Antti Latva-Pukkilan haastattelun pohjalta Jussi Kleemola
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Kauhajärven kirkon sankarihauta
Aukeaman kuvat: Timo Torpo

Kauhajärven kirkkomaalla olevaan sankarihautaan on haudattu kymmenen talvi- ja jatkosodan
sankarivainajaa. Muistomerkin on suunnitellut opetusneuvos Matti Porkkala.

Nummijärven kirkon sankarihauta

Kirkkomaan sankarihautaan on haudattu 24
viime sodissa kaatunutta sankarivainajaa.
Arkkitehti Matti Visanti on suunnitellut sankari
haudan muistomerkin.

Muut muistomerkit
Kauhajoen kirkon alueella on edellä kuvattujen sankarihauta-alueitten ja patsas
ten lisäksi lukuisia muita muistomerkkejä, jotka liittyvät maamme ja pitäjämme
kohtalon aikoihin ja merkittäviin ponnistuksiin. Niiden muiston toivotaan säilyvän
ihmisten mielessä sukupolvesta toiseen. Näitä ovat Kauhajoen entisiä kirkkora
kennuksia kunnioittava "Jumalan huoneet Kauhajoella”, Jääkärien muistomerk
ki, Vapaussodan rintamamiesten muistomerkki, Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkki, Kotirintaman sankareille pystytetty muistopatsas sekä Kauhajoen
kirkon sakastin seinässä oleva muistolaatta nälkävuosina 1867-68 kuolleille sekä
muistokivet poisnukkuneille läheisille kirkkojen läheisyydessä.
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Jumalan huoneet Kauhajoella

Jääkärien muistomerkki
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Karjalaan jääneiden vainajien muistoksi

Kotirintaman sankareille
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Vapaussodan rintamamiehille

Läheisen muistolle Kauhajoen kirkon kupeessa

Läheisen muistolle Nummijärvellä
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Läheisen muistolle Kauhajärvellä

Nälkävuosien uhrien muistolaatta sakastin seinässä
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Jumalanpalvelus vainon aikana
Metsä on antanut Kauhajoenkin asukkaille suojaa vainolaisen riehuessa rinta
mailla. Paikannimien ja perimätiedon murusten mukaan voidaan päätellä, että
metsässä on vanhoja vainonaikaisia pako- ja jumalanpalveluspaikkoja.
Kirkkoharjussa Lylykylän takamailla on oltu paossa kasakoita isonvihan ja
todennäköisesti Suomen sodan aikana. Tieto on kulkenut perimänä, vanhojen
ihmisten kertoessa näistä asioista. Kirkkoharjun nimi on tullut siitä, että pako
paikalla pidettiin myös kirkonmenoja.
Kirkkokallio sijaitsee Lustilan-Keevelin metsätien varrella Lustilan suunnasta
mentäessä 7-8 kilometrin päässä oikealla. Nimi kertoo paikan historiallisesta
taustasta. Kirkkokallio oli turvallisen kaukana, vanhan tervatien varrella. Sinne oli
paikkakuntalaisten helppo suunnistaa jumalanpalvelukseen vainon aikana. Toisen
selityksen mukaan tältä korkealta kalliolta ikkeläjärviset näkivät Kirkonkylää
lähestyessään jo etäältä vanhan kirkon kookkaan tornin. Vanha Ikkeläjärven
kärrytie kulki Kirkkokallion kautta.
Heikkilänkylän eteläpäässä on karttaan
merkitty Pahokorpi. Voitaneen epäillä, että
vieraskielinen kartantekijä on kirjoittanut
virheellisesti paikkakuntalaisen lausuman
nimen ”Pakokorpi”. Perimätiedon mukaan
alueen halki virtaavan Kituluom an töyräät ovat antaneet suojaa asukkaille vai
non aikana. Vanhat ihmiset ovat puhuneet
Kurunkirkosta. Sanonta voidaan tulkita
siten, että myös Kituluoman töyräiden vä
lisessä kuluissa on ollut turvallinen paikka
piiloutua ja pitää kirkonmenojakin.
Samaa asiaa tuo esille myöskin seuraava
perimätieto. Kauhajoen historiatoimikunnan
kokouksessa pari vuosikymmentä sitten ky
selin eräältä sillä suunnalla asuneelta toimi
kunnan jäseneltä tietoja Kurunkirkosta. Hän
ei ensin tiennyt asiasta mitään. Kokouksen
loputtua hän kertoi mieleensä palautuneen 1920-luvun koulunkäyntiajat. Silloin
heitä Heikkilänkylän lapsia nimiteltiin kurunkirkkoisiksi. Tällä alueella on ollut
ajouria vuosisatoja, koska lähistöllä on ollut useita tervahautoja. Yksi haudoista
on nimetty Pahokorven haudaksi. Terva vietiin Kristiinankaupunkiin ja samalla
syntyi maastoon kirkkotie myös Päntäneelle Hyypän ja Kirkonkylän lisäksi.
Unto Lyly-Yrjänäinen
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Kuvan yläosassa hautausmaan sivulla ovat siunauskappeli, seurakuntakeskus ja virastotalo sekä tien t
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puolella nuorisotalo Setälä. Etualalla ovat kirkkoja valkoinen kirkkomuseo, entinen siunauskappeli.
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Aron ja Filppulan kerhohuoneistot

Äijälän pappila
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Majaniemen leirikeskus sijaitsee hienolla paikalla Nummijärven länsirannalla. Luonnonkaunis
ympäristö ja järvimaisema ovat omiaan irrottamaan ihmisen arjesta. Majaniemessä järjestetään
paljon nuorten toimintaa. Siellä on rippileirejä, leirikouluja, viikonloppuleirejä, isoskoulutusta,
tyttö- ja poikaleirejä, kesälukion tilaisuuksia, erilaisia perhejuhlia ja kylien leiripäiviä vanhempainiltoineen sekä joulujuhlia. Majaniemi on myös kansainvälinen paikka, jossa kohtaavat eri
maat ja kulttuurit. Suomessa asuville vietnamilaislapsille on järjestetty kielikursseja. Monet
vaihto-oppilasryhmät ovat viihtyneet Majaniemessä niin avantouintiin kuin yöttömän yön kesiin
tutustuen. Majaniemessä on myös tunnelmallinen riihikirkko.

Pirjo Itävaara
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ANNA NÄHDÄ OLENNAINEN,
SIITÄ OLLA RIIPPUVAINEN

Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä
182

M u tta J e e s u s k u ts u i h e id ä t lu o k s e e n j a s a n o i: "Te tie d ä tte , e ttä ne, j o t k a o v a t h a l
lits ija n a s e m a s s a , o v a t k a n s o je n h e r r o ja , m a a n m a h ta v a t p i tä v ä t k a n s o ja v a lta n s a
a lla . N iin e i s a a o lla te id ä n k e s k u u d e s s a n n e . J o k a ta h to o te id ä n jo u k o s s a n n e tu lla
s u u r e k s i, s e o lk o o n to is te n p a lv e lija , j a j o k a ta h to o tu lla te id ä n jo u k o s s a n n e e n 
s im m ä is e k s i, s e o lk o o n k a ik k ie n o rja . E i I h m is e n P o ik a k a a n tu llu t p a lv e lta v a k s i,
v a a n p a lv e le m a a n j a a n ta m a a n h e n k e n s ä lu n n a ik s i k a ik k ie n p u o le s ta . ”

Mark. 10:42-45
Timo Torpo
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Olen löytänyt rauhani
Luottamustehtävä seurakunnassa useiden vuosien aikana tuo monenlaisia ajatuk
sia. Joskus mieleen tuli Jeesuksen ajan fariseukset ja publikaanit ja ajatteli, että
minäkin olen mahdollisesti heitä, joskus jopa molempia. Ihmisen raadollisuus
näkyi aina silloin tällöin, hyvinkin voimakkaana. Unohtui se tärkein, mitä seura
kunnan luottamustehtävän pitäisi olla. Seurakunnan tehtävähän on olla ihmisen
hoivaamista "kehdosta hautaan”. Tätä kaikkea luottamushenkilön tulisi hallita,
sillä mielestäni seurakunnan luottamustehtävä on kuitenkin erilainen kuin monet
muut. Vaikka talousasiat tietenkin on hallittava, on otettava huomioon jokainen
seurakuntalainen. Silloin tulisi hengellisen puolen olla ensin. Siinä tunsin itseni
hyvinkin heikoksi.
Seurakunnan luottamushenkilöverkosto käsittää valtavan alueen kirkon piiris
sä. Sain olla mukana monessa tehtävässä. Kirkkoneuvostossa, erityisesti sen ta
loudellisessa jaostossa, avartuivat seurakunnan toiminnot täysin. Rovastikunnan
kokoukset toivat oman näkemyksensä, samoin hiippakuntakokoukset.
Sain olla myös mukana Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliiton
liittovaltuustossa kahden vaalikauden ajan. Siellä sai jo laajan näkemyksen sen
toimielimen työstä. Tutustuin moneen pappiin aina arkkipiispaa myöden.
Eri luottamustehtävät ovat antaneet elämään suuren sisällön, se on ollut kuin
koulutusta. Se on kasvattanut paljon, matkaevästä on saanut runsaasti. On tuntenut
suuren perheen yhteyttä. Erikoisesti henkilösuhteet monien vuosien varrelta ovat
säilyneet läheisinä. Tunnen yhä kiitollisuutta näistä vuosista, vaikka en osaa sanoa,
olenko kaikessa onnistunut. Psalmin 131 sanoin: Minä en ole tavoitellut suuria,
en ole pyrkinyt liian korkealle. Ei, olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni.
Anna-Liisa Kangasniemi

Kaiken työn alku olkoon harkinta
Kaiken työn alku olkoon harkinta ja jokaisen tehtävän edellä käyköön neuvon
pito, sanoo Siirak, 36:16. Opettavaista, mielenkiintoista, kiireistäkin aikaa oman
virkatyön ohella hoidettavaa on seurakunnan luottamustehtävän hoitaminen ollut.
Tästä kärsi, mutta tätä myös tuki perheeni. Ilman sen uhrautumista asiat eivät
olisi olleet aina mahdollisia kitkattomasti hoitaa. Toimiaikanani tapahtui mm. iso
muutos siinä, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi seurakunnan kirkkoherran
sijaan tuli valittavaksi valtuutettu. Sain hoitaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan
tehtävää ensimmäisenä maallikkona Kauhajoella.
Monet tapahtumat, monet persoonat ovat jääneet lähtemättöminä muistiini. Oli
hiljaisia puurtajia, uskollisia vastuunkantajia, mutta myöskin joka asian ehdotto
mia tietäjiä. Tietty myönteisyys ja rauhallisuus säteili valtuustosta yhä enemmän.
Mielestäni asiat sujuivat suuremmitta riidoitta. Siitä on kiittäminen myös hyvää
184

ja tehokasta asian valmistelua, jota seurakunnan henkilöstö teki.
Jännittävä tilanne oli aina kirkkoherran vaihtuminen. Onhan selvää, että jo 
kaisella heistä oli oma näkemyksensä ja asioitten tärkeysjärjestys. Isossa seura
kunnassa on se hyvä puoli, ettei voimakaskaan persoona aja yksin vain omilla
raiteillaan. Seurakunnan henkilöstö ja luottamushallinnon väki työskentelevät
yhdessä elävän seurakunnan rakentamiseksi.
Aaro Kyttä

Veron maksaminen kannattaa
Seurakunnan luottamushenkilön työsarka on ollut mielenkiintoinen. Vastuuta on
saanut kantaa, ja sitä olen halunnutkin. Olen sen velkaa äänestäjilleni.
Muutama vuosi sitten tuli esille kirkollisveron korottaminen. Ajaessani ko
koukseen mietin kantaani asiaan. Jos veroa nostetaan, se on valtuutetuille ikävä
asia. Sitten mietin, mitä se on seurakuntalaisille. Tämähän on meidän kaikkien
yhteinen yritys, tämä seurakunta. Seurakuntalaisena maksan mielelläni kirkollis
veron. Seurakunnan toiminta on kaikkien etu, veron maksaminen kannattaa.
Valtuutettuna koen tärkeäksi myös henkilökunnan hyvinvoinnin työpaikallaan.
Tärkeätä on, että työntekijät voivat hyvin ja palvelut toimivat. Seurakunnan sei
nillä ei tehdä mitään ilman henkilökuntaa.
Paappani on toiminut 1930-luvulla seurakunnan hallinnossa. Hänen perintö
nään minulla on hänen vanha, kovin kärsinyt puheenjohtajan nuijansa. Nuijan
alkuperästä ei vannaa tieto ole, se voi olla alkujaan Amerikasta tuotu. Paapan
jälkiä näin seuratessani halusin avata ensimmäisen johtokuntani kokouksen paa
pan nuijaa käyttäen. Vuosi sitten keväällä sen tein. Tuon yhden kokouksen sillä
avasin.
Arto Uusitalo

Panoksesi on tärkeä
Olen toiminut kirkkovaltuustossa nyt kymmenen vuotta. Haluan mainita muu
tamia mielenkiintoisia hankkeita, joihin olen seurakunnan luottamushenkilönä
saanut osallistua tavanomaisen hallinnollisen päätöksenteon lisäksi.
Ensimmäinen oli Majaniemen saunarakennuksen sisustuksen ja kalustuksen
loppuunsaattaminen. Olen erittäin kiinnostunut väreistä ja tyyleistä, ja nyt tällä
kiinnostuksella oli käyttöä. Haluttiin luottamushenkilöiden näkemyksiä näissä
asioissa yhteistyötä tehden.
Mietittiin myös siunauskappelin uudistusta. Tultiin kuitenkin siihen tulokseen,
että sitä ei kannattanut radikaalisti muuttaa. Kappeli oli kaunis sellaisenaan. Niin
hylättiin muutossuunnitelmat. Tehtiin vain alkuperäisen suunnittelun mukaan hie
novaraisesti vähäisiä kunnostuksia ja korjauksia.
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Seurakuntakeskuksen korjaustyö tuli yllättäen eteen. Kosteusvaurion vuoksi teh
tiin isohko peruskorjaus. Rakennustoimikuntana oli kirkkoneuvoston taloudelli
nen jaosto. Asiaan vihkiytyen oltiin vaikuttamassa moniin yksityiskohtiin tiloissa
ja kalustamisessa. Tulokseen ollaan tyytyväisiä.
Uurnalehtoa suunniteltiin pitkän aikaa. Sille oli varattu kaunis paikka hau
tausmaalle joen rantaan. Eri oppilaitoksilta pyydettiin suunnitelmia paikalle si
joitettavasta muistomerkistä. Sillä tavoin saimme ehdotuksen, jonka halusimme
toteuttaa. Uurnalehdon ja muistomerkin siunaus käyttöönsä tapahtui aurinkoisena
iltana elokuun lopulla 2006.
Timo Torpo

Kauhajoen kirkon urkujen uusiminen oli iso hanke
Tutustum ism atkojen, varojen kerääm isen ja m o
nenlaisen mietinnön jälkeen päästiin toteutukseen.
Lopputuloksena on asiantuntijan mukaan suomalaista
huippulaatua olevat uudet urut.
Vielä mainitsen ansiomerkkitoimikunnan työn. Sen
aikaansaannosta on vapaaehtoistyön merkki. Merkin
luovutus osoittaa vapaaehtoistyön kunnioitusta ja ar
vostusta sekä sitä, että sinun panoksesi on tärkeä seu
rakunnassa.
Seija Pietari
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Kokemusta karttui joka suuntaan
Olin muuttanut takaisin Kauhajoelle keväällä 1962. Saman vuoden syksyllä
työpaikallani poikkesi eräs seurakunnan luottamushenkilö ja ikään kuin ilmoi
tusasiana kertoi, että minut valitaan kirkkovaltuustoon lähiaikoina pidettävässä
kirkonkokouksessa. Itse en kokoukseen ehtinyt, mutta lehdestä luin, että tuo
ilmoitus oli toteutunut.
Uutena valtuutettuna jouduin heti tehtäviin. Tapana oli ollut, että joku valtuu
tetuista toimi valtuuston pöytäkirjanpitäjänä. Edellinen tehtävän hoitaja halusi jo
jäädä pois, ja minut valittiin tilalle. Tämä sivutoimi kesti koko valtuustossa oloni
ajan. Seurakunnan tilintarkastajan tehtävä oli seuraava luottamustoimi. Sekin
kesti valtuuston jäsenyyteni ajan.
Kirkkohallintokunnan puheenjohtajana toimiessani esillä oli isoja taloudellisia
kysymyksiä. Huomattavaa oli kunnan ja seurakunnan maanvaihto. Kunta tarvitsi
rakennusmaata sekä teollisuudelle että sen jälkeen asuntotuotantoon. Käyvän hin
nan mukaan tehtiin vaihtokauppoja ja suoria myyntejäkin. Näillä toimenpiteillä
oli suotuisa vaikutus paikkakunnan kehitykseen.
Kunnan metsäomaisuutta hoidettiin tehokkaasti. Ostettiin myös uusia palstoja
myrskytuhojen johdosta syntyneillä ylimääräisillä puunmyyntituloilla.
Rakennustoim inta oli vilkasta. Seurakunta sai omat tilat Päntäneelle.
Majaniemen leirikeskus lähti käyntiin, ja Kauhajärven kirkon lisätila valmistui.
Hautausmaata laajennettiin kirkonkylässä.Viimeinen, suuri rakennushanke, jo n 
ka puheenjohtajana olin, oli uuden virastotalon rakentaminen.
Runsaaseen kahteenkymmeneen vuoteen sisältyy näin suuressa seurakunnassa
valtavan paljon erilaisia asioita. Siinä tulivat tutuksi lääninarkkitehdit ja -lää
kärit, arkkitehdit ja muut suunnittelijat, rakennusurakoitsijat, eri viranomaiset,
tuomiokapituli ja kirkkohallitus, metsälautakunta, puutavaran ostajat ja monet
muut tahot. Kokemusta karttui vuosien varrella vähän joka suuntaan. Asioiden
hoitamisesta kehittyi melkoinen rutiini. Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostos
sa oli miellyttävää työskennellä. Jäsenet paneutuivat huolella asioihin. Päätökset
tehtiin yleensä yksimielisesti.
Seurakunta toimihenkilöineen ja luottamushallintoineen on ihmisten muodos
tama yhteisö. Siinä väki on tavallisia kansalaisia ja heillä on samat mielenkiinnot,
pyrkimykset ja ongelmat, kuten yleensä muissakin työpaikoissa. Suhteellisen
sopuisasti selvittiin henkilöstöasioista. Työmarkkinajärjestelmä toimii seura
kunnassakin. Talousasiat täyttivät niin tiukasti käytettävissä olevan ajan tässä
hallintotehtävässä, ettei paljon ehtinyt vakaumustaan miettimään. Koin toiminnan
antoisana ja mielenkiintoisena harrastuksena päätoimen ohella.
Ilmari Varamäki
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Uudet urut
Seurakunnan hallinnossa vuodet 1999-2006 olivat merkittävien uudistusten aikaa.
Eräs suurimpia hankkeita jakson aikana olivat uudet urut. Hanke edellytti hyvää
yhteishenkeä ja kykyä nähdä tulevaisuuteen seurakunnan parhaaksi.
Jo monien vuosikymmenten ajan saatiin hallinnolle tietoa urkuhankkeen käyn
nistämisen tarpeesta. Sähköpneumaattisiin urkuihin olisi pitänyt käsityönä tehdä
iso puhdistus ja peruskorjaus. Sähköistyksessä oli ongelmia. Uusien johtojen
vetäminen oli ilmeisesti mahdotonta. Korjaus olisi joka tapauksessa tullut hyvin
kalliiksi. Lopputulos olisi ollut toimivuudeltaan epävarma.
Urkutoimikunta aloitti työnsä kesäkuussa 1999. Asiantuntijoina olivat mu
siikin tohtori, diplomiurkuri Pentti Pelto, musiikin maisteri Mikael Heikius ja
diplomiurkuri Matti Pesonen. Hanke käynnistyi toimikunnan hankkimien tietojen
pohjalta. Laajuutensa vuoksi se oli paljon tietoa vaativa toimenpiteiden joukko.
Valmistelu oli perusteellista. Muun muassa toimikunta tutustui useisiin urkuvalmistamoihin Suomessa ja Ruotsissa. Uusien urkujen olisi kestettävä monien
sukupolvien ajan.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, kuten kirkkoneuvoston ja asiaa val
mistelleen urkutoimikunnankin ehdotukset olivat syntyneet, hankkia Kauhajoen
kirkkoon Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n valmistamat mekaaniset, 43-äänikertaiset, tyylisuunnaltaan ranskalaisromanttiset urut, joihin siirrettiin kellotäänikerta edellisistä uruista.
Toimintaperiaatteeltaan samantyyppisiä, yli sadan vuoden ikäisiä urkuja on
Euroopassa paljon tänäkin päivänä. Onnistunutta hankintaa ovat useat asiantunti
jat, kanttorit ja urkutaiteilijat kiittäneet. Urkujen ääni ja sopivuus juuri Kauhajoen
kirkkoon on huomioitu hyvin myönteisesti.
Matka suunnitteluvaiheesta uusien urkujen valm istum iseen oli pitkä.
Hankkeen aloittanut kirkkoherra Ilkka Järvinen siirtyi sinä aikana Hyvinkäälle.
Hänen seuraajansa Jouko Ala-Prinkkilä oli ollut virassa jo jonkin aikaa, kun ur
kujen juhlallista vihkiäisjuhlaa vietettiin heinäkuun alussa 2004.
Mainittakoon, että urkuhankinta sattui aikaan, jolloin tilauksia tehtaille oli
erittäin vähän. Tämä vaikutti varsin edullisesti hankintahintaan. Seurakunta sai
kokea Korkeimman siunausta hankinnassa. Aina on kaikissa töissä ja tehtävissä
muistettava, että emme me yksin ole mitään, emme yksin mitään voi, vain Herran
siunauksella voimme.
Sirkka-Liisa Havunen
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Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranviraston tehtävänä on palvella seurakuntaan liittyvissä asioissa.
Palvelutehtävää hoidettaessa tehdään samalla hengellistä työtä kohdattaessa
ihmisiä vakavissa elämäntilanteissa. Henkilökunta ottaa osaa suruun, kuuntelee
ja jos mahdollista, neuvoo. Henkilökunta kuulee monia kertomuksia ensitapaa
misesta ja avioliitosta mutta myös tuskasta ja surusta, elämän voimallisuudesta.
Esimerkiksi virastossa olevat iloitsevat jokaisesta uudesta elämänalusta, kun
kastevaraus tehdään. Kirkkoherranvirastossa kaikkia pyritään palvelemaan
mahdollisimman hyvin.
Monet keskustelut ovat hyvin henkilökohtaisia. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovel
vollisuus. Viraston väki toivoo hartaasti, että siunaus koskettaisi jokaista siellä
asioivaa.
Työ- ja palvelupaikkana kirkkoherranvirasto on hyvin monipuolinen.
Henkilökunnan toimenkuva on laaja. Kirjoitetaan virkatodistuksia, laaditaan su
kuselvityksiä ja hoidetaan avioliiton esteiden tutkintaa. Siellä järjestetään lasten
kasteet, avioliittoon vihkimiset ja siunaamiset sekä hautaukset. Lisäksi tehdään
kirjausmerkinnät kuolleista, luovutetaan erilaisia tietoja ja vielä myydään yhteisvastuutuotteita ja adresseja. Vaikka tehtäviin kuuluu luovuttaa tietoja, joskus
joudutaan myös kieltäytymään niiden antamisesta muille kuin asianomaiselle
itselleen.
Vuosikymmenien vieriessä työnkuvat eivät juuri ole muuttuneet, mutta työvä
lineet sitäkin enemmän. Vielä 1980-luvulla kirjoitettiin virkatodistukset käsin tai
kirjoituskoneella. Silloin todistus tarvittiin lähes kaikkeen viranomaisissa asioi
miseen. Muun muassa ajokorttia, opiskelua ja jopa lainan hakemista varten piti
olla virkatodistus. Nykyään virkatodistus tarvitaan harvoin, lähinnä perunkirjoitustilaisuuksiin.
Tietokoneet ovat korvanneet niin kirjoituskoneet kuin jäsenrekisterin.
Seuraavaa muutosaskelta ollaan jo ottamassa. Paperilla olevat perhelehdet, jotka
sisältävät perusperheen tiedot, digitalisoidaan. Sen muutoksen jälkeen valtava
tilaa vievä laatikosto siirtyy arkistoon. Kirkkoherranvirastossa kaikkia pyritään
palvelemaan mahdollisimman hyvin.
Raija Kumpula

Passarit parhaasta päästä
Palveleva keittiö on Kauhajoen seurakunnassa muotoutunut yhtä luonnolliseksi
kuin kirkolliset toimitukset. Esimerkiksi pidetään selviönä, että seurakunnan
tiloissa on mahdollisuus muistotilaisuuden järjestämiseen.
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Aloittaessani seurakunnan emäntänä seurakuntakeskus oli vielä uudehko.
Tilaisuuksien tarjoilu oli pääasiassa voileipää-kahvia-linjalla. Melko pian lähdet
tiin juhlatarjoilua kehittämään ruokapainotteiseksi. Se edellytti tarjoilukaluston
hankintaa, keittiön koneellistamista ja samalla pientä tilojen parannusta. Järkevien
perustelujen johdosta kaikki tämä hyväksyttiin.
Koneista huolimatta tilaisuuksien suuren osallistujamäärän vuoksi tarvittiin
vielä runsaasti ihmistyövoimaa, passareita. Nämä vaihtuvat tilapäiset apulaiset
valmistivat emännän johdolla ruoan ja hoitivat tarjoilun alusta loppuun. Monta
reipasta, työteliästä passaria on vuosien varrelta jäänyt mieleen.
Muistotilaisuuksien lisäksi oli häitä ja syntymäpäiviä. Näitä iloisempia perhe
juhlia lomittui kokoustarjoilujen ohella sopivasti surujuhlien väliin. Kun pidetty
seurakuntasisar Anni Latvala ja Kauko Kuusisto lokakuussa 1973 vihittiin, väkeä
oli talon täydeltä, lähes 500 henkeä. Juhlavalmisteluista hauskana, mieleen jää
neenä yksityiskohtana muistan, kun sulhanen, karjatilan isäntä Parkanosta, esitteli
ison autonsa tavarasäilössä rahtaamaansa kohmeista mullin puolikasta. Onneksi
saatiin luotettava apu, paikallinen lihamestari, joka ammattitaitoisesti leikkasi uh
kean paistiaineksen. Kunnon luomulihasta syntyi herkullinen juhla-ateria, jonka
makua kiiteltiin pitkään vielä häiden jälkeenkin. Mielessä ovat myös morsiamen
juhlakoristeluun valitsemat henkeäsalpaavan kauniit, punaiset ja keltaiset ruusuasetelmat, aurinkoiset kuin morsian itsekin!
Piispan vierailut olivat myös keittiötoiminnan kohokohtia. Piispa Yrjö Sariola
oli todellinen herrasmies, joka muisti aina kiittää erityisesti myös keittiön vä
keä.
Paljon oli työväkeä, apulaisia, pappien puolisoita, perheenjäseniä ja ulko
puolisia palvelujen hoitajia. Tietenkin työssä tuli tutuksi lukuisa joukko kauha
jokelaisia ihmisiä, jopa ihan suvuittain. Heitä oli mieluisaa palvella niin iloissa
kuin surussa.
Saatetaan ihmetellä, miksi keittiön palvelutoiminta usein nostetaan kovin
keskeiseksi. Pelastusarmeijassa on "kolmen ässän ohjelma” : soppaa, saippuaa
ja sanaa. Luterilaisessa kulttuurissamme sopalla ja sanalla on niin ikään suuri
merkitys. Olisiko hyvän tarjoilun jälkeen sanankuulija vastaanottavaisempi myös
hengen ravinnolle, jonka jakaminen seurakunnassa kuitenkin on tärkeintä.
Eeva Ylikoski

Itsenäinen verotusoikeus
Seurakunnan talouden perusta on kirkon itsenäinen verotusoikeus. Verotuksella
koottava tulo on yli 80 % seurakunnan kaikista tuloista. Kauhajoen seurakunnassa
veroprosentti on ollut 1,50 vuodesta 1975 lukien. Korkeimmillaan se on ollut
sitä ennen, 1960-luvun puolivälissä, jolloin se oli 2 %. Prosentti laskettiin 1970luvun alussa l,75:een, jossa se oli vuosikymmenen puoliväliin saakka. Verotulo
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koostuu kirkollisverosta ja yhteisöverosta. Valtio määrää seurakuntien osuuden
yhteisöveron tuotosta.
Seurakunnan menoista yli 70 % koostuu henkilöstömenoista. Niiden sivuku
luista suurimman kokonaisuuden muodostavat eläkemaksut, joiden osuus on 27
prosenttia.
Seurakunnan talous on nyt vakaa, mutta tulevaisuudessa on mietittävä talo
utta yhä tarkemmin. Talousarviot on laadittu jo monena vuonna alijäämäisiksi.
Todellisuudessa vain kaksi tilinpäätöstä on päätynyt hieman alijäämäiseksi, kiitos
varovaisten tuloarvioiden ja tarkan budjettikurin.
Seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi vuonna 2006 mittavan investoin
tisuunnitelman, joka luo paineita taloudenhoidolle. Seurakunnalla on paljon
kiinteistöjä. Niistä suurin osa on 1960-70-luvulla rakennettuja. Ne vaativat jo
laajempia korjaustoimenpiteitä. Seurakuntakeskus peruskorjattiin vuonna 2003,
hautausmaan huoltorakennus 2007. Majaniemen leirikeskus on seuraavana vuo
rossa. Sen peruskorjauksen suunnittelu on jo käynnistetty.
Ann-Kristin Kuja-Kyyny

Tapion tarhat - seurakunnan metsät
Kauhajoen seurakunnan vakavaraisuus oli hyvin hoidetun talouden ansiota. Talous
perustui pitkälti myös metsäomaisuuteen. Rakentaminen 1950-ja 1960-luvuilla
oli rasittanut taloutta. Metsän vihreää kultaa piti hyödyntää. Puutavara myytiin
tarjousten perusteella. Myynti tapahtui hankintakauppana. Hakkuut kohdistettiin
seurakunnan suurimmalle palstalle, Äijälän ulkopalstalle Kauhajärvelle. Motoja
ei ollut, mutta moottorisahat lauloivat metsässä. Työmiehet olivat Kauhajärveltä.
Miesten ruokatauolla nuotion lämmössä käytiin ankaria poliittisia keskusteluja.
Niitä oli nuoren miehen mukava sivusta kuunnella. Taisi siinä itsellekin syntyä
kipinä, kun tuli lähdettyä myöhemmin politiikkaan mukaan.
Hakkuilla hankittiin puutavaraa myös seurakunnan omaan käyttöön.
Majaniemen päärakennuksen puutavarakin kaadettiin Kauhajärveltä.
Metsien hoitotoimet painottuivat taimikonhoitoon ja ojitukseen. Taimikoita
oli suhteessa puuston kehitysluokkajakautumaan vähän. Metsikkökuviot Äijälän
ulkopalstalla olivat pääosin uudistuskypsyyden saavuttaneita päätehakkuumänniköitä tai harvennusvaiheessa olevia metsiköitä. Hakkuut olivat siksi suurelta
osin vanhojen männiköiden siemenpuuhakkuita tai nuorten metsiköiden harven
nushakkuita.
Päivittäinen kanssakäyminen työasioissa sujui luontevasti niin seurakunnan
taloudellisesta kuin hengellisestä johtamisesta vastuussa olevien kanssa. Samoin
seurakunnan luottamushallinnon edustajat olivat asiantuntevia ja kiinnostuneita
tehtävistäni.
Sulo Ylikoski
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Seurakunta on viime vuosina kehittänyt metsien käyttöä myös virkistystoiminnan
suuntaan. On tehty laavut sekä Viritysojan varteen että Sikarämäkälle. Viimeksi
mainitulla laavulla pidetään vuosittain metsäkirkko. Natura 2000 -verkoston
myötä on myös metsien käsittelyssä tapahtunut pehmenemistä. Ei tehdä enää
suuria avohakkuualueita tai uusia ojituksia, vaan harvennuksia, siemenpuiden
jättämistä ja vanhojen ojien kunnostuksia tapahtuu vuosittain. Metsäautoteitä
on kunnostettu taipeen vaatiessa pienissä erissä. Taimikonhoidossa on pyritty
käsittelemään yhden lohkon työt kerralla.
Seurakunnan metsät voivat tällä hetkellä hyvin. Kenties niin on vielä parem
min 20^40 vuoden kuluttua, kun kaikki taimikot tulevat hakkuukypsiksi. Siihen
saakka "pidän metsää omana kirkkonani".
Hannu Niemi-Nikkola

Jumalan puistot - hautausmaat

Timo Torpc
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Tulin vuoden 1969 lopulla seurakuntapuutarhuri-metsätyönjohtajan tehtävään
Kauhajoelle. Edeltäjäni oli pitänyt hautausmaat hyvässä kunnossa. Sen työn jat
kaminen sujui helposti. Pitkäaikaiset kesätyöntekijät ahkeroivat pienellä palkalla
ilman sunnuntai- tai muita korvauksia. Haudankaivaja työskenteli käsin. Syvät
haudat kaivettiin lapiolla 2,4 metriin saakka. Kysyin joskus haudankaivajalta,
millä pystyt heittämään maat noin syvältä. Vastaus oli Kalervo Vainionpäälle
tyypillinen: ”Kyllä pystyy, kun muutaman kerran tulee savet niskaan.”
Kesällä 1972 kunnostettiin Vuorenmäen hautausmaa. Tämä metsäinen, rau
hallisen kaunis Jumalan puisto on monen kauhajokelaisen viimeinen leposija.
Hautausmaalla kulkija voi Vuorenmäen hautakivistä lukea hyvinkin karua ker
tomaa, kun yksittäisissä perheissä viikatemies on niittänyt satoa inhimillisesti
ajatellen liian varhain ja liian tiuhaan.
Sulo Ylikoski

Uurnahautaukset ovat lisääntyneet
Kauhajoen seurakunnalla on neljä hautausm aata. Kaksi niistä sijaitsee
Kirkonkylässä: toinen Kauhajoen kirkon alueella ja toinen Vuorenmäessä.
Kauhajärven kirkon hautausmaa sekä Nummijärven kirkon hautausmaa ovat
kaksi muuta. Kaikkien näiden yhteispinta-ala on noin 12 hehtaaria.
Hautauskäytäntö on pysynyt pitkään samanlaisena. Muutama muutos on
nyt havaittavissa. Eräs sellainen on uurnahautauksien lisääntyminen viimeisinä
vuosina. Vainajien tuhkauksia oli vuonna 2007 kaksinkertainen määrä edelliseen
vuoteen verrattuna. On huomattu hautausmaan tilan rajallisuus. Halutaan käyttää
vanhoja sukuhautoja. Uurnahautaus antaa siihen mahdollisuuden uudelleenhautauksen määräajoista riippumatta.
Toinen muutos on saattoväen määrässä. Pari vuosikymmentä sitten saattoväkeä
oli Kirkonkylässä 90-150 henkilöä, Kauhajärvellä ja Nummijärvellä koko kylä.
Nykyisin vastaavat luvut ovat 35-80 henkilöä ja 90-150 henkilöä. Luvut ovat
keskimääräisiä, mutta suuntaus näkyy selvästi.
Uusi hautaustoimilaki tuli voimaan vuonna 2004. Se edellyttää mm. tunnustuksettoman hauta-alueen perustamisen hautausmaalle. Kauhajoen seurakunta sai
luvan Hyypässä olevan Rauhanmaan käyttöön tätä varten. Lain voimassaolon
aikana ei ole ollut yhtään hautausta kyseiselle alueella.
Hannu Niemi-Nikkola

Kirkolliskokousedustajana
Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se käsittelee kirkon oppia j a työtä sekä
kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita. Kirkolliskokous ko
koontuu Turussa kahdesti vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Kokoontumiset
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kestävät noin viikon. Kirkolliskokous jakaantuu valiokuntiin, jotka työskentelevät
muinakin aikoina kuin mainittuina kokousviikkoina.
Kirkolliskokouksen vaaleilla valittuina edustajina toimii 96 jäsentä, joista
maallikkoja on 64 ja pappeja 32. Lisäksi edustajina ovat kaikki hiippakuntien
piispat ja kenttäpiispa. Kirkolliskokouksessa ovat edustajina myös saamelaiskä
räjien valitsema saamelaisten edustaja ja valtioneuvoston edustaja.
Lapuan hiippakunnasta on valittu kymmenen edustajaa, joista kolme on pap
peja ja seitsemän maallikkoa. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valinnan
suorittavat seurakuntien kirkkovaltuutetut ja pappien valinnan papit keskuudes
taan.
Timo Torpo

Asetuin ehdolle kirkolliskokoukseen helmikuussa 2008 käytyihin vaaleihin.
Pienenä yllätyksenä itsellenikin olin läpipäässeiden joukossa. Kirkolliskokouksen
vaalitapa suosii suurimpien seurakuntien asettamia ehdokkaita. Kunkin kirkkovaltuutetun äänimäärä riippuu seurakunnan koosta. Esim. meillä kauhajokelaisilla
kirkkovaltuutetuilla on kullakin noin 0,7 ääntä, isojokelaisilla on noin 0,4 ääntä,
kun taas Jyväskylän seurakunnan valtuutetuilla on noin 1,5 ääntä kullakin. Oma
tulokseni koostui pääosin pienistä seurakunnista annetuista äänistä, joita luku
määräisesti oli sitten kuitenkin riittävästi, ja neljän vuoden kausi kirkolliskoko
uksessa alkoi.
Yhden kirkolliskokousviikon kokeneena voin sanoa, että olen innostunut asi
asta. Tulin valituksi lakivaliokuntaan. Koen hyvin mielenkiintoiseksi toimimisen
kirkon hallinnon ylimmällä tasolla. Se tulee käsittelemään kirkon hallintoon kuu
luvia asioita, jotka minulle ovat tuttuja työni ja luottamustoimieni kautta. Eniten
yleistä mielenkiintoa tulevat kuitenkin herättämään kirkon oppiin kuuluvat asiat,
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Kirkkoneuvoston jäseniä tutustumassa seurakunnalle lahjoitettuun maatilaan.
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kuten esimerkiksi suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parisuhteen siunaa
miseen tai heidän toimimiseensa kirkon viroissa.
Kirkolliskokousedustajana pyrin toimimaan siten, että kirkkomme voisi olla
sellainen kansankirkko, jossa me tavalliset suomalaiset ammennamme voimia
arkisiin tehtäviimme yhteiskunnassamme. Kirkon jäsenmäärän uhkaava lasku
tulee pysäyttää maltillisen ja ihmisläheisen uudistamisen kautta. Haluan toimia
siten, että kynnys saapua kirkkoon ja jumalanpalvelukseen madaltuu mahdolli
simman monelle. Mainitut tavoitteet voisi esittää neljällä sanalla: Kirkko keskelle
ihmisen arkea.
Päätökset eivät aina ole helppoja, mutta uskon, että ratkaisut kirkolliskoko
uksessakin, niin kuin muussakin päätöksenteossa löytyvät viinessä 443 esitetyn
pyynnön mukaisesti: ”Anna nähdä olennainen, siitä olla riippuvainen.”
Antti Niemi-Aro

Raamatun käännöstyö kirkolliskokouksessa
Sain olla kirkolliskokouksen jäsenenä Lapuan hiippakunnasta 14 vuotta. Sinä
aikana, vuonna 1990, raamatunkäännöskomitea puheenjohtajanaan piispa Aimo T.
Nikolainen luovutti 20 vuoden käännöstyön kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi,
raamatun käännöstyö aloitetaan keskimäärin 50 vuoden välein.
Käännöskomitean ehdottama raamattu käännettiin suoraan alkukielestä,
Vanha testamentti suurimmaksi osaksi heprean ja Uusi testamentti kreikan kie
lestä. Kielellisenä tavoitteena oli selkeä ja ymmärrettävä nykyinen suomen kieli.
Edellinen raamattumme oli suomennettu juhlavalle kirkkokielelle kreikan-, lati
nan-, saksan-ja ruotsinkielisistä raamatuista.
Seurakunnille annettiin mahdollisuus esittää omia mielipiteitään raamatun
uudesta käännöstyöstä. Muutosehdotuksia tehtiin lähes kaksi tuhatta. Myös
Kauhajoen seurakunta lähetti oman näkemyksensä valiokunnalle.
Kirkkolain mukaan kirkolliskokouksen tehtävistä ensimmäisenä mainitaan
raamatun käännöstyön hyväksyminen. Koin henkilökohtaisesti siunaukseksi
saada osallistua tähän suuriarvoiseen ja ainutlaatuiseen tehtävään.
Kirkolliskokouksessa käytiin läpi koko käännösehdotus. Työjärjestyksen mu
kaisesti raamattu käsiteltiin luku luvulta. Muutosesityksien kohdalla käännöstyötä
tutkittiin jae jakeelta. Kannatetuista muutoksista äänestettiin. Mieleeni on jäänyt
erikoisesti ehdotetun raamatun toinen lause: 1. Moos. 1:2: ”Maa oli autio ja tyhjä,
pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.” Tämän lauseen kes
kustelu erilaisine mielipiteineen kesti kolme tuntia. Kyse oli siitä, kirjoitetaanko
henki-sana isolla vai pienellä alkukirjaimella, niin kuin komitea ehdotti. Edustajat
käyttivät runsaasti puheenvuoroja vedoten silloin käytössä olleen Raamatun isoon
H-kirjaimeen. Monissa puheenvuoroissa puhuttiin Pyhästä hengestä. Professori
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Raija Sollamo oli altavastaajana käännöstyön puolesta. Hän mainitsi, että Pyhä
henki esiintyy vasta Uudessa testamentissa. Mooseksen kirjan henki-sana viittaa
Jumalan henkeen, jota voi verrata esimerkiksi Jumalan käteen. Asiasta äänestet
tiin. Komitean ehdotus, henki-sana pienellä alkukirjaimella, hyväksyttiin.
Esittelen vielä muutamia lyhyitä yksityiskohtia käännöstyöstä.
- Kirkko-sana tuli ensimmäistä kertaa raamattuun. Aikaisemmin oli vain seu
rakunta-sana. Kirkko-sana tarkoittaa maailmanlaajuista, Kristuksen universaalia
kirkkoa.
- Vuorisaarnan "rikka toisen silmässä, malka omassa silmässä” muutettiin: ”Ota
hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan toisen silmästä.”
- Rahanvaihtaja muutettiin pankkiiriksi.
- Matteuksen evankeliumissa korjattiin vanha käännösvirhe, anteeksi tulee antaa
77 kertaa, ei 70 kertaa 7.
- Periaatteellinen keskustelu käytiin Jesajan kirjan neitsyt-sanasta. Alkuteksti
ei tunne neitsyt-sanaa vaan 'nuoren naisen’. Äänestyksen jälkeen 'nuori nainen’
muutettiin takaisin 'neitsyeksi'.
- Komitea ehdotti Herran siunaukseen lausetta: "Herra katsokoon sinun puoleesi.”
Useat edustajat kannattivat tätä uutta lausetta. Arkkipiispa John Vikströmin mie
lestä entisen siunauksen sanat "Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi” ovat
Raamatun kauneimpia ja vaikuttavimpia. Kirkolliskokous hyväksyi arkkipiispan
esityksen vanhan raamatun mukaisesti.
Ennen raamatunkäännöksen lopullista hyväksymistä käytiin yleiskeskustelu
tärkeimmästä asiasta: kirkastuuko Kristus, evankeliumi ja uskon vanhurskaus
käännöksessä vai hämärtyykö se. Käännöstyön aikana kyseltiin, onko kirkollis
kokous oikea foorumi hyväksymään raamatunkäännöksen. Ruotsissa käännös
työn on hyväksynyt valtion asettama komitea. Siellä onkin komitean raamattu.
Meillä Suomessa on kansan raamattu, koska sen on hyväksynyt vaaleilla valittu
kirkolliskokous. Lopuksi raamatun viimeinen lause (Ilm. 22:21) siunaukseksi
"Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.”
Kaisu Rantala

T im o T o rp o
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KIRKON PORTAILLA
Kauhajoen kirkon edessä ei ole paljon portaita, mutta hallinnollisessa mielessä
olen saanut seistä muutamalla portaalla ympärilläni avautuvia näkymiä katsel
len.
Kauhajoen seurakuntaa olen katsellut sekä seurakuntapastorin että kirkkoher
ran virkaportaalta. Saadessani kutsun kirkkoherran virkaan vuonna 2001 huo
masin saaneeni remonttimiehen pestin. Vanha sanonta toteaa: "Ecclesia semper
reformanda est” eli "Seurakuntaa on aina uudistettava”. Remontoitavaa on mei
dänkin seurakunnassamme riittänyt niin rakennuksissa, toiminnassa kuin hallin
nossakin.
Remonttia on tehty yhdessä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja va
paaehtoistyöntekijöiden kanssa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen on saneerattu
seurakuntakeskus sisäpuolelta, kirkko urkujen ja sakastin osalta, hautausmaan
huoltorakennus ja korjaamorakennus. Parhaillaan suunnittelemme Majaniemen
leirikeskuksen kokonaisremonttia.
Toiminnan puolella on pyritty yhteisten painopistealueiden asettamisen
kautta uudistamaan sekä työtä että yhteistyötä. Erityisen iloisia olemme viime
vuosien suotuisasta kehityksestä jumalanpalveluselämässä ja vapaaehtoistyössä.
Hallinnossa on pyritty luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksen
lisäämiseen, jotta vastuu seurakuntatyön suunnittelusta ja arvioinnista jakautuisi
mahdollisimman monille.
Timo Torpo

Juhlakirjatyöryhmä ahkeroimassa
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Erittäin mielenkiintoisen ja laajan näkymän Kauhajoen seurakuntaan on tarjonnut
juhlakirjatyöryhmän puheenjohtajuus. Me juhlakirjatyöryhmän jäsenet olemme
saaneet katsella sekä seurakuntamme menneisyyttä että nykyisyyttä. Tämä kat
selu on auttanut myös tulevaisuuden haasteiden hahmottamisessa.
Kauhajoen rovastikuntaa olen katsellut vuodesta 2005 lääninrovastin virkaportaalta. Rovastikuntamme on perustettu vuonna 1978. Tällä hetkellä siihen
kuuluu seitsemän seurakuntaa, jotka ovat Isojoki, Jurva, Karijoki, Kaskinen,
Kauhajoki, Kristiinankaupungin suomalainen sekä Teuva. Pääosin pienistä
seurakunnista koostuvassa rovastikunnassa on korostunut seurakuntien välinen
yhteistyö. Tätä yhteistyötä hallinnoimaan on perustettu rovastikuntaneuvosto,
jonka alaisuudessa toimivat rovastikunnalliset toimikunnat sekä rovastikuntarahasto. Rovastikuntamme seurakunnilla on yhteisenä ystävyysseurakuntana
Inkerinmaalla sijaitseva Haapakankaan seurakunta, jonka toimintamenoista
varsin suuri osa maksetaan rovastikuntarahastomme kautta. Seurakuntiemme
vapaaehtoiset ovat olleet rakentamassa Haapakankaan kirkkoa ja tukemassa
seurakunnan toimintaa.
Lapuan hiippakuntaa olen vuodesta 2007 katsellut pappisasessorin virkapor
taalta. Pappisasessori on tuomiokapitulin kollegion jäsen. Hän osallistuu tuomio
kapitulissa käsiteltävien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Pappisasessori
toimii myös pappisvihkimystä pyytävien ja pastoraalitutkintoa suorittavien kou
luttajana sekä vuorollaan piispainkokouksen jäsenenä. Piispantarkastuksilla ja
muilla seurakuntavierailuilla on avautunut mielenkiintoisia näkymiä hiippakun
tamme muiden seurakuntien toimintaan. Näistä vierailuista on aina jäänyt myös
jotakin kotiin vietävää.
Jouko Ala-Prinkkilä
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Timo Torpo

Kauhajoen kirkonseutu 1760-luvulla. Kauhajoen kirkon arkisto.
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Liisa Ruismäki

II
SEURAKUNNAN HISTORIA
1584-2008
Minä muistelen muinaisia päiviä, tutkistelen kaikkia sinun töitäsi
ja ajattelen sinun kättesi tekoja. Ps.l43:5

Kauhajoen kirkko 1794. C. P. Hällstrtömin tussilaveeraus. Suomen Kansallismuseo.
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SAARNAHUONEESTA KAPPELIKSI
”On täällä kappelitupa rakennettu”
Kaikki tiedot Kauhajoen ensimmäisistä kirkkorakennuksista pohjautuvat kap
palainen Jaakko Haustramniuksen merkintöihin 1.5.1691 käyttöön ottamansa
kirkonkirjan alkusivuille: "Vuonna 1584 piispavainajan maisteri Ericus Ericin
(s.o. Eerik Sorolaisen) aikaan, kuten minulle on kerrottu, on täällä Kauhajoella
kappelitupa rakennettuja sitten v. 1622 pieni kappeli edellä mainitun piispan
käskystä ja toimeksiannosta sijaan pystytetty.”1
Kappelituvan rakentaminen vuonna 1584 sopii hyvin Kauhajoen asutuksen
vaiheisiin. Kylässä oli vain seitsemän verotaloa, mutta jo vuoden 1580 asukas
luku on arvioitu 140:ksi. Kappelituvasta Ilmajoen emäkirkolle oli 4 1/5 uutta
peninkulmaa ja eräalueen laidalta lähes saman verran lisää. Jumalanpalvelusten
pitäminen uudisasutuskylässä oli siis tarpeen. Pyhäkön rakentaminen osoitti myös
asutuksen vakiintuneen.
Saamahuonetta rakennettaessa elettiin Juhana III:n ajan katolisten virtausten
voimakasta vaihetta, jumalanpalveluksen keskeisenä osana oli messu. Näyttää sil
tä, että maakunnan syrjäkulmalla katolinen perinne säilyi paremmin kuin keskuk
sissa. Vielä 1800-luvun puolivälissä Kauhajoella voitiin tallentaa kappale Kyrön
kirkon toisen suojeluspyhimyksen vaiheisiin liittyvästä Pyhän Elenrikin surmavirrestä. Kappelituvan esikuvina saattavat ollakin katolisen ajan pikkukappelit,
joissa seurakunta kuunteli seisaaltaan messun ja lyhyen saaman. Sisustukseksi
riitti vaatimaton alttari ja kenties pieni parvi esilaulajaa varten. Ulkoa rakennus
näytti tavalliselta hirsituvalta, vain risti päädyn harjalla osoitti sen pyhäköksi.
Vesikattona oli vannaankin malka- tai lautakatto maallisten rakennusten tuohi-ja
turvekattojen sijasta.2

Pieni kappeli
Kun piispa Eerik Sorolainen määräsi uuden kappelin rakentamisesta, evankelis
luterilaisen jumalanpalveluksen keskeiseksi osaksi oli vakiintunut saarna, joten
kirkkoon tarvittiin alttarin lisäksi saarnastuoli ja penkit; vanha kappelitupa oli
liian ahdas kasvaneelle väestölle. Uusi kappeli rakennettiin 1622 eli samana
vuonna, jolloin Jacobus Pauli Peldanus tuli Ilmajoen kappalaiseksi. Piispa
näyttää kiinnittäneen tässä yhteydessä yleisemminkin huomiotaan seurakuntaan.
Kappelin rakentamismääräystä antaessaan hän ilmeisesti vahvisti jum alanpal
velusten pitämisen Kauhajoella säännöllisesti ja entistä useammin, ehkä antoi
rakentajille toiveita kappelioikeuksistakin. Näin tapahtui joissakin vastaavissa
tilanteissa muuallakin. Saamahuonekunnissa pidettiin 1600-luvulla jumalanpal206

veluksia yleensä joka kolmas tai neljäs viikko.
Vuonna 1652 laaditun karttapiirroksen perusteella uusi kappeli oli vaatimaton
jyrkkäkattoinen pitkäkirkko ilman tornia ja tapulia. Eteläpohjalaisen puukirkon
katon korkeus suhteessa sivuseinän korkeuteen oli yleensä 2:1. Vesikatto tehtiin
tervatuista paanuista, ja usein myös ulkoseinät tervattiin. Kauhajokelaiset tun
sivat varmasti omin käsin pystyttämänsä pikkukappelin omaksi pyhäkökseen ja
oikeaksi kirkoksi, vaikka kirkonkello ei heitä kutsunutkaan jumalanpalvelukseen.
Nyt heillä oli kuitenkin käytössään toinen niistä kuudesta kirkosta, jotka samoilla
sijoilla Kauhajoen äärellä ovat neljän vuosisadan aikana koonneet kansaa kuu
lemaan Jumalan sanaa.3
Kansallisarkisto

Kauhajoen kirkko Kaarleporin kreivikunnan kartasta 1652.

Oma pappi
Kappelituvan ja kappelin rakentaminen vaati Kauhajoen ja Päntäneen kylien
asukkailta uhrauksia, omatoimisuutta ja yhteisiä ponnistuksia, sillä muulta pi
täjältä Miedon Harjaa lukuun ottamatta saattoi odottaa enintään myötämielistä
suhtautumista.
Vielä selvemmin kauhajokelaisten määrätietoisuus näkyy siitä, että ilmeises
ti molemmista suurimmista taloista lähetettiin poika Turun katedraalikouluun,
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jonka läpäisseet voitiin vihkiä papeiksi. Koulussa oli 1600-luvun ensimmäisen
neljänneksen aikana koko maakunnasta vähän talonpoikaisteinejä ja Ilmajoen
pitäjästä kahden kauhajokelaisen lisäksi vain nimismiehen poika.
Aron talosta lähti opintielle Matti Enevaldinpoika, josta tuli Dominus Matthias
Enevaldi, mutta ei kauhajokelaisten omaa pappia. Hän meni virkaan Maalahdelle
1621. Toinen kauhajokelainen pappi kasvoi mitä todennäköisimmin Knuuttilan
talon pojasta Juho Knuutinpojasta. Hänet tunnetaan myöhemmin Johannes Canuti
Peldanina.
Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldan kertoo 1740 tienoilla, että Ilmajoen
kappalaisena oli Jacobus Pauli Peldanuksen jälkeen Johannes Canuti, jonka “sa
notaan olleen Kauhajoen Knuuttilasta ja asuneen Orhaiselan talossa Kurikassa”.
Perimätietoa voi pitää luotettavana. Johannes Canuti tuli todennäköisesti pa
piksi Ilmajoelle 1620-luvulla, viimeistään 1627, ja asetettiin kappalaisen vir
kaan Peldanuksen siirttyä kirkkoherraksi 1632. Johannes Canuti Peldan muutti
Saarijärvelle ilmeisesti 1630-luvun puolivälissä.
Ilmajoen kirkkopitäjän papeista Dominus Johannes Canutia voikin pitää sekä
sukuperältään että tehtäviltään Kauhajoen kappeliseurakunnan ensimmäisenä
omana paimenena, vaikka hän ei täällä asunutkaan. Tuiskulankylän Orhasesta
oli kappelikirkkoon vain hieman yli kolme peninkulmaa, joten Kauhajoen kir
kollisten toimitusten hoitaminen kävi sieltä hyvin päinsä.4

Kappeliksi
Kauhajoen kehityksestä Ilmajoen kirkkopitäjän kappeliksi on kirjallisuudessa
niukkoja ja hieman ristiriitaisiakin, lähinnä pitäjän kirkkoherrojen tiedonantoihin
pohjautuvia tietoja.
Todennäköisesti Johannes Canutin siirtyminen Saarijärvelle antoi Kauhajoella
aiheen uusiin toimenpiteisiin. Vuonna 1635 otettiin Ostomaa-nimen saanut uu
distila viljelykseen aikaisemmin kirkkoa varten varatun yhteismaan viereltä.
Sen ensimmäisestä asukkaasta Nathanael Vamberg merkitsi 1760-luvulla kap
pelin historiakirjaan: ”Dnus Sigfridus Henrici, ensimmäinen vakinainen pappi
Kauhajoella, Haustramniusten kantaisä, Uskelens, kuten vanhasta asiakirjasta
Mattilassa eli Vähä-Arossa huomataan, kirkkoherra Jacob Pauli Peldanin oma
toimisesti 20.5.1638 virkaan asettama.”5 Sigfrid Henrikinpoika Albilacovius oli
tämän mukaan lähinnä Adjunctus Ministerii, papiston apulainen, jonka palkka
uksesta vastasi kirkkoherra. Kauhajokelaiset näyttävät kuitenkin pitäneen häntä
omana kappalaisenaan. Albilacovius asetettiin virkaan samana vuonna, jolloin
Ilmajoelle rakennettiin uusi kirkko. Se voi olla vastine siitä, että kauhajokelai
set melko pian oman kappelin pystyttämisen jälkeen olivat rakentamassa myös
emäseurakunnan kirkkoa.
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Kauhajoen itsenäistymistä kappeliksi edisti kaikesta päätellen Ilmajoen toisen
kirkkoherran poika, Dominus Joachimus Matthiae Stutaeus, joka oli promovoitu
Saksassa maisteriksi ja kuului näin aikansa oppineimpiin miehiin. Hän tuli teo
logian lehtoriksi Turun katedraalikouluun viimeistään 1606 ja koulun rehtoriksi
1609. Stutaeuksen johtamassa koulussa opiskelivat myös edellä mainitut kaksi
kauhajokelaista poikaa. Juuri Stutaeus näyttää olleen se vaikutusvaltainen kir
konmies, joka myönsi Kauhajoelle kappelioikeudet 1627.
Tiedot Kauhajoen kappelioikeuksien vahvistamisesta ovat niukkoja ja osin
tulkinnanvaraisia. Silti kappelioikeuksien vahvistamista 1627 ei ole syytä epäillä.
Tuomiokapitulin puheenjohtajana Herra Stutaeus vei vain piispa Sorolaisen ai
kana alkaneen kehityksen muodolliseen päätökseen. Ratkaisulla ei tuolloin ollut
juurikaan välitöntä vaikutusta uuden kappeliseurakunnan elämänmenoon.1*456

Palkkasaatavia
K auhajoki sai vakinaisen kappalaisen viimeistään 1638, jo llo in Sigfrid
Albilacovius sai tehtävään valtakirjan. Papin toimeentulon turvaamiseksi oli
vat kappelin asukkaat varanneet Ostomaan pappilan, mutta muuten palkkaus
hoidettiin vähentämällä emäseurakunnan kappalaisen saatavia. Tästä lähtien
sekä Ilmajoen että Kauhajoen kappalainen saivat 1600-luvulla kerätä 8 kap
paa viljaa pitäjän jokaisesta talosta. Kun Kurikka sitten 1675 sai oman papin
ja vähän myöhemmin kappelioikeudet, muuttuivat myös kappalaisten palkkae
dut. Kauhajoen Jaakko Haustramnius sai tästä lähtien kerätä kappelistaan 1/2
tynnyriä viljaa talosta. Omasta papista kiitolliset kurikkalaiset olivat kuitenkin
lupautuneet maksamaan edelleen palkkaa myös Kauhajoen kappalaiselle, mitä
avokätisyyttään he kyllä myöhemmin katkerasti katuivat. Vuonna 1694 Jaakko
Haustramnius valitti, että muutamat kurikkalaiset eivät olleet maksaneet hänelle
palkkaa, vaikka olivat siihen “sitoutuneet kun heille oli oma pappi myönnetty ”.
Kurikkalaiset puolustautuivat sanomalla, ettei Haustramnius ollut heidän pappinsa, mutta se ei auttanut. Luvattu mikä luvattu. Paria vuotta myöhemmin Jaakko
Haustramnius yhdessä Ilmajoen Iisak Peldanin kanssa käräjöi viideltä Kurikan
isännältä lapsen kuoleman jälkeen maksettavaa 24 äyriä. Oikeus määräsi nytkin
Herra Jaakolle oman osuutensa.

1 KKA I B al-2 Jaakko Haustramnius 1.5.1691
: Ranta-Knuuttila 1987, 103
1 Ranta-Knuuttila 1987, 103-105
4 Ranta-Knuuttila 1987, 105-107
5 KKA I Ca2, Historia sacelli Cauhajoki
6 Ranta-Knuuttila 1987, 103. 106-108
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KAPPELIAIKA
SUOMEN SODAN TUHOON 1808
KIRKOT JA VIRKATALOT
Kappelikirkko
Kauhajokelaiset tarvitsivat pian uuden kirkon, koska 1622 rakennettu kappeli
oli tehty ajan tavan mukaan ilman perustuksia ja alushirret alkoivat pian laho
ta. Puukirkon ikänä pidettiin 60-80 vuotta, joten kauhajokelaiset eivät olleet
rakentaneet sen huonommin kuin muutkaan. Vanha kirkko "revittiin v. 1686 ja
rakennettiin suurempi ja parempi kappeli suunnilleen kuudessa viikossa”, kertoo
rakentamisen aikana Kauhajoen kappalaisena ollut Jakob Haustramnius ja jat
kaa: "Ikkunat ovat enimmäkseen niiden lahjoittamat, joiden niissä olevat nimet
sen osoittavat ja saarnatuolissa olevan hiekkakellon on lahjoittanut vaasalainen
Neuvos- ja kauppamies Peer Jacobson. H. J. siunatkoon heitä.“ Kirkko oli suu
rempi kuin edellinen: 28 kyynärää (16,6 m) pitkä ja 17 kyynärää (10,1 m) leveä
suorakaiteen muotoinen puurakennus, jossa oli paanukatto.
Suuren Pohjan sodan aikana 1704 kappelilaiset rakensivat kirkkoon sakastin.
Mestarina toimi Simo Aro. Rakennustyömaalla Knuuttilan isännän Heikki Reinin
ja Simo Aron kesken syttyi kova tappelu sakastin katon muodosta. Rein halu
si, että mallia otettaisiin Kristiinankaupungin kirkon kolmikulmaisesta katosta,
Arolla oli omat suunnitelmansa. Värikäs riitajuttu osoittaa, miten kappelilaiset
itse huolehtivat omin voimin ja omien taitojensa ja tietojensa mukaan kirkkonsa
rakentamisesta ja täydentämisestä. Lopputulosta katon muodosta emme tiedä.
Isonvihan ajasta kappelikirkko selvisi "Jumalan erikoisesta armosta” ilman
suurempia vaurioita. Parannuksia kuitenkin tarvittiin: ikkunat korjattiin, ja kirk
ko tervattiin 1722. Tilaa saatiin lisää, kun nimismies Juho Rein, talolliset Matti
Panula, Antti Filppula ja Jaakko Aro teettivät 1735 omalla kustannuksellaan
kirkon takaosaan lehterin. Siihen tuli kolme penkkiriviä. Seuraava suurehko uu
distus tehtiin 1759: seurakuntalaiset rakensivat uudet ovilla varustetut penkit ja
alttarikehyksen. Vielä 1774 lisättiin kirkkoon tilaa rakentamalla naisten puolelle
uusi lehteri.
Näiden korjausten ja uudistusten jälkeen kirkko oli "laitettu kauniiseen kun
toon”, kuten kappalainen Vamberg kirjoittaa, "eikä näyttänyt muuta puuttuvan
kuin, että kirkko valkaistaisiin maalauksilla paikoista, jotka sitä vaativat”. Lähes
sata vuotta palvelleeseen kirkkoon ei kuitenkaan enää maalauksia tehty.1
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Rakennustyömaalla syntyi tappelu Aron ja Reinin välillä
Ajan olojen kuvauksena tappelua kannattaa esitellä tarkemminkin. Tappelua
puitiin käräjillä perusteellisesti vasta kolmen vuoden kuluttua 1707, jolloin
riidan syyksi osoittautuivat lähinnä erimielisyydet Simo Aron rakennusmestarin
taidoista ja sakastin katon muodosta. Todistajalausunnon mukaan Rein olisi
halunnut tehdä sakastiin kolmikulmaisen katon samaan tapaan kuin Kristiinan
kirkon sakastin katto, mitä taas Aro ei hyväksynyt. Nyt Rein, joka oli tullut aamul
la aikaisemmin työmaalle ja katsellut rakennusta tarkemminkin, huomautti, että
sakastin toinen seinä oli pitempi kuin toinen. Kun Aro väitti vastaan, Rein alkoi
nokkia mestariaan sanomalla, ettei tämä ”ymmärrä mitään tästä rakennuksesta ”
ja että ”irtolaismies Elias Heikinpoika osaa rakentaa samanlaisen katon kuin
Kristiinassa on ”. Heikki Rein toisti vielä, ettei Aro ymmärtänyt rakentamisesta
enempää kuin ”vanha eukko”ja hänen olisikin parempi jättää tehtävä Harjan
isännälle. Väittelyn jatkuessa Simo Aro haukkui Reiniä pyövelin sukulaiseksi,
minkä vuoksi tämä vastasi hänellä olevan ”kauniita pappeja ” suvussaan, "mut
ta Aron lanko oli pyöveli, joka löi kaksi ihmistä kuoliaaksi ” tarkoittaen Aron
lankoa, pari vuotta aikaisemmin taposta mestattua Matti Sihtolaa. Tähän Simo
Aro vastasi paholaisen tulleen ja vallanneen Reinin ja käski Reinin lähteä pois,
tai hän löisi "niin, että hänet viedään kelkalla pois ”. Käsky ei tehonnut, sillä
Aron nähtiin lyövän seipäällä viisi iskua, "jolloin seiväs katkesi, mutta Rein ei
kaatunut”. Iskut osuivat hartioihin ja rintaan niin, että "veri oli valunut, eikä
välskäri voinut taata hänen paranevan
Aro hyökkäsi Reinin kimppuun "karkein haukkumasanoin sekä kovilla lyönneillä
ja iskuilla ” niin, että Rein kertomansa mukaan ”makasi pitkän ajan sängyssä
ja maksoi huomattavan summan lääkärille ”. Riita osoittaa, että isännät olivat
omatoimisia, samoin se osoittaa kahden paikkakunnan mahtavimman talollisen
keskinäiset suhteet. Riidassa oli kysymys yhtä paljon asianosaisten arvovallas
ta kuin sakastin katostakin. Sakastin rakentamisesta emme kuitenkaan tietäisi
mitään, ellei mestari itse olisi intoutunut antamaan seipäällä selkäsaunaa
työnsä nokkijalle. Minkälainen riidalla rakennetusta sakastista tuli, pitikö Aro
oman päänsä vai tehtiinkö siitä kolmikulmaisine kattoineen samanlainen kuin
Kristiinan sakasti, ei ole tiedossa.
Käräjillä Juho Heikinpoika Rein vaati Simo Aroa maksamaan isänsä lääkärinpalkkioita, ajanhukkaa ym. yhteensä 176 taalaria 20 äyriä kuparia. Seuraavana
päivänä kuitenkin jo ikämiehiksi ehtineet Heikki Rein ja Simo Aro sopivat kirjal
lisesti "kristillisestä ja veljellisestä rakkaudesta ”, että kaikki riidat lopetetaan,
kun Aro maksaa 70 taalaria kuparia.
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Ristikirkko
Piispantarkastuksessa 1780 todettiin piispa Haartmanin johdolla, että kirkko
olisi rakennettava uudestaan. Asia otettiin esille 21.8.1780 pidetyssä Kauhajoen
kirkonkokouksessa, jossa päätettiin rakentaa kappeliin uusi tilava ristikirkko
hyvästä hongasta. Piirustukset päätettiin pyytää jalasjärveläiseltä Köykän talon
pojalta Salomon Simonpoika Köhlströmiltä, joka tuohon aikaan asui Ilmajoella
Ojanperän torpparina. Salomon Simonpoikaa kehotettiin tekemään piirustus
"suunnilleen pitäjän emäkirkon mukaiseksi, kuitenkin tilaa suhteessa tämän kap
peliseurakunnan kokoon, joka nyt on n. 1200 henkeä, sekä laatimaan materiaali-ja
kustannusehdotus”.

Salomon Simonpoika Köhlströmin suunnitelma Kauhajoen kirkoksi
1780. Kansallisarkisto, RVA, rak. piirr. fol. 44 2D 21/3. Uudelleen piir
tänyt Marjaleena Koivisto.
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Kirkko olisi tehtävä puusta: paikkakunnalla oli ”hyvää ja kypsää honkaa”, jota
vesistöjen puutteen takia ei juuri koskaan voitu viedä merikaupunkeihin, vaan ta
vallisesti se ”vanheni ja lahosi metsään” . Puukirkkoon olivat siis aineet olemassa,
kun taas kivikirkon teko olisi tiennyt kokouksen mielestä perikatoa.
Köhlström oli siis ottanut suunnitelmansa lähtökohdaksi Ilmajoen kirkon,
joka oli rakennettu v. 1764-1765. Kauhajoen kirkko oli kuitenkin esikuvaansa
pidemmälle kehitelty ja uudenaikaisempi, sillä sen kaikki kulmat oli viistetty,
kun emäkirkossa olivat vain ulkokulmat viistettyjä sisäkulmien ollessa suoria.
24-kulmaisen kirkon suuntaviivoja Köhlströmillä oli ollut mahdollisuus saada,
vaikkapa Kuortaneen 1777 valmistuneesta kirkosta.
Tukholman intendenttikonttorissa ei Köhlströmin piirustuksia hyväksytty,
koska "suunnitelma monien katkaistujen kulmien takia ei ole kyllin luja toteu
tettavaksi”. Virasto lähetti rakentajille omat tasavartisen ristikirkon piirustuksen
sa. Kumpiakaan piirustuksia ei toteutettu, vaan kirkosta tehtiin Köhlströmin ja
intendenttikonttorin suunnitelmien välimuoto, joka oli lähempänä alkuperäistä
Köhlströmin piirustusta kuin sen vastaehdotusta. Sen todistaa mm. Carl Peter
Hällströmin kirkosta tekemä tuschilaveeraus kesältä 1794.
Kauhajoen neljäs kirkko rakennettiin v. 1782-1783 suunnilleen samalle pai
kalle, jossa karttapiirrosten mukaan vanhat kappelikirkotkin olivat olleet ja jossa
Kauhajoen kirkko on tänäkin päivänä. Kauhajokelaisten voimat eivät kuitenkaan
riittäneet rakentamaan kirkkoa valmiiksi yhdellä kertaa. Kappelilaiset olivat osal
listuneet toistakymmentä vuotta aikaisemmin emäkirkon myös rakentamiseen ja
1780 sekä uudelleen 1804 sen maalaamiseen. Oman kappelin tapuli ja kappalai
sen pappila tehtiin niin ikään 1700-luvun lopulla. Uusi kirkko vuorattiin vasta
1797 ja maalattiin 1805 sekä sisältä että ulkoa. Ulkoseinät maalattiin punaisik
si. Sisämaalauksen teki sen ajan arvostetuin kirkkomaalari oululainen Mikael
Toppelius.2

Oskar Blomstedtin kuvaus ristikirkosta
”.K irkko oli sisältä koristettu maalauksilla. Maan mainio maalarimestari Toppelius
oli pannut parastaan. Varsinkin helvetin kuva oli hyvin luonteva. Kun sitä hetkisen
katseli, muuttuivat liekit eläviksi, ja niiden keskelle ilmaantui paholaisen kam
mottava haahmo. ” Aiheellisesti, joskin vähän liioitellen, sama kirjailija ylistää
kirkon kannetta ja komeutta kertoessaan, ettei ”matkustavien herrojen mielestä
koko Suomessa ollut kuin kaksi kirkkoa, jotka vetivät sille vertoja ”. Vieläpä ”usein
naapuripitäjistä asti oli tultu kirkon kauneutta ihailemaan ”.
(Oskar Blomstedt: Kapina Kauhajoella)
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Kellot ja kellotapulit
Kauhajoen ensimmäinen kirkonkello hankittiin jo vanhan kappelituvan aikana.
Vuonna 1798 laaditun inventaarioluettelon mukaan kirkossa oli tuolloin kolme
kelloa, joista kooltaan keskimmäisessä oli merkintä "valettu v. 1638 Jiirgen
Peetersseniltä”. Toisten tietojen mukaan ensimmäinen kello hankittiin kuiten
kin vasta v. 1683. Isonvihan jälkeen pidettiin ensimmäinen inventaario v. 1724,
ja silloin Kauhajoen kappelissa oli kaksi kelloa, todennäköisesti molemmat jo
ennen miehitysaikaa hankittuja. Kolmas kello ostettiin 1725; ja siihen kaivettiin
kirkonisännän Taavetti Laurusen nimi.
Kirkonkelloja soitettiin tapulista. Kauhajoen ensimmäisen kellotapulin ra
kentaminen 1693 liittyy kappelin ja emäseurakunnan välisiin kiistoihin, jotka
koskivat kappeleiden osallistumista Ilmajoen kirkon rakennus-ja korjaustöihin.
Vuonna 1692 Ilmajoella harkittiin tapulin ja hautausmaan kunnostusta, mikä ei
lainkaan miellyttänyt kauhajokelaisia. He pyrkivät eroon emäkirkon töistä aloit
tamalla omat rakennushankkeet. Kauhajokelaiset pyysivät kihlakunnanoikeudelta
todistusta siitä, että "tapulirakennus on heille välttämätön”, ja ilmoittivat aiko
vansa hakea tuomiokapitulilta vapautusta emäkirkon vastaavasta työstä. Samassa
yhteydessä kappelilaiset valittivat, "ettei heidän hautausmaahansa voinut haudata
kappalaisen todistuksen mukaan kuin 1 kyynärän syvyyteen". Töitä oli siis omas
sakin kappelissa tarpeeksi. Kun ilmajokelainen lautamies Simo Tuomaanpoika
tuli Kauhajoelle "Pyhän Andreaan aikaan” (30.10.1692) kutsuakseen miehiä
emäkirkon kellotapulin rakennustöihin, he olivat jo "ajamassa kiviä ja värkkejä
uuden kellotapulinsa rakentamiseksi”.
Kauhajokelaiset rakensivat tapulinsa v. 1693. Se ei kuitenkaan pelastanut heitä
osallistumasta myös emäkirkon tapulin rakentamiseen.
Ensimmäistä tapulia ei taidettu rakentaa kovin hyvin, sillä jo 1735 kauhajo
kelaiset rakensivat uuden tapulin, joka maalattiin punaiseksi. Tämäkään tapuli ei
ollut kovin pitkäikäinen, sillä kun kirkolle hankittiin 1772 uudelleen valettu suuri
kello, tarvittiin myös uusi tapuli. Se rakennettiin seuraavana vuonna 1773. Uuden
tapulin pohja-ala oli 16 x 16 kyynärää ja korkeus kivijalasta kattoon 12 kyynärää.
Sen alakerrassa oli neljä pientä kylmää kamaria. Tapuli vuorattiin laudoilla ja
maalattiin punamullalla, paitsi luukut öljyvärillä.3

Hautausmaa ja kirkon ympäristö
Kauhajoen kirkko ja kirkkotarha, hautausmaa, ympäröitiin vahvalla puuaidalla
ilmeisesti jo 1600-luvulla, mutta viimeistään v. 1704, jolloin kappelin asukkaat
päättivät rakentaa uuden "kirkonpalkin”. Työ jaettiin 57 talon ja uudistilan kes
ken siten, että jokaisen osalle tuli palkin rakentamista 3 kyynärää ja 3 korttelia,
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yhteensä 76 syltä. Vuonna 1739 seurakuntalaiset rakensivat jälleen ”kirkonpalkin” laudasta ja maalasivat sen punaiseksi. Aidasta tulikin niin onnistunut, että
Kurikassa papit yrittivät saada riitelevät isännät rakentamaan oman kirkkotarhansa ympärille samanlaisen, sillä Kauhajoen ”kirkonpalkki” oli rakenteeltaan
yksinkertainen ja helppo tehdä.
Myös v. 1783 rakennettu ristikirkko ympäröitiin hirsiaidalla. Kirkkomaalle
päästiin pienen 6 x 6-kyynäräisen paanuilla katetun porttihuoneen, "uukongin”
kautta. Aivan kirkon läheisyydessä toisella puolen maantietä oli vielä pieni pi
täjäntupa.
Oman leimansa Kauhajoen kirkonseudulle antoivat kirkkotallit, joita pitkä
matkaiset kappelilaiset rakensivat viimeistään 1700-luvun jälkipuoliskolta lähti
en. Jumalanpalvelus saattoi kestää tuntikausia, ja siksi ajaksi hevoset tarvitsivat
suojan. Kirkkotalleja voitiin käyttää myös tilapäisinä yöpymispaikkoina kirkolla
käytäessä.4
Kovin turvallisia eivät haudat olleet, sillä ne voitiin avata vähin äänin, kuten muu
an Vappu Tuomaantyttären lapsen hautaus osoittaa. Kokon talon palveluksessa
ollut Vappu oli synnyttänyt 1699 oman kertomansa mukaan kuolleen lapsen ja
kätkenyt ruumiin sänkyynsä. Kaksi päivää myöhemmin hän vei lapsen kirkkotarhaan, ”avasi mullan, johon ruumis oli äskettäin haudattu ja pani lapsenruumiin
siihen ”. Kaikki tämä tuli ilmi vasta 13 vuoden kuluttua v. 1712. Vielä 1800-luvun
puolellakin kirkonkokous huomautti, että hautoja kaivetaan liian mataliksi ja lii
an lähelle kirkon perustuksia. Joskus taas haudat jätettiin kokonaan peittämättä,
jolloin kirkkoväärti uhkasi suorittaa työn laiminlyöjän kustannuksella.

Pappilat
Kauhajoen ensim m äinen vakinainen kappalainen Sigfrid H enrikinpoika
Albilacovius raivasi vuoden 1635 paikkeilla ”kylän metsästäjä maasta” n. 2 tynny
rinalaa peltoa sekä teki siihen ”kylänmiesten suostumuksella” rakennukset. Tästä
kirkon läheisyyteen raivatusta Ostomaasta sai alkunsa myöhemmin moninkertai
seksi kasvanut Kauhajoen pappila. Ensimmäinen laajennus kappalaisen nautin
toihin tuli, kun kauhajokelaiset ostivat 40 kuparitalarilla pappinsa toimeentulon
parantamiseksi Pukkilan talosta Paholuoman suusta niittyä ja metsämaata.
Vuonna 1677 kappalainen Jakob Haustramnius osti kappelilaisten yhteismetsästä
Kokon ja Yrjänäisen talojen väliltä metsämaata, josta sai alkunsa Äijälän tila. Sen
hankintaan Haustramnius käytti 100 talaria kirkon ja 112 talaria omia rahojaan.
Äijälän ja Ostomaan sekä sillä olevat rakennukset omisti Haustramnius, jolta seuraa
ja ne aikanaan lunasti. Vasta 1780 Nathanael Vamberg myi pappilansa kappelille.
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Äijälän tiluksia 1753. Vaasan maakunta-arkisto

Vuonna 1690 Kauhajoen kappeli hankki kappalainen Jakob Haustramniukselle
virkataloksi Kauran 1/3 manttaalin kruununtilan. Haustramnius kuitenkin valitti,
että Kaura oli liian kaukana ”3/4 peninkulman päässä kirkosta ja hänen täytyisi
matkustaa kahden joen yli suuressa vaarassa syksyisin ja keväisin päästäkseen
kirkkoon” . Epäkohdan korjaamiseksi kappalainen esitti, että hänelle tnyön-
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nettäisiin Kauran sijasta virkataloksi joko Turjan 1/4 manttaalin kruununtila
tai samankokoinen Enon kruununtila. Lautakunta myönsi Kauraa koskevan
huomautuksen aiheelliseksi ja piti samalla sekä Turjaa että Enoa virkataloksi
sopivana. Kappalainen sai luvan jatkaa virkataloasiansa ajamista maaherralle,
joka vahvisti Enon kappalaisen puustelliksi. Haustramnius jätti sen toistaiseksi
lampuodin viljeltäväksi.
Kauhajoen kappalaiset asuivat Ostomaan pappilassa lähellä kirkkoa vielä sen
kin jälkeen, kun Enosta oli tullut kappalaisen virkatalo ja sinne oli rakennettu
kelvollinen pappila. Kappalainen Henrik Hidenin apulaisista Tuomas Rivinus asui
Enossa, samoin Hidenin vävy Nathanael Vamberg, kunnes kappalaiseksi tultuaan
muutti kirkolle. Äijälän numeroon kuuluneelle Ostomaan palstalle rakennettiin
uusi virkatalo 1793-1796.5

Lukkarin puustelli
”Heti kun Kauhajoella on ollut vakinainen pappi, heillä on myös ollut lukkari, mut
ta ei mitään lukkarin asuntopaikkaa tai tolppaa.” Näin kirjoittaa pastori Nathanael
Vamberg kappelinsa historiikissa 1760-luvun puolivälissä. Ensimmäiset tiedot
Kauhajoen lukkarista ovatkin jo vuodelta 1653, mutta virkataloa ei siis ollut vielä
sataa vuotta myöhemminkään.6
Ennen isoavihaa lukkarit näyttävät asuneen pappilassa tai aivan sen lähellä,
sillä lukkarit on merkitty hyvin usein Äijälän asukkaiksi. Toimeentulonsa turvaksi
lukkarit vuokrasivat maata talollisilta.
Viimeistään 1730-luvun alkuvuosina lukkari muutti Knuuttilan torppariksi, sillä
Nathanael Vamberg kertoo, että "nykyisen lukkarin isä on Knuuttilan tilan maal
le, ei kovin etäälle kirkosta maanomistajan luvalla rakentanut itselleen tarpeelli
set huoneet ja raivannut niiden lähelle muutaman pellon ja hänellä on ollut myös
saman tilan takamaalla tarpeeksi luhtaa, josta kaikesta nykyinen lukkari (Martti
Jaakonpoika) maksaa maanomistajalle, minkä he keskenään voivat sopia”. Lukkarin
raivaama pelto oli 1752-1769 tehdyn kartan mukaan kirkosta vähän lounaaseen tien
länsipuolella. Knuuttilan toippareina lukkarit asuivat isoonjakoon saakka.
Kappalainen Nathanael Vamberg piti lukkarin puustellin puuttumista suurena
epäkohtana ja toivoi, että isossajaossa seurakunta luovuttaisi jonkin sopivan
maan lukkarin virkataloksi, jotta lukkarin ei tarvitsisi olla torpparina ja jättää
velvollisuuksiaan täyttämättä, "erittäinkin tuon perin tärkeän lasten opetuksen”.
Isossajaossa lukkarin pelto näyttääkin siirtyneen kappelin omistukseen, jolloin
myös torpparisuhde Knuuttilaan päättyi. Ruotsin vallan päättyessä Kauhajoen
kappelin lukkarilla oli hallussaan puustelli lähellä kirkkoa tien toisella puolella.
Siinä oli kaikki asiaan kuuluvat rakennukset.7
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KIRKON TYÖNTEKIJÄT JA HALLINTO
Papit
Ensimmäinen vakituisesti Kauhajoella asunut pappi oli Sigfridus Henrici
Albilacovius, joka oli Ilmajoen pitäjänapulainen, mutta kauhajokelaiset pitivät
häntä omana kappalaisenaan. Valtakirjan kappalaisen virkaan Sigfrid Albilacovius
sai 1638. Sitä ennen kauhajokelaiset olivat jo 1635 myöntäneet papilleen parin
tynnyrinalan viljelyksen, Ostomaan, mikä osoittaa, että Albilacoviusta pidettiin
kappelin ”omana pappina” jo ennen virallista nimitystä.
Pappien palkkaus
Kauhajokelaiset osallistuivat 1600-luvulta alkaen sekä emäseurakunnan pappien
että oman kappalaisensa palkkaukseen. Pääosan palkastaan papit saivat viljana,
mutta sen lisäksi seurakuntalaiset maksoivat erilaisia toimitusmaksuja ja ns. pikkukymmenyksiä, kirkkoherralle enemmän kappalaiselle vähemmän.
Kauhajokelaisilla näyttää olleen pyrkimys saada Sigfrid Albilacoviuksesta ja
hänen jälkeläisistään kappeliin vakituinen pappissuku, sillä 1655 käräjillä vah
vistettiin hänen leskelleen ikuinen nautintaoikeus pappilaansa. Tavoite ei aivan
heti toteutunut, sillä Herra Sigfridin kuollessa Jaakko-poika oli vielä koululainen.
Kappelia hoidettiinkin kymmenisen vuotta Ilmajoelta käsin.
Suvussa periytyvä virka oli kappelin asukkaille taloudellisesti edullinen, ja sitä
toteutettiin aina, kun oli mahdollista. Niinpä kappalaisen virassa Jacobus Sigfridi
Albilacovius, joka sittemmin käytti nimeä Haustramnius eli Kauhajokelainen ”seurasi isäänsä 1674” . Käytännössä Jaakko Haustramnius oli palvellut Kauhajoella
jo lähes kymmenen vuotta, ennen kuin hänet nimitettiin kappalaiseksi.
Jaakko Haustramnius edusti mahdollisimman täysiveristä puhdasoppisuuden
ajan pappia. Häntä voidaankin pitää köyhän kappelin kirkkoruhtinaana, joka ajoi
erittäin tarmokkaasti myös omia taloudellisia etujaan. Haustramnius ei ollut kui
tenkaan vain pappilan isäntä, vaan myös seurakuntansa paimen, sanan varsinai
sessa merkityksessä. Hän aloitti 1691 Kauhajoen kappelin väestökirjanpidon, ns.
historiakirjat, joiden alkulehdille hän merkitsi muistiin varhaisimmat Kauhajoen
kappelia koskevat tiedot. Tätä ennen Kauhajoella ei ollut minkäänlaisia kirkon
kirjoja. Hautramniuksen vaikuttava ja värikäs kausi kauhajokelaisten pappina
kesti 33 vuotta, kunnes hän 1698 muutti Lapuan kirkkoherraksi.
Kauhajoen "köyhällä” kappelilla oli onni saada useita pitkäaikaisia ja tar
mokkaita kappalaisia. Heistä kaikkein pisimpään palveli Henrik Hiden, jonka
ura kesti 57 vuotta. Hiden tuli Kauhajoelle nuorena pappina 1709 ja avioitui
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seuraavan vuonna - varmasti kauhajokelaisten huojennukseksi - edeltäjänsä
Mathias Nervanderin lesken Catarina Thelinin kanssa. Avioliitosta syntyi mm.
tytär Helena, josta sittemmin tuli Haapajärven kappalaisen Thomas Gananderin
vaim oja kansanrunoudentutkija Kristfrid Gananderin äiti.

Papin pikkukymmenykset
Kauhajokelaiset maksoivat omalle kappalaiselleen muun palkkauksen lisäksi ns.
pikkukymmenyksiä: “yhtä ja toista, kuinka kukin voi ja haluaa antaa Joulun
aikana pappi sai palan lihaa, leivän ja pari kynttilää, keväällä juuston ja vasikannahan. Kesällä pappilaan tuotiin voita ja syksyllä villoja, pellavia, hamppuja,
humaloita ja kaalia sen mukaan, mitä kullakin riitti annettavaksi. Isännän tai
emännän kuoltua sai kappalainen “laulusta lam paan’’, lapsen kuoleman jä l
keen 24 äyriä rahaa. Sairaskäynneistä ja pitäjällä liikkumisesta pappia palkittiin
kunkin varallisuuden ja anteliaisuuden mukaan. Vihkiparit pitivät kappalaisen
villasukissa ja itselliset tekivät pappilaan pari päivätyötä vuodessa tai maksoivat
24 äyriä rahaa.

Hidenin tullessa kappalaiseksi oli suuri Pohjan sota juuri kääntymässä tappiolli
seksi ja isonvihan aika lähestymässä. Useimmat Pohjanmaan papit hakivat turvaa
Ruotsista, mutta Hiden pysyi kotimaassa osoittaen näin vaikeuksienkin keskellä
korkeaa työmoraalia. Hän olikin jonkin aikaa koko Ilmajoen seurakunnan ainoa
pappi.
Hidenin harrastuksiin kuului kansanperinteen, erityisesti sanaston keruu.
Turkulaisena hänen olikin varmasti nautinnollista selvitellä täkäläistä leveää ja
vokaalivoittoista kielenpartta. Hiden keräsi Kauhajoella kuulemiaan sanoja vih
koon, joka myöhemmin joutui hänen tyttärenpoikansa Kristfrid Gananderin ja
tämän opettajan, aikansa etevimmän suomalaisuuden tutkijan Henrik Gabriel
Porthanin käsiin. Hidenin ja hänen ensimmäisen apulaisensa Tuomas Rivinuksen
aikana aloitettiin Kauhajoen omat rippikirjat.
Pitkän uransa aikana Henrik Hiden palkkasi itselleen kaksi apulaista. Näistä
jälkimmäinen, Nathanael Vamberg, avioitui 1756 Hidenin leskeksi jääneen ja
takaisin Kauhajoelle muuttaneen tyttären Helenan kanssa. Liitto oli kappelille
edullinen: Vambergista tuli käytännössä Kauhajoen kappalainen "sitten kun oli
määrättyjä eläke-ehtoja ja kaikkia kappalaisen palkkaetuuksia vastaan ottanut
kantaakseen koko viran ja taloudenhoidon taakan 83 vuotta vanhalta, voimatto
malta apeitaan Herra Henrik Hideniltä”.
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Apulaisena ollessaan Varnberg kirjoitti Kauhajoen kappelin historiikin. Historia
Sacelli Cauhajoki sisältää tietoja kirkoista, pappiloista ja papeista, lukkareis
ta ja lukkarien asumisesta sekä pääpiirteet Kauhajoen 1760-luvun asutukses
ta. Kokonaisuudessaan historiikki muodostaa tärkeän ja mielenkiintoisen osan
Kauhajoen kappelin historiaa käsittelevästä aineistosta.
Seuraava kappalainen Anders Törnudd tuli Kauhajoelle vaaleilla valittuna ja
sitä seuranneen kilpailijan aiheuttaman "prosessin”, valituksen, jälkeen 1784.
Hänen ajaltaan on peräisin entistä huolellisempi väestökirjanpito. Rippikirjojen
ja perusteellisten historiakirjojen lisäksi Törnudd piti Länsi-Suomessa harvinaista
lapsiluetteloa, jota käytettiin ilmeisesti kinkereillä lasten lukutaitoa tarkkailtaes
sa.
Ruotsin vallan ajan viimeinen kappalainen oli Abraham Mellenius. Hänen
kappalaiskauteensa sisältyi Suomen sota, joka ei jättänyt koskettamatta myös
kappelin sielunpaimenta. Maisteri Mellenius oli omalta osaltaan ainakin myö
tätuntoisesti seurannut kauhajokelaisten kapinahankkeita ja joutui sen vuoksi
kärsimään myös seuranneen koston. Hänet vangittiin heinäkuun lopussa 1808 ja
marssitettiin nöyryyttävästä kuulusteltavaksi Turkuun. Sieltä hänet armahdettiin
takaisin hävitettyyn kappeliinsa vasta syyskuussa. Taloudellisiin vaikeuksiin,
palkkasaataviensa käräjöintiin sekä kirkon ja pappilan puutteeseen kyllästyneenä
Abraham Mellenius jätti Kauhajoen kappalaisen tehtävät ja muutti 1811 Limingan
pitäjän Lumijoen kappalaiseksi.8

Kauhajoen kappalaiset ja apulaiset:
Johannes Canuti Peldan
Sigfridus Henrici Albilacovius
Eskil Matinpoika Stutaeus
Jacob Haustramnius (ent. Albilacovius)
Henrik Gabrielinpoika Peldan
Mathias Nervander
Henrik Jacobi Hiden
Tuomas Rivinus
Nathanael Varnberg
Johan Erenius
Anders Törnudd
Jo sef Pahlman
Abraham Mellenius
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n. 1625-1635
n. 1635-1650
1652-1665
1674-1798
1698-1701 pitäjänapulainen
1701-1709
1709-1766
173 7-1747 Hidenin apulainen
1751-1781
1780-1784 Varnbergin apulainen ja
väliajan saarnaaja
1784-1803
1803- 1804 väliajan saarnaaja
1804- 1811

Lukkarit
Lukkarin tärkein tehtävä oli johtaa kirkossa veisuuta. Nimensä mukaisesti lukkari
toimi kellonsoittajana, ja 1700-luvun alkupuolelle asti hän lienee hoitanut myös
sittemmin vähtärille kuuluneet tehtävät. Lastenopetus kuului lukkarin toimenku
vaan 1700-luvun alusta lähtien.
Kauhajoella sanotaan olleen lukkari siitä lähtien kun vakinainen pappikin.
Ensimmäinen tunnettu lukkari on Juho Yrjönpoika, jota 1653 syytettiin käräjillä
vaimonsa murhasta. Juho vapautettiin syytteestä kuuden miehen ja yhden nai
sen valan perusteella. Juho Yrjönpoika on hyvin voinut olla lukkarina jo paljon
ennen mainittuja käräjiä, sillä ainakaan niiden jälkeen hän ei monta vuotta enää
lukkarina toiminut.

Kauhajoen lukkarit:
Juho Yrjönpoika
Sakari Tuomaanpoika
Olavi Jaakonpoika
Erkki Heikinpoika
Juho Pekanpoika Langius
Matti Niilonpoika
Jaakko Pertinpoika
Martti Jaakonpoika
Heikki Martinpoika
Hans Hellman
Carl Magnus Wallenströmin

n. 1650
n. 1657-1667
n. 1672-1686
n. 1686-1699
1699-1714 ainakin
1719-1722
1722-1750
1750-1766
1766-1802
1803- 1804 vt. lukkari
1804- 1811

Viimeistään vuodesta 1699 alkaen Kauhajoella oli lukkari, joka osasi lukea ja
kirjoittaa, mikä oli tehostuvan lastenopetuksen perusedellytys. Juho Pekanpoika
Langius toimikin opettajana, sillä 1705 piika Marketta Heikintytär määrättiin
maksamaan lukkarille 10 kuparitalaria "opetuksesta, jota hän (lukkari) oli antanut
ylösrakennukseksi kristinopissa”. Marketta ei ollut opetuksen vastineeksi pal
vellut lukkarilla koko kesää, kuten oli sovittu, mutta oli silti saanut parin kenkiä,
jotka hänen nyt oli myös maksettava.
Myös monet Kauhajoen lukkarit palvelivat Kauhajokea pitkään ja tunnolli
sesti. Tehtävät saattoivat siirtyä myös isältä pojalle, samalla kun ne koko ajan
monipuolistuivat ja lisääntyivät. Jaakko Pertinpoika johti virrenveisuuta ja opetti
lapsia lukemaan lähes kolmekymmentä vuotta 1722-1750. Häntä seurasi poika
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Martti. Piispa Brovallius luki vaalia vahvistaessaan Martti Jaakonpojan ansioksi,
että tämä oli asettanut takuun hänen hoitoonsa uskottavista kirkon varoista ja
todistanut osaavansa "jotenkin kirjoittaa” sekä osoittanut ymmärtävänsä "jonkin
verran” ruotsia ja oli luvannut vielä parantaa kielitaitoansa. Kaikki taidot olivat
lukkarinammatissa tarpeellisia.
Kauhajoen lukkarit ovat jääneet asiakirjoihin lukutaidon edistäjinä. Heikki
Martinpoika, joka patronyymistaan huolimatta ei ollut edellisen lukkarin poika,
tuli tunnetuksi myös kapakanpitäjänä. Harrastuksestaan hän sai piispa Haartmanin
erityisnuhteet. Virkansa lukkari kaikesta huolimatta hoiti, koskapa hän pysyi luk
karina kuolemaansa asti vuoteen 1802.9

Kirkonpalvelijat ja päätösvalta
Kappelin hoitamiseen tarvittiin muitakin kuin pappejaja lukkareita. Kirkonisännän
eli kirkkoväärtin ensisijainen ja tärkeä tehtävä oli huolehtia kirkon taloudesta.
Siksi isännäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman luotettavia talollisia, jotka ko
van paikan tullen voivat sijoittaa vaikka omia varojaan kirkon hyväksi. Tilinpidon
vuoksi kirkkoväärtin oli välttämätöntä osata ainakin auttavasti laskea ja kirjoittaa,
vaikka kirjalliset työt voi jättää myös papin tehtäväksi. Vanhimpina aikoina maksettiinkin palkkaa sekä kirkkoväärtille että kirkonkirjurille, ts. papille, 4 -6 taalaria
vuodessa. Vastuu kuului kuitenkin aina kirkonisännälle, jonka talousmiehentaidot
punnittiin erityisen huolellisesti piispan-ja rovastintarkastuksissa.
Kappelituvan ja kirkon rakentaminen sekä kellojen ja muun irtaimiston hank
kiminen vaativat varoja, vaikka talkootyö ja lahjoitukset kattoivatkin huomatta
van osan menoista. Kirkon tulot muodostuivat monista erillisistä maksuista ja
suorituksista. Välttämättömiin menoihin, kuten viinin ja öylättien ostoon, kruunu
antoi viiniviljaa tai viinirahaa. Seurakuntalaisilta kerättiin kolehteja ja kynttilöitä,
kello-, paari-ja multarahoja sekä viinirahaa ja sakkomaksuja.
Kappelin tuloista muodostettiin jo varhain kolme kassaa: kirkonkassa, viinikassa ja köyhäinkassa. Suurin niistä oli kirkonkassasta. Siitä muodostui vähitel
len "rahalaitos”, josta hyötyivät niin varkaat kuin lainantarvitsijatkin. Varkaiden
varalta raha-arkku olikin lujasti lukittuja raudoitettu.
Kirkon tilien hoito oli työlästä puuhaa, sillä rahan arvo vaihteli ja yhtä aikaa
oli käytössä monenlaista rahaa. Toisaalta kirkkoväärtin palkka ei ollut kovin
suuri verrattuna siihen vastuuseen, mikä talouden kunnossapidosta aiheutui.
Kirkonisännät vaihtuivatkin usein. Pitkäaikaisin kirkkoväärti Juho Juhonpoika
Rein huolehti kuitenkin kappelin taloudesta vuodesta 1748 aina 1780-luvun alku
vuosiin asti. Hän ajoi tarmokkaasti mm. Äijälän ja Enon rajojen tarkistusta sekä
valvoi kappelin etuja isonjaon aikana.
Lukkarin tehtävien lisääntyessä tarvittiin uusi kirkonpalvelija, vähtäri, jota
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kutsuttiin myös unilukkariksi, väkkäriksi tai kirkonvartijaksi ja 1800-luvulla sun
tioksi. Vähtärin pääasiallinen tehtävä oli herättää pitkällä ruokokepillä tökkimällä
kesken jumalanpalvelusta nukahtaneet seurakuntalaiset; siitä nimitykset väkkäri
ja unilukkari (kyrkoväckare tai -vächtare). Samalla hän voi tarkkailla, miten
jumalanpalveluspakkoa oli noudatettu. Viimeistään 1800-luvun alusta vähtärin
tehtäviin kuului hautausmaan hoito sekä kellojen soitto, silloin kun vuorossa ollut
talo ei siitä huolehtinut.
Kauhajoen kappelin tärkeimmät asiat päätettiin Ilmajoen seurakunnan pitä
jänkokouksessa. Paljon oli kuitenkin sellaisia asioita, jotka voitiin käsitellä ja
päättää oman kappelin kirkonkokouksessa. Niitä pidettiin jumalanpalveluksen
jälkeen kirkossa pari kertaa vuodessa. Puhetta johti kirkkoherra.
Kauhajoen kirkonkokouksista on pidetty säännöllisesti pöytäkirjaa vasta vuo
desta 1804 lähtien, mutta kokouksia on pidetty jo paljon aikaisemminkin. Niistä
on kuitenkin säilynyt vain yksittäisiä pöytäkirjoja.
Kirkonkokouksessa käsiteltiin mitä moninaisimpia asioita. Yhdessä järjestet
tiin köyhäinhoitoja lastenopetus, sovittiin penkkijärjestyksestä ja hautasijoista
sekä valittiin viranhaltijat ja luottamusmiehet. Myös kirkon uudisrakentaminen ja
rakennusten kunnostusasiat vaativat kaikkien kappelilaisten myötävaikutusta.
Kuudennusmiehet eli seksmannit olivat kirkon luottamusmiehiä, joita varhaisimpina aikoina oli yksi jokaisessa kylässä, Kauhajoella siis kaksi. Kylien
lukumäärän kasvaessa myös seksmanneja tarvittiin enemmän. Kuudennusmiesten
tehtävänä oli mm. auttaa papinmaksujen kannossa ja valvoa seurakuntalaisten
käytöstä.
Kirkon asioita käsiteltiin myös kinkereillä, vaikka niiden tärkein tehtävä olikin
toimia lukutaidon ja kristinopin kuulustelutilaisuuksina. Mm. luottamusmiesten
valintoja ja lastenopetusta oli kuitenkin hyvä pohjustaa kinkeripöydän ääressä.
Paikallista päätöksentekoa seurasivat tuomiokapituli ja tuomiorovasti. Ylimpänä
valvoi Turun piispa.10

KIRCKO-LAIN JA ORDNINGIN MUKAAN
Puhdasoppinen komento
Ruotsi-Suomen kirkollisessa elämässä erityisesti 1600-luku tunnetaan luteri
laisen puhdasoppisuuden aikana, mutta sen vaikutukset näkyivät voimakkaina
vielä 1700-luvun päättyessäkin. Puhdasoppinen kirkko piti tarkasti silmällä
seurakuntalaisten maallista ja hengellistä vaellusta. Oikeana pidetyn ja pappien
saarnaaman elämäntavan rikkojia nuhdeltiin ja rangaistiin vuoden 1686 ”Kircko
Lain ja Ordningin” mukaan, mutta joskus uppiniskaisimmat saatettiin vastaamaan
teoistaan käräjille asti.
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Penkkijärjestys 1759
M iesten p u o li

N aisten p u o li
K uorin takana
1.
2.
3.
4.

Aro, A la -K o ski
M o lem m a t H arjat, N um m ijärvi, Ikkeläjärvi
F ilppula, Turja
K aura, H avunen, K önnö

1. Aro, A la-K oski, M öykky
2. Ikkeläjärvi, N um m ijärvi, N irva, Ä ijä
3. P appilan rengit, K äsityöläiset, vähtäri

Suuren käytävän vieressä
5. P apin rouva j a täm än seurue
4. Vierailevat säätyläiset
6. K nuuttila, K antti
5. K nuuttila, Kantti, jo k a oli o stanut paikan
7. M arttila, M attila, m olem m at K okot
6. P anula, Yli-Koski, H avunen
7. Yli-H arja, M arttila, M attila
8. P anula, Yli-Koski, Ikkelä
9. Yrjänäinen, Y li-ja A la-P ukkila
8. Ikkelä, Yli- j a A la-P ukkila, L aurunen
10. Seppänen, m o lem m a t K orhoset, R auska
9. F ilppula, A la-H arja
11. R ahko, K aarlela, H alko, K eturi
10. Yrjänäinen, Y li-ja A la-H eikkilä, K orhoset
12. Yli- j a A la-H eikkilä, Frantti, Kyyny, Ju o n i
11. K aarlela, R ahko, H alko, K ohtu
13. N irva, Laurunen, E no
12. M o lem m a t K okot, Kyyny, K önnö, P uska
14. P antti, Laturi, Ikkelä
13. Seppänen, R auska, P iipari, Ju o n i
15. K alalahti, N um m iko ski I, P iipari, K iviluom a
14. K aura, F rantti, Turja, K uutti
16. K auhajärvi, K ohtu, A ijö, Teevahainen
15. P antti, Kalalahti, Laturi, K auhajärvi
1 7. Sorvari, Toivakka, K äyrä, R ahikka
16. Sorvari, N um m ikoski I, K iviluom a, K äyrä
18. Puska, K oivuniem i, K uutti, N um m ikoski I
17. Pentilä, K oivuniem i, N um m ikoski II, R ahikka
19. M uurahainen, Tarkka, Vakkuri, Uuro
18. -19. S otilaat
20. K äsityöläisten vaim ot, lukkarin j a vähtärin vaim ot
20. Tarkka, Uuro, M uurahainen, Vakkuri
21. Sotilaiden vaim ot
22. Ja kam atta
21. Jakam atta, käytetään y h te ise sti
23. Ja kam atta
22. Jakam atta, käytetään y h te ise sti
L ehteri
1. K nuuttila, P anula, A ro
1. K nuuttila, Panula, A ro
N ä m ä talot ova t rakentaneet lehterin itse j a sen vuoksi n iillä on oikeus tähän penkkiin.
2. K äytetään y h te ise sti
2. K äytetään y h teisesti
3. K äytetään y h te ise sti
3. K äytetään yh teisesti

Vanhin K auhajoelta sä ily n y t kristillinen p en k k ija k o on vuodelta 1759, jo llo in kirkkoon oli ju u r i tehty’ uudet
p e n k it j a lehteri. Sen m ukaan kauhajokelaiset istuivat kirkossaan edelläolevassa jä rjestyksessä . P aikkoja
ja e tta e s sa talon koko oli tärkein tekijä. M anttaaliluvultaan su u rim m a t ta lo t sa iva t etupenkit j a käytävän
p u o le ise t penkkisijat. Varsinkin m iesten p u o le lla sä ä n tö ä noudatettiin tarkasti. (KKA I C 2)

224

Kaikkein selvimmin puhdasoppisuus näkyi kirkossakäyntipakkona. Koko 1600luvun ajan, mutta virallisesti vuodesta 1687 alkaen seurakuntalaisten, jonkun
jokaisesta talosta, oli joka sunnuntai ja juhlapäivä tultava jumalanpalvelukseen.
Väki kutsuttiin kirkkoon kellojen soitolla, joka aloitettiin jo lauantai-iltana.
Sunnuntaina kellonsoitto alkoi pimeintä vuodenaikaa lukuun ottamatta aamu
kahdeksalta ja jatkui lyhyen tauon jälkeen jumalanpalveluksen alkuun klo 9:
ään saakka. Iltakellojen soitosta luovuttiin myöhemmin lähes kokonaan, sillä
kirkkoherra Salomon Hanneliuksen 1754 laatiman Ilmajoen seurakunnan järjes
tyssäännön mukaan ehtookelloja soitettiin enää vain juhlapyhien aattoina.

K ir k o s s a k ä y n tip a k k o
K ir k o s ta e i s a a n u t p o i s t u a k e s k e n ju m a l a n p a lv e lu k s e n ilm a n p a k o tta v a a s y y tä ;
s illo in k in o li h a ttu ta i la k k i j ä t e t t ä v ä m e r k ik s i p e n k ille . V u o n n a 1 6 8 1 p a s to r i
H a u s tr a m n iu s p i t i tu n n u s te tu n la u ta m ie h e n P e r tti K n u u tin p o ik a H a r ja n r u u m is s a a r n a a j a j ä t t i e v a n k e liu m in v ä h e m m ä lle , m is tä M a tti N iilo n p o ik a K n u u ttila p a n i
p a h a k s e e n . T o d is ta jie n k e r to m a n m u k a a n M a tti N iilo n p o ik a n o u s i k e s k e n s a a r n a n
p e n k is t ä j a m e n i v a im o n s a p e n k in lu o s a n o e n k u u lu v a s ti: ”K e u g e m u lg o s, m itä
m ä tä lä k u lte le m e R a ja k a u la n s a m a , k o s k a s u n n u n ta jn E w a n g e l iu m in p o i s iä tte th e n ”, j a lä h ti k ir k o s ta . T ä m ä j a m o n e t m u u t M a tti N iilo n p o ja n k ir k o s s a j a k ir k o n
u lk o p u o le lla a n ta m a t H a u s tr a m n iu s ta h a l v e n ta v a t la u s u n n o t k a ts o ttiin k ä r ä jillä
lo p u lta n iin r a s k a u tta v ik s i, e ttä h ä n e t tu o m ittiin p a p p is s ä ä d y n p r iv i le g i o n y m .
p e r u s te e ll a k u o le m a a n . M a a n a lk a e s s a p o l t t a a j a l k o j e n a lla M a tt i N iilo n p o ik a
e h ti liv a h ta a T u k h o lm a a n , m is s ä h ä n k u ite n k in p i a n k u o li.

Kirkossakäyntipakko alkoi pyhäaamuna kellojen soitosta ja jatkui jumalanpal
veluksen päättymiseen saakka. Tuona aikana ei kukaan saanut kulkea kirkon
ohi. Jumalanpalveluksesta sai olla pois vain pätevän syyn perusteella. Sellaiseksi
kelpasi esim. sairaus, kova pakkanen tai ylettömän pitkä matka, joka erityisesti
Kauhajoella pakotti joustavaan käytäntöön. Päntäneen taloista Uuron ja Talvitien
sekä Hyypän taloista Vakkurin, Muurahaisen ja Kangasniemen väet kävivätkin
1700-luvulla Isojoen kirkossa, vaikka kuuluivat Kauhajoen kappeliin.
Jokaisella seurakuntalaisella oli kirkossa oma paikkansa, joka oli määrät
ty yhteisesti laaditussa penkkijärjestyksessä. Siitä ei kukaan saanut poiketa.
Penkkijaossa oli tärkeintä, että miehet istuivat kirkossa pääkäytävän oikealla ja
naiset vasemmalla puolella. Sen lisäksi kaikilla taloilla oli oma penkkinsä, samoin
säätyläisillä ja heidän vieraillaan.
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Kauhajoen kirkkoon tehtiin penkkijako viimeistään 1680, mutta kaikesta päättäen
penkkisijat oli määrätty jo aikaisemminkin. Penkkijärjestykset aiheuttivat riitoja
ja vastaväitteitä, sillä kirkko oli 1600-ja 1700-luvun kauhajokelaiselle kuin toinen
koti, jossa istumapaikka osoitti haltijansa yhteiskunnallisen aseman.
Penkkijako oli silloin tällöin uusittava. Kun kirkko remontoitiin 1750-luvulla
ja sinne rakennettiin lehteri, se näkyi myös penkkijärjestyksessä. Seuraava suuri
muutos tehtiin 1784, kun ristikirkko valmistui. Siihen laadittu penkkijako aiheutti
kappelilaisten keskuudessa nurinaa: ”Kun penkkijako oli seurakunnalle luettu,
yksi ja toinen vaati jotakin muutosta tehtäväksi, mutta kun vaatimukset olivat
osittain laittomia, katsottiin, etteivät ne aiheuttaisi mitään muutosta suunnitel
maan, joka jo ennemmin oli esitelty ja jonka seurakunta oli silloin yksimielisesti
hyväksynyt.” Tyytymättömät ja omasta mielestään vääryyttä kärsineet osoitettiin
hakemaan oikeuksiaan seuraavilla talvikäräjillä.11

V u o d e n 1 7 8 4 p e n k k i ja o n tä r k e in u u d is tu s o li se, e ttä k ir k k o j a e t t i i n k o lm e e n ”v u o 
r o o n ’’ e li lu o k k a a n , j o l l o i n e n s im m ä is e n j a a r v o k k a im m a n v u o r o n p e n k k i r iv i t
o s o ite ttiin s ä ä ty lä is ille j a ta lo je n is ä n tä v ä ille , to is e n v u o r o n p e n k i t ta lo je n m u u lle
v ä e lle e sim . p o j i l l e j a ty ttä r ille s e k ä s o tila ille . K o lm a s v u o r o v a r a ttiin to r p p a r e ille ,
r e n g e ille , p i i o i l l e y m . E n s im m ä is e n v u o r o n p a i k a t s ija its iv a t k ir k o n k e s k io s a s s a
s e k ä a ltta r in j a s a a r n a tu o lin lä h e is y y d e s s ä , k o lm a n n e n v u o r o n p e n k k i s ij a t o liv a t
j o k a i s e n r is tis a k a r a n p e r ä llä . P ä ä k ä y tä v ä e r o tti e d e lle e n k in m ie s te n p u o l e n j a
n a is te n p u o l e n ; e te lä r is ti k u u lu i k o k o n a a n m ie h ille , p o h j o is r is t i n a isille .

Kirkonmenot ja uskonnollinen elämä
Jumalanpalvelus noudatti jo 1600-luvulla pääpiirteissään tuttuja muotoja.
Pitkienkin matkojen takaa tullut kirkkoväki hiljentyi omille paikoilleen viimeis
tään kellojen soidessa toista kertaa. Lukkari aloitti virren, ja seurakunta yhtyi
veisuuseen. Ennen isoavihaa virret veisattiin ulkoa, mutta viimeistään vuodesta
1724 lähtien lukkarilla oli virsikirja. Alkuvirren jälkeen seurasi kirkkokäsikirjan
mukainen papin johtama messu. Siihen kuului synnintunnustus, synninpäästö,
kunnia- ja kiitosvirsi, epistola, graduale, evankeliumi sekä uskontunnustus.
Paikallista väriä messuun ei voinut juuri sisältyä.
Saarnan piti tavallisesti kappalainen, mutta myös kirkkoherra vieraili kappe
liseurakuntien jumalanpalveluksissa. Varsinkin Salomon Hannelius kävi usein
Kauhajoella. Kirkkoherrojen vierailut tiesivät monessa tapauksessa joitakin uu
delleenjärjestelyjä, esim. opetuksen tehostamista, ja samalla lisärasitteita kappelin
asukkaille.
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Saaman päätyttyä oli kuulutusten vuoro. Vanhan tavan mukaan mm. avioliittokuulutus luettiin kirkossa kolmena sunnuntaina. Kirkollisten asioiden lisäksi
kuulutettiin seurakunnalle mitä moninaisimpia ajankohtaisia tiedotuksia. Lisäksi
saarnatuolista oli määräajoin toistettava tietyt kuninkaan päätökset ja säädökset,
kuten lepopäivän viettämistä koskevat rajoitukset ja avioliiton solmimisen edel
lytykset. Kuulutuksilla ihmisille opetettiin lait ja asetukset. Kun määräykset oli
kerran kirkossa kuulutettu, niitä piti myös noudattaa; tietämättömyyteen oli sen
jälkeen enää turha vedota.
Jumalanpalveluksen lisäksi kirkollisia toimituksia olivat mm. kaste, konfir
maatio, avioliittoon vihkiminen ja ruumiinsiunaus.
Vuoden 1687 kirkkoasetuksessa oli ankarat määräykset lepopäivän pyhittämi
sestä, kolmannen käskyn toteuttamisesta käytännössä. Sitä varten oli kirkossakäyntipakko, ja sen vuoksi hauskanpitoja työnteko olivat pyhäpäivinä, lauantaiilta mukaan luettuna, kiellettyjä. Vain välttämättömät talousaskareet sai suorittaa.
Erityisen tarkasti kirkko pyrki valvomaan, ettei mitään paheita, juopottelua tai
tappeluja, harrastettaisi pyhäpäivinä. Kun menneinä vuosisatoina joulua vietettiin
neljä päivää ja pääsiäistäkin nykyistä pitempään, syntyi pyhäpäivistä todellinen
vapaa-ajanongelma.
P ih la ja k ie h k u r a te r v a k u u r n a s s a
K a u h a jo e n p a p i t s u h ta u t u i v a t n o itu u s s y y tte is iin lä h in n ä o p e tta v a is e s ti. S y y tte e t
j o h ti v a t k i n v a in h a r v o in tu o m io ih in V u o n n a 1 7 0 6 j a 1 7 0 7 o li N is iu s A n tin p o ik a
Ä i j ä s y y t e t t y n ä t e r v a n p o l to s s a h a r j o i t t a m i e n s a n o i ta k o n s ti e n k ä y ttä m is e s tä .
N is iu s o li p a n n u t p i h la j a n o k s a k i e h k u r a n te r v a k u u r n a n p o h j a ll e “p a h a a s ilm ä ä
ta i n o itu u tta j a k a te u tta v a s ta a n ”. S e u r a u k s e n a o li 4 0 h o p e a m a r k a n s a k k o j a
k ir k k o r a n g a is tu s .

Puhdasoppinen kirkko taisteli kaikin voimin myös taikauskoa ja noituutta vas
taan. Vaikka noitavainot keskittyivätkin rannikon ruotsalaispitäjiinja rintapitäjiin,
ei Kauhajokikaan kokonaan säästynyt noituussyytöksiltä. Niitä ei kuitenkaan
nostanut papisto, vaan seurakuntalaiset itse, usein jonkin muun riidan jatkeeksi:
noituussyyte kun oli varma tapa saada vastustaja käräjille.
Kirkon julistustyön tuloksia, kauhajokelaisten hengellisen elämän syvyyttä, on
vaikea arvioida. Joka tapauksessa kirkon vaikutus ulottui kaikille elämänalueille
ja sen sanalla oli suuri vaikutus esim. kihlakunnanoikeuden tuomioihin. Toisaalta
kirkko joutui Kauhajoellakin pönkittämään asemaansa lukuisilla määräyksillä,
käskyillä ja kielloilla yrittäessään kasvattaa jäsenistään niin henkisesti kuin hen-
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gellisestikin vireitä seurakuntalaisia. Näihin päämääriin tähtäsivät lukutaidon
opettaminen, kinkerit ja rippikoulu aivan yhtä hyvin kuin jumalanpalvelus ja
muut kirkolliset toimituksetkin. Varsinkin tapakasvatuksessa kirkko joutui kerran
toisensa jälkeen toteamaan, miten vaikeaa oli muuttaa ihmisten perinteisiä käsi
tyksiä ja tottumuksia esim. avioliiton solmimistavoista tai pyhäpäivien vietosta.
Kokonaisuudessaan kauhajokelaisia kiitettiin rovastin- ja piispantarkastuksissa
ahkeriksi kirkossakävijöiksi ja kuuliaisiksi seurakuntalaisiksi. Puhdasoppisella
kirkolla oli vahva ote kappelin asukkaisiin.12

P y r k ie s s ä ä n te h o s ta m a a n lu k u ta id o n o p e tu s ta H a n n e liu s u u d is ti ilm e is e s ti h y 
v ä k s i h a v a itu n k e in o n : lu k u ta ito o li a v io liitto lu v a n e h to . ”Ä lk ö ö n s iis tä s te d e s
k u k a a n s ii n ä a s ia s s a v a iv a tk o its e ä n s ä k ir k k o h e r r a n lu o , j o k a e i tie d ä o s a a v a n s a
ta ita v a s ti v e lv o llis u u tta n s a s ii n ä k o h d e n tä y ttä ä . ” K a u h a jo k e la is te n k in o li h a e t
ta v a k u u lu tu s e m ä k ir k o lta , j o s s a k ir k k o h e r r a k u u lu s te li ta id o t. A iv a n
ta v a to n ta e i o llu tk a a n , e ttä m o r s ia n j o u t u i k u u lu tu s te n h a k u m a tk a lla a n ta m a a n
s u lh a s e lle e n ta v a u k s e n ”tu k io p e tu s ta ”.

TUHO 1808
Suomen sodan aikana kesällä 1808 venäläiset polttivat kaikki kirkolla olleet
Kauhajoen kappelin rakennukset. Lukkarin puustelli poltettiin jo heinäkuussa,
kirkko, tapuli ja pappila 1. syyskuuta. Rakennukset paloivat irtaimistoineen. Vain
hopeat ja muutamia kirjoja saatiin kirkosta pelastetuksi. ”Jos, voisivat kyyneliin
puhjeta ne puut, joiden juurella ihmiset värjöttivät ja katselivat vihollisten tihutöi
tä ja kirkon paloa, niin eipä puuttuisi kuvaelman synkkyyttä siitä syysyöstä, joka
himmeään helmaansa kätki vaikeat vaikeroimiset”, kirjoittaa Oskar Blomstedt
palon aiheuttamista tunnelmista. Kauhajoen kappelin, papin ja lukkarin menetyk
set olivat korvausvaatimusten mukaan 10.993 riksiä pankkiseteleinä.
Kauhajoen kappelin menetykset kasvoivat entisestään, kun pappi pastori
Abraham Mellenius muutti Lumijoelle 1811 ja lukkari Carl Magnus Wallenström
kuoli saman vuonna. Vain hautausmaalle oli tungosta. Sotavuonna 1808 kuoli
218 ihmistä ja seuraavanakin vielä 74. Lisäksi ainakin osa taisteluissa kaatuneista
haudattiin kirkkomaahan.13
Kappelin oli aloitettava alusta.
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Oskar Blomstedtin kuvaus kirkon palosta
S illo in o li ilta h ä m y , j a tu o ta p ik a a s y y s y ö n p i m e ä v e r h o s i lu o n n o n . P a la v a n k ir k o n
lie s k a t p u n e r s i v a t ta iv a s ta j a lo iv a t k a a m e a n j u h l a l l i s e n n ä y n y m p ä r is tö ö n s ä .
K e n e n k ä ä n e i o le v a ik e a a r v a ta , m itk ä t u n te e t k o v ia k o k e n e itte n k a u h a jo k is te n
m ie le s s ä liik k u iv a t, k u n h e p i il o p a ik o i s t a a n k a ts e liv a t r a k k a a n k ir k k o n s a tu h o u 
tu m is ta . H e o liv a t n ä h n e e t y s tä v i ä n s ä j a o m a is ia n s a k id u te tta v a n j a r ä ä k ä ttä v ä n
k u o lia ik s i, k o lm e k y m m e n tä p i t ä j ä n v a u r a in ta ta lo a o li p o lte ttu , j a k o k o n a is e n
k u u k a u d e n v ie lä p ä k a u e m m in k in o liv a t ty k k ie n j y l i n ä t y h tä m itta a k a ik u n e e t h e i
d ä n k o r v iin s a j a m o n in p a i k o i n p u n e r s i v a t k e n tä t v e re stä .

Oskar Blomstedt, Kapina Kauhajoella 1

1 Ruismäki 1987, 310.
2 Ruismäki 1987,312-318.
3 Ruismäki 1987,320-322.
4 Ruismäki 1987,320-324.
5 Ruismäki 1987,325-330.
6 KKA Historia sacelli Cauhajoki.
7 Ruismäki 1987,330-331.
8 Ranta-Knuuttila 1987, 106-108; Ruismäki 1987, 331-338.
9 Ruismäki 1987, 342-344.
10 Ruismäki 1987, 344-347.
11 Ruismäki 1987, 350-356; Kirco-Laki Ja Ordningi 1686, SKS 1986.
12 Ruismäki 1987, 356-364; Kirco-Laki Ja Ordningi 1686, SKS 1986.
13 KA Buxhoevvdenin kok. E 65, ote 21.11.1808, Kamaritoimituskunta Ed 7-9, korvaushakemukset Vaasan läänistä
vuosien 1808-1809 sodan menetyksistä; Ruismäki 1987, 317-331,405, 623; Blomstedt 1933, 58.
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KAPPELIN VIIMEISET VUOSIKYMMENET
RAKENNUSURAKKA
Väliaikaiset jumalanpalveluspaikat
Kirkon palon jälkeen jumalanpalveluksia pidettiin ensin muutaman kerran IsoAron talossa, sitten yli kolmen vuoden ajan Pekka Laurusen ja Josef Laurusen
taloissa. Keväällä 1812 päätettiinkin tehdä väliaikainen kirkkotupa, kun uuden
kirkon rakentaminen näytti viivästyvän. Kirkkotupa rakennettiin palaneen kirkon
paikalle ja saatiin valmiiksi ennen joulua. Sen viereen pystytettiin teline, johon
ripustettiin Tukholmasta juuri hankittu kaksi kippuntaa painanut kello.
Nopeasti pystytetty kirkkotupa palveli kauhajokelaisia kymmenkunta vuotta,
kunnes se 1823 myytiin huutokaupalla 58: 11:4 riksillä Ruotsin valtiovelkaseteleitä.1

Ristipitkiö
Kauhajokelaiset ryhtyivät uuden kirkon suunnitteluun heti sodan päätyttyä luotta
en niihin lupauksiin, joita kreivi Buxhoewden oli antanut tuhojen korvaamisesta.
Omin varoin kovia kokeneen kappelin asukkaat eivät olisi heti rakennushanketta
uskaltaneet aloittaa. Kauhajokelaiset olivat olleet kovin mieltyneitä poltettuun
ristikirkkoonsa ja toivoivat uudesta samantyylistä. Piirustukset ja kustannusarvio
tilattiinkin edellisen kirkon rakentajalta Salomon Köhlströmiltä, ja ne saapuivat
Suomen intendenttikonttoriin 1. tammikuuta 1810. Köhlströmin ristipitkiösuunnitelma ei aivan sellaisenaan kelvannut intendenttikonttorille, vaan arkkitehti A.
W. Arppe teki piirustuksiin muutamia muutoksia. Muinaistieteellisen toimikunnan
lausunto, jossa Arppea pidetään Kauhajoen kirkon suunnittelijana, on kuitenkin
vähintäänkin harhaanjohtava.
Ennen kuin kirkon rakentamiseen päästiin, kauhajokelaiset joutuivat ratkai
semaan monta visaista pulmaa: raha, kirkon paikka, rakennusmateriaali ja ra
kennustapa. Ristipitkiön rakentamisesta syntyikin värikäs, luihin ja ytimiin asti
seurakuntalaisten itsetuntoa ja omapäisyyttä koetellut mittelö. Kun yksi ongelma
ratkesi, toinen syntyi.
Keisari lahjoitti ”maanisällisellä hyvyydellä” 12.000 ruplaa, joka riittäisi
piirustusten mukaisen puukirkon rakentamiseen. Rahasta toinen puoli päätettiin
säilyttää kirkkoherran huostassa, toinen puoli lainata hyvällä korolla tarvitseville.
Raha-asiat olivat kunnossa.
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Salomon Köhlströmin vuonna 1810 suunnitteleman Kauhajoen kirkon pohjapiirros. Kansallisarkisto,
Senaatin talousosasto KD 28/200. Uudelleen piirtänyt Marjaleena Koivisto.

Kappelilaiset halusivat alun alkaen tehdä kirkon vanhalle paikalle. Syksyllä 1811
kirkkoherra Frosterus sai kuitenkin enemmistön taakseen kannattamaan kirkon
paikaksi Vuorenmäkeä, kun hän vetosi Kuninkaallisen Majesteetin 17.10.1805
Turun tuomiokapitulille lähettämään kirjeeseen. Sen mukaan uusia kirkkoja ei ter
veydellisistä syistä eikä tulipalovaaran vuoksi pitäisi rakentaa kyliin. Kokousväki
piti Vuorenmäkeä kauniina, se oli lähellä kylää ja pappilan maalla.
Kolmantena vaihtoehtona oli esillä Panulan talon peltokappale joen itäpuolel
la. Lopulta maaherran syksyllä 1816 oli annettava lupa kirkon rakentamiseen
entiselle paikalle. Vastineeksi kauhajokelaiset lupasivat tehdä hautausmaan
Vuorenmäkeen.
Vielä monivaiheisempi oli kiista rakennusmateriaalista ja rakennustavasta.
Kauhajokelaiset halusivat tehdä puukirkon itse, kirkkoherra Frosterus taas kan
natti kivikirkon rakentamista urakkatyönä. Lokakuussa 1811 Frosterus saikin
kauhajokelaisten enemmistön lääninviskaali Jakob Inbergin johdolla hyväksy
mään edulliseksi esitellyn urakkarakentamisen.
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Heti päätöksen jälkeen kappelin isännät kuitenkin lähettivät kaksi edustajaansa
maaherran luo perumaan päätöksen.Kirkkoherralle kauhajokelaiset ilmoittivat
kärsineet sodasta niin, etteivät he missään nimessä voisi tehdä uhrausta jälkeläistensä hyväksi. Kirkko rakennetaan itse puusta, siihen oli keisarilta saatu rahat ja
suostumus.
Vääntö kesti vuosikausia. Kirkkoherra Frosterus ja maaherra de Gamall pi
tivät tiukasti kiinni viranomaisten vaatimuksista. Aivan yhtä järkähtämättömiä
olivat myös kauhajokelaiset, jotka lopulta 1814 veivät puukirkkosuunnitelmansa
voittoon, vaikka muutamien heistä oli heti sen jälkeen anottava oikeutta hirsien
ottamiseen pappilan ulkosaralta!
Rakennustöiden aloittamisessa ei pidetty kiirettä - omaakin rakentamista oli
riittävästi. Vasta syksyllä 1817 riidat oli saatu ratkaistuksi ja kirkonkokous voi
tehdä päätöksen rakennustöiden aloittamisesta. Urakkasopimus ratkesi lopulta
kauhajokelaisten tahdon mukaisesti. Rakennusmestariksi palkattiin ristipitkiön
suunnittelijan poika Juho Köhlström ja perustustyöt päästiin aloittamaan 12.
lokakuuta 1818.
Ensimmäinen jum alanpalvelus uudessa kirkossa pidettiin 13. elokuuta
1820. Sen jälkeen pidetyssä kirkonkokouksessa armovuoden saarnaaja Johan
Jakob Richtman tiedusteli, milloin lopputarkastus pidettäisiin. Lautamies Josef
Laurunen ja monet muut olivat kuitenkin sitä mieltä, ettei mitään tarkastuksia
tarvita. Richtman närkästyi kauhajokelaisten oman työn ylpeydestä ja totesi
ykskantaan, ettei ”ole kysymys siitä haluavatko he syyniä, vaan milloin he sen
haluavat”. Lopulta kirkkoherra Frosterus määräsi tarkastuksen pidettäväksi syys
kuussa 1820.
Tarkastuksessa kauhajokelaiset olivat ylen tyytyväisiä kirkkoonsa. Kirkon
vihkiäiset pidettiin lokakuun 8. päivänä 1820 ennen jumalanpalveluksen alkua.
Kauhajokelaiset olivat saaneet uuden kirkon monien kiivaidenkin vaiheiden jäl
keen. Se oli karu, mutta omaa työtä ja siksi läheinen ja rakas. Entiselle paikalle
rakennettuna kirkko edusti kunniakkaasti talonpoikaista rakennusperinnettä.
Kirkon m aalaus-ja koristelutöihin ryhdyttiin keväällä 1821. Sisämaalauksen
suoritti porilainen maalari Blom. Jo tammikuussa samana vuonna kirkko oli
saanut toisenkin kellon. Se oli tilattu Tukholmasta, ja se painoi kolme kippuntaa,
51 kg.
Maalaustöiden jälkeen kirkon rakentamisesta oli jäljellä enää vain yksi kaikkein
mieluisimmista tehtävistä - jäljellä olevan rahan jakaminen savuluvun mukaan
kaikille asianosaisille. Kauhajokelaiset saivatkin rakennuskassasta päivätöilleen
mukavanpuoleisen korvauksen, sillä keisarin myöntämät 12 000 ruplaa olivat
kasvaneet korkoa kymmenen vuotta. Tässä syy siihen, miksi kauhajokelaiset
halusivat välttämättä rakentaa puisen ristipitkiönsä itse.2
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Vanhan hautausmaan laajennus
Heti Suomen sodan jälkeen todettiin hautausmaa ahtaaksi. Vuonna 1810 sitä
laajennettiinkin maantiehen asti; silti hautausmaata oli vain vajaat 20 kapanalaa,
noin 30 aaria. Tilanpuute tulikin uudelleen esille jo 1824, jolloin kappalainen
Johan Malin esitti ratkaisuksi kokonaan uuden hautausmaan perustamista ja kirk
komaahan hautaamisen lopettamista. Kirkon paikasta kiisteltäessä annettua lupa
usta Vuorenmäen hautausmaasta ei ollut toteutettu. Myös kirkkoherra Frosterus
patisti hautausmaan tekemistä Vuorenmäkeen. Kauhajokelaisten ilmeiseksi tyy
dytykseksi rovastintarkastuksessa 1825 Vuorenmäki todettiin sopimattomaksi
hautausmaan paikaksi; se oli liian kivinen. Sen vuoksi tuomiokapituli kehotti
kappelilaisia kiireesti hakemaan lupaa vanhan hautausmaan laajentamiseen. Näin
myös tehtiin, mutta kiirettä ei pidetty.
Pieni helpotus tilanahtauteen saatiin, kun B. L. von Schantz luovutti v. 1828
kirkon pohjoispuolelta sen verran maata, että aita voitiin rakentaa suoraan.
Korvaukseksi von Schantz vapautui aidan rakentamisesta. Vasta 1834 kauhajo
kelaiset saivat senaatin suostumuksen ottaa Ostomaasta 29 3/16 kapanalaa peltoa
hautausmaaksi. Vastineeksi kappelin piti tehdä kappalaiselleen saman verran uutta
peltoa. Hautausmaan rakentaminen aloitettiin heti. Jokaisen talon oli ajettava
kymmenen kuormaa multaa. Hevosettomat torpparit ja itselliset määrättiin teke
mään yksi päivätyö.
Hautausmaata kunnostettiin ajamalla sinne hiekkaa, jotta haudat saatiin syvemmiksi. Vanhaa hautaustapaa, jossa arkku jätettiin peittämättä hiekalla, ei enää
Suomen sodan jälkeen sallittu. Samalla puiset hautaholvit jäivät pois käytöstä,
tilalle tulivat ristit ja paalut. Hautausmaa oli myös ojitettava.
Vuonna 1823 kirkkotarha suojattiin puuaidalla, jossa oli kolme porttia ja niissä
rautasaranat. Hautausmaalle rakennettiin myös talvihauta. Näin laajennettuna ja
kunnostettuna kauhajokelaisille riitti hautausmaata kirkon ympärillä 1880-luvulle
asti.3

Väliaikaisesta säädösten mukaiseen pappilaan
Palattuaan kaksi kuukautta kestäneestä sotavankeudestaan takaisin Kauhajoelle
kappalainen Abraham Mellenius asettui ensin tilapäisesti Ala-Aron taloon, sit
ten hetkeksi Kauran puustelliin, josta muutti keväällä 1809 Matti Kokon taloon.
Siellä oli kappalaisen asunnoksi kelpaava tupa, jonka kappeli keväällä 1810 osti
45 riksillä valtiovelkaseteleitä Jaakko Martinpoika Marttilalta, jolle se oli tullut
huutokaupassa. Tuvan hinnasta kerättiin puolet manttaalin, puolet savuluvun
mukaan. Mellenius sai käyttöönsä myös pappilan palamatta jääneen aitan, joka
siirrettiin Kokon taloon.
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Lokakuussa 1811 kappeli päätti rakentaa asetuksen mukaisen pappilan (caracters
byggning), joka olisi yhtä suuri kuin sodassa poltettu puustelli, ”että tuleva pap
pi saa kunnon asunnon”. Kolmen kuukauden kuluttua kirkonkokous kuitenkin
siirsi aiemman päätöksensä ja päätti tehdä vain väliaikaisvaatimukset täyttävän
virkatalon (provisionell byggning).
Rakentamiseen ryhdyttiin heti talvella 1812, ja seuraavana talvena tehtiin jo
päätöksiä salin ja vintin sisustamisesta. Rakennuskustannuksista kruunu maksoi
pappilan vahingonkorvauksena 100 ruplaa. Siitä puolet käytettiin “kappelin
edellisen rakastetun opettajan, kappalainen maisteri Abraham Melleniuksen
kärsimysten” korvaamiseen ja toinen puoli pappilan rakentamiseen.
Parin vuoden kuluttua Ala-Knuuttilan isäntä Johan Wegelius ehdotti asetuk
sen mukaisen virkatalon rakentamista. Kirkkoherra Frosterus tuki häntä, mutta
kappelin väki vastusti. Kirkonkokous päättikin vain ensi tilassa "riivata”, tilkitä,
seinät sekä korjata lattian ja katon. Kunnostuksen joutuivat tekemään ne, joilla
oli rakennusaikana jäänyt päivätöitä rästiin.
Vaatimukset täyttävän puustellin rakentaminen siirtyi, kunnes kirkko oli saatu
valmiiksi. Vuonna 1821 kappalainen Johan Malin valitti, että pappilan tulisijat
olivat niin huonot, ettei niitä voinut juuri ollenkaan käyttää. Ne oli uusittava.
Seuraavana vuonna Malin muistutti aiemmin 1811 tehdystä virkatalon rakenta
mispäätöksestä. Vastahakoisesti kappelilaiset lupasivatkin aloittaa rakennustyöt
heti tulevana talvena. Hirret otettiin manttaalin mukaan virkatalon metsästä, paitsi
ne talot, jotka olivat ottaneet sieltä jo kirkonrakennusvärkit, joutuivat ajamaan
puut omista metsistään. Rakennusmestarina toimi nikkari Jaakko Tuomaanpoika
Havunen. Työt sujuivat nopeasti, sillä jo marraskuussa 1823 pappila oli sisustustöitä vaille valmis. Vuonna 1857 vanha tuparati vuorattiin 9 tuuman (22,23 cm)
laudoilla.
Kappalaisen nautintoihin kuuluivat seurakunnan itsenäistymiseen saakka,
käytännössä vuoteen 1884, Äijälä ja Ostomaa sekä Eno. Pappila oli joskus ollut
köyhä ja vaatimaton, mutta sellainen se ei ollut enää 1800-luvulla. Niin Enosta
kuin Äijälästäkin oli kehittynyt huomattavia maanviljelystiloja. Useat papit, mm.
Samuel Hellgren ja Frans Henrik Hällfors, olivatkin innokkaita maanviljelijöitä ja
soiden raivaajia. Hellgren sai kappelin suosituksesta 1857 kuvernööriltä luvan ot
taa viljelykseen 125 tynnyrinalaa Äijälään kuuluvaa Kaidasnevaa. Omistusoikeus
myönnettiin 30 vuodeksi. Vuonna 1874 pastori Hällfors ja lukkari Valdeman pyy
sivät samaista Kaidasnevaa asuttavakseen, Hällfors 50:tä tynnyrinalaa, Valdeman
25:tä tynnyrinalaa, 30 vuoden verovapautta vastaan.4
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Lukkarin tuvasta Setälään
Myös lukkarin talo oli Suomen sodan jäljiltä tuhkana. Väliaikaistilojen jälkeen
lukkarin asunnoksi ostettiin huhtikuussa 1810 torppa, jossa tämä asui kuusi vuot
ta. Joulukuussa 1816 kirkonkokous päätti rakentaa ”2-kamarisen tuvan” lukkari
Michel Höganderin omien piirustusten mukaan. Myös nikkarintyöt Högander
teki itse. Talo lienee ollutkin hyvin rakennettu, sillä suurehkoja korjauksia tehtiin
vasta 1860, jolloin asuinrakennuksen ja luttiradin katto uusittiin, samoin lahon
neet hirret.
Vuonna 1866 Esiintuodun riitingin jälkeen päätettiin rakentaa uusi pytinki” .
Se nousi Jaakko Yli-Havusen johdolla nälkävuosina 1867-68. Valmiissa lukkarin
talossa, Setälässä, oli rakennuksen suuri päätyhuone varattu "yhteiseksi seurakun
nan tuvaksi”, kokouspaikaksi, jossa pidettiin niin kirkon kuin kunnankin kokouk
set neljännesvuosisadan ajan. Vuosisadan lopulla puustellissa tehtiin uudistuksia
rakentamalla mm. navetta ja talli.
Lukkarin virkatalo oli edelleen osa Äijälää. Kun Setälä erotettiin omaksi
lukkarin taloksi v. 1924, siinä oli 17 hehtaaria peltoa, 7 hehtaaria niittyä ja 170
hehtaaria metsää. Lukkarila oli maanviljelystila kuten pappilakin, mutta silloin
kun pitäjäntupa oli puustellissa, se oli myös yhteisten asioiden kokouspaikka,
oman aikansa kunnantalo.5

VIRANHALTIJAT JA TOIMIHENKILÖT
Papinvaalit
Kauhajoella pidettiin 1800-luvulla kaikkiaan kymmenen kappalaisen vaalia ja
yksi kirkkoherran vaali. Lisäksi kauhajokelaiset osallistuivat Ilmajoen kirkko
herran vaaliin. Emäseurakunnan kirkkoherra puolestaan sai äänestää Kauhajoen
kappalaisen vaalissa sekä pappilansa että virkansa puolesta. Äänestys tapahtui
manttaalien mukaan siten, että jokaisen talon äänimäärä oli sama kuin sen mant
taali. Äänioikeus oli näin ollen vain talollisilla ja muutamilla muihin säätyihin
kuuluvilla. Tilaton väestö sai äänioikeuden vasta 1869 säädetyssä kirkkolaissa.
Tämän jälkeen äänet laskettiin kunnallisen itsehallinnon mukanaan tuomaa
käytäntöä noudattaen markkoina ja penneinä kunkin varallisuuden mukaan.
Kauhajoella uudistettu äänioikeus oli käytössä ensimmäisen kerran 1877 pide
tyssä kappalaisen vaalissa, jossa kaikilla torppareilla oli 1 mk:n ääni, talollisilla
oli enimmäkseen 8-9 mk:n ääniä.
Niin kauan kun vain manttaalin omistajilla oli äänioikeus, he käyttivät sitä
ahkerasti. Vuonna 1812 pidettyyn vaaliin osallistui yli 85 % äänioikeutetuista.
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Tämän jälkeen innostus vähän laski, mutta äänestysprosentti pysytteli silti vielä 75
%:n tienoilla. Kun vaaleja oli usein, kuten v. 1839 ja 1842, laimeni äänestysinto,
mutta nousi jälleen vuoden 1868 vaaleissa 75,7 %:iin. Tuolloin äänestäjissä oli
jo 31 manttaalitonta seurakuntalaista, kun äänioikeuttaan käytti kaikkiaan 140
henkeä.
Äänioikeuden laajentamisen jälkeen 1877 vaaleissa äänestäjien määrä nousi
selvästi, mutta äänioikeuttaan käyttäneiden suhteellinen osuus laski roimasti.
Äänioikeutettuja oli 1014, ja heistä kävi äänestämässä vain 24,7 %. Varallisuuden
mukaan taksoitettuja ääniä oli yhteensä 2643:90 mk. Alhaisesta osallistumispro
sentista huolimatta niistä käytettiin 1110:30 eli 42,0 %. Vaalit olivat laimeat: 211
talollisesta ja heihin verrattavista ilmaisi tahtonsa 113. Markalla äänioikeutetuista
585 torpparista, 192 itsellisestä ja 14 mäkitupalaisesta äänesti ainoastaan 137
henkeä (17,3 %). Järjestelmän heikkous näkyi selvästi: 137 torpparin ym. äänet
tuottivat 137 mk, 113 talollisen ym. äänet 970:30 mk. Äänioikeuden laajentami
nen lisäsikin vain vähän tilattoman väestön vaikutusmahdollisuuksia.
Vuoden 1887 vaalissa torpparien ja mäkitupalaisten äänestysinto oli korkeampi
kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
Kauhajoen papinvaalit olivat melkein aina tuloksiltaan selviä. Vain vuosi
en 1835, 1839 ja 1842 vaaleissa oli tiukka kilpailu. Vuonna 1842 voittajaksi
selviytyi Fredrik Ollonqvist, joka sai 426921531/30054960 manttaalin äänet, kun toi
seksi tulleen Carl Gustaf Sadeniuksen taakse asettui 443/103 manttaalin omistajat.
Manttaalilukujen yhteenlaskussa riitti vaalitoimitsijoille askaretta!6

Kappalaiset vaihtuvat
Kauhajoen kappelissa papit vaihtuivat 1800-luvulla tiuhaan. Vain muutaman
kappalaisen ura kesti yli kymmenen vuotta. Abraham Melleniuksen jälkeen
kappalaisena olleet Christian Sandbäck ja Johan Malin taistelivat raskaassa
jälleenrakentamisessa. Kun Malin osti rakennusaineita pappilaa varten ja pyysi
niistä korvausta, oli vastaus, että "pastori on saanut jo kyllin korvausta nostaes
saan kantoja pappilan metsästä”, minkä päätöksen Malin "ihmeellisyytensä takia”
merkitsi pöytäkirjaan.
Kovin kohtalo oli kappalainen Fredrik Ollonqvistilla. Hänen lähes kahdeksan
vuotta kestänyt toimikautensa katkesi koko kappelia järkyttäneellä tavalla, kun
pappilan oman torpparin poika ampui hänet lokakuun 19. päivän iltana 1851
pappilan portaille. Lääkäri kaivoi myöhemmin pastorin selästä ja rinnasta 22
suurehkoa haulia.
Samuel Hellgren oli evankelisen herätysliikkeen tunnetun johtajan F. G.
Hedbergin ystävä ja kannattaja. Kirjeenvaihdon ja Kristillisten Sanomien
välityksellä Kauhajoen pappilassa seurattiin hänen aikanaan tarkasti evanke
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lisen suunnan kehitystä. Myös heräävä suomalaisuus oli Hellgrenin sydäntä
lähellä. Vuodesta 1859 lähtien hän kirjoitti kokouspöytäkirjat suomeksi, ja v.
1860 hän laati Kauhajoen pienelle kirjastolle säännöt ja kehittämissuunnitel
mat. Hallintomiehenä hän toimi niin ikään taitavasti viemällä läpi Kauhajoen
itsenäistymissuunnitelmat. Kaikkien sivistysharrastustensa ja hallintotoimiensa
ohella Hellgren oli aikansa pappien tapaan innokas maanviljelijä. Frans Henrik
Hällforsin toimikausi Kauhajoella alkoi 9.1.1869, ja virkaanasettajaiset pidettiin
ajan tavan mukaan vappuna 1870. Hällfors jatkoi edeltäjänsä F. N. Ottelinin
aloittamaa linjaa toimimalla mm. v. 1871-1876 kuntakokouksen esimiehenä.
Tässä tehtävässä hän ei tehnyt tarkkaa eroa kunnallishallintoon ja seurakunnan
toimialaan kuuluvien asioiden välillä. Kuntakokouksissa käsiteltiin mm. urkujen
hankkimista kirkkoonpa vastaavasti kirkonkokous pohti eräiden käsityöläisten
ammatinharjoittamiseen liittyvien lupien myöntämistä ja muutaman elinkautis
vangin kotiuttamista Kauhajoelle. Saman miehen johtamina kunta ja seurakunta
olivat vielä hyvin lähellä toisiaan.
Kappelin viimeinen kappalainen oli Carl Oskar Kraft, joka "kiitettävällä
toimella ja ahkeruudella” johti seurakuntaa kymmenen vuotta, kunnes v. 1888
muutti Nakkilaan. Kraft oli edeltäjänsä tavoin myös innokas maanviljelijä ja
omisti muutaman vuoden ajan Keski-Keturin tilan Päntäneellä.
Suomen sotaa seuranneen viiden vuosikymmenen aikana Kauhajoella ehti olla
virassa seitsemän kappalaista ja vuoteen 1884 mennessä kymmenen. Kappalaisen
apulaisia, armovuoden ja väliajan saarnaajia oli samaan aikaan 12. Monet kap
palaiset palvelivat vain muutaman vuoden. Varsinkin 1800-luvun jälkipuolis
kolla kyvykkäät ja tarmokkaat pappismiehet näyttävät turhautuneen odottamaan
kirkkoherran virkaa. Niinpä he kukin vuorollaan hakeutuivat lähiseurakuntien
kirkkoherroiksi: Kauhajoki jäi auttamattomasti läpikulkupaikaksi. Se taas lienee
osaltaan vaikuttanut viivästyttävästi mm. koululaitoksen syntyyn.7

Lukkarit pysyvät
Ruotsin vallan ajan viimeinen lukkari Carl Magnus Wallenström kuoli 1811.
Uudeksi lukkariksi valittiin lähes yksimielisesti Karvian lukkari Michel Högander.
Liiallisen viinanviljelyn takia hän joutui useita kertoja kirkkoherran nuhdeltavaksi
ilman, että parannusta tapahtui. Kun Högander taas kerran oli johtanut kirkossa
virrenveisuuta tukkihumalassa, kirkkoneuvosto erotti hänet virasta 1822. Tämän
jälkeen Michel Högander hankki toimeentulonsa räätälinä.
Uusi lukkari, Isak Carlenius, oli saanut räätälinopin Tukholmassa, ja me
nettänyt sitten Oulun palossa 1822 kaiken omaisuutensa. Setänsä kirkkoherra
Kristoffer Carleniuksen suosittelemana hän lähti tavoittelemaan lukkarin paikkaa
rovasti Frosteruksen luo Ilmajoelle - ja sai viran Kauhajoelta.
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Lukkarina toimiessaan Isak Carlenius piti ajan tavan mukaan lukkarinkoulua.
Sivistysharrastuksia hän osoitti myös lähettämällä omat poikansa opintielle
Vaasaan ja Turkuun. Niukahkon lukkarin palkan jatkeeksi seurakunta myönsi
Carleniukselle luvan polttaa tervaa puustellin metsän tuulenkaatamista ja hirsiksi
kelpaamattomista puista.
Heti Carleniuksen kuoltua 1869 kirkonkokous päätti, "että sen tulevaisen
lukkarin pitää taitaman soittaa urkuja, josta hänelle ei kuitenkaan tule mitään
eri palkkaa, vaan se kuin lukkarilla tähänkin asti on ollut”. Urkujen soiton taita
vaksi "tulevaiseksi lukkariksi” valittiin 1.5.1870 ilmajokelainen lukkari-urkuri
Erik Johan Valdeman, joka oli Kauhajoelle tullessaan vasta 19-vuotias. Hän oli
kuitenkin ehtinyt toimia jo kolme vuotta Ilmajoen vt. lukkarina. Kanttorinoppinsa
Valdeman oli hankkinut Vaasassa.

L u k u ta ito 1 8 6 8
L u k k a r it j a k a n tt o r it o liv a t tä r k e itä la s te n o p e tta jia . K ir k o n y llä p itä m ä n lu k k a 
r in k o u lu n , r ip p ik o u lu n , k in k e r ie n , k ie r to k o u lu n j a p y h ä k o u lu n tu lo k s e t tu tk ittiin
v u o s itta in k in k e r e illä . V u o d e n 1 8 6 8 k in k e r e illä k u u lu s te ltiin 1 3 7 5 k a u h a jo k e la is 
ta. H e i lt ä lu k e m in e n s u ju i k o h ta la is e s ti, s illä s is ä lu v u s s a k e s k ia r v o o li 3 ,2 , k u n
k o r k e in a rv o sa n a , o li 5. U lk o lu v u n o s a a m is e n p a p p i j a lu k k a r i a r v io iv a t 3 :ksi.
K in k e r ik u n tie n v ä lis e t e r o t o liv a t p ie n iä , e iv ä tk ä s y r jä k y lä t o l l e e t j u u r i r in ta k y liä
h e ik o m p ia . P a r a s k e s k ia r v o s is ä lu v u s s a 3 ,4 o li H a ik o la n , V akku rin , N u m m ijä r v e n
j a A r o n k in k e r ik u n n is s a , M ö y k y is s ä p e r ä t i 4, m u tta s ie llä o li v a in 1 4 k u u lu s te l
tu a . H e ik o in s is ä lu k u ta ito 2 ,9 o li H a r ja n k in k e r ik u n n a s s a . U lk o lu v u s s a p a r h a a t
k e s k i a r v o t o liv a t M ö y k y s s ä 3 ,5 j a I k k e lä jä r v e llä 3 ,3 , h e ik o in N u m m ijä r v e llä 2,6.
K ir jo itu s ta ito o li h a r v in a in e n . V ielä 1 8 8 0 v a in 74 s u o m e n k ie lis tä k a u h a jo k e la is ta
k a ts o ttiin k ir jo itu s ta ito is ik s i.

Erik Johan Valdemanista kauhajokelaiset saivat 45 vuodeksi monipuolisen mu
siikki miehen ja yhteiskunnallisen vaikuttajan. Vuonna 1875 Kauhajoen kirkkoon
asennettiin 12-äänikertaiset "urvut”, ja näin lukkarinvaalin vaatimus soittotai
dosta tuli myös käytännössä tarpeelliseksi. Kun kenraalikuvernööri F. Heiden
oli 1883 tutustumiskäynnillä Kauhajoella ja kävi myös kirkossa, kanttori soitti
korkea-arvoisen vieraan pyynnöstä Maamme-laulun.
Kirkkomusiikin ohella kanttori Valdeman oli monessa mukana. Hän toimi
kuntakokouksen varapuheenjohtajana 1877-1882 ja kunnallislautakunnan ja
vaivaishoidon esimiehenä 1882-1891 sekä postinkantajana ja lehtiasiamiehenä.
Kirjeet ja muut lähetykset Valdeman jakoi sunnuntaina jumalanpalveluksen jäl
keen kirkon sakastissa. Kun Kauhajoki 1883 sai ensimmäisen postiasemansa, sen
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hoitajaksi valittiin kuvernöörin ja nimismiehen suosituksesta kanttori Valdeman.
Tehtävää hän hoiti vuoteen 1911 saakka yhteensä 28 vuotta. Vapaa-aikoinaan
Valdeman lauloi nuorisoseuran mieskvartetissa ensimmäistä bassoa ja soitti tor
viseitsikossa.8

Kirkonisännät
Suomen sodan jälkeen kappelille oli kertynyt keisarin avustuksista ym. run
saasti rahaa. Sen taloudellisesta käytöstä vastasi kirkonisäntä, kirkkoväärti.
Lautamies Jaakko Jaakonpoika Keski-Aron jälkeen kirkonisäntinä toimi kolme
polvea Hautaniemiä, ensimmäisenä Matti Hautaniemi. Työstään hän sai palkkaa
3 pankkiriksiä kirkonkassasta ja 2 pankkiriksiä viinikassasta. Tilinpito ei ollut
helppoa, sillä 1830-luvun lopulle asti oli käytössä rinnakkain sekä Ruotsin riksit
että Venäjän ruplat, joita molempia oli sekä hopeana että seteleinä. Kirkkoväärti
Matti Hautaniemeä syytettiinkin useita kertoja puutteellisista tileistä. Sekavien
rahaolojen vuoksi kirjoitustaidottoman kirkkoväärtin olikin paljon helpompi
ostaa myydyn viinin tilalle saman verran uutta viiniä kuin viedä tileihin kolmen
neljänlaisia rahoja. Tilinpidon puutteet eivät olleetkaan kovin vakavia.
Antti Antinpoika Hautaniemi (alk. Hyövälti) oli edeltäjänsä vävyjä auttavasti
kirjoitustaitoinen. Hän harrasti kaikenlaisia sivistyspyrintöjä, ja hänen välityk
sellään mm. Pohjalainen Osakunta lahjoitti 28 kirjaa Kauhajoen kirjaston perus
taksi. Kirkon korjauksessa 1855 Antti Hautaniemi toimi työmiesten valvojana ja
peräänkatsojana.
Nälkävuotena 1868 valittiin kirkkoväärtiksi ja isänsä työn jatkajaksi Herman
Antinpoika Hautaniemi, sittemmin vaimonsa talon mukaan Korpi-Aro. Samassa
yhteydessä sovittiin kirkonisännän palkaksi 50 mk vuodessa. Tehtäviin kuului
kirkon ”räkninkien” teko, m ulta-ja kellorahojen kanto sekä viinin kuljettaminen
kaupungista. Hennan Korpi-Aro hoiti kirkonisännyyttä uskollisesti vuoteen 1893
saakka, jolloin pyysi eroa, koska tuomiokapituli oli määrännyt hänet huolehti
maan myös Äijälän pappilan rakennuskassasta. Kirkkoväärtin harteille tuli nyt
niin suuri vastuu, ettei Korpi-Aro halunnut sitä enää kantaa.
Kauhajoen seurakunnan talous pysyi koko ajan vakaana, vaikka tilinpidossa
olikin joskus vaikeuksia. Metsiin, ennen muuta metsien haaskauksen estämiseen,
seurakunta kiinnitti huomiota 1860-luvulta alkaen palkkaamalla metsänvartijoita.
Kirkkoväärtit taas olivat niin taitavia, kuin Kauhajoen oloissa voi ollakin. Isännät
pitivät suun säkkiä myöten; liikoja menoja vältettiin tekemällä mahdollisimman
paljon itse. Ja jos taloudessa tuli oikein tiukka paikka, voitiin aina turvautua
seurakunnan pitkään ja leveään metsäsarkaan.9
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Vähtärit
Vähtärin tai väkkärin tehtävänä oli ensisijaisesti valvoa seurakuntalaisten kir
kossakäyntiä ja käyttäytymistä jumalanpalveluksissa. Palkkaa vähtärille mak
settiin kappa viljaa savulta, minkä lisäksi hän sai kellojensoitosta eri korvauk
sen. Tarvittaessa väkkäri teki muitakin palveluksia; mm. kesällä 1857 Wilhelm
Högander tervasi kirkon katon.
Aaro Martinpoika Yrjänäinen oli aloittanut vähtärinä jo 1780-luvulla ja jatkoi
tehtävässä vuoteen 1821 saakka. Hänen seuraajansa Wilhelm Högander palveli
kappelia vielä kauemmin, 56 vuotta.
L u k k a r in te h tä v ie n l is ä ä n ty e s s ä ta r v ittiin u u s i k ir k o n p a lv e lija , v ä h tä r i, j o t a k u t
s u ttiin m y ö s u n ilu k k a r ik s i, v ä k k ä r ik s i ta i k ir k o n v a r tija k s i j a 1 8 0 0 -lu v u lla s u n ti 
o k si. V ä h tä r in p ä ä a s ia l l in e n te h tä v ä o li h e r ä ttä ä p i tk ä ll ä r u o k o k e p illä tö k k im ä llä
k e s k e n j u m a l a n p a lv e lu s t a n u k a h ta n e e t s e u r a k u n ta la is e t; s iitä n im ity k s e t v ä k k ä r i
j a u n i lu k k a r i ( k y r k o v ä c k a r e ta i - v ä c h ta r e ). S a m a lla h ä n v o i ta r k k a illa , m ite n
ju m a l a n p a lv e lu s p a k k o a o li n o u d a te ttu . V iim e is tä ä n 1 8 0 0 -lu v u n a lu s ta v ä h tä r in
te h tä v iin k u u lu i h a u ta u s m a a n h o ito s e k ä k e llo je n s o itto , s illo in k u n v u o r o s s a o llu t
ta lo e i s ii t ä h u o le h tin u t.

Kun vuoden alussa 1878 ryhdyttiin etsimään avoimeksi tulleeseen toimeen uutta
miestä, kirkkoneuvosto samalla tarkensi väkkärin toimenkuvaa ja pätevyysvaati
muksia. Väkkärin tuli ”ilman eri maksua huolehtia kellonsoitosta jumalanpalvelusta
varten” sekä olla kirjoitustaitoinen ja kyetä auttamaan lastenopetuksessa. Valituksi
tuli edellisen väkkärin poika Emanuel Högander, jonka ansioiksi kirkkoneuvosto
luki mm. seuraavia asioita: hän oli hyvämaineinen, osasi veisata koraalia ja soittaa
virsiä viululla, oli ollut 1 1/2 vuotta vt. lukkarina Isojoella, osasi soittaa urkuja, hal
litsi tyydyttävästi tavauksen ja sisäluvun sekä osasi käyttää "neljää yksinkertaista
luvunlaskua”. Höganderin kirjoitustaito oh vain välttävä, mutta puutteen korvasi
harjaantuneisuus ”haavain sitomiseen ja rokon istuttamiseen”. Hän toimikin sit
temmin myös rokottajana. Vähtäri ei ollutkaan enää ruokokepillä seurakuntalaisia
kirkonpenkissä hereille tökkivä unilukkari vaan monipuolinen kirkonpalvelija.10

HALLINTO
Kirkonkokous
Kirkon hallintoelimet pysyivät Suomen sodan jälkeen entisellään. Ylintä pää
tösvaltaa käytti kirkonkokous, jota kappelikaudella tavallisesti johti Ilmajoen
kirkkoherra. Jos käsiteltävät asiat koskivat pelkästään Kauhajokea, saattoi puhetta
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johtaa myös kappalainen, jolloin kysymyksessä olikin varsinaisesti kappelikokous. Kokoukset pidettiin sodan jälkeisinä vuosina väliaikaisissa kirkkotiloissa
ensin Laurusessa ja sitten kirkkotuvassa, joskus myös lukkarin puustellissa ja
vuodesta 1820 alkaen kirkossa. Uuden lukkarin virkatalossa oli sen valmistuttua
1860-luvulla huone myös kirkonkokouksia varten.
Päätösvaltaa kirkonkokouksessa käyttivät manttaaleja omistavat talolliset.
Äänestyksissä manttaalit olivat ratkaisevia. Vuonna 1872 kirkonkokouksissa
alettiin käyttää kunnan veroäyrilistaa, markkoja ja pennejä. Tilattomalla väes
töllä, torppareilla, itsellisillä, palvelusväellä ja syytinkiläisillä oli, kunnallisesta
äänestystavasta poiketen, yksi ääni kullakin, aina kun kirkonkokous päätti tila
tonta väestöä koskevista maksuista.
Kirkonkokouksissa käsiteltävät asiat koostuivat kaikesta, mikä jollakin tavoin
koski seurakuntaa ja sen jäseniä. 1800-luvun ensimmäisten vuosikymmenien
keskeisimpiä asioita olivat kirkon, pappilan ja lukkarin virkatalon rakentaminen.
Usein oli esillä myös kirkon toimihenkilöiden valintoja ja kirkon hankintoja sekä
köyhäinhoitoa koskevia asioita. Tärkeä kappelikokouksen tekemä ratkaisu oli
19.4.1857 tehty päätös lähteä ajamaan Kauhajoen itsenäistymistä.
Kunnallisen itsehallinnon toteutuminen 1867 muutti kirkonkokouksen kaiken
kattavasta päätöksentekijästä vain seurakunnallisia asioita käsitteleväksi kokouk
seksi. Tosin ensimmäiset kymmenen vuotta kirkon-ja kunnankokoukset pidettiin
usein samalla kertaa eikä työnjakokaan ollut kovin tarkka. Kappalaisista Fredrik
Ottelin ja Frans Henrik Hällfors toimivat myös kuntakokouksen esimiehinä. Mitä
pitemmälle aika kului, sitä vähäisemmäksi kirkonkokouksissa jäivät maalliset
asiat ja sitä useammin käsiteltiin puhtaasti kirkkoa koskevia kysymyksiä.11

K a u h a jo e n k a p p e lin tä r k e im m ä t a s ia t p ä ä t e t ti i n I lm a jo e n s e u r a k u n n a n p i tä j ä n k o 
k o u k s e s s a . P a ljo n o li k u ite n k in s e lla is ia a s io ita , j o t k a v o itiin k ä s ite llä j a p ä ä t t ä ä
o m a n k a p p e lin k ir k o n k o k o u k s e s s a . N i i tä p i d e t ti i n ju m a l a n p a lv e lu k s e n j ä l k e e n
k ir k o s s a p a r i k e r ta a v u o d e s s a . P u h e tta j o h t i k ir k k o h e r r a .
K a u h a jo e n k ir k o n k o k o u k s is ta o n p i d e t t y s ä ä n n ö llis e s ti p ö y tä k i r ja a v a s ta v u o d e s 
ta 1 8 0 4 lä h tie n , m u tta k o k o u k s ia o n p id e tty >j o p a l jo n a ik a is e m m in k in . N iis tä on
k u ite n k in s ä il y n y t v a in y k s i t tä i s i ä p ö y tä k ir jo ja .

Kirkkoneuvosto ja toimikunnat
Kirkkoneuvosto eli kirkkoraati säilytti asemansa kirkon kurinpitoelimenä koko
1800-luvun ajan ja antoi nuhteita seurakuntalaisille vielä niinkin myöhään kuin v.
1928. Kirkkoneuvoston eteen joutuivat mm. kinkereiltä pinnanneet ja perhesopua
laiminlyöneet.
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Vuosikymmenien kuluessa kirkkoneuvostossa käsiteltävät asiat muuttuivat: kirkkokurin valvomisen rinnalle tuli yhä enemmän kirkonkokoukselle valmisteltavia
asioita. Varsinkin uuden kirkkolain säätäminen 1869 teki kirkkoneuvostosta seu
rakunnan hallituksen, joka hoiti usein toistuvia hallinnollisia tehtäviä, valvoi mm.
kiertokouluja ja valmisteli kirkon korjaukseen liittyviä ratkaisuja. Silti vielä 1899
piispantarkastuksessa todettiin, että nimenomaan seurakunnan siveellinen hoito
on uskottu kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvoston jäseninä olivat kappelikaudella kirkkoherra, Kauhajoen
kappalainen, kirkkoväärti ja seksmannit. Vuodesta 1870 lähtien neuvostossa oli
kirkkoherran lisäksi seitsemän jäsentä, jotka edustivat jokaista kyläkuntaa. Uutta
oli se, että jäsenet olivat erovuorossa kahden vuoden välein.
Uutta 1800-luvun seurakuntahallinnossa oli myös erilaisten toimikuntien
asettaminen. Köyhäinhoitotoimikunta eli -hallitus asetettiin jo 1853. Nimensä
mukaisesti se vastasi köyhäinhoidosta, kunnes tehtävä siirtyi kunnan harteille
1868 -keskellä nälkävuosia. Vuonna 1870 perustettiin "ääntölistakomitea”, johon
kuului neljä jäsentä. Se valmisteli kirkollisia vaaleja ja muita äänestyksiä varten
äänilistat.
Yhteyksiä laajan seurakunnan eri kyliin kirkko ylläpiti seksmannien välityksel
lä. Heidän tehtävänsä oli, kuten aikaisemminkin, valvoa kyläkuntansa kristillistä
vaellusta ja avustaa mm. rikkomuksista aiheutuneiden sakkomaksujen keräyk
sessä. Kirkkoneuvoston jäseninä heillä oli myös hyvät vaikutusmahdollisuudet.
Seksmannien lisäksi kyläkunnissa oli myös kylänvanhimmat, oltermannit. Heidän
tehtävänsä olivat maallisempia kuin seksmannien. Oltermannit ja heidän avusta
jansa ratkoivat pienehköjä taloudellisia riitoja ja valvoivat yleistä järjestystä.
Luottamusmiestensä lisäksi kirkko piti yhteyttä eri puolille Kauhajokea jo 
kavuotisilla kinkereillä. Yhteisistä kokoontumisista muodostuikin tärkeitä tilai
suuksia. 1850-luvulla kinkerikuntien merkitys kasvoi erityisesti köyhäinhoidossa,
kun jokaiseen kinkerikuntaan asetettiin köyhäinhoidon tarkastusmies. Kunta peri
sittemmin mallin kirkolta.12

K in k e r ip in n a r it
V u o n n a 1 8 2 6 k ir k k o n e u v o s t o j o u t u i t u o m io k a p itu lin v a a tim u k s e s ta tu tk im a a n ,
o lik o k a h d e k s a lla e d e llis e n ä v u o n n a r o v a s tin ta r k a s tu k s e s ta p o i s s a o lle illa o llu t
“la illin e n e s te ”. K ir k k o n e u v o s to tu tk i a s ia n : p a r i o li o llu t to d is te tta v a s ti sa ir a a n a ,
j o l l a k i n o li o llu t h u im a u s ta j a p ä ä n s ä r k y ä , y k s i o li m u u tta n u t Is o jo e lle , s o tila a t
o liv a t o lle e t p a t a lj o o n a n s a m u k a n a V a a sa ssa j n e . K a h d e lle m ä ä r ä ttiin s a k o t j a
I s o j o e ll e m u u tta n u t u u te e n k u u lu s te lu u n .
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Tarkastukset
Kirkon hallinnon ylimmällä portaalla valvoivat Kauhajoen kappelin toimia
tuomiokapituli ja Turun arkkipiispa. Piispantarkastuksissa ja tuomiorovastin
johtamissa rovastintarkastuksissa tutkittiin tarkoin niin kirkon ulkoiset puitteet
kuin kristillisen kasvatuksen saavutuksetkin. Suomen sodan jälkeen ensimmäinen
rovastintarkastus pidettiin v. 1810 ja seuraavat 1825, 1836 ja 1847.
A rkkipiispa Edvard Bergenheim piti 11-päiväisen piispantarkastuksen
Ilmajoen seurakunnassa 1852. Kauhajoen kappelin tarkkaan tutkimiseen arkki
piispa käytti yhden päivän 23. syyskuuta. Seuraava piispantarkastus oli 1873 ja
rovastinkäräjät 1882. Tarkastusten perusteella piispat ja tuomiorovastit ojensivat
kauhajokelaisille niin risuja kuin ruusujakin. Seurakuntaelämää kiitettiin yleensä
hyväksi ja sävyisäksi, samoin taloutta. Moitteita taas tuli useimmin seurakunnan
siveellisen elämän tilasta ja nuorison käyttäytymisestä.13

KIRKOLLINEN ELÄMÄ
Kirkossa ja kirkon vierustalla
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja tavat pysyivät pitkälle 1800-luvulle
samanlaisina, kuin olivat olleet pari sataa vuotta aikaisemminkin. Myös uuteen
kirkkoon riideltiin penkkijako, kirkossa käyntiä valvottiin ja elämässään horjahta
neita ripitettiin, kuten ennenkin. Ehtoollisella kauhajokelaiset kävivät yleensä pari
kertaa vuodessa, mutta vuosisadan puolivälissä vain kerran, mikä oli vähemmän
kuin muualla Ilmajoen seurakunnassa.

K ir k k o o n I s o jo e lle
E r ä ä t V a k k u rin k y lä l ä is e t p y y s i v ä t s a a d a k ä y d ä ju m a l a n p a lv e lu k s is s a I s o jo e n
k ir k o s s a , j o k a o n lä h e m p ä n ä , m ih in ilm o ite ttiin , e ttä h e a in o a s ta a n v ä ltty ä k s e e n
L a p v ä ä r tiin ä s k e ttä in v a lm is tu n e e n k ir k o n k u s ta n n u k s is ta j a m u is ta ta lo u d e llis is 
ta la s k e lm is ta j o h t u e n o liv a t h a k e n e e t j a s a a n e e t s iir r o n I s o jo e s ta K a u h a jo k e e n .
A r k k ip iis p a B e r g e n h e im p y y s i o s o itta m a a n h a k e m u k s e n tu o m io k a p itu liin .

K K A II C dl piispantarkastus 1852
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Kesällä jumalanpalvelus alkoi kello 9, talvella kymmeneltä, ja ainakin juhlapyhinä
kirkko valaistiin kynttilöin. Ilmajoen kirkkoherra kävi saarnaamassa vuosisadan
alkupuolella Kauhajoen kirkossa kuusi kertaa vuodessa. Myös kirkkoherran apu
laiset saamasivat kappelissa. Saamat pidettiin aina suomeksi, sillä säätyläisetkin
ymmärsivät kansan kieltä. Rippi voitiin pitää myös ruotsiksi, jos sitä pyydettiin.
Vuoden 1852 piispantarkastuksen yhteydessä kirkkoherra lupautui muutaman
säätyläisen pyynnöstä saarnaamaankin ruotsiksi kaksi kertaa vuodessa.
Lukkarinkoulu säilytti asemansa lastenopetuksessa 1850-luvulle saakka.
Rippikoulua pidettiin pari viikkoa ja sinne pyrkivät tutkittiin kinkereillä, joilla
tarkkailtiin myös aikuisten lukutaitoa ja kristinopin tuntemusta. Pinnarit kutsuttiin
kuulusteltavaksi kirkkoon. Jos sekään ei auttanut, langetettiin sakko. Kiertokoulun
ja sunnuntaikoulujen aloittaminen vuosisadan puolivälissä merkitsi käännettä
kirkollisessa kansanopetuksessa. Kirkon köyhäinhoitohallitus valitsi 1853 kaksi
kiertokoulunopettajaa, joidenka kesken laajan Kauhajoen kuusi kiertokoulupiiriä
jaettiin niin, että molemmille tuli kolme piiriä.14

Evankelinen liike
"Tulimme tänne Ylistaron ja Lapuan k a u tta ------------kuolleeseen Kauhajoen
seurakuntaan 22. toukokuuta. Täällä ovat asiat kehnosti. Jopa puustavintaitokin
on rappiolla." Näin synkästi kuvasi uutta työpaikkaansa Kauhajoelle väliajan
saarnaajaksi tullut Lars Josef Achren kirjeessään 19.6.1838 ystävälleen F. G.
Hedbergille. Hän oli tutustunut jo nuorena tunnettuun herätysliikkeen johtohah
moon F. G. Hedbergiin, jonka kanssa oli Kauhajoella olonsakin aikana ahkerassa
kirjeenvaihdossa. Toinen herätysliikkeen vaikuttaja, Lauri Stenbäck, oli Achrenin
vaimon veli. Tuttavuudet olivat saaneet nuoren Lars Josef Achrenin mukaan he
rätysliikkeeseen jo sen varhaisvaiheissa. Annon ja synnintunnon kokemukset
kasvattivat Achrenista nöyrän uskonkilvoittelijan ja sananjulistajan. Se näkyi
herätyksen alkuna myös Kauhajoella.
Kesti kuitenkin lähes kaksikymmentä vuotta ennen kuin Achrenin aloittama
työ voimistui laajaksi hengelliseksi liikehdinnäksi. Sitä ennen herätysliike oli
ehtinyt hajota evankeliseen liikkeeseen ja herännäisyyteen, josta tuli Pohjanmaan
valtaliike. Kauhajoella herätys jatkui kuitenkin evankeliseen suuntaan. Siihen
vaikuttivat lähinnä Kristiinan seudulla maallikkosaarnaajana kierrellyt posteljoo
ni Johan Vesterback ja kauhajokelainen torppari Jaakko Kivelä sekä 1855-1864
Kauhajoen kappalaisena ollut Hedbergin vanha ystävä Samuel Hellgren.
Evankeliselle liikkeelle, kuten muillekin herätysliikkeille, oli alusta asti
tunnusomaista maallikkojen voimakas esiintyminen. Suomen Lutherilainen
Evankeliumiyhdistys piti maallikoiden toimintaa tärkeänä. Vuodesta 1876 al
kaen mm. J. H. Siltanen toimi yhdistyksen saarnaajana, kolportöörinä, jonka
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puhujamatkat ulottuivat oman seurakunnan lisäksi aluksi naapuripitäjiin, mutta
myöhemmin Mikkelin tienoille asti. Siltasen vaikutus perustui hänen erinomai
siin sielunhoitajan lahjoihinsa. Saarnamiehenä hän ei erityisemmin loistanut.
Julistuksessaan J. H. Siltanen seurasi tarkasti Hedbergin ajatuksia: oli huolissaan
evankeliumin vapauden väärinkäyttämisestä, mutta ei asettanut esteitä vapaalle
armolle.
Kauhajoki kuului evankelisen liikkeen ydinalueisiin yhdessä Ilmajoen, Kurikan
ja Jalasjärven kanssa. Niin maallikot kuin papistokin vaikuttivat siihen, että evan
kelisuudesta tuli alueen hengellinen valtaliike. Kauhajoen papeista varsinkin K.
E. Meno tunsi evankelisen herätyksen omakseen.151

1 Ruismäki 1987, 586.
2 Ruismäki 1987,586-595.
'Ruism äki 1987, 598-599.
4 Ruismäki 1987, 603-605.
5 Ruismäki 1987, 603-606.
"Ruismäki 1987,610-613.
7 Ruismäki 1987,614-621.
s Ruismäki 1987,623-626.
9 Ruismäki 1987, 627-629, 634-638.
10 Ruismäki 1987, 629-630.
11 Ruismäki 1987, 630-631.
12 Ruismäki 1987,631-633.
13 Ruismäki 1987, 633.
14 Ruismäki 1987, 638-641, 670-673.
15 Ruismäki 1987, 642-644.
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KAPPELISTA KIRKKOHERRAKUNNAKSI
Itsetietoinen kappeli
Kauhajokelaisten halusta irrottautua Ilmajoen emäseurakunnasta on havaittavissa
merkkejäjo 1600-luvulta lähtien. Kauhajokelaiset halusivat kasvattaa oman papin
oman kylän pojista, ja poikia lähetettiinkin koulutielle. Voimakkaimmin etäisyyt
tä kuitenkin haettiin niskuroimalla emäkirkon vaatimia rakennusvelvollisuuksia
vastaan, mutta se näkyi myös Jaakko Haustramniuksen (Kauhajokelaisen) kirkkoruhtinaallisena otteena omaan kappeliinsa. Tarmokkuuteen kappelin hoidossa
ja vastahakoisuuteen Ilmajokea kohtaan saattaa hyvinkin sisältyä ajatus omasta
seurakunnasta, jota Haustramnius kirkkoherrana johtaisi. Samaan suuntaan viittaa
myös Herra Jaakon toive saada "vähemmän laaja ja paremmin kuriin totutettu
kirkkoherrakunta” kuin Lapua, jonne hän haki ensimmäisen kerran 1690. Mitään
käytännön toimia Kauhajoen ja Ilmajoen suhteiden uudelleenjärjestämiseksi ei
kuitenkaan tehty vielä pitkiin aikoihin.
Seuraava vuosisata alkoi suurella Pohjan sodalla ja isollavihalla. Aika ajoin
Kauhajoen kappalainen Henrik Hiden oli Ilmajoen ainut virkapaikallaan pysynyt
pappi. Tämä varmasti vahvisti kappelin asemaa suhteessa emäseurakuntaan. Kun
vielä nimismieskin oli Knuuttilan talon isäntä Juho Heikinpoika Rein, Kauhajoki
pärjäsi omillaan, oli varsin itsenäinen. Edellytykset omaksi kirkkoherrakunnaksi
olivat olemassa, mutta yritystäkään siihen suuntaan ei ilmeisesti tehty.1 Onko
hiljaiselo tulkittavissa niin, että Kauhajoki sai toimia riittävän itsenäisesti kap
pelinakin - ei ollut tarvetta itsenäistyä?

Maisema Kauhajoen kirkolta 1840-luvun alussa. Lukkarin puustelli ja kirkko. J. Knutsonin
lyijykynäpiirros. Suomen Kansallismuseo. Valok. VVelin.
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Itsenäistymisyrityksiä
Kauhajokelaiset tekivät ensimmäisen vakavan yrityksen oman pastoraatin
muodostamiseksi 1804, kun Ilmajoen kirkkoherran Gabriel Alcenius kuoli.
Tuomiokapituli närkästyi kauhajokelaisten hankkeista ja antoi torjuvan lausunnon
kuninkaalle lähetettyyn anomukseen. Tuomiokapituli ei pitänyt itsenäistymistä
hyödyllisenä, päinvastoin se toisi lisää kustannuksia niin Kauhajoelle kuin kaikille
muillekin Ilmajoen seurakunnille ja aiheuttaisi häiriöitä vanhoihin vakiintuneisiin
kirkollisiin oloihin. Tuomiokapitulin mielestä kauhajokelaiset eivät myöskään
pystyisi maksamaan kirkkoherralle kunnon palkkaa!
Suomen sodan tuhojen korjaaminen vei kauhajokelaisten voimavarat tyystin,
mutta heti kun kirkkoja muut välttämättömät uudisrakennukset oli saatu pystyyn,
kappeli oli taas valmis irtautumaan emäseurakunnasta. Ilmajoen kirkkoherra E. J.
Frosterus kuoli 1826. Ilmajoen kappalainen H. J. Hällfors, Kauhajoen kappalainen
Johan Malin ja Jalasjärven armovuoden saarnaaja P. A. Hällfors päättivät käyt
tää tilaisuutta hyväkseen tehdäkseen aloitteen seurakunnan jakamisesta. Anojien
mielestä Ilmajoen pastoraatissa oli pappisvajaus. Väkiluku oli viimeisen sadan
vuoden aikana kolminkertaistunut, mutta papit olivat pikemmin vähentyneet kuin
enentyneet. Seurakunta pitäisi jakaa tai perustaa pitäjänapulaisen virka. Pappien
aloitetta pohdittiin kirkonkokouksessa Ilmajoella 1826. Kauhajokelaiset evästivät
lautamies Josef Laurusen valvomaan kappelinsa etuja. Hänen tuli esittää, että pi
täjään olisi joko otettava papiston apulainen tai jaettava kirkkoherrakunta, oltava
siis samaa mieltä kuin papistokin oli. Turun tuomiokapituli suhtautui anomukseen
nihkeästi eikä lähettänyt anomusta senaatin käsittelyyn. Siitä senaatti moitti tuo
miokapitulia, mutta ei tehnyt Ilmajoen pastoraatin jakoyritykselle mitään.
Mitä pidemmälle 1800-luku eteni, sitä voimakkaammin Kauhajoki ja etenkin
Jalasjärvi halusivat itsenäistyä. Kauhajoen väkiluku oli vuonna 1840 jo 3805 hen
keä ja ylitti kymmentä vuotta myöhemmin 5000 rajan. Kaukaisimmista Hyypän
taloista oli emäkirkolle kahdeksan peninkulmaa, eikä matka Päntäneeltä ollut
paljonkaan lyhempi. Niinpä muutamat Hyypän ja Päntäneen talot olivat hoita
neet kirkolliset asiansa 1700-luvun alkupuolelta lähtien Isojoen kirkossa. Vuonna
1810 rovastintarkastuksessa Uuro, Talvitie, Vakkuri, Hietakangas ja Kangasniemi
liitettiin muodollisestikin Lapväärtin seurakuntaan ja Isonjoen kappeliin. Vuonna
1844 samat talot kuitenkin siirrettiin takaisin Kauhajoen kappeliin, koska ne siten
välttyivät osallistumasta Isojoen kirkon rakentamiskustannuksiin. Vuonna 1852
piispantarkastuksessa Vakkurin talot pyysivät jälleen lupaa käydä jumalanpalve
luksessa Isojoen kirkossa, koska sinne oli paremmat kulkuyhteydet.
Vähitellen myös Ilmajoella alettiin kyllästyä niihin velvollisuuksiin, joita
sillä oli koko laajan seurakunnan syrjäisimpiäkin kolkkia kohtaan. Varsinkin
tienteko- ja ylläpitovelvollisuus aiheutti riitoja kappelin ja emäkirkon välillä.
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Yleensä kappelina olosta oli tällaisissa asioissa hyötyä, mutta kun ilmajokelaiset
kieltäytyivät osallistumasta mm. Hyypän-Honkajoen tien rakentamiseen, on
ymmärrettävää, että kauhajokelaiset halusivat kokonaan irti heidän tarpeitaan
syrjivästä emäpitäjästä.
Kesällä 1843 pastoraattien jakoa koskevia säännöksiä muutettiin siten, että
aloitteen uuden kirkkoherrakunnan perustamiseksi voi tehdä myös emäseurakunnan kirkkoherran viran ollessa täytettynä. Kirkkoherraa ei tarvitsisi enää odottaa
eroamaan tai kuolemaan. Käytännössä jako voitaisiin kuitenkin toteuttaa vasta,
kun virka tulisi avoimeksi. Säännösmuutoksella haluttiin ensisijaisesti nopeuttaa
avoimien kirkkoherran virkojen täyttämistä - ei pastoraattien jakamista.
Ilmajoen emäseurakunnassa jalasjärveläiset huomasivat säännöksen muuttu
misen ja tekivät jo samana vuonna aloitteen kirkkoherrakunnan jakamisesta. Sen
mukaan Ilmajoki olisi jaettava siten, että Jalasjärvi ja sen kappeli Peräseinäjoki
muodostaisivat yhden sekä Ilmajoki, Kurikka ja Seinäjoki toisen kokonaisuuden.
Kolmas seurakunta syntyisi, kun Kauhajoki liitettäisiin kappelina Teuvaan.
Jalasjärven aloite sai runsaasti kannatusta, tuomiokapitulikin kannatti ja 
koa päinvastoin kuin vuosisadan alussa. Kauhajoen liittämistä Teuvaan pidet
tiin kuitenkin kuolleena syntyneenä ajatuksena muuallakin kuin Kauhajoella.
Anomuksesta sukeutui kolme vuotta kestänyt lausunto-ja kokouskierros, jonka
pitkittyessä emäseurakunnan jakamisesta seuraavat kustannukset alkoivat koros
tua. Väestönkasvuun pitäisi vastata lisäämällä pappisvoimia eikä hajottamalla
seurakuntia. Lopulta senaatti keväällä 1846 hylkäsi jakoanomuksen, vaikka osa
senaattoreista korosti, että pastoraattien jaolla olisi myönteisiä vaikutuksia seu
rakuntaelämään.
Ilmajoen seurakunnan jaon jarruksi osoittautui erityisesti seurakunnan ja
maallisen hallinnon eriytymättömyys. Taloudellisten rasitteiden oikeudenmu
kaista jakamista pidettiin liian vaikeasti toteutettavana. Kappelin asukkaiden ja
kappalaisten halu itsenäistyä kirkkoherrakunnaksi ei senaatin ja Turun tuomio
kapitulin päätöksissä paljon painanut.2

Päätös pastoraatista
Huhtikuun 19. päivänä 1857 Kauhajoen kappelikokous otti Jalasjärven esimerk
kiä seuraten uuden, ratkaisevan askeleen kohti itsenäistymistä. Pöytäkirja kertoo,
miten "Muutamat maanomistajat kappelista olivat esittäneet toivomuksen saada
kappelinsa Ilmajoesta erotetuksi kirkkoherrakunnaksi” ja pyysivät "kappalainen
S. Hellgreniltä, että kappelikokouksessa kuultaisiin seurakuntaa tästä asiasta,
ollaanko niin yksimielisiä, että hanke toteutuisi”. Kokouksessa olivat läsnä ti
lanomistajat Axel von Schantz ja C. R. Carlenius, kirkkoväärti Antti Hautaniemi,
seksmannit Emanuel Yrjänäinen, Jaakko Korpi-Aro, Aapeli Pentilä ja Juho Panula,
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lautamies Herman Kokko, talolliset Antti ja Matti Kokko, Tuomas Kyyny, Jaakko
Heikinpoikaja Jaakko Jaakonpoika Mattila, Antti Panula, Jaakko Ikkelä, Jaakko ja
Iisakki Havunen, Simo Pukkila sekä Jaakko Heikinpoika Yrjänäinen. Edustavassa
joukossa oli vallalla "vain yksi ajatus ja tahto” : heti paikalla oli esitettävä anomus
kappelin erottamiseksi omaksi kirkkoherrakunnaksi. Asian eteenpäin viemiseksi
päätettiin ensin kääntyä "kirkkoherra, kontrahtirovasti ja ritari C. R. Forsmanin
puoleen pyytäen yleistä kappelikokouksen pitoa tässä seurakunnalle tärkeässä
asiassa”. Kauhajokelaiset oivalsivat aivan oikein, että kirkkoherran myötämie
lisyys olisi hankkeen onnistumisen edellytys. Siksi nöyrä pyyntö osoitettiinkin
ensin hänelle. Forsman asettuikin tukemaan hakemusta.
Toivottu yleinen kappelikokous pidettiin kirkkoherran johdolla 15.9.1857.
Se vahvisti aiemman päätöksen oman kirkkoherrakunnan anomisesta. Ero olisi
kuitenkin toteutettava - varmuuden vuoksi - vasta seuraavan kirkkoherran vaih
doksen yhteydessä. Näin olisi myös pitempi aika hankkia tarvittavat rakennukset
ja puustellit seurakuntaan tuleville papeille. Kauhajoen pastoraattiin esitettiin
perustettavaksi virat kolmelle papille: kirkkoherralle, tämän palkkaamalle viral
liselle apulaiselle sekä pitäjänapulaiselle, joka toimisi kansakoulunopettajana ja
avustaisi papistoa tuomiokapitulin lähempien ohjeiden mukaan.
Kokouksessa tehtiin suunnitelma myös tulevan papiston palkkaukses
ta: Äijälä ja Ostomaa saatettaisiin lailliseen kuntoon; luvattiinpa osallistua
Luopajärven kuivatukseenkin kirkkoherran virkatalon nautintojen parantamiseksi.
Pitäjänapulaiselle luvattiin Enon pappilan nautinnat sekä tarpeelliset rakennukset,
kunhan jatkossa ei tarvitsisi osallistua uudisrakentamiseen. Lisäksi kokouksessa
päätettiin anoa, että kauhajokelaiset saisivat aikanaan itse kutsua ensimmäisen
kirkkoherransa. Sama toive koski myös pitäjänapulaisen eli kansakoulunopettajan
valintaa. Pitäjänapulainen otettaisiin kuitenkin vasta, kun kappalainen Samuel
Hellgren eroaisi tai kuolisi. Näin kauhajokelaiset halusivat yleisen tavan mukaan
turvata pappinsa edut loppuun saakka.
Kauhajoki sai oman kirkkoherrakunnan muodostamista koskevaan anomuk
seensa senaatin myönteisen päätöksen 8. marraskuuta 1858. Se toteutuisi Ilmajoen
kirkkoherran viran vapauduttua. Kauhajoen seurakunnassa tulisi olemaan kirk
koherran ja kappalaisen virat, jälkimmäinen korvaisi virallisen apulaisen ja
pitäjänapulaisen.3

Oma kirkkoherra
Senaatin päätöksellä oman pastoraatin muodostamisesta oli toistaiseksi vain peri
aatteellinen merkitys, sillä Kauhajoki pysyi vielä lähes 30 vuotta Ilmajoen seura
kunnan osana: omaa kirkkoherraa ei voitu valita, niin kauan kuin C. R. Forsman
oli Ilmajoen esipaimenena. Odotusaikana kauhajokelaiset yrittivät järjestellä
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papinvirkoja itselleen edullisemmiksi. Axel von Schantzin ja Matti Ala-Kokon
johdolla päätettiin 1871, että kirkkoherra voi palkata apulaisen ja saa siitä kor
vaukseksi Enon puustellin. Perusteluina esitettiin, että apulaisen palkkaaminen
tulisi seurakunnalle halvemmaksi kuin kappalaisen ylläpito. Päätös jäi kuitenkin
toteuttamatta.
Ilmajoen kirkkoherra C. R. Forsman kuoli pitkän päivätyön tehneenä 1882.
Kauhajokelaiset totesivat 11.9.1882 pidetyssä kirkonkokouksessa Keisarillisen
Majesteetin päätöksen 8.11.1858 nyt toteutuneen: Kauhajoesta oli tullut itsenäi
nen pastoraatti. Näin selvä ja yksinkertainen asia ei kuitenkaan ollut, sillä kauha
jokelaisilla ei ollut pappilaa, mihin olisivat kirkkoherransa panneet. Kappalainen
C. O. Kraft asui kirkon lähellä jo vanhassa puustellissa nauttien sekä Äijälän ja
Ostomaan että Enon virkatalojen tulot. Enossa ei ollut lainkaan käyttökelpoisia
rakennuksia. Kirkkoherraa ei voitukaan valita, ennen kuin pappila olisi asian
mukaisessa kunnossa ja kappalaisenkin toimeentulo turvattu. Kauhajokelaisten
oli siis ryhdyttävä kahden pappilan rakentamiseen, työhön, joka heillä oli ollut
tiedossa jo vuodesta 1858 lähtien, mutta jäänyt tekemättä.
Pappilan puuttuminen viivästytti kirkkoherran vaalia vielä useita vuosia.
Tuomiokapituli määräsikin 15.3.1884 Kauhajoelle väliajansaamaajaksi Gustaf
Edvard Lybeckin. Käytännössä Lybeck toimi virkaa tekevänä kirkkoherrana
nauttien myös kirkkoherran palkan. Tehtävänsä hän otti vastaan vappuna 1884,
jolloin Kauhajoen voidaan katsoa käytännössäkin irtautuneen Ilmajoesta omaksi
kirkkoherrakunnaksi. Vakinaisen kirkkoherran saaminen kuitenkin siirtyi pap
pilan rakentamisen vuoksi aina vuoteen 1891 saakka. Lybeck'kin ehti jo siirtyä
kappalaisen virkaan, ja uusi väliajan saarnaaja kappalainen Jaakko Kajanen hoi
ti kirkkoherran tehtäviä. Vihdoin maaliskuun 1. päivänä 1891 kauhajokelaiset
pääsivät valitsemaan itselleen vakinaisen kirkkoherran, joksi he ylivoimaisella
enemmistöllä äänestivät neljännelle vaalisijalle kutsumansa kappalaisen Gustaf
Edvard Lybeckin. Virkaansa hän astui 1. marraskuuta 1891.
Pitkä ja monivaiheinen itsenäistymiskehitys oli päättynyt. Kauhajoki oli
itsenäinen seurakunta, pastoraatti, jolla oli itse valittu vakinainen kirkkoherra.
Samalla oli päättynyt monisatavuotinen yhteys Ilmajoen emäkirkkoon, josta oli
milloin kovisteltu kauhajokelaisia, milloin taas pyritty isällisesti kasvattamaan
ja ohjaamaan laajan erämaakappelin elämänmenoa. Kauhajokelaisille itselleen
oman seurakunnan saaminen voimakkaan kirkollisen ja yhteiskunnallisen mur
roksen vuosina merkitsi huomattavaa arvon nousua ja itsetunnon kasvua. Nämä
taas olivat omalta osaltaan innoittamassa niihin moniin taloudellisiin, yhteiskun
nallisiin ja henkisiin rientoihin, jotka 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
Kauhajoella virisivät.41
1Ruismäki 1987. 215-216. 331-336.
3 Ruismäki 1987, 582-284; Seppo 1987, 113-115.
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: Ruismäki 1987, 582: Seppo 1987. 14-17.
4 Ruismäki 1987, 584-585; Seppo 1987, 117.

OMAN SEURAKUNNAN RAKENTUMINEN
Kauhajoesta oli tullut senaatin päätöksellä 8. marraskuuta 1858 itsenäinen kirkko
herrakunta, oma itsenäinen seurakunta. Päätös toteutui kuitenkin vasta 11. syys
kuuta 1882, mutta käytännössä vasta vappuna 1884, kun väliajansaamaajaksi
nimitetty Edvard Lybeck aloitti työnsä vt. kirkkoherrana.1

Edvard Lybeck ja Karl Eliel Meno - kirkkoherra ja kappalainen
Kauhajoen muuttuminen omaksi kirkkoherrakunnaksi vakiinnutti nopeasti paik
kakunnalle pysyvän papiston. Aivan ensimmäisinä vuosina oli muutamia väliaikaisjärjestelyjä, kun pappilat eivät olleet vielä valmiita. Kappalainen Karl Oskar
Kraft toimi vt. kirkkoherrana 1887-1888 ja Jaakko Kajanen väliajansaamaajana
kirkkoherran palkkaeduin 1888-1891. Vuodesta 1892 alkaen seurakunnassa oli
kaksi pitkäaikaista pappia: kirkkoherra Edvard Lybeck ja kappalainen Karl Eliel
Meno. Kun vielä kanttori E. J. Valdeman johti kirkkomusiikkia vuoteen 1915
saakka, pysyi seurakunnan elämä vuosikymmeniä samoissa vakaissa käsissä.
Edvard Lybeck valittiin 1887 seurakunnan kappalaiseksi. Tästä tehtävästä kau
hajokelaiset kutsuivat hänet kirkkoherran vaalissa neljännelle vaalisijalle, jolta
sitten valitsivat hänet esipaimenekseen 2789:10 mk:n äänillä. Seuraavaksi eniten
ääniä saanut sai 90:10 mk.
Edvard Lybeck nautti Kauhajoelle tulostaan lähtien seurakuntalaistensa jaka
matonta suosiota, mikä näkyi sekä kappalaisen että kirkkoherran vaalin yksimieli
sissä tuloksissa. Eivät edes pappiloiden rakentamisiin ja nautintoihin liittyneet eri
mielisyydet 1880-luvun lopussa horjuttaneet hänen kannatustaan. Kirkkoherraksi
tullessaan Lybeckillä oli vakiintunut asema seurakunnassaan; siitä oli hyvä jatkaa
niin hengellisenä esipaimenena kuin yhteiskunnallisena vaikuttajanakin.
Rovasti Lybeck oli hyvä saarnamies, joka liikkui ahkerasti eri puolilla laajaa
pitäjää tapaamassa seurakuntalaisia ja suorittamassa kirkollisia toimituksia. Tästä
tavasta hän ei halunnut luopua vielä vanhana ja sairaanakaan. Pitkän toimikau
tensa aikana rovasti Lybeck oppikin tuntemaan seurakuntansa läpikotaisin.
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Vuosisadan vaihteessa kirkkoherra Lybeck osallistui myös kunnalliseen ja val
tiolliseen toimintaan. Sortovuosina hän kuului siihen pieneen nuorsuomalaiseen
ryhmään, joka muuten toimi passiivisen vastarinnan keinoin - ja sai siitä rangais
tukseksi 4 kk:n palkanmenetyksen. Virkaveljet kuitenkin luottivat Lybeckiin ja va
litsivat hänet pappissäädyn edustajaksi viimeisille säätyvaltiopäiville 1905-1906.
Valtiopäivillä Lybeck ajoi samaa sortotoimia vastustavaa linjaa kuin kotiseurakunnassaankin.
Rovasti G ustaf Edvard Lybeckin suorittama pitkä ja rikas elämäntyö
Kauhajoella kesti vuoteen 1927 saakka, yhteensä 43 vuotta, siitä 35 vuotta kirk
koherrana.
Karl Eliel Meno, alk. Malmberg, muutti Kauhajoelle 1.11.1892, ja hänet ase
tettiin virkaan 1.5.1893. Pastori Meno kuului Kauhajoella voimakkaana vaikutta
neeseen evankeliseen herätykseen. Elän tunsi Raamatun erinomaisesti, luki paljon
ja oli hyvä heprean kielen tuntija. Saarnoissaan K. E. Meno käytti mielellään
luonnosta ja elävästä elämästä otettuja vertauksia. Pastori Meno poikkesi useista
edeltäjistään myös siinä, ettei hän pitänyt tarkkaa lukua palkkasaatavistaan, vaan
tyytyi siihen, mitä kukin hänelle Enon pappilaan toi. K. E. Meno toimi Kauhajoen
kappalaisena kuolemaansa asti 21.10.1920.2
Pappien palkkauksessa Kauhajoen kirkkoherrakunta kuului toiseen pastoraattiluokkaan, kun esim. Ilmajoki ja Jalasjärvi olivat ensimmäisen luokan pastoraatteja. Palkkaus määriteltiin 1886 palkka-asetuksella, jolla tasattiin kirkkoherrojen
ja kappalaisten tuloeroja.3

Äijälä - kirkkoherran virkatalo
Kauhajoen itsenäistymispäätös edellytti kahden pappilan varustamista, mutta
kun päätöksen toteuttaminen aina vain viivästyi, kauhajokelaiset eivät pitäneet
puustellien rakentamisella kiirettä. Vuonna 1882, jolloin Ilmajoen kirkkoherra
Forsman kuoli, kauhajokelaiset huomasivatkin, ettei heillä ollutkaan omalle
kirkkoherralle kelvollista pappilaa. Asiantilan korjaamiseen oli ryhdyttävä no
peasti. Syyskuussa 1882 kirkonkokous teki päätökset molempien pappiloiden,
Äijälän ja Enon, rakentamisesta, kuitenkin niin, että Eno rakennettaisiin ensin.
Seurakunnalla oli edessään kova urakka rakentaa kaksi pappilaan osittain yhtä
aikaa.
Päätös Äijälän pappilan rakentamisesta Vuorenmäkeen tehtiin 13.4.1885, ja
sen piti olla valmis marraskuun alussa 1886. Rahat päätettiin ottaa myymällä
pappilan metsää vähin erin, ”jos saadaan hyvä hinta”. Pian kirkonkokouksessa
kuitenkin ehdotettiin töiden hidastamista, koska metsästä ei ollut saatu riittävästi
varoja. Rakennuskomitean esimies C. W. von Schantz tuli hätään ja lainasi 8000
markkaa alhaisella 5 %:n korolla kymmeneksi vuodeksi. Äijälän kustannusarvio
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oli 15.765 markkaa. Lainarahojen turvin rakentamista voitiin jatkaa. Talvella
1886-1887 Äijälän metsistä kaadettiin 3546 m änty-ja 5078 kuusitukkia ä 12-32
tuumaa rinnan korkeudelta ja rakennustyöt saivat uutta vauhtia.
Kihlakunnankatselmus Äijälässä pidettiin marraskuussa 1887 ja korjaukset
tehtiin seuraavana kesänä. Talon vuoraus oli vuorossa kesällä 1890, minkä jälkeen
Äijälä oli taas valmis lääninrovastin tarkastettavaksi; kihlakunnankatselmusta
seurakunta ei pitänyt enää tarpeellisena. Kirkon luona olevat vanhan pappilan
rakennukset ja Vuorenmäen torppa voitiin nyt myydä.
Kaikkien uudisrakennusten valmistuttua senaatti myönsi 1916 Äijälälle ja
Ostomaalle kirkkoherran virkatalo-oikeudet. Velvollisuuksiin kuului mm. 19
ruplan 90 kopeekan maavero sekä 2,40 markan karjavero ja 1,025 hehtolitraa
kruununkymmenyksiä.
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Kirkkoherra Lybeck vuokrasi Äijälän maista huomattavan osan vuosisadan al
kuvuosista lähtien 50 vuodeksi useille kauhajokelaisille viljelijöille. Pappila säi
lyi silti yhtenä paikkakunnan suurimmista viljelystiloista. Papiston palkkauksen
kehittyessä pappilat kuitenkin menettivät taloudellisen merkityksensä. Vuoden
1923 katselmuksen jälkeen Kauhajoen kirkkoherran nautintaan jäi enää vain 26
hehtaaria peltoa ja 2 hehtaarin tontti. Samalla osa pappilan rakennuksista pää
tettiin hävittää.4
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Eno - kappalaisen virkatalo
Eno oli toistasataa vuotta lampuotien hallussa. Enon rakennukset olivat pitkänä
vuokra-aikana jääneet perin puutteellisiksi. Niinpä seurakunta päättikin aloittaa
pappiloiden rakennustyöt Enon virkatalon päärakennuksen tekemisellä. Pappila
päätettiin rakentaa vähän kauemmaksi joesta Vähällemäelle siten, että se saatai
siin vesikattoon kesällä 1883.
Puustelli rakennettiin aikataulun mukaisesti viimeistelytöitä vaille valmiiksi
1884, jolloin kappalainen näyttää muuttaneen sinne. Saman vuoden syksyllä
päätettiin pappilan vanhat rakennukset tallia lukuun ottamatta myydä rakennuskassan hyväksi. Myös vanha tupa sai jäädä, se kelpasi vielä pyykkituvaksi. Uuden
pappilan viimeistelytyöt tehtiin 1888, ja pari vuotta myöhemmin se maalattiin
"valppaan harmaaksi”.
Ulkorakennusten tekemiseen ei uskallettu ryhtyä, ennen kuin rakennuskassaan
saatiin rahaa. Enolla oli vuodesta 1886 lähtien oma virkatalorahasto, jota kirkkoväärti hoiti. Sen täydennykseksi myytiin virkatalon metsistä 176 m änty-ja 5 016
kuusitukkia. Enon ulkorakennusten tekemistä hidasti myös Äijälän rakennustöi
den aloittaminen. Noin 50 lehmälle tehty navetta valmistuikin vasta 1905-1906.
Tämän jälkeen pihapiiriin kuului toistakymmentä rakennusta. Kappalaisen
omassa hallinnassa oli samoihin aikoihin viljelysmaata n. 50 hehtaaria ja metsää
n. 500 hehtaaria.
Kappalainen K. E. Meno aloitti Enon maiden vuokrauksen Kauhajoen alkavan
yritystoiminnan tarpeisiin. Ensin hän vuokrasi asuntotontteja Asematien varresta
ja 1917 n. 2 hehtaarin maa-alueen Etelä-Pohjanmaan Puutavara Osakeyhtiölle.5

Enon pappila 1905. Kauhajoen kirkon arkisto
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Kaunistustornit kirkkoon
Väinö Marttila

Kauhajoen ristipitkiötä oli remontoitu moneen kertaan: uusittu kivijalka ja
urkulehteri, m aalattuja puleerattu sisältä ja ulkoa. Vuosisadan loppupuolella
kirkko oli jäämässä nopeasti kasvaneelle seurakunnalle pieneksi. Vuodesta 1889
lähtien kauhajokelaiset keräsivätkin varoja kirkon perusteellista remonttia, mm.
lämmitystä ja laajennusta varten. Tarkempi korjaussuunnitelma päätettiin pyytää
lääninarkkitehti K. V. Reiniukselta.
Reiniuksen korjauspiirustukset valmistuivat elokuussa 1898. Suunnitelman
mukaan sakasti liitettäisiin kirkkosaliin ja uusi sakasti “kaunistustomeineen” teh
täisiin etelä- ja itäristin välille, lehteri rakennettaisiin olemassa olevan sakastin
paikalle ja kellotornia korotettaisiin "kirkon kaunistamiseksi”. Kirkkoon asen
nettaisiin myös lämmityslaitteet. Kirkonkokous lisäsi arkkitehti K. V. Reiniuksen
suunnitelmiin vielä lehterit etelä-ja pohjoissivuille.
Korjausurakka myytiin huutokaupalla rakennusmestari S. W. Birlingille ja S.
Hakolalle 10.500 markalla. Hintaan sisältyivät kaikki korjaukset viimeistelyä
myöten, mm. maalaus ja peltikaton tekeminen sekä materiaalit lukuun ottamatta
peruskiviäja soraa. Työt aloitettiin kesällä 1902, ja syyskuussa 1903 arkkitehti
Stenbäck piti lopputarkastuksen. Uusimisen täydensi 1913 arkkitehti Ilmari
Launiksen suunnittelema ja maalaama uusi alttaritaulu Kristus ristillä.
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Vuosisadan alussa toteutettu perusteellinen korjaus antoi Kauhajoen lähes sa
tavuotiaalle ristipitkiölle uuden ilmeen. Varsinkin sisältä kirkko oli muuttunut.
Lehterit täyttivät nyt kaikkien ristien yläosan. Myös alakertaan oli tullut lisää tilaa
entisen sakastin paikalle. Alttari oli melkein keskellä kirkkoa itä- ja eteläristin
kulmauksessa. Kirkon ulkonäkö oli muuttunut ”kaunistustornin” ja kellotornin
ansiosta. Kirkon kylkeen rakennettu sakasti olisi tuskin kirkon alkuperäistä
"arkkitehti” Salomon Köhlströmiä ihastuttanut. Korotettu kellotorni, uusitut ikkunankehykset ja valkoinen väri antoivat kirkolle lähinnä vuosisadan vaihteessa
vallinneen uusgoottilaisen leiman. Vanha kansanomainen rakennustyyli oli saanut
väistyä uuden ajan virtausten ja tilantarpeen tieltä.6

Hautausmaa Vuorenmäkeen
Hautausmaan rakentaminen Vuorenmäkeen oli ollut esillä useita kertoja vuo
desta 1810 alkaen. Sitä oli kuitenkin aina siirrettyjä lopulta se oli unohdettu
kokonaan.
Vuosisadan lopulla uuden hautausmaan hankkiminen tuli kuitenkin välttämät
tömäksi. Vuonna 1888 kirkonkokous päätti ottaa hautausmaaksi Kankaanharjun
maan Lustilan tien varresta Panulan metsäsaralta ja pyysi lääninlääkäriä tarkas
tamaan maa-alueen. Seuraavana keväänä päätettiin tarkastuttaa samalla kertaa
myös Vuorenmäen kelpoisuus. Piirilääkäri Hirn tutki molemmat metsäpalstat ja
antoi lausuntonsa: Kankaanharju oli aivan sopimaton, liian alava ja ilman veden
laskua, Vuorenmäki sen sijaan olisi kaikin puolin hautausmaaksi sopiva.
Lausunnon perusteella kirkonkokous päätti äänestyksen jälkeen tehdä hauta
usmaan Vuorenmäkeen. Aron ja Harjankylän isännät olivat ehdottaneet hautaus
maan paikaksi aluetta Ikkelän metsäsaralta Tokerotien pohjoispuolelta n. 1 200 m
Korpi-Aron talosta. Äänestyksessä Vuorenmäen kannattajat voittivat. Hävinneet
valittivat Vuorenmäen kannattajien puutteellisista valtakirjoista ja voittivat: tuo
miokapituli hylkäsi Vuorenmäkeä koskevan päätöksen.
Syntyi kylien välinen lihava riita, jonka senaatti lopulta 1892 ratkaisi: hautaus
maa oli perustettava Vuorenmäkeen lukkarin virkatalon maalle. Kiistan ratkettua
Vuorenmäkeen rakennettiin sekä hautausmaa että siunauskappeli. Vuonna 1895
päätettiin rakentaa toinen siunauskappeli seuraavana keväänä kirkon luo vanhojen
hautausmaiden väliselle tielle.
Pitkä ja monimuotoinen kiista Vuorenmäen käytöstä oli päättynyt hautaus
maan perustamiseen. Komean kuusikon katveeseen saivat sittemmin leposijansa
useimmat vuosisadan vaihteen tienoilla kuolleet kauhajokelaiset. Kirkkoa ympä
röivää hautausmaata voitiin käyttää vain hyvin säästeliäästi. Vuonna 1918 tehtiin
kuitenkin sankarihauta kirkon ja tien väliin.7
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Kirkollisen elämän murros
Kirkkolaki uusittiin 1869. Se sääteli jumalanpalvelukset pidettäväksi kaikkina
sunnuntaipäivinä ja juhlapyhinä. Lain mukaan kaikkien piti "ahkeroiman tulla
kirkkoon jumalanpalveluksen alussa ja olla siinä loppuun asti” . Kirkko joutui
kuitenkin 1800-luvun lopulla vastaamaan yhteiskunnallisen kehityksen tuomiin
uusiin haasteisiin. Kirkon julistusta arvioitiin uudelleen, eikä kirkossakäyntiä
pidetty yhtä itsestään selvänä kuin aikaisemmin. Vuosisatoja vallinnut kirkon
kaikkialle ulottuva ja kaikkia elämänaloja hallitseva aika oli ohi. Monet aiemmin
kirkolle kuuluneet tehtävät, kuten köyhäinhoitoja kansanopetus, olivat siirtyneet
kunnan hoidettaviksi.
Kauhajoella muutos alkoi näkyä selvästi vuosisadan vaihteen lähestyessä: kir
kossakäynti väheni, eikä kinkereillä ollut enää entistä merkitystä. Sosialistisen
työväenliikkeen mukana sai jalansijaa myös ateistinen, Jumalan kieltävä, maail
mankatsomus. Myös muutamat säätyläiset suhtautuivat kirkkoon avoimen pen
seästi. Lisäksi eräät uudet uskonnolliset yhteisöt, kuten helluntaiherätys ja kolmi
naisuusopin kieltävä russelilaisuus, huolestuttivat seurakuntaa. Oikeuslaitoksen
määräämä viimeinen julkirippi tapahtui kirkossa jo 29.7.1866, minkä jälkeen
kirkon maallisen vallan vertauskuva häpeäpenkki, "jota meidän aikoinamme ei
enää tarvita", poistettiin kirkon eteisestä.
Kirkko kantoi erityistä huolta niin Kauhajoella kuin muuallakin nuorison
elämästä, jumalanpalvelusten sivuuttamisesta ja seurustelutavoista. Siihen oli
totinen syy. Aikana, jolloin vain harvat naiset olivat taloudellisesti itsenäisiä ja
jolloin sosiaalihuolto oli kehittymätöntä, huutolaispoika-asteella, syntyi lapsista
4-5 % aviottomina, muutamina vuosina 7-9 %. Kirkon keinot olivat vuosisadan
lopulla kuitenkin entistä enemmän sanan ja valistustyön varassa.
Vanhanaikaisella kirkkokurilla ei ollut enää entistä merkitystä. Ripitettyjen
määrä laski tasaisesti 1880-luvulta lähtien, ja sakkorangaistuksia annettiin vain
aivan poikkeustapauksissa. Sananjulistuksen ohella kirkko kuitenkin valvoi ta
pakulttuuria vielä 1900-luvun puolellakin mm. perimällä rahahäistä veroa.8
Vaikka kunta oli ottanut päävastuun monista aikaisemmin kirkolle kuuluneista
tehtävistä, Kauhajoen seurakunta ylläpiti edelleen kiertokouluja ja sunnuntaikou
luja. Seurakunta otti vastaan myös uusia haasteita. Kunnan sairaanhoitoa täyden
nettiin vuodesta 1913 alkaen seurakunnan diakonissan palveluilla ja lähetystyötä
tehtiin erityisesti evankelisessa liikkeessä.1'
Seurakunnan hallinto itsenäistyi oman kirkkoherran ohjattavaksi, mutta pysyi
muuten rakenteeltaan lähes entisellään. Kirkonkokous päätti seurakunnan isot
asiat, kuten pappiloiden rakentamiset ja kirkon remontit. Kirkkoneuvosto käsit
teli kirkkokurin rinnalla yhä enemmän kirkonkokoukselle valmisteltavia asioita.
Kirkonisäntää työllistivät seurakunnan kiihkeä rakentaminen ja monilukuisten
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virkatalo- ja rakennusrahastojen tilinpito. Avuksi perustettiinkin rahastonhoitokunta. Virkatalojen metsien hoitoa varten asetettiin 1895 virkatalolautakunta, jon
ka toimikausi oli neljä vuotta. Seurakunta palkkasi myös haudankaivajan 1907.
Kauhajoki kuului evankelisen liikkeen ydinalueisiin yhdessä Ilmajoen,
Kurikan ja Jalasjärven kanssa. Niin maallikot kuin papistokin vaikuttivat siihen,
että evankelisuudesta tuli alueen hengellinen valtaliike. Vuosisadan vaihteen ja
1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien maallikkosaarnaajista oli tunnetuin
Samuel Tuisku, joka vaikutti erityisesti Päntäneellä. Hänen toimestaan perustettiin
1910 laulukuoro ja vähän myöhemmin nuoriso-osasto. Vuonna 1914 evankelinen
liike sai oman rukoushuoneen. Näkyvin saavutus oli kuitenkin 1925 toimintansa
aloittanut Kauhajoen evankelinen kansanopisto. Hengellisenä valtavirtauksena
evankelinen liike kaikille avoimena ja armoa korostavana oli omiaan tasoittamaan
sitä ristiriitaa, joka vuosisadan vaihteessa uhkasi syntyä monesti vanhakantaisen
kirkon ja voimakkaan yhteiskunnallisen kehityksen kokeneiden seurakuntalaisten
välille.
Evankelisen herätyksen lisäksi Kauhajoella sai vuosisadan vaihteessa jalansi
jaa jonkin verran myös lestadiolaisuus, jonka tunnetuin edustaja oli Samuel Nestor
Rajala. Myös erilaiset amerikkalaisperäiset vapaakirkolliset yhteisöt kokosivat
pienen joukon kannatuksen.
Kauhajoen seurakunta selvisi kuitenkin uusista aatteista ja hengellisestä mur
roksesta hyvin. Valtiollinen itsenäistyminen ja sitä seurannut sotakaan eivät raa
delleet Kauhajokea pahimmalla mahdollisella tavalla. Kirkollisessa elämässä ei
tapahtunut suurta muutosta, vaan valtaosa seurakuntalaisista, myös työväestöstä,
säilytti kosketuksen kotikirkkoonsa. Useimmat kauhajokelaiset kävivät vuosittain
myös ehtoollisella, ja kirkolliset toimitukset, kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja
ruumiinsiunaus, kuuluivat edelleenkin kauhajokelaisten elämän kohokohtiin.101

1Ruismäki 1987, 585.
2 Ruismäki 1987, 560, 613-621,625.
3 Seppo, 1987. 130-134.
4 Ruismäki 1987, 606-608.
3 Ruismäki 1987, 609-610.
6 Ruismäki. 1987, 595-598.
7 Ruismäki 1987, 599-601.
8 Ruismäki 1987, 639-641,645; Seppo 1987, 137-154.
9 Ruismäki 1987, 664; Seppo 1987, 174-175.
10 KKA kirkonkokous 7.8.1870, kirkkoneuvosto 8.7.1907; Ruismäki 1987, 630-638, 644-645, 757.
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SEURAKUNTA 1920-LUVULTA 1950-LUVULLE
UUDET HAASTEET
Itsenäinen Suomi sääti 1920-luvun alkuvuosina runsaasti lakeja, jotka näkyivät
monin tavoin myös Kauhajoen seurakunnassa. Lait toivat tullessaan kirkkoval
tuuston ja kirkkohallintokunnan sekä uuden palkkausjärjestelmän, joka muutti
virkatalojen merkityksen. Seurakuntalaiset saivat uskonnonvapauslain myötä
luvan arvioida suhteensa kirkkoon, ja laki oppivelvollisuudesta asetti kirkon yl
läpitämän opetuksen uusiin kehyksiin. Väkiluvun kasvuja uudenlaiset palvelut
puolestaan aiheuttivat lisääntyvän työvoiman tarpeen.
Kauhajoen seurakunnassa uusiin haasteisiin oli vastaamassa pääosin vakiintu
nut luottamusmiesten joukko. Pitkään palvelleet papit ja lukkari-urkuri sen sijaan
vaihtuivat vuosikymmenen kuluessa uusiin miehiin.

Hallinto
Kirkonkokous valitsi 1919 Kauhajoen ensimmäiseen kirkkovaltuustoon 32
edustajaa neljäksi vuodeksi. Valtuutetuista oli joka vuosi kahdeksan erovuo
rossa. Valtuuston tehtävä oli päättää papiston ja lukkarin palkkausjärjestelyistä.
Kirkonkokouksen merkitys väheni ja osallistuminen kokouksiin oli jo 1920-luvun
lopulla laimeaa.
Samoihin aikoihin kirkkoneuvoston rinnalle syntyi kirkkohallintokunta,
jonka tehtävänä oli lähinnä talousasioiden hoito valtuuston päätösten mukaan.
Seurakunnan taloudenhoitaja eli kirkonisännöitsijä, entinen kirkkoväärti, vastasi
käytännön tilinpidosta. Tehtävässä toimi vuodesta 1906 alkaen vuoteen 1943
saakka T. V. Havunen ja hänen jälkeensä, kun ”virka oli ajelehtinut mieheltä
miehelle”, Albert Hirvelä vuodesta 1946. Molempia pappiloita varten oli virkata
lorahastoja 1936 myös Setälän virkatalolle erotettiin oma rahasto. Seurakunnan
metsiä hoiti ammattimies vuodesta 1910 alkaen.
Kirkkohallintokunnan asema selkiytyi, kun kirkkovaltuusto vahvisti sille jo h 
tosäännön 1934. Hallintokuntaan kuului kolme kolmeksi vuodeksi valittua jäsen
tä, joista yksi oli joka vuosi erovuorossa. Kaksi varajäsentä valittiin aina vuodeksi
kerrallaan. Johtosääntö uusittiin 1948: tehtävät tarkentuivat kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hoitamiseksi. Kirkkovaltuuston jäsenet eivät enää voineet toimia
talousasioita valmistelevassa ja hoitavassa hallintokunnassa. Kirkkoherralla oli
kokouksissa läsnäolo-oikeus. Kirkkoneuvosto huolehti edelleen kiertokouluista
ja muista samantyyppisistä tehtävistä. Vielä 1928 kirkkoneuvosto nuhteli ja uh
kasi Turun tuomiokapitulin käsittelyllä miestä, joka eli erossa perheestään toisen
naisen kanssa. Ajan myötä kirkkoneuvoston merkitys väheni.1
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Seurakuntalaiset ja uskonnonvapaus
Kauhajoen seurakunta oli 1920-luvulle tultaessa hyvässä kasvuvauhdissa.
Väkiluku oli 14.826, joista lähinnä Amerikan siirtolaisuus oli vienyt 1509 miestä
ja 872 naista. Seurakunnan läsnä oleva väestö oli 12.433, joista 12 ruotsinkie
listä. Väkiluvun kasvu jatkui vuoteen 1954, jolloin se oli suurimmillaan 19.255.
Luvussa ovat mukana myös muualla asuvat seurakuntalaiset.
Uskonnonvapauslaki ei aiheuttanut suurta liikehdintää. Valtaosa kirkosta
eronneista liittyi Jurvan baptisti seurakuntaan tai helluntaiseurakuntaan. Myös
vapaakirkollisia ja russelilaisia (hartevalaisia, teosofeja) oli aina vuosittain muu
tamia, jotka liittyivät siviilirekisteriin. Kirkosta eronneiden määrä pysyi vuosit
tain kuitenkin alhaisena, kaikkina vuosina ei ollut ainuttakaan lähtijää. Vuosina
1923-1936 kirkosta erosi kaikkiaan 67 henkeä. Kirkkoon liittyi 16 henkeä. Eniten
eroajia oli pulavuosina 1931-1933, jolloin kirkon jätti 33 henkeä. Heistä kaksi
oli babtisteja ja viisi vapaakirkollista, muut liittyivät siviilirekisteriin.
Sotavuosina pysyttiin lujasti kirkon helmassa. Ne, jotka kirkosta erosivat, liit
tyivät melkein kaikki joko adventisteihin tai helluntailaisiin. Vapaista liikkeistä
helluntailaisuus oli sodan jälkeen suosituin. Siihen ilmoitti liittyvänsä 1945 kaik
kiaan 15 ja 1948 peräti 46 henkeä. Kirkkoon myös liittyi uusia jäseniä. Verotus
yleistyi eroamisen syynä 1950-luvun puolivälissä, jolloin kirkkoa kunnostettiin
ja heti sen jälkeen rakennettiin uusi. Kaikki eivät verojensa maksamisesta huo
lehtineet.2
Kauhajokelaiset kävivät kirkossa ahkerasti. Vuonna 1920 osallistui jumalan
palveluksiin kesällä keskimäärin 755 ja talvella 478 henkeä. Ehtoollisella kävijöi
tä oli 3885 ja ehtoollisen viettoja 18. Kymmenen vuotta myöhemmin ehtoollisella
kävijöitä oli tuhat vähemmän, mutta määrä nousi taas 1930-luvun lopulla yli 3000
kävijän, vaikka ehtoollista vietettiin vain 14 kertaa. Tämän jälkeen ehtoollisella
kävijöiden määrä jälleen laski: 1950 ehtoollisella kävi 18 kerralla 2133 vierasta.
Seuraavana vuonna ehtoollista vietettiin 21 kertaa, osallistujia oli 2560. Samaan
aikaa kirkkovieraita oli kesällä keskimäärin noin 600 ja talvella 400.3
Arkkipiispa Gustaf Johansson teki toisen tarkastuksensa Kauhajoelle 1923. Hän
piti jumalanpalveluksiin osallistumista tyydyttävänä, vaikka määräksi ilmoitettiin
talvella tilastoja pienemmät luvut, vain 100-400, kesällä kirkkovieraita oli arkki
piispalle annetun tiedon mukaan 500-1000 henkeä. Lisäksi kyläkunnissa pidettiin
raamatunselityksiä ja jumalanpalveluksiakin oli syrjäkylissä. Seurakuntalaulu oli
tyydyttävää ja kuoro toimi, mutta pyhäpäivää vietettiin sekalaisesti. Oman arvos
telunsa arkkipiispa kirjasi lahkolaisista: "Russelilaiset kieltävät kolminaisuusopin
ja tyhmää järkeilyä ja mielettömyyttä siinä on paljon. On ihme, että saavat kuuli
joita. Lahkot ovat tulleet Amerikasta ja reformoidun kirkon piiristä.”
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Nuorten seurustelu ja avioliiton solmiminen tapahtui väärin, kuten kaikissa
aikaisemmissakin piispantarkastuksissa oli todettu: ”Yöjuoksu Pohjanmaalla,
kuulutetut elävät usein yhdessä ennen vihkimistä.” Huolta aiheutti suuri aviot
tomien lasten määrä, 8 % vuonna 1922. Samanlaisia lausuntoja tuli 1930-luvun
piispantarkastuksissakin - ja samasta syystä. Arkkipiispa Erkki Kaila kiinnitti
huomiota myös suureen itsemurhien määrään.
Kiitosta arkkipiispa antoi diakoniatyöstä. Seurakunnalla oli kaksi diakonissaa
ja heillä koti, ja ”diakonaattirahastossa” yli 20.000 mk rahaa! Diakonissat hoi
vasivat erityisesti sairaita ja vanhuksia. Myös Suomen Lähetysasema ja Japanin
lähetys saivat Kauhajoelta tukea 1920-luvulla.
Kirkkoa oli hoidettu hyvin. Rippikoulun tulokset olivat pääosin tyydyttä
viä, mutta luetun käsittäminen ja raamatunhistoria vain ”sangen välttäviä” .
Koulutyössä oli pitäjän laajuudesta johtuvaa epätasaisuutta, mutta koulut toi
mivat hyvin. Seurakunta sai kouluihin kohdistetusta huolenpidosta toistuvasti
arkkipiispalliset kiitokset. Vuosien 1913-1922 tilit arkkipiispa totesi "huolella
hoidetuiksi tavalla, joka ansaitsee tunnustusta”. Rahastoissa olikin hyvä säästö,
pieni velka oli ainoastaan lukkarin virkatalon rakennuskassassa. Talous pysyi
vakaana ja veroäyri alhaisena, 50-60 penninä, vielä 1930-luvullakin.4

Kasvatus
Kauhajokelaiset saivat kristillistä kasvatusta sunnuntai- ja pyhäkouluissa, kier
tokouluissa ja rippikoulussa. Vanhastaan oli myös kotiopetusta. Kinkerit säilyt
tivät pitkään asemansa rippikouluun tulevien kuulustelussa sekä aikuisväestön
yhdyssiteenä seurakuntaan.
Pyhäkouluja pidettiin kesäisin 1920-luvun alussa 26 piirissä 52 opettajan voi
min 650 lapselle. Jopa arkkipiispa Gustaf Johansson katsoi sen seurakunnalle
kunniaksi. Seuraavien vuosikymmenien aikana 1950-luvun lopulle asti pyhäkou
luja toimi kesäisin 30-40, ja niitä piti 70-90 opettajaa, monet vuosikymmeniä.
Suurten ikäluokkien pyhäkoululaisia oli 1300—1600.5
Perinteinen nuorten opetus tapahtui rippikoulussa, josta jo varhain muodostui
portti aikuisuuteen: ripille päässeistä tuli "rippiraavaita”. Rippikoulua pidettiin
kirkossa, 1920-luvun puolivälistä lähtien seurakuntatalossa, sekä pappiloissa.
Tytöt ja pojat kävivät koulua erikseen kaksi viikkoa syksyllä ja kolme viikkoa
keväällä. Papeilla oli omat ryhmänsä, joten rippikoulua oli neljä luokallista ja
yhteislyseon ryhmä viidentenä. Konfirmaatio pidettiin juhannuspäivänä klo 9.00,
mutta jo 1930-luvulta alkaen pojat pääsivät ripille toukokuussa. Rippipuku oli
kirkkoherra Lybecin aikana musta, paitsi 1917-1918 valkoinen, kun mustaa
kangasta ei saanut mistään. Myöhemmin valkoisesta puvusta tuli tyttöjen rip
pipuku.6
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S illo in r ip p ik o u lu is s a o li jä r j e s ty s , v a i k u r in p id o k s ik o s itä s a n o tta is iin . V ielä 1 9 3 0 lu v u l la j ä r je s t y k s e n p it o o n k u u lu i fy y s is e n k in o je n n u k s e n a n ta m in e n . K ir k k o h e r r a
A l b e r t A h t o la tu n n e ttiin p e h m e ä l u o n to i s e n a ih m is e n ä . K u ite n k in h ä ir its ijä t, j o s
p u h e e i a u tta n u t, tu n s iv a t k ir k k o h e r r a n o tte e n p u s e r o n s a k a u lu k s e s s a , j a s e o li
m e n o a e ik ä m e in in k iä : u lo s s e n a ik a is e n s e u r a k u n ta ta lo n s a lis ta , u lo s s a te e s e e n .
S e lla is ta k y y t iä e i ta r v in n u t m o n e s ti jä r j e s tä ä , k y llä o p ik s i o te ttiin j a s e u r a ttiin
o p e tu s ta . K e v ä tr ip p ik o u lu n i a ik a n a A h t o la o li s iir ty m is p u u h is s a T u ru n tu o m io k ir k k o s e u r a k u n ta a n tu o m io r o v a s tik s i. K o n fir m a a tio n h ä n tu li p itä m ä ä n k o u lu n
p ä ä t y t ty ä 30 . to u k o k u u ta 1 9 3 6 .
K e v ä tr ip p ik o u lu s s a A h t o la l la o li k a k s i s ija is ta . T o in e n o li u r h e ilu m ie h iä , j o k a
o li v ä li tu n n i t k o u lu p o ik a in m u k a n a u lk o n a . H ä n n o u s i h e v o s p u o m in p ä ä l l e j a
ilm o itti: " N y t j o n o o n m in u a v a s ta a n ! K a ts o ta a n k u k a p u o m i l la p y s y y j a k u k a
p u to a a . ” K y l lä y r i t t ä j i ä riitti. N iin e te v ä h ä n o li p u o m i l la p y s y m ä ä n , e ttä v a in
h a r v a o n n i s t u i p a p i n p u d o t ta m a a n . S i k s i k a i k is a ilu k iin n o s tik in . V ä lillä h ä n
n ä y tti, k u in k a s e is o ta a n k ä s in p u o m i n p ä ä llä . S e o li h ä n e n k u r in p ito ta ito a n s a .
H ä n o li p o i k a p o i k i e n j o u k o s s a , s illo is ta a ik a a e d e llä .

Arvo Heikkilä

Kiertokoulu säilytti asemansa niin kauan, kunnes kaikilla lapsilla oli mahdol
lisuus päästä kansakouluun. Seurakunta ylläpiti 1918 ohjesäännön mukaisesti
kuutta kiertokoulua ja palkkasi kuusi opettajaa, joista jokainen opetti neljässä
piirissä. Yhdessä piirissä koulua pidettiin yhdeksän viikkoa, vasta-alkajille 23
tuntia ja muille 29 tuntia viikossa. Kiertokoululla oli kirkkoneuvoston valitsema
johtokunta, joka hankki huoneiston, polttopuut, kaluston, opetusvälineet ja tar
kasti koulua, kuten papistokin. Oppilaiden pääsyvaatimuksena kiertokouluun oli
kirjainten tunteminen, jonkin verran tavaamisen taitoa ja seitsemän vuoden ikä.
Valtio tuki opettajien palkkausta ja maksoi heille eläkkeen.
Sitä mukaa kuin kansakoulut yleistyivät, piirejä yhdistettiin, jolloin opetusta
voitiin antaa yhdessä piirissä pidemmän aikaa, jopa 36 viikkoa. Vielä 1930 toimi
viisi kiertokoulua ja viisi opettajaa, 1941 enää kaksi k o u lu ajo issa oli yhteensä
24 oppilasta. Viimeksi kiertokoulu toimi Sahankylässä 1946.7
Perinteisten työmuotojen rinnalle kehittyi vapaa-ajan nuorisotyö, kun seura
kunta palkkasi nuorisopastoriksi Adolf Jyllilän 1948. Hän houkutteli Evankelisen
kansanopiston käyneen nuoren miehen Olli Ojalan aloittamaan poikakerhon.
Muutaman vuoden kuluttua perustettiin myös nuorisokuoro, jossa oli lähes 40
laulajaa.
Nuorisotyön tukikohdaksi varustettiin 1950-luvun alkuvuosina Hiukkajärven
kesämaja, jossa järjestettiin leirejä kaiken ikäisille nuorille. Suuri talkoojoukko
tasoitti tien niin, että leiriläiset pääsivät kesäisin kuorma-auton lavalla perille.
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Osa kulki pyörillä ”aina Hangaskystä asti, pitkät matkat, kun nuoria oltiin”.
Nuorisopastori oli mukana leireillä. Hiukkajärvi toimi seurakunnan nuorison
leiripaikkana 1960-luvun alkuvuosiin asti.8
K ävin K o m a n tin kou lu a
K o m a n tin k o u lu o li la p su u te n i en sim m ä in en koulu. Se o li kiertokoulu, jo n k a o p e tta ja 
na to im i E lie l K o m a n ti. H ä n o li sy n ty n y t K u rik a ssa 1891, o li k o u lu tu kselta a n d ia ko 
ni j a K a u h a jo e n S e u ra ku n ta o li v a lin n u t h ä n e t k ie rto ko u lu n o p e tta ja k si 1918, a lu ksi
H yyppään.
K o tiky lä ssä n i S a h a n k y lä ssä kierto ko u lu o li a lo itettu vuoden 1930 p a ikkeilla . K un
ka n sa ko u lu t yle isty iv ä t, jä iv ä t K a u h a jo en v iim e isiksi kierto ko u lu p a iko iksi 1940-luvun
alussa K o iv u m ä e n k y lä ja S a h a n kylä j a viim eiseksi kierto ko u lu n o p etta ja ksi E lie l K om anti.
Toisessa ky lä ssä ko u lu a p id e ttiin syysp u o li, to isessa kevätpuoli. S a h a n kylä oli tuolloin
p e lk k ä ”va n h a k y lä ", jo s s a oli 19 taloutta, k a ikki en tisiä torppia j a a su kka ita n. 6 0 -7 0 .
M in u n la p su u ten i k ierto ko u lu ko rva si ka n sa ko u lu n k a k si a linta luokkaa j a o p etu so h 
je lm a oli k ä sityksen i m ukaan sa m a ku in kansakoulussa. O pittiin lukem aan, kirjoittam aan
j a laskem aan, usko n n o n j a virsien o p etu ksella o li tärkeä asem a. K o u lu ssa o li kahden is
tutta va t p u lp etit, opp ia in eisiin oli kirjat, o lip iiru stu sp a p eria , värikyn iä j a m uovailuvahaa.
K o m a n tilla oli om a p ie n i u rkuharm oni, jo lla hän sä esti laulam ista. R u o ka tu n n illa syötiin
om ia eväitä. K o u lu sta a n n ettiin m yö s todistus. S e oli p ie n i valkoinen p a p eri, jo h o n oli
p a in e ttu ko u lu a in eid en n im e t j a s a ra k k e e t num eroille. M in u n la p su u d essa n i S a h a n kylä n
kierto ko u lu a p id e ttiin K ytö h a rju n p o rstu a k a m a rissa j a o p p ila ita oli 10-1 2 .
K o m a n ti o li p o ika m ie s. H ä n o li kesk iko k o ista ko okkaam pi. Vaatteina h ä n ellä oli
aina tu m m a p u k u , va a lea p itk ä p ä ä lly sta k k i, k e sä llä huopahattu, talvella turkislakki.
O p etta ja n a K o m a n ti o li tiu kka j a k iu k ku in en , m u tta hän m yö s p a lk its i osa a m isesta .
M in u lla on vielä kin ta llessa Topeliuksen L u k e m isia L apsille, jo n k a sain h ä n eltä p a lk k i
o ksi h yvä stä lukutaidosta.
K o m a n ti oli a ktiivin en opettaja. H ä n p iti huolen, että ka ikki kylän la p set a lo ittiva t
a jo issa koulun, että eh tiv ä t o p pia kaiken tarpeellisen, kun kou lu a p id ettiin vain p u o li
talvea. N iin p ä m in ä kin m u ista n a lo itta n een i j o viisivuotiaana.
O len jo s k u s tu tu stu n u t K a u h a jo en seu ra k u n n a n vanhoihin ko ko u sp ö ytä kirjo ih in j a
h uom a sin niistä, että K o m a n ti o li vuo sien varrella p itä n y t hyvin huolen se kä om an p a lk 
kansa että k ierto ko u lu ta lo jen vu o kra - j a lä m m itysko rva u sten ajan tasalla p y sy m ise stä
j a m uista eduista. E lä m ä n sä lo p puun a sti K o m a n ti m yös seu ra si op p ila itten sa elä m ä ä
j a kun jo k u h eistä m enestyi, hän m u isti aina m ainita, että "hän on m inun en tisiä o p p i
la ita n i”.
K o iv u m ä e n k y lä s a i ko u lu n , S a h a n k y lä n la p sille teh tiin m e tsä n h a lk i o ik o tie
L a m m in m a a n koululle, jo s s a m e a lo itim m e ko u lu n kä yn n in sy ksy llä 1948. K a u h a jo en
viim eiset kie rto ko u lu t p ä ä ttyivä t, o p etta ja E lie l K o m a n ti o li 5 7 -vu o tia s. H ä n en virkansa
lakka u tettiin j a hän sa i eläkkeen. H än eli vielä noin kym m enen vuotta j a ku o li 1958.

Aino Nenonen (os. Ponsimaa)
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Uusia virkoja
Hyyppäläiset tekivät Magnus Huhtakankaan johdolla 1896 esityksen kolmannen
papinviran perustamiseksi. Kappalainen K. E. Meno tuki aloitetta lausunnossaan
kirkkoneuvostolle. Väkiluku oli yli 10.000 ja "nähtävästi rautatie rakennetaan,
joten väkiluku nähtävästi nousemaan päin”. Kun vielä viljelyskelpoisen maan
arvoja kannattavuus nousee ja Hyypästä on kirkkoon jopa 40 km, olisi kolmannen
papin virka tarpeen. Enon ulkopalsta Kauhajärven rannalla oli 1820 tynnyrinalaa,
noin 900 ha metsää, mikä oli enemmän kuin Enon kotipalstassa, mutta kaukana
sijaitsevana melko hyödytön. Pappila voitaisiin perustaa Kauhajärvelle, "olkoon
hän sitten II kappalainen tai apulainen”. Palkan maksuperusteet pysyisivät enti
sinä, ne vain jaettaisiin kolmelle. Kolmas pappi olisi hyyppäläisten pappi, joka
saamaisi kirkossa joka 3. tai 4. viikko.
Kirkkoneuvoston mielestä esitys voitaisiin toteuttaa "vasta aikojen päästä”,
koska se ei tahdo rasittaa seurakuntaa maksuilla. "Jos hyyppäläiset rakentaisivat
rukoushuoneen, niin siihen ei ota koko seurakunta osaa. Äijälän ulkopalstasta
tähän tarkoitukseen voidaan antaa osa.”'’ Hyyppä ei saanut omaa pappia.
Piispantarkastuksessa 1923 kolmas pappi oli taas esillä, mutta asia ei edennyt.
Uusi esitys kirkkoneuvostolle tehtiin 1929 - tuloksetta. Arkkipiispa Erkki Kaila
otti asian esille 1937 ja perusteli virkaa seurakunnan koolla, yli 16.000 jäsentä.
Arkkipiispa suositteli halvinta vaihtoehtoa, kirkkoherran apulaisen palkkaamista,
jolloin ei tarvitsisi rakentaa virkataloa ja seurakunta voisi ratkaista papin tarpeen
aina vuodeksi kerrallaan. Kauhajokelaisten mielestä pula-aika oli viivyttänyt II
kappalaisen viran perustamista, vaikka "asiasta on puhuttu jo ehkä 30 vuotta”.
Arkkipiispa oli ilmeisen hyvin selvillä hyyppäläisten halusta saada oma pappi
ja muun seurakunnan epäilyistä, että näin voisi käydäkin, jos kolmas papin virka
perustetaan. Niinpä Kaila huomauttikin, ettei pappia pidä sijoittaa jollekin syrjäkulmalle, koska siitä voi syntyä riitaa. On parempi varata määräraha automatkoja
varten. Piispa kehottikin kirkkoneuvostoa tekemään ehdotuksen papinvirasta ja
kirkkovaltuustoa ottamaan määrärahan talousarvioon. Tämän jälkeen pyydetään
tuomiokapitulia määräämään pappismies Kauhajoelle. Kirkkoneuvosto asettui
yksimielisesti arkkipiispan ehdotuksen kannalle, ja vuoden 1938 alusta seura
kunta sai kolmanneksi papiksi virallisen apulaisen. Hyyppäläisten aloitteesta oli
kulunut 42 vuotta!
Kolmas pappi osoittautui tarpeelliseksi. Kymmenen vuoden kuluttua virallinen
apulaisen toimi muutettiinkin II kappalaisen viraksi. Samaan aikaan seurakuntaan
perustettiin neljäskin papin virka, nuorisopastori virka, joka palkkauksellisesti
rinnastettiin pian kappalaiseksi. Nuorisopastorinvirka täytettiin vuoden 1948
alussa.10
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Kauhajoen pitkäaikaiset papit kirkkoherra Edvard Lybeck ja kappalainen K. E.
Meno palvelivat seurakuntaa kuolemaansa asti, Meno vuoteen 1920 ja Lybeck
vuoteen 1927. Heidän tilalleen tulivat Albert Ahtola ja Lauri Heinonen. Ahtola
oli tullut kirkkoherran apulaiseksi jo 1918, ja hänet kutsuttiin lyhyen poissa olon
jälkeen kappalaisen vaaliin 1921 neljännelle vaalisijalle. Siltä paikalta seurakun
ta valitsi hänet suurella äänten enemmistöllä kappalaisen virkaan ja samalla vt.
kirkkoherraksi useiksi vuosiksi. Kirkkoherran virkaan Ahtola tuli 1.5.1930.
Seuraavien melkein kahdenkymmenen vuoden aikana Ahtola ehti olla mukana
lähes kaikessa, mitä Kauhajoella tapahtui. Työmaata riitti seurakuntatilojen ra
kentamisesta ja Evankelisen kansanopiston perustamisesta yhteislyseon uskonnon
opetukseen ja kunnanvaltuuston jäsenyyteen asti. Työn ohella hän väitteli teolo
gian tohtoriksi ja hoiti seurakuntaa mm. pitämällä Raamatun selityksiä. Ahtola
siirtyi Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherraksi 1936."
Lauri Heinonen palveli Kauhajoella vuoteen 1959 saakka, siitä kaksi viimeistä
vt. kirkkoherrana. Enon pappilasta käsin hän hoiti virkaansa arkkipiispa Kailan
tarkastuslausunnon mukaan "suurta kiitosta ansaitsevalla tavalla”.
Kauhajoen seurakunta sai pitkäaikaisia pappeja. Kirkkoherra Hanhinen vihittiin
virkaan 1937 ja hän pysyi tehtävässään 20 vuotta, I kappalainen Lauri Heinonen
yli 30 vuotta. Apulaispapin työsuhde oli epävarma ja palkka huono, sama koski
osittain myös nuorisopastoria. Viralliseksi apulaiseksi 1938 nimitetty Ilmari
Hirvelä joutui sota-aikana muihin tehtäviin, mutta toimi rauhan palattua viras
saan, kunnes 1947 siirtyi huoltosihteeriksi Ouluun. Nuorisopastori Adolf Jyllilän
ensimmäinen Kauhajoen kausi kesti seitsemän vuotta, 1948-1955. Väinö Lammi
toimi II kappalaisena vuodet 1950-1959.12
Sama vakinaisten viranhaltijoiden onni seurasi seurakuntaa myös muissa toi
missa. Anton Rudolf Källström (Puronto) valittiin lukkari-urkuriksi 12 hakijan
joukosta 1918 - eikä valintaa tarvinnut katua. Puronto oli monipuolinen musiik
kimies, joka perusti jo varhain kirkkokuoron. Hän harjoitutti ja johti useita vuo
sia myös Kauhajoen orkesteria. Poikkeuksellisen pitkä palvelus kirkkomusiikin
johtajana kesti aina vuoden 1959 lopulle asti.
Suntioina toimivat pitkään ensin Matti Komanti, sitten Jaakko Järvinen ja Juho
Pelto, haudankaivajina Matti Kivelä ja Nestor Perheniemi ehtivät tehdä monelle
seurakuntalaiselle viimeisen leposijan. Kiertokoulunopettajat palvelivat eläkkeel
le jäämiseensä asti, eivätkä diakonissatkaan usein vaihtuneet. Päntäneläiset ja
hyyppäläiset olisivat halunneet kyliinsä omat diakonissat jo 1940-luvun lopulla,
mutta uusia virkoja ei perustettu. Seurakunnan kansliasta huolehti kirkkoherran
palkkaama kanslisti.13
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RAKENNUKSET JA HAUTAUSMAAT
Seurakuntatalo ja virkatalot
Kauhajoen kuntakokous tiedusteli kirkkovaltuustolta, suostuuko seurakunta yh
dessä kunnan kanssa rakentamaan seurakuntatalon siten, että Kauhajoen kunnan
keskuskirjasto voitaisiin sijoittaa sen yhteyteen. Kunta lahjoitti rakennusta varten
1/4 ha ”kirkkotallien ja Grönvallin talon väliltä”. Vastineeksi seurakunta päätti
tehdä kirjastolle 1-2 huonetta. Lisäksi seurakuntataloon tulisi omiin tarpeisiin
juhlasali, ravintolasali, sakasti ja vahtimestarin asunto, keittiö ja kamari.14
Seurakuntatalo valmistui 1924. Sen läheisyydessä olleet kirkkotallit määrättiin
vietäväksi pois tai rakennettavaksi uudelleen seurakunnan osoittamaan paikkaan.
Ne olivat "rumentavia ja terveydenhoidollisesti kelpaamattomia nykykunnossa”,
sanottiin päätöksessä. Tallit tulivat ajan myötä myös tarpeettomiksi ja hävisivät
lopulta kokonaan.15
Pappilat Eno ja Äijälä sekä lukkarin Setälä olivat edelleen seurakunnan
omistuksessa ja viranhaltijoiden palkkaetuina. Papit ja kanttori asuivat virka
taloissa, mutta suurin osa viljelyksistä oli vuokrattuna jo 1900-luvun alussa.
Palkkausuudistuksessa kaikkiin kolmeen virkataloon jäi pappien ja kanttorin
hallintaan 17-23 ha peltoa. Seurakunta kunnosti rakennuksia 1930-ja 1950- lu
vuilla.
Kun virallisen apulaisen virka muutettiin II kappalaisen viraksi, tarvittiin uusi
pappila. Virkataloksi seurakunta osti 1948 Latva-Korhosen tilan, jossa oli 6 ha pel
toa, tonttimaata sekä päärakennus ja tärkeimmät talousrakennukset. Hyypän pap
pilaan asettui asumaan ensimmäisenä kappalainen Väinö Lammi. Hyyppäläiset
anoivat myös 3 ha:n kokoisen hautausmaan perustamista tilalle, mutta seurakunta
katsoi kirkolla ja Kauhajärvellä olevat hautausmaat riittäviksi. Sen sijaan pappi
lan pihapiiriin rakennettiin rippikoulutupa. Neljäs virkatalo, Kuusilahti, ostettiin
kirkolta Hyypän tien varresta.16

Kyläkirkot ja -hautausmaat
Hyyppäläiset, talollinen Roopertti Ala-Vakkuri ensimmäisenä, anoivat saarnahuoneen rakentamista Hyypän peräosaan jo 1895. Toimikunta perustttiin, mutta
pidemmälle asia ei edennyt. Vasta 1923 - juuri ennen piispantarkastusta - ruko
ushuone-ja hautausmaa-asiaa valmisteleva toimikunta esitti, että Juustokallion
laiteelle rakennettaisiin tilava hautauskappeli. Siihen tulisi lämmityslaite, joten
jumalanpalvelusten pito olisi mahdollista. Tontti saataisiin ilmaiseksi Nestori ja
Hilma Kangasniemeltä.
Kirkkovaltuustossa kirkkoherra Lybeck piti kolmannen papin viran saamista
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tärkeämpänä kuin rukoushuonetta. Hautausmaa ja hautakappeli voitaisiin raken
taa Juustokalliolle. Kirkonkokous päätti kuitenkin äänin 16-14 tylysti: ”kun aloite
kolmannesta papinvirasta on rauennut, saa Hyypän hautausmaa-aloitekin raueta” .
Perä-Hyypästä oli paikalla vain yksi edustaja.
Kymmenen vuoden kuluttua perähyyppäläiset tekivät kirkkoneuvostolle
uuden anomuksen. Toimikunta esitti, että hautausmaa perustettaisiin joko
Kauhajärvelle, tai jos sen halutaan olevan Perä-Hyyppää varten, Kiviharjun
tienoille. Kirkonkokous päätti joulukuussa 1934 äänin 29-11 rakentaa Hyypän
hautausmaan Kauhajärvelle. Opetusministeriö myönsi luvan 1,5 ha alueelle RintaKauhajärven tilasta. Hautausmaa vihittiin käyttöön heinäkuussa 1937.
Kauhajärven kirkon rakentaminen oli esillä vielä 1938, mutta kirkkoneuvosto
torjui ehdotuksen vedoten pääkirkon korjaussuunnitelmiin. Kauhajärven kirkon
rakentaminen viipyi, mutta lopulta sitkeys palkittiin, kun peruskivi muurattiin
26.11.1949. Kirkko rakennettiin vankoista hirsistä, suurelta osin oman kylän
kirvesmiesten ja maalareiden voimin. Lopputarkastus Jaakko Pellon suunnitte
lemassa kirkossa pidettiin 22.12.1951. Hyyppä oli saanut monivaiheisen väännön
jälkeen sekä hautausmaan että oman kirkon.
Kirkosta eronneet perustivat 1932 Hyypän Könnöön oman hautausmaan,
Rauhamaan.17
Nummijärveltä oli pitkä matka kirkolle, ja siksi kyläläiset halusivat oman kir
kon. Opettaja Heikki Vanamoja rakennusmestari Nestori Sivu laativat alustavat
suunnitelmat 1930 ja arvioivat kustannukset. He myös hankkivat 64 henkilön
sitoumukset yhteensä 98 m ies-ja 11- hevostyöpäivästä kirkon rakentamiseksi.
Kirkkovaltuusto odotti suurempaa oman kylän osallistumista, mutta niinesi
kuitenkin toimikunnan hankkimaan piirustukset, jotka tilattiin arkkitehti Matti
Visannilta.
Maatalousministeriö luovutti kirkkoa varten Trusankulmasta 2 ha:n alueen
käyttöoikeuden 1931, ja seuraavana keväänä saatiin piirustukset. Kirkkovaltuusto
rahoitti rakentamista 250.000 markalla, kun urakkasopimus oli 228.000 mk.
Nummijärven, Nummikosken ja Koivumäen kyläläiset tekivät myös paljon tal
kootyötä. Kirkko valmistui jouluksi 1934.
Nummijärven kirkon valmistumisvaiheessa opetusministeriö myönsi luvan
myös hautausmaan rakentamiseen kirkon alueelle. Hautausmaa oli tarpeen, sillä
arkun kuljettaminen oli etenkin keväisin ja syksyisin hankalaa: "Nummijärvellä
oli usein vielä lunta, kun kirkolla oli jo maa sulana.” Hautausmaa ja kirkko vi
hittiin käyttöön yhtä aikaa.18
Kyläkirkoissa järjestettiin jumalanpalvelukset yleensä kerran kuussa, minkä
lisäksi pidettiin juhlapäivien palvelukset. Nummijärvellä toimivat kanttoreina
pitkään ensin opettaja Heikki Vanamo ja sitten Matti Sorvari. Molemmilla kir
koilla oli oma suntio. Pappi kuitenkin tarvittiin kirkolta, paitsi 1950-luvulla myös
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Hyypän pappilasta. Kyläläisten kirkolliset toimitukset, etenkin siunaustilaisuudet,
siirtyivät kyläkirkkoihin. Nummijärven kirkossa oli uudenaikainen arkkitehdin
ratkaisu: kirkkotilan vieressä oli seurakuntasali ja keittiö. Kirkko tarjosi moni
puoliset mahdollisuudet kyläläisten kokoontumisille.19
Nummijärven ja Kauhajärven lisäksi myös kainastolaisilla oli halua rakentaa
kylälle rukoushuone. Kirkkohallintokunnalle ja kirkkoherra Hanhiselle 1954
osoitetussa anomusadressissa oli 409 nimeä. Hanke ei kuitenkaan tuolloin to
teutunut.
Suomen Evankelium iyhdistyksellä oli rukoushuoneet Päntäneellä ja
Turjankylässä, jonne se rakennettiin 1922. Evankeliselle opistolle valmistui oma
talo 1929. Myös Koskenkylässä toimi 1930-luvulla rukoushuone, joka oli kirk
koherra Ahtolan vaikutuksesta lähempänä seurakuntaa kuin evankelista liikettä.
Kauhajoen seurakunnallaja evankelisella liikkeellä oli pysyvät ja läheiset suhteet.
Papit vierailivat rukoushuoneilla järjestetyissä tilaisuuksissa, ja tapahtumista tie
dotettiin myös seurakunnan kuulutuksissa ja lehti-ilmoituksissa.

P ä n tä n e e lle p e r u s t e tt ii n 1 9 1 4 r u k o u s h u o n e , j o n k a o m is ta S u o m e n L u te r ila in e n
E v a n k e liu m iy h d is ty s .
R u k o u s h u o n e e l la o li l a p s u u d e s s a n i v ilk a s ta to im in ta a . O li a k tiiv in e n n u o 
r is o liitto , h a r ta u s h e tk iä , j u h l i a j a s e u r o ja . N ä is s ä la u le ttiin a h k e r a s ti S iio n in
K a n t e le e n la u lu ja . K y lä n n a is is ta k o o s tu v a n u o r is o liito n la u s u n ta k u o r o e s itti
in n o s tu n e e s ti h e n g e llis iä te k s te jä . K ä v in ä itin i j a s is a r u k s ie n i k a n s s a u s e in r u 
k o u s h u o n e e n tila is u u k s is s a , j o i s t a v a ik u tta v in o li r o v a s ti M . I. K u u s is e n v ie r a ilu
p ä ä p u h u ja n a . H ä n o li k u u lu is a e v a n k e lis u u d e n ju lis ta ja , u u tte r a J u m a la n s a n a n
k y lv ä jä . M y ö s u u d e n v u o d e n v a lv o j a is e t r u k o u s h u o n e e lla o li m ie liin p a i n u v a
e lä m y s . T a lo n s ie lu n a o li R u k o u s h u o n e e n R u u s a (R u u s a H a ik o la ), j o k a p i t i h u o lta
ta lo s ta j a h o iti v a r a in k e r u u ta r u k o u s h u o n e e n h y v ä k s i. R u k o u s h u o n e e n to im in ta a
tu e ttiin m y ö s o m p e lu s e u r o je n m y y jä is illä . O m p e lu s e u r o ja p id e ttiin j o k a to in e n
v iik k o , j o l l o i n e m ä n n ä t k u ts u iv a t v ie r a a t k o tiin s a k u k in v u o r o lla a n .

Lauri Hautamäki

Turjan rukoushuoneen toiminta hiipui 1950-luvulla, rakennus rapistui eikä uuden
rakentamiselle saatu lupaa. Rakennusta varten hankitun puutavaran tuotto lahjoi
tettiin 1960 Evankeliselle opistolle, joka otti rukoushuoneen paikan kokoontu
mistilana. Päntäneellä evankelisen liikkeen toiminta pysyi vilkkaana. Toiminnan
keskus oli rukoushuone, jossa vuosina 1937-1950 järjestettiin 2-3 tilaisuutta
kuukaudessa. Tilaisuuksia järjestettiin myös kodeissa.
Koskenkylän rukoushuoneella pidettiin 1930-luvulla monien erilaisten hengel
listen liikkeiden tilaisuuksia. Kun Osuuskunta Bethelin nimiin 1927 ostettu raken
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nus joutui taloudellisiin vaikeuksiin, kirkkoherra Ahtola osti sen. Kauppakirjaan
merkittiin alkuperäinen myyjä Elina Havun en ja aikaisemmat kauppakirjat hävi
tettiin. Kun Ahtola muutti Turkuun, rukoushuoneen toiminta hiljeni ja omistaja
myi sen 1940-luvulla takaisin Elina Havusen sisarelle. Myöhemmin rukoushuo
neen toiminta kulki vapaakirkolliseen suuntaan ja tyrehtyi lopulta kokonaan.20

Siunauskappelit uusitaan - hautausmaita laajennetaan
Kirkkoa ympäröivä vanha hautausmaa oli ahdas, ja sitä piti laajentaa. Samalla kun
valtioneuvosto hyväksyi seurakuntatalon rakennussuunnitelman 1919, se hyväksyi
myös vähäisen määräalan käytön vanhan hautausmaan laajentamiseen ja kappe
lin rakentamiseen. Kirkon ja tien väliselle alueelle pystytettiin myös vapaussodan
muistopatsas 14.8.1921. Pauli Aaltosen suunnittelemaan patsaaseen kaiverrettiin
52:n vapaussodassa kaatuneen ja neljän heimosodissa kaatuneen nimet.
K irkon luona olleet vanhat sukuhaudat otettiin uudelleen käyttöön
1927. Samalla ryhdyttiin suunnittelemaan uuden hautausmaan perustamista
Kirkkovainiolle, joka oli vanhaa Ostomaata ja kuului Äijälän pappilaan. Alue
piti viemäröidä ja sillä oleva sisarkoti siirtää pois. Maan laatu hautausmaaksi ei
ollut kovin hyvä, mutta sai kelvata. Opetusministeriö myönsi 1931 luvan 5 ha:n
alueelle, joka oli pakkolunastettava ja erotettava pappilan tiluksista. Uusi hauta
usmaa vihittiin käyttöön marraskuussa 1933.
Kesällä 1927 kirkkotarhaan rakennettiin arkkitehti Matti Björklundin
(Visannin) suunnittelema hautauskappeli, joka vihittiin käyttöön pyhäinpäivänä.
Muutaman vuoden kuluttua 1933 uusittiin Vuorenmäen siunauskappeli.21
Vielä sotien jälkeen uusi ja vanha hautausmaa olivat erillisiä tarhoja, joita
erotti oja. Hautausmaatoimikunta otti esille hautausmaan kokonaissuunnitelman
laatimisen 1948: välioja ja joen rannan rotko piti täyttää ja siunauskappeli uu
sia. Hautausmaan laajennussuunnitelman laativat arkkitehdit Rewell ja Petäjä.
Sankarihaudan muistomerkin suunnittelija Wäinö Aaltonen suositteli siunauskappelin siirtoa, mikä toteutettiinkin. Vuorenmäen hautausmaata päätettiin ko
konaissuunnitelman mukaan laajentaa 3-4 hehtaarilla.22

Kirkon kaunistussuunnitelma
Kun kirkon kaunistustomin rakentamisesta oli kulunut 25 vuotta, alettiin varautua
uuteen kaunistamiseen. Suunnitelma tilattiin arkkitehti Kauno S. Kalliolta, joka yh
dessä veljensä Oiva Kallion kanssa teki korjauspiirustukset ja lähetti ne Kauhajoelle
1930. Siihen suunnitelma pysähtyi, vain sähkö asennettiin kirkkoon 1934.
Korjaussuunnitelmaan palattiin arkkipiispa Erkki Kailan piispantarkastuksen
jälkeen 1938. Valittiin korjaustoimikunta, joka tilasi uudet korjauspiirustukset
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tutuksi tulleelta arkkitehti Matti Visannilta. Piirustukset ja kustannuslaskelmat
saatiin seuraavana keväänä. Suunnitelma sisälsi myös arvion pronssisesta Kristus
ristillä -veistoksesta.
Rakennushallitus puolsi suunnitelmaa ja kirkkovaltuusto hyväksyi sen niukalla
enemmistöllä ja päätti varata pääomarahastosta varat myös uusiin urkuihin. Neljä
kauhajokelaista kuitenkin valitti päätöksestä sillä perusteella, ettei rakennustoi
mikunnan ja kirkkovaltuuston jäsenillä ollut tarpeeksi aikaa perehtyä asiaan.
Opetusministeriö hylkäsi korjaussuunnitelmat syyskuussa 1939. Omien riitojen ja
sota-ajan takia kirkon kaunistamiseen palattiin uudelleen vasta 1950-luvulla.23

Sota-aika
Samana päivänä 30.11.1939, kun talvisota syttyi, Kauhajoen kirkkomaalla oli
ensimmäiset sankarihautajaiset. Sota ja hautajaiset leimasivatkin seurakunnan
elämää seuraavat kuusi vuotta. Seurakunta huolehti sotaan lähteville miehille vir
sikirjat ja tuki rahalahjoituksin lottien toimintaa, kustansi omaisille Mannerheimin
surunvalitteluadressin kehystämisen ja sankarihautojen avaamisen sekä otti jatko
sodan aikana sotaorpoja kummi lapsiksi.24Talvisota yhdisti suomalaisia, ja seura
kunnassa se koettiin hengellisesti herättävänä. Sota hävitti luokka-ja puoluerajoja
ja uhrimieli heräsi.
Suruviestin kaatuneiden kotiin vei sota-ajan alussa kirkkoherra, mutta myö
hemmin lotat. Hautajaisissa noudatettiin lähes aina samaa muotoa: hautauspuhe,
alttaritoimitus, kuoroja seppeleiden lasku.25
Talvisota toi eduskunnan Kauhajoelle heti joulukuun alussa 1939. Kauhajoen
kirkossa pidettiin kaksi ainutkertaista jumalanpalvelusta: vuoden 1939 valtiopäi
vien päätösjumalanpalvelus keskiviikkona 31.1.1940 klo 16.00 ja vuoden 1940
valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus 1.2.1940 klo 16.00. Tasavallan presidentti
Kyösti Kallio oli läsnä molemmissa jumalanpalveluksissa.
I h a n a lta tu n tu i m u k a n a o lo e d u s k u n n a n a v a ja is ju m a la n p a lv e lu k s e s s a . A iv a n s e l 
v ä s ti n ä k i, k u in k a r a s k a s p a i n o l a s t i le p ä s i " m a a n is ä n ”, K y ö s ti K a llio n h a r te illa .
T u n tia n iin tu r v a llis e lta tu o lla J u m a la n h u o n e e s s a istu a j ä y h ä s e lv e m m in s y d ä n tä
ila h d u tti, n iin

—k u k a v o i o lla m e itä v a s ta a n , k u n J u m a la o n lu v a n n u t o lla m e id ä n

p u o le lla m m e . S iih e n lu o te ttiin j a s iih e n u s k o ttiin .

Kyllikki Leppiniemi

Päätösjumalanpalveluksessa saamasi kansanedustaja, kirkkoherra Lennart Heljas
tekstistä: ”Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä,
joka sinussa on, ja annan heille; siten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan
kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa.” 4. Moos. 11:17. Kauhajoen
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omat papit kirkkoherra A. I. Hanhinen ja kappalainen Lauri Heinonen toimivat
liturgeina, kanttori Anton Puronto toimi urkurina ja johti Kauhajoen kirkkokuoroa.
Edellisenä adventtina käyttöön otettu virsikirja oli käytössä ensimmäistä kertaa
valtiopäiväjumalanpalveluksessa. Kirkkoherra Hanhisen kodissa oli sotaa paossa
laulajatar Eeva Pasila-Tamminen, perheen sukulainen, joka lauloi jumalanpalve
luksessa. Kauhajoellakin valtiollinen juhlapalvelus oli kaksikielinen.
Tasavallan presidentti yöpyi Äijälän pappilassa kirkkoherran vieraana.
Seuraavan päivänä hän osallistui vuoden 1940 valtiopäivien avajaisiin, joissa oli
mukana 186 kansanedustajaa. Juhlavassa avajaisjumalanpalveluksessa saarnasi
kansanedustaja, teologian tohtori Paavo Virkkunen. Hän päätti saarnansa suo
menkielisen osuuden sanoin:
S e, J e e s u s , o n s u n a s ia s ,
S e o m a o n s u n k u n n ia s ,
S iis s it ä s u o ja a , v a h v is ta
K e n s o tii s a n a s p u o le s ta .

Jumalanpalvelukseen osallistui suuri määrä kauhajokelaisia, jotka saivat ottaa
vastaan samat sanat ja kirkolliset juhlallisuudet kuin tasavallan presidentti.26

O li k e s k ik e s ä 1 9 4 4 . M e ty ttö jo u k k o k ä v im m e s illo in r ip p ik o u lu a . S itä k ä y tiin k a k s i
v iik k o a s y k s y l lä j a s a m o in k e v ä ä llä , s iih e n a ik a a n ty tö t j a p o j a t e r ik s e e n . K o u lu a
p id e ttii n s il l ä k e r ta a k ir k o s s a , k o s k a k a ik k i k o u lu t j a m y ö s s e u r a k u n ta ta lo , j o s s a
o lim m e s y y s r ip p ik o u lu n k ä y n e e t, to im iv a t s o ta s a ir a a lo in a . M ie h iä o li tu o tu tä n 
n e s is ä m a a h a n a s ti h o id e tta v ik s i. S o ta r ie h u i r a jo illa m m e j a s iu n a u s k a p p e lis s a
k ir k o n v ie r e s s ä o li s illä k in k e r ta a u s e ita k a a tu n e id e n a r k k u ja . M o n e s s a o li la p p u
" e i s a a a v a ta

”. E h k ä s ie l lä e i o llu t n u o r e s ta s o tila a s ta p a ljo a k a a n jä lj e l l ä . O li

p a r e m p i s ä ily ttä ä h ä n e s tä s e lla in e n m u is to , k u n h ä n o li k o to a te r v e e n ä lä h te n y t.
V a in a jie n j o u k o s s a o li s illo in m y ö s k o tik y lä n i n u o r ia m ie h iä . H e itä k a a tu i s illo in
k e s ä s o d a n a ik a n a u s e ita . H e i tä o li tu o tu k a u k a a r in ta m ilta e ik ä h e itä s illo in
y k s ite lle n h a u d a ttu , v a a n m o n ta s a m a n a ik a is e s ti.
M e t y t tö jo u k k o o lim m e u s e im m a t a ik a v a k a v a lla m ie le llä . R ip p ik o u lu s s a
s a a tu o p e tu s k o s k e tti h e r k k ä ä n u o r ta m ie ltä . P e lk ä s im m e s o d a s s a ta is te le v ie n
r a k k a u t e m m e p u o le s ta . M in u lla k in o li n e ljä v e lje ä r in ta m a lla . P a p p i k e h o tti m e i
tä h a n k k im a a n a ja n v a k a v u u d e n v u o k s i k o n fir m a a tio o n m u s ta t p u v u t. S e lla in e n
m in u lla k in o li. N a a p u r in I r ja s e n o m p e li. E n e d e s tie d ä , m is tä ä iti o n n is tu i s e n
k a n k a a n h a n k k im a a n n iin a n k a r a n k a n g a s p u la n a ik a n a . M u u ta m a lla m e is tä o li
v a lk o in e n p u k u . P ä ä s im m e r ip ille j u h a n n u k s e n a . E i s illo in ta id e ttu m o n e lle k a a n
a n ta a r u u s u ja . R ip p ik o u lu s ta s a i to d is tu k s e n . K a ts e le n j o s k u s h a u ta u s m a a n lu o n a
o lle e s s a r in te e s s ä o te ttu a v a k a v a ilm e is e n ty ttö jo u k o n r ip p ik u v a a j a m u is te le n s itä
p i tk ä n e lä m ä n i m e r k ittä v in tä j u h a n n u s t a .

Helmi Viitala

Siirtoväen kohtaaminen, sijoittaminen ja palveleminen oli seurakunnalle iso haas
te. Karjalaisia, pääosin Räisälästä ja Metsäpirtistä, oli talvisodan aikana enimmil
lään Kauhajoella noin 3000 henkeä. Jatkosodan aikana siirtoväkeä oli vähemmän,
mutta esim. inkeriläisiä sijoitettiin taloihin noin 500 henkeä. Vielä 1950-luvun
alkuvuosina karjalaisia oli tilastoissa n. 600 ja inkeriläisiä 150. Karjalaan jäänei
den muistomerkki pystytettiin kirkon eteläpuolelle 1954.
Talvisodan siirtoväen asuttamiseksi eduskunta sääti pika-asutuslain. Sen seu
rauksena virkatalot lohkottiin 1940. Äijälästä muodostettiin 23 tilaa: peltoa 101
ha, niittyä 8 ha, viljelyskelpoista maata 90 ha, metsää 480 ha, joutomaata 1,5 ha,
yhteensä 682 ha. Lunastushinta oli 2.002.000 mk. Enosta tehtiin myös 23 tilaa:
peltoa 41 ha, niittyä 2 ha, viljelyskelpoista maata 1,5 ha, metsää 60 ha, yhteensä
105,75 ha. Lunastushinta oli 756.906 mk. Setälästä lohkottiin 12 tilaa: peltoa 24
ha, niittyä 1,2 ha, viljelyskelpoista maata 23 ha, metsää 158 ha, joutomaata lha,
yhteensä 208 ha, lunastus 565.435 mk.
Seurakunnan metsistä meni pika-asutukseen 730 ha, kun sitä oli aikaisemmin
ollut 3120 ha. Melkein kaikki pellot lohkottiin asutukseen. Kirkkoherralle jäi 3
ha, kappalaiselle 3 h aja kanttorille 1,5 ha sekä virkataloon 9 ha peltoa.
Jatkosodan päätyttyä säädettiin maanhankintalaki, jolla seurakunnalta lunas
tettiin asutukseen melkein kaikki kotimetsät. Jäljelle jäi noin 130 ha kotometsiä
ja 1800 ha:n ulkometsäsarka.27

RISTIPITKIÖN NOUSU JA TUHO
Perusteellinen kunnostus
Ennen sotaa riitoihin kaatunutta kirkon korjaussuunnitelmaa ei ollut unohdettu,
vaan siihen palattiin, kun elämä vakiintui. Toimikunta etsi Matti Visannin valmiit
piirustukset vuodelta 1939 ja hankki lausunnon rakennusmestari Olavi Koskiselta
1953. Seitsenhenkinen toimikunta oli erimielinen mm. alttarin sijoittamisesta: säilytetäänkö siinä, mihin se edellisessä kunnostuksessa siirrettiin vai palautetaanko
alkuperäiselle paikalle itäristiin. Toinen erimielisyys koski kirkon laajentamista:
siirretäänkö kulmia vai viistetäänkö sisäkulmat vai säilytetäänkö seinät entisillä
paikoillaan. Kustannusarvio oli 11,4 miljoonaa mk. Rahoituksesta ei riidelty:
Enon pappilasta myytiin 3,8 ha lautatarhaksi Kauhajoen Saha Oy:lle.
Korjaussuunnitelmasta pyydettiin lausunto Muinaistieteelliseltä toimikun
nalta. Lausunnossaan se katsoi, ettei Kauhajoen kirkolla ole 1902 tehtyjen
korjausten jäljiltä enää sellaista muinaismuistoarvoa, joka edellyttäisi toimenpi
teitä Muinaistieteelliseltä toimikunnalta. Riittää, että Rakennushallitus hyväksyy
suunnitelman. Visannin piirustukset hyväksyttiin Rakennushallituksessa kesällä
1954.
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Korjausurakasta tehtiin sopimus elokuussa 1954. Korjaussuunnittelun teki ark
kitehti Iikka Martas (Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas) ja Golgataveistoksen kuvanveistäjä Eino Räsänen. Kirkon värit suunnitteli taiteilija Eero
Ruokolainen. Arkkitehti Martas suositteli, että alttari pidettäisiin entisellä paikal
laan ja laajennuksista luovuttaisiin. Kauhajokelaiset kuitenkin tekivät poikkeavan
ratkaisun. Tästä kaksi rakennustoimikunnan jäsentä sai tarpeekseen ja pyysi eroa,
koska kirkkovaltuusto "ehtimiseen muuttaa päätöksiä” ja "viimeksi alttari ja sa
karisto päätettiin siirtää perälle, mistä aiheutuu miljoonien menetys ja näkyvyys
estyy”. Myös lämmityslaitteissa oli hankaluuksia.
K ir k k o v a ltu u s to p ä ä t t i v u o n n a 1 9 5 4

te h d ä p e r u s k o r ja u k s e n v a n h a a n k ir k k o o n .

K o r ja u s to im ik u n n a n p u h e e n jo h t a ja k s i v a littiin H e ik k i T o iv a kk a . T e h tä v ä o li m ie 
lu in e n , h a a s ta v a j a v a s tu u llin e n . K o r ja u k s e s s a p i t i p y r k i ä s e k ä s ä ily ttä m ä ä n e ttä
p a la u tt a m a a n 1 3 5 - v u o tia a n k ir k o n v a n h a lu o n n e .
S u u r im p ia m u u to k s ia o li a ltta r in s iir tä m in e n itä s e in ä lle n iin k u in s e o li e n 
n e n k in o llu t. K ir k k o o n tu o tiin ta k a is in v a n h a , e n tis ö ity >j a a r v o k a s s a a r n a tu o li
k a to k s in e e n . K a tto o n k iin n ite ttiin k o m e a t K o n n in ta k o m a t v a n h a t v a la is im e t.
U u tta o li a ltta r ita u lu n v a ih ta m in e n E in o R ä s ä s e n p r o n s s iv e is to k s e e n G o lg a ta ,
j o s s a J e e s u s o li r is tillä , M a r ia j a J o h a n n e s l is t in ju u r e lla . Teos o li h e lp o s ti y m 
m ä r r e ttä v ä , m u tta s ii t ä k u v a s tu i k u ite n k in a ja n h e n k i.
V u o d e n 1 9 5 5 lo p u lla o li k ir k o n j u h l a l l i n e n k ä y ttö ö n v ih k im in e n , j o n k a to im itti
p iis p a E e r o L e h tin e n . K ir k k o o li j u h l a k a n s a a tä y n n ä . I lm a s s a h u o k u i k iito llis u u s
j a y h te i n e n tu n n e : m e id ä n k ir k k o .

Kaisu Rantala

Työt kuitenkin edistyivät odotusten mukaisesti. Seurakuntalaiset lahjoittivat
kirkkoon 300 ehtoollispikaria ja Kauhajoen Maatalousnaiset puolestaan taiteili
ja Ellen Alakannon suunnittelemat tekstiilit: matot, antependiumin ja alttariliinat.
Kiinteistö Oy lahjoitti pronssisen Eino Räsäsen reliefin "Jeesus siunaa lapsia” .
Uudet 37-äänikertaiset urut hankittiin Kangasalan Urkutehtaalta ja ne luovutettiin
korjaustöiden lopputarkastuksessa 16.-17.12.1955. Kunnostustöiden loppusum
ma kohosi lähes 26 miljoonaan markkaan. Kirkko vihittiin 18.12.1955.
Jumalanpalveluksissa käynti nousi huomattavasti kirkon korjauksen jä l
keen.28

"Kirkko palaa!”
"Oli harmaa syyspäivän aamu. Voimakas tuuli riuhtoi puita. Mikkelilauantai, 29.
päivä syyskuuta 1956.” Näin aloittaa muistelunsa kirkon naapurissa koulupäivään
valmistautumassa ollut opettaja Taimi Kouhi. Työtoverin katse oli takkia riisuessa
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n. klo 8.45 kiinnittynyt kirkkoonpa hän huudahti: ”Kyllä on kummallinen pilvi
kirkon tornin ympärillä, menkää nyt katsomaan.” Opettajat kiiruhtivat koulun,
nyk. lukion, parvekkeelle ja näkivät kevyen harmaan hattaran leijailevan mata
lalla. "Mutta eikö se ole savua?” sanoi yksi. Toinen kiiruhti jo puhelinta kohti
ja huusi mennessään: "Katso, onko se vannasti savua.” - "Kyllä se on varmasti
savua, ja näkyy jo tultakin. Soita pian!”
Koulun kello soi. Oppilaat kokoontuivat aamuhartauteen aloittamaan koulu
päivää, mutta kaikki miesopettajat kiiruhtivat kirkkoon. He pelastivat, sen mitä
pelastaa voivat. Väkeä kertyi nopeasti kirkon luoja palokunnat naapurikunnista
kin, mutta tulen valta vain yltyi. Taimi Kouhi kuvaa näkemäänsä: "Kellotapulin
seinäpaneelit pamahtivat miltei ehjinä ulos tiloiltaan paineen vaikutuksesta, ja
tuli lehahti täydellä voimalla joka puolella tapulia esille. Hetken kuluttua liekkien
väri muuttui keskiosasta kummallisen vihreäksi. Sitä ihmettelimme. Jälkeenpäin
selvisi, että siinä vaskiset kirkonkellot sulivat kuumuudessa.”
Pekka Jussila
\

1

Kirkko paloi kahdessa tunnissa perustuksiaan myöten. Palosta ehdittiin pelastaa
vain vähän irtaimistoa: alttarin veistoksista Maria ja Johannes, ehtoolliskalusto
sekä reliefi Jeesus siunaa lapsia, osa tekstiileistä ja sakariston kalusto. Kirkon
vieressä ollut lämpökeskus paloi vain osittain.
Kirkko oli vakuutettu 61.725.000 markasta, josta irtaimiston osuus oli n. 15
milj. mk. Vakuutusyhtiö arvioi tuhojen osuudeksi 57.330.000 mk. Todellisiksi
vahingoiksi arvioitiin heti palon jälkeen ainakin 100 milj. mk. Palon syttymis
syystä esitettiin useita vaihtoehtoja, mutta lopullista varmuutta tulen irtipääsystä
ei saatu.29
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A rkkipiispa Ilm ari Salomies tervehti Kauhajoen seurakuntaa Jesajan ja
Ilmestyskirjan sanoin:
M e id ä n p y h ä j a ih a n a te m p p e lim m e , j o s s a is ä m m e S in u a y lis tiv ä t, o n tu le lla
p o lte ttu , r a u n io in a o n k a ik k i m e ille k a llis a r v o in e n . J e s. 64:11
M u tta te m p p e liä m in ä en s iin ä n ä h n y t; s illä H e r r a J u m a la , K a ik k iv a ltia s on
s e n te m p p e li, j a K a r its a . H m . 2 1 : 2 2

Seurakunnalla oli edessään kuudennen kirkon rakentaminen.

1KKA kirkonkokous 4.5.1919, 10.12.1922, kirkkovaltuusto 20.12.1934, kirkkoneuvosto 1928, kirkkohallintokunta
1945,3.11.1948.
2 KXA tilastotietoja ja kertomuksia 1927-1956, kirkosta eronneet 1923-1956, väkil. 1920.
3 KKA tilastotietoja kertomuksia 1920-1951.
4 KKA II piispantarkastus 18.-20.8.1923, 10.-12.9.1930, 8.-9.9.1937.
5 KXA tilastot ja kertomukset 1927-1957, väkilukutaulut, piispantarkastukset 1923, 1930, 1937, 1958.
6 KKA rippikoulu 1932; Yli-Havunen (WeeYyHoo) 1981; Viitala 2007; Varamäki 2007.
7 KKA kirkonkok. 17.11.1918, kirkkovaltuusto 4.5.1928, II Chl kiertokoulut.
* KXA kertomus 1952-1961; Olli Ojala 2007.
9 KKA kirkkoneuvosto 27.4.1896.
10 KKA papinvirat 23.3.1947, 9.12.1947 ja 6.8.1948, piispantarkastus 18.-20.8. 1923 ja 8.-9. 9.1937, kertomus
1937-1941, kirkkovaltuusto 8.2.1949.
11 Eteläpohjalaisia elämäkertoja A -L 1963, 17-18.
12 KKA piispantarkastus 8.-9.9.1937, II Cfl papit ja kanttorit, kertomus 1942-1961, kirkkoneuvosto 1959.
13 KKA kirkkovaltuusto 4.12.1929, kirkkoneuvosto 6.8.1948, kertomus 1927-1956; Kyyrö-Harju - Harju 1989,
134-138.
14 KXA kirkkovaltuusto 3.10. ja 4.11.1919.
15 Ruismäki 1987, 602.
16 XKA kirkkohallintokunta 3.4.1948 ja 20.3.1950.
17 KKA kirkonkok. 16.4.1895, kirkkovaltuusto 22.4.1923, 30.9.1923, 7.3.1933 ja 20.12.1934, kirkonkok. 27.1.1924,
kirkkoneuvosto 27.11.1938, kertomus 1937-1941, H E cl opetusministeriö 20.8.1935; urakkasopimus 12.5.1951;
Kangasniemi 2007.
18 KKA kirkkovaltuusto 15.12.1930, 21.3.1932, 20.12.1934, kirkkovaltuusto 16.4.1933; haastattelu: Mauno
Lehtinen.
19 Kangasniemi 2007; Sorvari, Matti 1984, 4.
20 KKA kirkkohallintokunta 17.1.1954; Kuparinen 1975, 63-66, 70-74, 108-114, 119-121, 148-149; Välimäki
2006, 338.
21 KKA valtioneuvoston päätös 17.6.1919, kirkkovaltuusto 18.12.1922,20.9.1926,10.12.1928, hautausmaatoimikunta
8.6.1932, piispantarkastusl937, kertomus 1927-1931 ja 1942-1946.
22 KXA kirkkohallintokunta 7.5.1948, III Fcl sankarihauta.
23 KKA kirkkovaltuusto 4.5.1928, 13.12.1938, 2.5.1939, kirkkoneuvosto 27.11.1938.
24 Että meillä olisi vapaus 2000, 58.
25 KKA kertomus 1937-1941.
26 Jaakola - Kleemola - Taimi 1984,71-77, 162.
27 KKA pika-asutus 2.-5.2.1941, kertomus 1937-1941, 1952-1956.
28 KKA korjausehdotus 1953, kertomus 1952-1956, kirkon korjaus 1954-1955.
29 KKA kirkkohallintokunta 29.9.1956; Kouhi 1980, 38-39; Kauhajoen Kunnallislehti 2.10. ja 9.10.1956.
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SEURAKUNTA 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE
UUSI KIRKKO - UUDET RATKAISUT
"Raamattu selkä ylöspäin"
Kirkon palosta ehti kulua runsaat kaksi viikkoa, kun kirkkovaltuusto jo päätti,
että uusi kirkko rakennetaan entisen paikalle. Valtuusto valitsi seitsenhenkisen
rakennustoimikunnan, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Heikki Toivakka. Muut
toimikunnan jäsenet olivat A. I. Hanhinen, Nestori Rauska, Anton Puronto, Kaarlo
Pere, Paavo Tamminen ja sihteerinä V. J. Marttila. Uudesta kirkosta päätettiin
tehdä vanhan suomalaisen kirkkotyylin mukainen.

Uuden kirkon rakennustyömaa. Keijo Jaakolan kokoelma.

Rakennustoimikunta aikoi pitää avoimen suunnittelukilpailun, mutta päätyi kah
den arkkitehdin, Veikko Larkaksen ja Iikka Martaksen, kutsukilpailuun. Martas
oli kauhajokelaisille tuttu edellisen kirkon korjaussuunnitelman toteutuksesta.
Molemmat arkkitehdit valmistivat ehdotuksistaan pienoismallit, jotka olivat seu
rakuntatalossa yleisön nähtävinä ja arvioitavina. Rakennustoimikunnan jäsenistä
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neljä, mm. puheenjohtaja, kannatti arkkitehti Matiaksen suunnitelmaa. Kolme
toimikunnan jäsentä ja Lapuan hiippakunnan piispa Eero Lehtinen mieltyivät
arkkitehti Larkaksen ehdotukseen. Päämuodoiltaan yksinkertaisen ja perinteisen
suomalaisen kirkkomuodon esikuvat olivat keskiajan kirkoista.1
Kirkkovaltuusto valitsi toteutet
Väinö Marttila
tavaksi arkkitehti Larkaksen suunni
telman. Piirustukset lähetettiin tuo
m iokapitulin, kirkkohallituksen ja
opetusm inisteriön hyväksyttäväksi.
Opetusministeriö kehotti seurakuntaa
kiinnittämään huomiota siihen, että
arkkitehti harkitsisi kalliin, mittasuh
teiltaan valtavan kuparipeltipinnan
käyttöä. Rakennushallitus, jonka val
vontaan työ kuului, oli kiinnittänyt
huomiota samaan asiaan. Kuparikaton
käyttöä pitäisi joko välttää tai aina
kin supistaa ratkaisevasti. Arkkitehti
Larkaksen mielestä kuparikatto olisi
ajan mittaan halvin. Seurakunta oli
harkinnut asiaa jo piirustukset hank
kiessaan: kupari on kestävä, kaunis,
tyyliin sopiva ja maisemaan asiallinen.
Rakennustoimikunta ei kannattanut
halventamista, koska urakkahintakin
Uuden kirkon alttarilla olevat patsaat alku
oli kohtuullinen, jopa halpa.
peräisessä yhteydessään Golgata-sarjan
A lkuperäistä suunnitelmaa suurem 
Mariana ja Johanneksena.
man kirkon kustannusarvio oli 106 milj.
mk, siitä pääurakan osuus 72 milj. mk.
Urakkasopimus tehtiin Rakennusliike S. ja K. Koiviston kanssa kesällä 1957 ja
rakennustyön tuli olla valmis syyskuun 1958 loppuun mennessä. Rakennusrahat
saatiin palovakuutuksesta, metsänmyynnistä, lainoista ja pääomarahastosta.
Työt päästiin aloittamaan heinäkuussa 1957, ja peruskivi muurattiin marras
kuussa. Rakennus kohosi aikataulussa niin hyvin, että piispa Eero Lehtinen voi
vihkiä uuden uljaan kirkon palvelemaan seurakuntaa 21.12.1958.2

Vanhat väistyvät - uusia tilalle
Seurakunnan viranhaltijoissa tapahtui 1950-luvun viimeisinä vuosina varsinainen
rotaatio, pitkään palvelleet viranhaltijat jäivät eläkkeelle tai muuttivat muista
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syistä pois. Seurakunnan päättäjillä oli aika ajoin vaikeuksia järjestellä virkoja
niin, että kaikissa tehtävissä olisi viranhaltija. Kirkkoherra A. I. Hanhiselle oli
myönnetty ero 20 palvelusvuoden jälkeen 1.10.1957 alkaen. Eläkkeelle siirty
minen sai kuitenkin odottaa, sillä tuomiokapituli pyysi, että kirkkoherra hoitaisi
tehtäviä seuraavan kesäkuun alkuun asti. Seuraajaksi valittiin kauhajokelaisille
entuudestaan tuttu Ilmari Hirvelä. Hän aloitti Kauhajoella 1.5.1958 ja toimi kirk
koherrana 31.8.1961 saakka. Häntä seurasi kirkkoherrana Veikko Kumpulainen
1962-1975.
Myös kappalaiset vaihtuivat. Vuodesta 1930 I kappalaisena toiminut Lauri
Heinonen jäi eläkkeelle marraskuun lopussa 1959. Toinen kappalainen Väinö
Lammi muutti pois jo elokuun lopussa 1959. Kun myös kanttori Anto Puronto
jäi eläkkeelle kesällä 1959, kaikki seurakunnan viranhaltijat olivat vaihtuneet
lyhyessä ajassa.
Uudet miehet tulivat tilalle. I kappalaiseksi valittiin Olli T. Rajamäki, joka
viipyi Kauhajoella pari vuotta. Tämän jälkeen virka oli useita vuosia täyttämättä,
koska siihen ei ollut hakijoita. Piispa piti hakijoiden puuttumisen syynä pappispulaa ja Enon pappilan sijaintia. Aadolf Jylhiä valittiin 11 kappalaisen virkaan,
joten hän palasi takaisin Kauhajoelle. Nuorisopastorin virkaan aikanaan Jyllilän
seuraajaksi tullut Arvi Suutala palveli vain lyhyehkön jakson 1955-1957. Tämän
jälkeen virkaan ei enää saatu hakijoita, ja se lakkautettiin toistaiseksi 1959 lopussa.
Tilalle perustettiin nuorisonohjaajan ja tyttötyöntekijän toimet. Niiden haltijat
vaihtuivat tiuhaan 1960-luvun alussa, kunnes autonasentaja Eino Kangas aloitti,
ensin virkaatekevänä, pitkän ja nuorison mieleen jääneen päivätyönsä. Uudeksi
kanttoriksi valittiin 1960 Juho Nisula.3
Lähes yhtä perusteellinen viranhaltijoiden vaihtuminen osui 1970-luvun
puoliväliin, kun kirkkoherra Veikko Kumpulainen ja kappalainen Aadof Jylhiä
jäivät eläkkeelle. Uudeksi kirkkoherraksi valittiin I kappalaisen virassa vuodesta
1968 toiminut Antti Annala, mutta hän kuoli pian ja edessä oli jälleen uusi vaali.
Kirkkoherraksi valittiin Eino Perälä, joka oli tehtävässä 1976-1989. Samoihin
aikoihin lyhyen ajan sisällä oli täytettävä myös molemmat kappalaisen virat.
Jyllilältä vapautuneelle paikalle tuli Erkki Murtomäki ja hänen jälkeensä 1976
pitkään kauhajokelaisia palvellut Jonna Vesanto. Vaikeimmassa pappistilanteessa seurakuntaa avustivat Evankelisen opiston rehtori Paavo Tamminen, joka
myöhemmin siirtyi kappalaisen virkaan, ja yhteislyseon lehtori Arvo Lusa sekä
Kurikan seurakunnan virallinen apulainen Juhani Erkkonen.
Myös kanttori ja talouspäällikkö vaihtuivat 1976. Kanttorin virkaan tuli Erkki
Jukkola ja talouspäälliköksi monen lyhytaikaisen viranhaltijan jälkeen Timo
Jussila.4
Kahden suuren viranhaltijavaihdoksen jälkeen samanaikaista perinteisten
virkojen työntekijöiden uusiutumista ei ole tapahtunut. Uusia tehtäviä varten sen
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sijaan palkattiin runsaasti lisää työntekijöitä mm. seurakunnan kansliaan, talous
toimistoon ja lapsityöhön. Papistoa vahvistettiin palkkaamalla 1970-luvulla vi
ralliseksi apulaiseksi Olavi Kauppinen ja 1980-luvun lopulla viidenneksi papiksi
II seurakuntapastori. Kolmas diakonin virka perustettiin 1988. Lapsityöhön tuli
päätoimiset työntekijät ja nuorisotyöhön ohjaajat sekä tyttöjä että poikia varten.
Lähetyssihteerin tehtävä perustettiin osa-aikaiseksi jo 1970-luvulla. Hautausmaat
ja metsät tarvitsivat omat ammattilaisensa, samoin seurakuntatalon keittiö.5

Lisää työntekijöitä
Seurakunta sai yleensä hyvin työntekijöitä, mutta kanttoria oli vaikea saada, kun
virka 1981 tuli avoimeksi. Suuressa seurakunnassa yksi kanttori ei enää riittänyt,
vaan kirkkovaltuusto päätti perustaa toisenkin kanttorin viran. Molempia virkoja
oli vaikea täyttää. Seurakunta muutti toisen viran korkeimman luokan, A-luokan,
viraksi, mutta sekään ei tuottanut tulosta. Parin vuoden yrittämisen jälkeen I
kanttorin virkaan saatiin vakinaiseksi haltijaksi kanttori Esko Latva-Laturi 1983.
Toisen kanttorin virka voitiin täyttää vasta 1986.
Seurakunnan työntekijöiden määrä kasvoi voimakkaasti 1970-ja 1980-luvuilla. Vuonna 1978 työntekijöitä oli jo 36. Juuri ennen talouslamaa 1991 vakinaisia
työntekijöitä oli 51, heistä kymmenkunta osa-aikaista. Lamavuosina kaikkia
avoimeksi tulleita paikkoja ei täytetty, mutta sen jälkeen henkilöstön määrä on
noussut. Vuonna 2007 seurakunnan palveluksessa oli 46 työntekijää.6
Kun Kauhajoen kappeli viimeistään 1635 sai oman papin, kappelin asukasluku
oli arviolta 190-220. Vuonna 2007 seurakuntalaisia oli 13.418 ja työntekijöitä
46 eli yhtä työntekijää kohti 291 henkeä.7Mutkat suoriksi oikoen voi laskea, että
tekniikan tuoma tehokkuus on lähes 100 henkeä työntekijää kohti!

Virkatalot historiaan
Samaan aikaan papiston ja kanttorin vaihtuessa 1950-luvun loppuvuosina oli
hyvä tarkistaa myös virka-asuntojen tilanne. Kirkkoherran pappila korjattiin
1958, Enoa oli korjattu jo vähän aikaisemmin. Kanttorin virkatalo kunnostettiin
1960. II kappalaisen asuntona oli Hyypän pappila, josta oli kirkolle 11 km. Piispa
Lehtisen mielestä kappalaisen olisi asuttava kirkolla. Kirkkoneuvosto tuki piispan
näkemystä, ja kappalainen A adolf Jyllilä muutti seurakunnan kanssa tehdyllä
sopimuksella omaan asuntoon. Hyypän pappila myytiin Matti Kauraselle 1961.
Vain rippikoulutuvan käyttöoikeus jäi 15 vuodeksi seurakunnalle, mutta pian
siitäkin luovuttiin.
Pappiloiden uudelleen järjestely oli tullut entistä helpommaksi, kun uusi
palkkausjärjestely astui voimaan 1963: virka-asunto voitiin korvata rahapalk

279

kana. Seurakuntakeskukseen valmistui työntekijöiden asuntoja ja kirkkoherran
pappila syksyllä 1965. Kuusilahti voitiin tarpeettomana myydä. Enon pappilasta
osa myytiin ja osasta tehtiin tilusvaihto kunnan kanssa. Päärakennus ja tontti
myytiin yksityiselle, "koska I kappalainen muuttaa toiseen virkataloon kirkon
kylään, eikä rakennuksilla ole seurakunnalle muutakaan tarkoituksenmukaista
käyttöä”. Seurakunnalle jäi kuitenkin tiluksista myytävää ja vuokrattavaa vielä
pitkäksi aikaa.
Vanhat pappilat, Enoja Äijälä, sekä lukkarin puustelli Setälä, jäivät virka-asun
toina historiaan, viimeisenä Äijälän pappila 1977. Kirkkoherran, kappalaisen ja
kanttorin luontoisedut lakkautettiin ja viimeisetkin virat siirrettiin kokonaispalk
kaukseen 1987. Samoin oli toimittu myös kanttorin ja diakonissojen palkkauk
sessa aina sopivan tilaisuuden tullen."

RAKENNUSBUUMI
Muutama vuosi kirkon valmistumisesta seurakunta tarttui uuteen suureen raken
nusprojektiin, seurakuntakeskuksen ja siunauskappelin rakentamiseen. Samaan
aikaan aloitettiin vielä Majaniemen kehittäminen leirikeskukseksi ja pian myös
Setälänradin rakentaminen.

Seurakuntakeskus
"Yksimielisesi hyväksyttiin ajatus, että uutta seurakuntataloa olisi mahdollisimman
pian ryhdyttävä rakentamaan.” Asian edelleen kehittämiseksi valittiin 8-henkinen
toimikunta: I. Lahtiharju, K. Pere, H. Toivakka, V. Keski-Nummi, kirkkoherra
Kumpulainen sekä kolme kirkkohallintokunnan edustajaa: V. J. Marttila, J. Rinne
ja Eero Kouhi. Kokoonkutsujaksi nimettiin kirkkoherra Kumpulainen. Uuden
seurakuntakeskuksen rakentaminen oli pantu alulle. Vanhaa seurakuntataloa
olikin pidetty alusta alkaen liian pienenä.
Rakennustoimikunta ehdotti seurakuntatalon rakennuspaikaksi hautausmaan
etelä-ja lounaispuolella sijaitsevaa Ostomaata, jolle suunniteltaisiin koko seurakuntakeskus. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi rakennustoimikunta
valtuutettiin hankkimaan rakennuskaavaan sellainen muutos, että maa-alue va
rattaisiin yleisiä rakennuksia varten.
Alustava seurakuntakeskuksen kustannusarvio oli n. 60-70 milj. vanhaa
markkaa. Tämän rahoittamiseksi suunniteltiin käytettäväksi entisiä rahastoja,
lainoja ja mahdollista pientä kirkollisveron korotusta. Seurakuntakeskukseen
sijoitettavista kokous- ja asuintiloista päätettäisiin myöhemmin. Jo kuukauden
kuluttua rakennustoimikunta esitteli kirkkovaltuustolle alustavia suunnitelmia.
Esityksen perusteella valtuusto päätti, että seurakuntakeskukseen rakennetaan
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kaksi varsinaista päärakennusta, seurakuntatalo tarpeellisine huonetiloineen ja
kirkkoherran pappila. Rakennustoimikunta valtuutettiin hankkimaan rakennus
piirustukset "kahdelta hyväksi tunnetulta arkkitehdiltä”, kirkkovaltuusto tekisi
myöhemmin lopullisen valinnan.
Piirustukset esiteltiin joulukuussa 1963. Rakennuskustannukset olisivat noin 1
milj. mk. Vilkas keskustelu käytiin seurakuntakeskuksen luokkaosan korkeudesta:
3,5 m vai 5,5 m, jolloin kahdesta tilasta saataisiin yhdistettyä iso voimistelusali.
Äänestyksessä selvä enemmistö päätti, että luokat rakennetaan 5,5 m korkeiksi.
Rakennustoimikunta oli ottanut ohjelmaan myös siunauskappelin rakentami
sen. Sen rakentamisajankoilta herätti keskustelua. Valtuusto päätti äänestyksen
jälkeen, että koko seurakuntakeskus, siunauskappeli, seurakuntatalo, kirkko
herran pappila ja asuinrakennus rakennetaan samanaikaisesti arkkitehti Iikka
Matiaksen piirustusten mukaan.
Rakennussuunnitelmat piti hyväksyttää Kirkkohallituksessa. Se esitti muutok
sia kirkkoherran pappilan piirustuksiin ja harkitsemaan seurakuntatalon pienen
tämistä ja piirustusten laatimista uudelleen. Rakennustoimikunta esitti kuitenkin,
ettei seurakuntataloa pienennetä. Kirkkovaltuusto oli samaa mieltä. Se päätti yk
simielisesti pitää rakennusohjelman muuttamattomana ja toteuttaa seurakuntatalo,
kuten aikaisemmin oli sovittu. Kirkkohallitus kyseli vielä rakennussuunnitelmien
hyväksymisen jälkeenkin, "onko siunauskappelin rakentaminen seurakunnalle
tarpeellinen”. Valtuusto pysyi päätöksessään koko seurakuntakeskuksen raken
tamisesta.
Rakennusurakasta tehtiin sopimus heinäkuussa 1964 kauhajokelaisen S. ja K.
Koiviston kanssa. Urakkasumma oli 1.026 milj. mk. Lokakuussa hyväksyttiin
koko seurakuntakeskuksen saniteettitöiden ja sähkötöiden urakkatarjoukset sei
näjokelaisen Lakeuden Vesi-ja lämpöliikkeen ja kauhajokelaisen Vakio-Sähkön
kanssa.
Seurakuntakeskus valmistui vastaanotettavaksi syyskuun lopussa, ja Lapuan
piispa vihki sen 7.11.1965. Vanha seurakuntatalo myytiin Matti Kauralle keväällä
1967. Kauhajoki-Seura puolestaan teki aloitteen vanhan siunauskappelin säilyttä
misestä ja varustamisesta kirkkomuseoksi, jossa säilytettäisiin vanhaa kirkollista
esineistöä.9

Majaniemi
Nuorisotyön johtokunta etsi uutta leirialuetta 1950-luvun lopulla. Hiukkajärven
leirialueella järvi oli matala ja rautapohjainen. Lisäksi ympäristön metsäojitus
uhkasi järven käyttöä.
Arnriida M ajoila oli m yym ässä M ajaniem eä 1959. M artti H autala
Nummikoskelta oli saanut tehtäväksi hoitaa myynnin. Seurakunta oli Armiida
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Majoilan mieleen, vaikka urheiluseura Karhu oli myös halukas ostamaan
Majaniemen 20.000 mk:lla. Seurakunnalta myyjä pyysi vain 5000 mk, perus
tellen sitä: ”Minä en rauhaani rahasta myy”. Kun kauppakirjaa tehtiin, Armiida
Majoila pudotti vielä hinnan 4000 markkaan, että hänelle rakas Lestadiolainen
Uusheräys ry. saisi pitää seuroja Majaniemessä.
Keväällä 1962 nuorisotoimikunta pyysi kirkkohallintokunnalta vanhan riihen
siirtämistä Hyypästä Nummijärven Majaniemeen. Kirkkohallintokunta ehdot
ti vain kaivon ja käymälän rakentamista, riihen siirtoa se piti tarpeettomana.
Keskustelua käytiin puolesta ja vastaan. Lopulta äänestettiin. Riihen siirtoa puolsi
15 ja vastusti 7, joten riihi päätettiin siirtää. Myös kaivo ja käymälä luvattiin tehdä.
Etenkin Kaarlo Pere kannatti Majaniemen rakentamista ja esitti, että laadittaisiin
leirikeskuksen rakentamissuunnitelma. Rakentamisen jälkeen riihirakennus olisi
tarpeeton ja voitaisiin myydä parhaalla mahdollisella tavalla.
P y h ä k o u lu la is te n k a n s s a o li j o p i tk ä ä n te h ty r e tk iä H iu k k a jä r v e lle . V u o n n a 1 9 6 4
k a ik k i K a u h a j o e n s e u r a k u n n a n p y h ä k o u l u t k u ts u ttiin v ie ttä m ä ä n le ir ip ä iv ä ä
M a ja n ie m e e n . K u ts u o te ttiin h y v in v a s ta a n . P y h ä k o u lu la is ia tu li o p e tta jin e e n
n. 6 0 0 k y m m e n e llä lin ja -a u to lla . J o k a is e s ta p y h ä k o u lu s ta o li o h je lm a a . O n n e k s i
o l im m e j u u r i s a a n e e t ä ä n e n to is to n a u h u r in . S illä s a im m e o h je lm a n k u u lu v ille
lu o n n o s s a . K ir k k o h e r r a K u m p u la in e n p i t i ju m a la n p a lv e lu k s e n . H ä n o li ih m e is 
s ä ä n l a p s im ä ä r ä s tä j a o h je lm a n r u n s a u d e s ta .
T a r jo ilu u n o lim m e v a r a n n e e t 1 3 0 0 p o s s u a j a 2 5 k o r illis ta lim sa a . L ä h e s k a ik 
k i m e n i k a u p a n , 2 5 p o s s u a j ä i ! H e r k u tte lu n j ä l k e e n la p s e t p ä ä s te ttiin u im a a n .
P y h ä k o u lu n o p e tt a ji l le tu li h ä tä , k u n k a ik k i la p s e t o liv a t y h t ä a ik a a jä r v e s s ä .
”M is s ä o n M a ija , M a tti, L iis a , V ille j a K a l l e ? ” J ä r v e s s ä n ä k y i y h t ä a ik a a s a to ja
p ä i t ä m illo in p i n n a ll a j a s itte n n e h ä v is iv ä t.

Eino Kangas

Toinen Majaniemeen hankittu rakennus oli sauna, joka toimi keittiönä ja toi
mistona. Huonolla säällä leiriläiset sulloutuivat syömäänkin saunaan, puku- ja
pesuhuoneeseen. Toisaalta ahtaus opetti sosiaalista yhteishenkeä.10
Kesti useita vuosia, ennen kuin Majaniemeä päästiin rakentamaan kunnolla,
sillä seurakuntakeskuskin oli juuri tekeillä. Nuorisotyötoimikunta oli kuitenkin
toimelias ja esitti 30.9.1967 päivätyllä kirjelmällä, että Majaniemen leirialueen
suunnittelu ja rakentaminen pantaisiin lähitulevaisuudessa vireille. Niin tehtiin,
ja vuoden kuluttua suunnitelmat olivat valmiit: nuorisotyön tärkeys oli huomattu.
Rakennustoimikuntaan nimettiin kirkkohallintokunta kokonaisuudessaan sekä
valtuuston äänestyksellä valitsemat viisi muuta: Veikko Kumpulainen, Eino
Kangas, V. Haapaniemi ja Martti Palonkoski.
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Majaniemen päärakennus valmistui 1971. Kahden päivän päästä tästä paloi
Majaniemen sauna. Seuraavaan kesään asti oltiin ilman saunaa. Hirsisaunasta
oli ollut tarkoitus tehdä savusauna.
Rakentamistöiden kanssa samaan aikaan seurakunta osti Majoilan testamenttiperillisiltä 1,16 ha lisää. Tällaisia kauppoja tehtiin Majaniemen naapureiden
kanssa lähivuosina useita. Majaranta-niminenhuvilakiinteistö ostettiin 1973 Aino
ja Veikko Kumpulaiselta. Samana vuonna leirikeskukseen siirrettiin Äijälän aitta,
mikä helpotti huomattavasti majoitusta.
Leirikeskusta varustettiin pala kerrallaan. Lisärakennusta tarvittiin jo 1978 ja
2000 m2 lisää maata ostettiin pari vuotta myöhemmin. Leirikirkko rakennettiin
1992.
Leirikeskuksen rakentaminen tehtiin aluksi mahdollisimman halvalla ja oma
toimisesti. Se ei kuitenkaan estänyt Majaniemen kehittymistä vilkkaaksi leirikes
kukseksi. Rippikoulut ja nuorisoleirit valloittivat Majaniemen joka kesä, mutta
myös aikuisväestö pääsi virkistäytymään järven rannalle.11

Setälänrati ja toimitilat
Uusi aluevaltaus seurakunnan virka-asuntojen hankinnassa oli ryhtyä rakenta
maan Setälän tontille asunto-osakeyhtiömuotoista rivitaloa, johon varattaisiin
asunnot kappalaisille ja kanttorille. Setälän ja Äijälän ylläpitokustannuksia pi
dettiin niin suurina, etteivät ne täyttäneet virka-asunnolle kuuluvia vaatimuksia.
Uudet rakennushankkeet olivat aiheellisia. Valtuusto päätti toukokuussa 1973
rakentaa II kappalaisen virka-asunnon yhteydessä myös I kappalaisen ja kanttorin
virka-asunnot kokonaisvastuurakentamisena urakointiliikkeen kanssa. Valtuusto
nimesi hallintokunnan esityksen mukaisesti rakennustoimikunnan.
Valmistuneen rivitalon, Setälänradin, osakehuoneistot määrättiin I ja II kappa
laisen sekä kanttorin virka-asunnoiksi. Rakennus valmistui 1975. Myöhemmin
Asunto Oy Setälänradista ostettiin lisää vielä yhden asunnon osakkeet. Jo 1988
seurakunta myi omistamistaan neljästä huoneistosta kaksi pois.12Virka-asuntoina
Setälänrati menetti merkitystään, kun seurakunnan viranhaltijat siirtyivät koko
naispalkkaukseen.
Seurakunta halusi sijoittaa 1970-luvun jälkipuoliskollakin asunto-osakkeisiin,
koska inflaatio eteni nopeasti ja söi talletuksia. Mm. hautainhoitorahastoon ker
tyneet varat haluttiin turvata sijoittamalla ne Asunto-Oy Lustilasta ostettavaan 2
h ja keittiön osakkeeseen, hinta 100.000 mk. Samanlaiset asunto-osakehankinnat
tehtiin Filppulastaja Männiköstä. Huoneistot olivat sopivia kerho-ja kokoustiloja.
Samanlaiset rakennettiin myös Päntäneelle 1970-luvun lopulla ja Aronkylään
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1980-luvun alussa. Seurakuntasisarelle taas ostettiin osakehuoneisto kirkolta,
koska Kainastolla sijainnut sisarkoti kaipasi perusremonttia. Korjauksen sijasta
sisarkoti myytiin ja tilalle hankittiin 1980-luvun jälkipuoliskolla osakehuoneisto
kainastolaisten kokoontumispaikaksi.
Lisäksi Ikkeläjärvellä oli tontti, jolle suunniteltiin rakennettavaksi leirimaja.
Töitä ei kuitenkaan a lo itettu ja 1991 päätettiin, että "hankkeesta voidaan perus
tellusti tässä tilanteessa luopua tai siirtää myöhempään ajankohtaan."13

Virastotalo
Viimeinen seurakunnan suuri toimitilojen rakennustyö ennen 1990-luvun lamaa oli
virastotalon rakentaminen Puronnon tontille seurakuntakeskukseen. Suunnitelmat
tilattiin Aulis Jääskeläiseltä. Työt päätettiin aloittaa keväällä 1989, ja Virastotalon
piti olla valmis 1990. Kustannusarvio oli 6,7 milj. mk, ja talo valmistui määrä
ajassa. Kirkkoherranvirasto siirtyi Virastotaloon ja monet seurakunnan työntekijät
saivat oman työhuoneen. Virastotalossa on myös seurakunnan arkisto. Samaan
aikaan Virastotalon kanssa suunniteltu seurakuntakeskuksen saneeraus jäi odot
tamaan parempia aikoja.14

Hautausmaat ja kirkkopiha
Kirkkomaan ja Vuorenmäen hautausmailla riitti tilaa pitkäksi aikaa, ja työtkin
tehtiin käsityönä aina 1970-luvun lopulle asti. Silloin seurakunnalle ostettiin
traktori Valmet 502 ja siihen Haka-kaivuri.
Kirkon luona olevan hautausmaan laajennukseen varauduttiin ensimmäisen
kerran sitten vuoden 1931 ostamalla Vilma ja Aadolf Jyllilältä hautausmaan ja t
keena oleva n. 1,00 ha:n suuniinen maa-alue, Kotirinne.
Laajennusta suunniteltaessa vertailtiin kirkkomaata ja Vuorenmäen hauta
usmaan rakentamista. Kirkkomaan ja Kotirinteen varustaminen täytemaalla ja
salaojilla mahdollistivat hautausmaan laajentamisen noin 2 ha. Laajennus to
teutettiin 1980-luvun alkuvuosina ja samalla laadittiin hautausmaan yleissuun
nitelma. Kirkkomaan hautausmaan laajennuksen ja suunnitelman kustannukset
1979-1983 olivat yhteensä 1,85 milj. mk. Vuosikymmenen lopulla hautausmaalle
rakennettiin vielä konehalli.
Hautausmaasuunnitelmaa tehtäessä hautausmaatoimikunta ja taloudellinen
jaosto valmistelivat myös Kauhajärven ja Nummijärven hautausmaiden laajen
nussuunnitelmat ja asemakaavat. Suunnittelussa oli periaatteena, että laajennukset
toteutettaisiin mahdollisimman pitkälle metsähautausmaana muistaen kuitenkin
hautausmaan ominaisluonne. Nummijärvellä 1232 hautasijan arvioitiin riittävän
120 v:ksi ja Kauhajärvellä 967 hautasijan 90 v:ksi. Hautausmaiden määräalat
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olivat ennestään olemassa.
Vuorenmäen hautausmaan käytön lisäämiseen päätettiin pyrkiä mm. suosimal
la monimuotoisia muistomerkkejä.
Seuraava perusteellinen keskustelu hautausmaista käytiin 1996, kun kirk
kovaltuusto vertaili Kirkkomaan ja Vuorenmäen laajennusmahdollisuuksia.
Esille tulivat mm. rakennustarpeet ja -kustannukset, matkat, rauha, viihtyisyys,
Kirkkomaan osalta myös tiestö, ranta-alue ja katastrofiherkkyys. Lisäksi todettiin,
ettei Kauhajoella ollut uurnalehtoa eikä metsähautausmaata. Asian kiinnostavuu
desta kertoo jotakin, että keskustelussa käytettiin 26 puheenvuoroa.15
Hautausmaiden hoito on laissa säädetty seurakuntien tehtäväksi. Siksi seu
rakunnilla on hautausmaita varten hautainhoitorahasto, joka on irrallaan muusta
taloudenhoidosta. Hautainhoitorahasto toimii hyvin pitkälle omakustannuspe
riaatteella. Hautausmaita hoidetaan haudanhoitomaksuilla, laajennukset ja isot
kunnostukset verovaroin. Kauhajoella sotiemme m ies-ja naisveteraanit, joilla on
rintamatunnus, ovat vuodesta 1980 alkaen saaneet ilmaisen hautapaikan.16
Kirkkopihan ja sitä ympäröivän aidan kunnostus tulivat esille aina, kun ohi
kulkevaa tietä levennettiin tai muuten kunnostettiin.
Suuri kirkkopihan ja paikoitusalueen uudistus tehtiin 1990-luvun alkuvuosi
na. Seurakunta valmistautui kirkon seudun liikennejärjestelyyn suunnitelmassa,
joka oli osa kunnan vireillä olevaa Kauhajoen keskustan rakennuskaavamuutosta.
Tavoitteena oli säilyttää kirkkopihan eheys.
Siihen varauduttiin mm. tonttien maanvaihdolla. Tie siirrettiinkin kauemmaksi
ja kirkon edustalle rakennettiin puistoja paikoitusalueet, samalle kentälle, jossa
menneinä vuosisatoina seisoivat kirkkotallit. Kauhajoen sotaveteraanit pystyttivät
alueelle Kotirintaman sankareille -patsaan 1998.17

HALLINTO JA TALOUS
Vaalit ja hallinnon uudistus
Kirkon hallintoelimet ja valintatapa olivat peräisin Suomen itsenäisyyden alku
vuosilta. Kirkolliskokous valitsi kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kirkkohallintokunnan. Vasta 1970 seurakunnan ylimmän päättävän elimen, kirkkovaltuus
ton, valinnassa otettiin käyttöön yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva
menettely.
Kauhajoen kirkkovaltuustoon valittiin ensimmäisissä vaaleissa 32 valtuutettua,
1994 alkaen 28. Äänestysprosentti on vaihdellut 21,5:sta 29,7 %:iin. Neljän vuo
den välein pidettyjen vaalien korkein äänestysaktiivisuus oli 1974 ja 1986 vaaleis
sa, joissa äänioikeuttaan käytti 29,7 % ja 29,9 % seurakuntalaisista. Alimmillaan
äänestysaktiivisuus on ollut vuosien 1994 ja 2006 vaaleissa, 22,2 % ja 21,5 %.
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Kirkonkokous valitsi valtuuston
T u lim m e p e r h e e n i k a n s s a k e v ä ä llä 1 9 6 2 ta k a is in K a u h a jo e lle . S a a tto i o lla s a 
m a n v u o d e n s y k s y , k u n T o ivo P e lto n e n p o i k k e s i p a n k in k a s s a lla j a k e r to i k u in
ilm o itu s a s ia n a , e ttä m in u t v a lita a n lä h ia ik o in a p id e ttä v ä s s ä k ir k o n k o k o u k s e s s a
k ir k k o v a ltu u s to o n . K o k o u k s e e n e n e h tin y t m u k a a n , m u tta le h d e s tä lu in , e ttä ”il
m o itu s ” o li to te u tu n u t. S iih e n a ik a a n k ir k o n k o k o u s k u ts u ttiin k o o lle k ir k o s s a lu 
e tu lla k u u lu tu k s e lla j a p a i k a l li s le h d e n s e u r a k u n ta p a ls ta lla o lle e lla ilm o itu k s e lla .
K o k o u k s e s s a p a i k a l l a o lle e t te k iv ä t e h d o tu k s e t v a litta v is ta v a ltu u te tu is ta , j a j o s
e h d o tu k s ia tu li e n e m m ä n k u in o li p a i k k o j a ta rjo lla , lä s n ä o lle e t ä ä n e s tiv ä t. N ä in
y k s i n k e r t a is t a k ir k k o v a ltu u te ttu je n v a a li oli.

Ilmari Varamäki

Kauhajoen kirkkovaltuuston päätökset ovat olleet hyvin usein yksimielisiä. Suuret
rakennushankkeetkin on tehty aivan yksittäisiä äänestyksiä lukuun ottamatta yk
simielisesti. Kun seurakuntakeskuksen suuri rakennushanke oli aluillaan, siitä
äänestettiin, ja sen jälkeen tehtyjä päätöksiä noudatettiin. Ei edes kirkkohalli
tuksen esitys halvempien ratkaisujen etsimisestä saanut yhdenkään valtuutetun
päätä käännetyksi! Sama päätöksentekokulttuuri jatkui valtuuston vaalintatavan
muututtuakin. Yksimielisyys kertoo myös siitä, että valtuuston päätettäväksi tuo
dut asiat on valmisteltu huolellisesti.18
Käytännön asioita seurakunnassa hoitivat vuosikymmenien ajan kirkkoneu
vosto (kirkkoraati) ja kirkkohallintokunta, joka vastasi talouden hoidosta ja
palkka-asioista. Jo 1958 piispantarkastuksessa piispa Eero Lehtinen oli kiin
nittänyt huomiota siihen, että kirkkoneuvosto ”on jäänyt pahasti unohduksiin”.
Seurakunta oli korjannut ja rakentanut kirkkoja, jolloin kirkkoneuvoston tekemä
hengellisen työn suunnittelu jäi vähemmälle huomiolle. Tilanne jatkui samanlai
sena 1970-luvun puoliväliin asti.
Seurakuntien hallinto uudistettiin 1975-1976. Hallinnon käytännön asiat tuli
vat kymmenjäseniselle kirkkoneuvostolle, talousasiat sen taloudelliselle jaostolle
ja muu seurakunnallinen työ toiminnalliselle jaostolle vuoden 1993 loppuun saak
ka. Kirkkohallintokunta muuttui kirkkoneuvoston taloudelliseksi jaostoksi, johon
kuului viisi jäsentä. Kirkkoneuvosto käsitteli valtuuston päätettäväksi menevät
asiat, taloudellinen ja toiminnallinen jaosto puolestaan tekivät esityksensä kirkko
neuvostolle. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra, joka oli myös
toiminnallisen jaoston puheenjohtaja. Valtuuston ja taloudellisen jaoston puheen
johtajat olivat maallikoita. Näissä luottamustehtävissä toimivat pitkään mm. Antti
S. Heikkilä, Aaro Kyttä, Kaisu Rantala, Helli Rinne ja Ilmari Varamäki.
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Seurakunnan hallinnossa oli ollut vuosikymmenien ajan tapana valita toimikunta
suunnittelemaan ja toteuttamaan kulloinkin ajankohtaisia tehtäviä: rakennustoi
mikunta rakentamista, hautausmaatoimikunta hautausmaita ja nuorisotoimikunta
nuorten toimintaa. Osa toimikunnista teki yhden työn, osa oli jatkuvia ja pitkäikäi
siä. Tämä järjestelmä korvattiin 1978 perustamalla kahdeksan johtokuntaa, joille
laadittiin johtosäännöt. Johtokunnat olivat diakoniatyön, pyhäkoulutyön, nuori
sotyön ja lähetystyön johtokunnat sekä jum alanpalvelus-ja musiikkijohtokunta,
seurakunnan aikuistyön johtokunta ja tiedotustoimikunta. Yhteiskunnallisen työn
johtokunta aloitti toimintansa 1983. Myöhemmin 1995 johtokuntien määrä vä
hennettiin kuuteen yhdistämällä tehtäviä ja muokkaamalla johtosääntöjä.19
Vuosituhannen vaihduttua on kausisuunnittelua kehitetty perustamalla suunnit
teluryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra puheenjohtajana, talouspäällikkö, luottamusmiespuheenjohtajat sekä kaksi työntekijöiden edustajaa. Vuotuisessa kartoituskokouksessa seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät yhdessä arvioivat
kuluneen vuoden ja suunnittelevat tulevaa toimintaa.
Syksyllä 2008 päivitettiin kirkkoneuvoston ohjesääntöä. Neuvoston esitykses
tä kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa taloudellisen jaoston ja perustaa kiinteistötyön
johtokunnan. Näin toiminnan ja talouden suuntalinjat voidaan koota kirkkoneu
vostossa yhteisiksi tavoitteiksi ja toiminnaksi.
Henkilöstöhallinnossa on lisätty lähiesimiesten valtaaja vastuuta. He käyvät
keskustelut vastuualueensa työntekijöiden kanssa ja vastaavat kustannuksista.20

Talous hallinnassa
Seurakunnan taloutta koeteltiin, kun kirkko paloi ja oli rakennettava uusi.
Kirkonisäntiä seuranneet talouspäälliköt, kirkkohallintokunta ja kirkkoneuvoston
taloudellinen jaosto setvisivät kuitenkin hyvin vanhan kirkon korjauksesta sekä
uuden kirkon ja seurakuntakeskuksen valtavasta rakennusurakasta.
Seurakunnan talous on perustunut koko kirkkoherrakunnan ajan kahteen pila
riin: verotukseen ja metsiin. Lainaa seurakunta on tarvinnut vain harvoin. Verotus
on pyritty pitämään koko ajan kohtuullisena ja kartutettu rahastoja aina, kun ei
ole ollut tekeillä suuria rakennushankkeita. Kirkon rakennuskustannuksista 19571958 hieman yli puolet tuli vakuutuksina, loput seurakunta maksoi rahastoista ja
ottamalla velkaa. Se ei ollut enää esteenä, kun seurakuntakeskuksen rakentaminen
aloitettiin. Piispantarkastuksessa 1958 seurakunnan talous todettiin "kohtalaisen
hyväksi” . Kehottipa piispa tehostamaan "suhteettoman suurien” verojäämien
perintääkin. Kohtuullisten verojäämien perinnässä seurakunta ei pitänyt suurta
vaivaa tarpeellisena myöhemminkään.
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Seurakuntakeskuksen rakentamisesta ei selvitty ilman kirkollisveron korottamista.
Vero oli ollut 1,5 penniä äyriltä, mutta 1966 se nostettiin 2 penniin, jossa se pi
dettiin neljä vuotta. Vuodet 1970-1974 äyrin hinta oli l,75penniäja 1975 alkaen
ainakin vuoteen 2008 saakka 1,5. Suurelta osin ennakkoveroarvioon perustuvat ta
lousarviot osoittautuivat melkein aina ylijäämäisiksi, verokertymät osoittautuivat
arvioitua suuremmiksi. Ylijäämä voitiin rahastoida tai käyttää lisätalousarviossa
ajankohtaiseen tarpeeseen.
Vain 1990-luvun alkuvuosina seurakuntalaisia kohtasi ankara, selvästi maan
keskiarvoa korkeampi työttömyys, johon seurakunnan oli sovitettava taloutensa.
Käännekohta oli vuosi 1990, jonkajälkeen verotulot vähenivät ja jäivät muutaman
kerran ennakoitua pienemmiksi. Hyväksyessään 1991 tilejä päättäjät olivat oudon
asian äärellä: ”Nyt ollaan jo siinä tilanteessa, ettei käyttötalouden tuloista jää
edes lainan lyhennyksiin lainkaan katetta. Tällainen kehitys tuo väistämättä eteen
sen tosiseikan, että varsinaisten menojen tasoa on pudotettava rajusti, varsinkin
kun kuluvan vuoden osalta verotulot tulevat laskemaan nykyisestäkin tasosta.”
Taloudenpidossa otettiin tavoitteeksi nollakasvu vuodelle 1992 ja verokertymä
arvioitiin pienemmäksi kuin edellisenä vuotena. Kulujen peittämisessä turvaudut
tiin pääomarahastoon. Suunnitelluista kiinteistöjen korjaus-ja saneeraustöistä ei
kuitenkaan haluttu eikä tarvinnut luopua, mutta joitakin hankkeita siirrettiin.
Seurakunnan säästötyöryhmä haki menovähennyksiä ”pehmein” keinoin.
Avoimiksi tulleita työpaikkoja jätettiin täyttämättä, sillä palkkausmenot muodosti
vat 65-67 % varsinaisista menoista. Seurakunnan palkattu työntekijäkunta väheni:
1991 oli 51 henkilöä ja 1992 vielä 50, mutta 1994 vain 38 henkeä. Vuoden 1992
tilinpäätös oli jo ylijäämäinen, kiitos puutavaran myyntitulojen. Vielä vuoden
1993 tilinpäätöstä hyväksyttäessä ennakoitiin, että lähimmän 4-5 vuoden aikana
verokertymä vähenee 20-25 %. Vuoden 1994 verokertymä oli jo 6,5 % arvioitua
suurempi ja tilinpäätös ylijäämäinen. Seuraavana vuonna verotulot kasvoivat 13,6
%.21 Pahin lama oli ohi, ja lisätalousarvion laatijat voivat palata tuttuun loppuka
neettiin: ”Menot katetaan arvioitua suuremmalla verokertymällä.”
Talous on pysynyt vakaana myös 2000-luvulla.22

Metsät ja maat - talouden taustatuki
Pika-asutuksen ja maanhankintalain jälkeen seurakunnalle jäi noin 130 ha kotometsiä ja 1800 ha ulkosarkoja. Metsiä oli v artioituja hoidettu huolellisesti
lähes sata vuotta. Työ jatkui metsätalouden kymmenvuotissuunnitelman laatimi
sella 1962. Suunnitelman teki Etelä-Pohjanmaan Metsänhoitolautakunta, myöh.
piirimetsälautakunta, joka uudisti suunnitelmat noin kymmenen vuoden välein.
Taloudellinen jaosto järjesti kirkkovaltuustolle tutustumisretkiä Enon ja Äijälän
metsiin aina Kauhajärvellä kasvavia ulkopalstoja myöten. Suurten rakennushank
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keiden rahoittamiseksi metsästä myytiin puutavaraa.
Seurakunnan metsiä hoidettiin 1990-luvulle asti puhtaasti talousmetsinä. Sama
suunta jatkui vuosien 1991-2000 metsätaloussuunnitemassa, joka hyväksyttiin
äänin 28-4. Valtuustossa käydyssä keskustelussa ”Kaisu Rantala esitti, että suun
nitelmassa kemiallisesti suoritettava 92 ha:n lannoitus ja vesakko torjunta jätettäi
siin suunnitelmasta pois ekologisista syistä. Seurakunnan tulisi olla tiennäyttäjä
luonnonsuojelussa, mihin velvoittaa jo yleinen mielipide ja tehdyt tutkimukset”.
Kolme vuotta myöhemmin kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ohjeistivat
tulevissa hakkuissa malttiin ja välttämään avohakkuita; pienet palstat kannattaisi
myydä pohjilleen.23
Kunnan halutessa Enon tai Äijälän maita asunto- tai teollisuusalueiksi seu
rakunta teki mielellään maanvaihtokauppoja ja sai tonttien vastineeksi kunnalta
metsiä. Tällaisia vaihtokauppoja tehtiin vuosien varrella useita. Erityisesti Äijälän
pappilaa koski 1979 laadittu maankäyttösuunnitelma, jolla varauduttiin alueen tu
levaan kaavoitukseen. Seuraavana kesänä toteutui kunnan ja seurakunnan välinen
huomattavan suuri maanvaihto. Seurakunnan puolelta vaihdon kohteena oli noin
30 ha:n suuruinen Kalkunmäen alue, joka kuului Äijälän pappilaan. Vaihtoalueena
kunta luovutti 81 ha:n Korhosmetsä-nimisen metsäpalstan sekä noin 41 ha:n suu
ruisen Tervanevan palstan sekä 587.000 mk välirahaa. Kirkkovaltuusto hyväksyi
vaihtokaupan yksimielisesti. Vuosikymmenen lopulla seurakunta myi kunnalle
KalkunmäestäÄijälän maista lisää 33,2 ha:n määräalan. Kauppahinta puustoineen
on 3.106.210 mk. Viimeisin kauppa, noin 23 ha, tehtiin kesällä 2008.24
Kunnan ja seurakunnan välisissä neuvotteluissa sovittiin edellä olevan maan
vaihdon lisäksi monista kauaskantoisista maa-alueiden omistusta ja käyttöä
koskevista periaatteista. Ensinnäkin kunta myi Aronkylästä Keskustien varrel
ta sekä Kainastolta tontit seurakunnan tarpeisiin. Näille tonteille rakennettiin
seurakunnan Aronkylän kerhotilat ja Kainaston toimitilat. Toiseksi: kunta myi
seurakunnalle Eteläisen yhdystien pohjoispuolelle jäävän osan omistamastaan
Kokko-nimiseen tilaan kuuluvasta määräalasta. Edelleen sovittiin, että kunnanE n o n p a p p i la n v ir k a ta lo n m a a - a s io is ta n e u v o te ltiin k u n n a n k a n s s a m o n e e n o t
te e s e e n . T o d e ttiin , e ttä k u n ta o n k a a v o itta ja n a j a s e u r a k u n ta j o u t u u h y v ä k s y ttä 
m ä ä n j o k a i s e n k iin te is tö m y y n n in K ir k k o h a llitu k s e lla . K u n m u ita k in v a ik e u k s ia
ilm e n i, p ä ä t e t ti i n m a a - a lu e ita v a ih ta a k u n n a n k a n s s a . K u n ta s a i E n o n p a p p ila n
a lu e e n j a s e u r a k u n ta v a s tin e e k s i k u n n a lta m e ts ä a lu e ita . K ir k k o h a llitu s v ä h ä n
n ik o tte li, m u tta h y v ä k s y i k u ite n k in v a ih to k a u p a n . A lu e k a a v o ite ttiin n o p e a s ti, j a
s in n e tu li n o p e a s ti S tr ö m b e r g in te o llis u u s h a lli j a m u ita y r ity k s iä .

Ilmari Varamäki
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hallitus ryhtyy muuttamaan rakennuskaavaa niin, että hautausmaa-alue voidaan
laajentaa koko seurakunnan omistuksessa olevalle alueelle. Koko Kyntäjäntien
ja Kauhajoen välisen alueen kaavoituksesta sovittiin neuvoteltavaksi kunnan ja
seurakunnan kesken aina, kun kehitys sitä edellyttää.
Äijälän omistukseen kuuluvan Vuorenmäen yksityistien pohjoispuolelle
jäävän osan kaavoituksessa sovittiin edettäväksi seurakunnan esittämän aika
taulun mukaan. Lopuksi sovittiin, että mikäli seurakunta ei tulevaisuudessa tar
vitse Aronkylässä Rahikkatien varressa olevaa tilaa, sitä tarjotaan ensisijaisesti
Kauhajoen kunnalle.25
Seurakunta osti metsiä myös yksityisiltä aina, kun tuli sopiva tarjous. Monet
metsäpalstat olivat pieniä, mutta niitä voitiin käyttää hyväksi aluevaihdoissa tonttikaupoissa. Tällainen monena kappaleena ollut muutaman hehtaarin omistus
hankittiin mm. Ikkeläjärveltä. Kauppaan kuuluneen turvesuon seurakunta myi
saman tien.
Seurakunnan metsäala kasvoi vuosikymmenten aikana niin, että se 1998 oli
2600 ha.26

REMONTIN AIKA
Remontti rakennuksissa
Seurakunnan 1960-ja 1970-luvuilla rakentamat toimitilat ja asunnot kaipasivat
korjauksia ja ajanmukaistamista 1990-luvulla. Heti laman jälkeen aloitettiin kun
nostustyöt Setälänradin katto-ja huoneistoremontilla, pääkirkon alttaria uusittiin
ja aloitettiin Majaniemen leirikeskuksen kunnostus. Vuoden 1996 aikana saatiin
valmiiksi Kauhajärven ja Nummijärven kirkkojen ulkoseinien peruskorjaus sekä
pääkirkon piha-alueen kunnostus. Korjausrakentamista jatkettiin seuraavina vuo
sina nuorisotilaksi muuntuneessa Setälässä ja Majaniemessä sekä hautausmaan
maanrakennustöillä. Seurakunta pyrki huolehtimaan rakennusten oikea-aikaisesta
kunnostuksesta laatimalla kiinteistönhoito-ohjelman ja palkkaamalla kirvesmie
hen.
Vuosituhannen vaihduttua kunnostettiin vanha Äijälän pappila esiopetuksen
ja päiväkerhon käyttöön. Seurakuntakeskuksen ajanmukaistaminen oli vuorossa
2002-2003 sekä hautausmaan huoltorakennuksen ja konehallin saneeraus 20062007. Asunto-osakkeista on remontoitu Setälänratia ja As. Oy Kuusikkoa sekä
Aron kiinteistöä, minkä jälkeen osakkeet on myyty. Kaikkein suurin saneeraus
oli loppuun käytettyjen urkujen purkaminen ja uusien hankinta. Seurakunta va
rautui uusien urkujen hankintaan kartuttamalla vuosikausia urkurahastoa. Tavoite
täyttyi, kun 4.7.2004 kirkossa soivat uudet urut.
Seurakunnan monipuolinen kiinteistö vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja suunni
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telmallisia investointeja. Vuonna 2008 on suunnitteilla Majaniemen kokonaissa
neeraus, jonka kustannukset arvioidaan yli kahdeksi miljoonaksi euroksi.27

Remontti toiminnassa
Seurakunnan toimintaa suunnitteli 1970-luvun alusta lähtien kahdeksanjäseninen seurakuntatyön suunnittelutoimikunta, jonka valtuusto valitsi. Suunnitelma
tehtiin useiksi vuosiksi kerrallaan ja sitä tarkistettiin ja kehitettiin jatkuvasti.
Vuosikymmenen lopulla luovuttiin erillisestä suunnittelutoimikunnasta ja työ
siirrettiin kirkkoneuvoston tehtäväksi. Vuodesta 1986 alkaen seurakunnan toi
mintasuunnitelma laadittiin aina valtuustokaudeksi kerrallaan.
Vuosien 1986-1990 seurakuntasuunnittelussa pohdittiin seurakuntatyön pirs
toutumista ja haettiin sille vaihtoehtoja. Kirkkoherra Ilkka Järvinen (1990-2001)
esitteli mm. työalakeskeistä toimintamallia, jossa olisi kolme laaja-alaista ja it
senäistä lautakuntaa monen johtokunnan sijasta. Kauhajoellakin voisi olla niin,
että yksi kappalainen johtaa kasvatustyötä, toinen julistustyötä ja kolmas palvelua.
Suunnittelutyöryhmä ei tehnyt muutoksia seurakuntatyön organisaatioon.
Suunnittelutoim ikunta asetti seurakuntatyölle 1992 paljon tavoitteita.
Seurakunnan oli mukauduttava muuttuviin olosuhteisiin, sillä Kauhajoen maa
seutumainen elämäntyyli oli vaaravyöhykkeessä. Kriisitilanteissa oli annettava
tukea ja turvaa, Raamattu on pidettävä keskeisesti esillä, eikä kasvavan Kauhajoen
perinteisten kylien ihmisiä saisi unohtaa.28
Muuttuvan Kauhajoen haasteisiin seurakunta on vastannut jo vuodesta 1975
alkaen järjestämällä päiväkerhotyön yhdessä kunnan kanssa. Vuosikymmenten
aikana päiväkerhoista on tullut keskeinen lapsityön muoto, joka on saanut 2000luvulla rinnalleen mm. koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhon Männikön kerho
huoneella. Päiväkerhot ovat korvanneet lähes kokonaan perinteiset pyhäkoulut.
Yhteistyössä Kauhajoen kaupungin kanssa seurakunta on tehnyt järjestelmäl
listä huumeiden käytön vastaista työtä, joka on kohdistunut peruskoulun 7-luok
kalaisiin sekä heidän vanhempiinsa. Uutta yhteistyötä kaupungin kanssa alkoi
myös esikoulutoiminnassa, sillä seurakunta saneerasi Äijälän pappilan tilat ja
vuokrasi ne kaupungille esikoulun käyttöön.
Ensimmäinen leiririppikoulu pidettiin Majaniemessä 1967, eikä niistä sen
jälkeen ole tarvinnut luopua. Rippikoulun voi käydä myös perinteisemmin tai
lähteä vaikkapa Lapissa pidettävälle vaellusriparille. Seurakunnalla on tarjota
nuorille kokoontumista varten Majaniemi ja Setälä.
Seurakunta on toteuttanut uudistuksia erityisesti yhteisillä painopistealueilla,
joita 2003-2006 olivat jumalanpalveluselämä, parisuhde-ja perhetyö sekä vapaa
ehtoistyö. Jumalanpalveluselämää uudistettiin kehittämällä kirkkopyhäkäytäntöä
yhdessä eri yhteisöjen ja kohderyhmien kanssa. Niiden toteuttamisessa ovat ol
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leet mukana ne ryhmät, joita on erikseen jumalanpalvelukseen kutsuttu. Oman
kirkkopyhän ovat saaneet mm. vauvaperheet, kummit ja kummilapset, 70 vuotta
täyttävät sekä seurakunnan vapaaehtoistyötä tekevät ja kinkeripiirit.
Parisuhdetyössä on toteutettu nuorille pareille suunnattua Virtaa välillämme projektia ja parisuhdevaellusta. Perheitä on tuettu mm. perhekerhoilla, perhejumalanpalveluksilla, rippikoululaisten perheille järjestetyillä tapahtumilla, Walkersnuorisokahvilan toiminnalla sekä perheisiin suunnatulla diakonialla. Perheasian
neuvottelukeskuksen tuki on ollut jo tarjolla jo 1970-luvulta alkaen.
Joka sunnuntaina ja juhlapäivänä pidettävät jumalanpalvelukset Kauhajoen
kirkossa ja noin kerran kuussa Nummijärven ja Kauhajärven kirkoissa kokoavat
vaihtelevan suuruisen kuulijakunnan. Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä on
vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana koko maassa. Kauhajoella määrä
oli alimmillaan vuonna 2002, jolloin jumalanpalveluksiin osallistui 21.401 hen
keä. Sen jälkeen uudistunut jumalanpalveluskäytäntö on lisännyt kirkossakäyntiä
useilla tuhansilla. Vuonna 2003 jumalanpalveluksissa kävi 23.129 henkeä, 2006
kävijöitä oli 25.671 ja seuraavana vuonna 24.895.
Vapaaehtoistyötä on pyritty määrätietoisesti kehittämään. Vuonna 2005 jär
jestettiin vapaaehtoisten rekrytointikampanja, jonka kautta yli 200 henkilöä il
moittautui erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Vuosittain järjestetään vapaaehtois
työntekijöiden joulujuhla, jossa jaetaan Kauhajoen kirkon kuvalla varustettuja
vapaaehtoistyön harrastemerkkejä.
Piispantarkastus suoritettiin marraskuussa 2003. Siinä todettiin Kauhajoen
seurakunnan olevan toiminnallisesti poikkeuksellisen vahva seurakunta.29

AJASTA AIKAAN
Uusi uskonnonvapauslaki ja hautaustoimilaki laukaisivat Suomen kirkossa eroamisaallon, joka ei ole toistaiseksi laantunut. Lainsäädännöllisten muutosten ohella
kirkosta eroamisen syinä ovat ilmeisesti kristillisen identiteetin ja yhteisöllisen
elämänasenteen näivettyminen. Koko maassa kirkosta erosi vuonna 2007 yhteen
sä 37.879 henkeä eli 0,87 % jäsenmäärästä ja kirkkoon liittyi 10.474. Kauhajoella
kirkosta erosi 58 henkeä eli 0,43 % seurakunnan jäsenmäärästä ja liittyi 16 henkeä.
Vuosina 2001-2007 kirkosta on eronnut vuosittain 12-67 jäsentä ja liittynyt 10-20
jäsentä. Kauhajoella kirkosta eroaminen on ollut viime vuosina vähäisempää
kuin Lapuan hiippakunnassa ja Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa keski
määrin. Vuoden 2007 lopussa Kauhajoen seurakuntaan kuului 93,0 %. kaupun
gin asukkaista, kun evankelisluterilaiseen kirkkoon koko maassa kuului 81,7 %
väestöstä.
Viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtuneet monet muutokset asettavat seura
kunnalle suuria haasteita. Kun Kauhajoen kappeli syntyi, sen asukkaat viljelivät
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maata, polttivat kaskea, metsästivät ja kalastivat kukin omilla tahoillaan. Valtaosa
väestöstä eli maan ja metsän antimista pitkälle 1900-lukua. Vielä 1960 m aa-ja
metsätalous työllisti 62 % kauhajokelaisista, teollisuus 14,6 % ja muut elinkeinot
23,4 %. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin m aa-ja metsätaloudessa oli enää 38
%, teollisuudessa ja rakentamisessa 29 % ja palveluelinkeinoissa 33 %. Vuonna
2007 maatalous työllisti 11,7 % jalostus 24,6 % palvelut ja muut yhteensä 63,7

%.

Valtaosa kauhajokelaisista käy töissä kodin ulkopuolella, lähtee aamulla ja
tulee illalla, osa tekee päinvastoin. Sunnuntaiaamuna, kun töistä on vapaata, on
helppo jäädä kotiin, vaikka kirkonkellot kutsuvat. Miten seurakunta voi vastata
ihmisten jokapäiväisen elämän valtavaan muutokseen?
Kauhajoen seurakunta on pyrkinyt vastaamaan haasteeseen monin tavoin koh
taamalla lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia eri elämän tilanteissa. Se työ, joka
Kauhajoen syrjäisessä pienessä saamatuvassa alkoi vuonna 1584, jatkuu vuonna
2008 itsenäisessä seurakunnassa aktiivisena ja monipuolisena. Seurakunnan
juhlavuoden yhteinen tavoite on kauhajokelaisten kristillisen identiteetin ja seu
rakunnan jäsenyyden vahvistaminen. Meitä kutsutaan arvostamaan kristillisiä
juuriamme ja iloitsemaan seurakunnan jäsenyydestä.30
A ja s ta a ik a a n v a r je llu t
H e r r a o n k ir k k o a m m e ,
s a n a lla a n m e itä o h ja n n u t
k a ik is s a v a ih e is s a m m e ,
v ie lä k in ta h to o s iu n a ta
k a n s a a n s a k ö y h ä ä a r m o lla ,
ta r jo ta ta iv a lla n r a u h a a .

Virsi 197:1
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1 KKA kirkko 1956-1958: Rantala 2007.
2 KKA kirkkovaltuusto 1.3.1957, piispantarkastus 19.-21.12.1958, kertomus 1957-1961, kirkkovaltuusto 1.3.1957,
rakennustoimikunta 1956-1958; Rantala 2007.
3 KKA kirkkoneuvosto 19.3.1955, 4.5.1959, 30.11.1959, 1963, piispantarkastus 19.-21.12.1958, papin ja kanttorin
vaalit 1957-1960, kertomus 1957-1961.
4 KKA kirkkovaltuusto 1968, 1975-1976.
5 KKA toimintakertomus 1977-1988.
6 KKA kirkkovaltuusto 1976-1982, toimintakertomus 1983, 1986, 1988, 1991 ja 2007.
2 Ruismäki 1987, 134-135.
8 KKA kirkkoneuvosto 4.6.1959, kirkkovaltuusto 1961-1977, taloudellinen jaosto 2.10.1987, piispantarkastus
19.-21.12.1958.
9 KKA kirkkovaltuusto 5.12.1962-26.4.1967.
10 KKA kirkkovaltuusto 7.5.1962: Kangas, Eino.
11KKA kirkkovaltuusto 19.12.1967,8.12.1969,21.5.1970,12.5.1973,15.6.1978,11.6.1980,16.12.1991,21.12.1992;
Kangas, Eino.
12 KKA kirkkovaltuusto 12.5.1973,20.5.1974, 19.5.1975, 11.8.1977, 14.12.1988.
13 KKA kirkkovaltuusto 7.6.1977, 12.12.1979, 10.12.1980, 14.10.1981, 18.6.1986, 16.12.1991.
14 KKA kirkkovaltuusto 18.6.1986, 14.12.1988, toimintakertomus 1990.
15 KKA kirkkovaltuusto 7.2.1978, 10.10.1979, 11.6.1980, 14.10.1981, 26.5.1982, 22.12.1982, 3.10.1988,
23.10.1996.
16 KKA kirkkovaltuusto 12.12.1979.
17 KKA kirkkovaltuusto 25.5.1988, 16.12.1991, 23.9.1998.
18 KKA vaalit 1970-2006, kirkkovaltuusto 22.7.1964, 1961-1999.
19 KKA piispantarkastus 19.-21.12.1958, 24.2.1977, toimintakertomus 1977-1978, 1993-1994, kirkkovaltuusto
1961-1999, 27.10.1978, 13.6.1983, 1.2.1995.
20 KKA kirkkoneuvosto 9.10.2008, kirkkovaltuusto 22.10.2008; Jouko Ala-Prinkkilä 20.10. ja 25.10.2008.
21 KKA kertomus 1958-1961, piispantarkastus 1958, 16.12.1991,25.5.1992, 30.5.1994,31.5.1995.
22 KKA toimintakertomus 2001-2007.
23 KKA kirkkovaltuusto 4.2.1963, 21.9.1965, 25.9.1971, 13.6.1979, 31.10.1990, 22.12.1993.
24 Jouko Ala-Prinkkilä 20.10.2008.
25 KKA kirkkovaltuusto 11.11.1971, 12.12.1979,11.6.1980, 8.11.1989.
26 KKA kirkkovaltuusto 22.12.1975, 11.8.1977, 22.12.1975, 12.12.1979, 12.3.1980,21.12.1998, 12.3.1980.
27 KKA kirkkovaltuusto 17.12.1997, tilinpäätökset 1995-1999 , tili-ja toimintakertomukset 2000-2007, talousarvio
2008 sekä taloussuunnitelma 2008-2010.
28 KKA kirkkovaltuusto 17.5.1971, 10.11.1976, 22.1.1979, 31.10.1990, 2.3.1992.
29 KKA Kirkkovaltuusto 22.12.1975, 27.10.1978,toimintakertomukset 1983-2007; KAK vuosikertomus 1970 ja
1980.
30 KKA Kirkkovaltuusto 22.12.1975, 27.10.1978, toimintakertomukset 1983-2007, talousarvio ja taloussuunnitelma
2008-2010.
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Simo Peura

III
LUTERILAISUUS
MEISSÄ

L u te r ila is u u s o n o llu t o s a s u o m a la is ta e lä m ä n m u o to a p u o le n v u o s itu h a n n e n a ja n .
V aikka k ir k o s ta e r o ta a n , s u o m a la is te n r a k a s ta m ie n la u lu je n to p 1 0 - lis ta lla o v a t
e d e lle e n S u v iv ir s i, E n k e li ta iv a a n , M a a o n n iin k a u n is , H o o s ia n n a j a E n e ts i
v a lta a , lo is to a . H e n g e llis e llä p e r in t e e l lä m m e o n p a i k k a ih m is te n s y d ä m is s ä . M itä
m u ita j ä l k i ä lu te r ila is u u s o n m e ih in j ä t t ä n y t ?
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Luterilaisuuden perusoivallus
Saksan Wittenbergissä käynnistynyt kirkon uudistusliike johti luterilaisuuden syn
tyyn. Reformaatio halusi antaa ihmisen jumalakaipuulle yksinkertaisen muodon ja
uskolle lujan perustan. Tapahtumien edetessä reformaatio ajautui pyrkimyksensä
vastaisesti eroon äitikirkosta. Vähitellen Saksaan ja pohjoismaihin muodostuivat
Rooman ohjauksesta irtautuneet paikalliset luterilaiset kirkot.
Uskonpuhdistaja Martti Luther korosti, että ihminen ei kykene saamaan itses
sään aikaan uskoa, toivoa ja rakkautta Jumalaa kohtaan. Voimakastahtoisena ja
synnin vaivaamana olentona ihminen pyrkii vastustamaan loppuun asti Jumalan
pelastavaa työtä, vaikka tätä kaipaakin. Pyhä Jumala on kuitenkin suvereeni, kaik
kivaltias olento. Hänelle on mahdollista pelastaa ihminen tämän vastusteluista
huolimatta.
Luterilaisuus on varsin Jumala-keskeistä uskonnollisuutta. Pyhän Jumalan kas
vojen eteen voi tulla ja häntä voi palvoa, mutta kokemusta pelastavasta Jumalasta
ei silti saa itse aikaan. Pyhä Jumala on tavoittamaton salaisuus, mysteeri. Kun
ihmisen tavoitteluyritykset eivät onnistu, on suostuttava siihen, että Jumalan
asiaksi jää tahtomallaan tavalla lähestyä ihmistä.
Perinteellemme luovuttamaton on ajatus, että juuri näin Jumala toimii. Hän
murtautuu sanansa ja sakramenttiensa kautta keskelle ihmisten todellisuutta.
Jumalan syntymä ihmiseksi Betlehenrissä on tämän toimintatavan perusmalli.
Inkarnaation ihme. Kristuksen syntymä ihmiseksi, tapahtuu hengellisesti yhä
uudestaan. Se toteutuu silloin, kun Jeesus Nasaretilaisesta ja hänen teoistaan
puhutaan. Kristuksen sanat ja sanat Kristuksesta ovat kuvia, jotka paljastavat
Nasaretilaisen jumaluuden ja hänen ylösnousemuksensa merkityksen. Kasteen
sakramentissa Jumala kutsuu nimeltä ja liittää ihmisen Kristukseen. Ehtoollisen
leivän ja viinin nauttiessaan kristitty syö ja juo Kristuksen.
Luterilaiselle kristitylle Jumala on ihmisen maailmaan läsnä olevaksi tuleva
Jumala. Puheemme Jumalasta on tosin kovin likiarvoista, ja hänen perimmäisen
olemuksensa jää salatuksi. Silti uskomme, että Jumalamme on olemukseltaan
itsensä ihmiselle lahjoittava ja uhriksi antava rakkaus. Oivallamme tämän kui
tenkin vasta silloin, kun tunnemme ja tunnustamme oman haurautemme, rikki
näisyytemme ja syntisyytemme. Kun ihminen löytää omasta itsestään hyvyyden,
kauneuden ja viisauden täydet vastakohdat - tyhmyyden, minuuden, vääryyden,
heikkouden, synnin ja kuoleman-, hän paradoksaalisella tavalla sopii armon ja
pelastavan vanhurskauden kohteeksi.
Edellä kuvattu näkemys ihmisen pelastumisesta ohjasi uskonpuhdistusliikettä
1510-luvulta lähtien. Seuraavan vuosikymmenen alussa kiista Rooman kanssa
saavutti teologisen huipennuksensa. Silti loppu ei koittanut. Alkoi kirkon uudis
tamistyö. Teologista perusnäkemystä sovellettiin käytäntöön. Tähtäyspisteenä oli
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luoda edellytykset kristityn uskon ja elämän uudistumiselle. Kristityille tarjottiin
yksinkertaisia, jokaisen käyttöön soveltuvia välineitä vaalia uskoa ja elää sitä
todeksi. Olennainen tuli säilyttää ja turha karsia pois.

Jumalanpalvelus ymmärrettävään muotoon
Jumalanpalvelukset alettiin toimittaa säännöllisesti kansan omalla äidinkielellä
latinan sijasta. Messun muotoa yksinkertaistettiin. Seurakuntalaisen osallistu
misen mahdollisuuksia lisättiin: ehtoollisen sakramentti jaettiin kummassakin
muodossa seurakuntalaisille. Yhteinen ja kansankielinen virsilaulu elvytettiin.
Raamattu käännettiin kansankielelle.
Luterilaiset isät arvostivat seurakuntalaisia ja vaativat, että uskon tiedollista
vaatimustasoa ei saanut nostaa liian korkeaksi. Esimerkiksi tästä käy Lutherin
korostus yksinkertaisen saarnaamisen taidosta. Jokaisen saarnaajan oli opittava
saarnaamaan koruttomasti. Saarnatessa ei pitänyt tavoitella korkeita sanoja eikä
loistavaa muotoa osoittaakseen teologista oppineisuuttaan tai tyydyttääkseen
kunnianhimoaan.
Taitavan saarnaajan tuli ottaa huomioon kuulijansa ja mukautua tämän ti
lanteeseen. Ohjeellaan Luther ei kuitenkaan antanut lupaa siihen, että uskon
sisällöstä voisi tinkiä. Asiaa tuli käsitellä erilaisille kuulijoille sopivalla tavalla.
Luterilaisuuden ydintä onkin ollut, että evankeliumi on “käännetty” - sisällöstä
tinkimättä - yhä uudestaan ymmärrettävään muotoon.
Ymmärtämisen edellytysten luominen oli välttämätöntä 1500-luvun historialli
sessa tilanteessa, mutta se on syytä muistaa edelleen messua toteutettaessa. Siitä
ei tule kuitenkaan päätellä, että kristillinen usko pitäisi palauttaa puhtaaksi uskon
tiedoksi uskon kokemuksellisen puolen kustannuksella. On pikemminkin toisin.
Pyhän Jumalan salaisuus raottuu ja koetaan silloin, kun jumalanpalveluksessa
olennainen pelkistyy. Silloin Jumala lähestyy ja kohtaa ihmisen.
Jumalanpalvelus on seurakunnassa jatkuvan vaivannäön arvoinen. Meidän
tulee kutsua ihmisiä yhä uudestaan sunnuntain messuun. Messun muotoon tulee
kiinnittää huomiota niin, että luontevuus, inhimillinen lämpö ja pyhän kohtaa
misen tunto saavat sijaa.

Sydämellä oppiminen
Luterilaisuus loi edellytykset kristilliselle kasvatukselle. Se vaikutti useassa maas
sa ratkaisevalla tavalla kansankielen kehittymiseen ja kansallisen identiteetin
muodostumiseen. P h ilip p M e la n c h th o n opetti saksan kansan, M ik a e l A g r ic o la
suomalaiset. Lukkarinkouluista on kehittynyt meillä kansainvälistä huippua oleva
koululaitos.
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Kansan sivistys oli silti sivutuote varsinaista päämäärää tavoiteltaessa. Lukutaito
ja kirjat tarvittiin, jotta kristityt voisivat itse lukea Jumalan sanaa ja omaksua
kristillisen uskon perustotuudet. Raamatun oppimisen tueksi Luther laati uskon si
sällöstä lyhyen ja hahmotettavissa olevan muodon, Iso ja Vähä katekismuksen.
Iso Katekismus sisälsi papiston ammatillisen peruskoulutuksen ydinaineksen.
Vähä katekismus oli sekin tarkoitettu ensin pappien käyttöön. Se sisälsi ne kris
tillisen uskon pääkohdat, joita kristitty tarvitsi hengellisen elämän vaalimiseen.
Pappien tuli opettaa kastetuille kirkon jäsenille kymmenen käskyä, uskontun
nustus ja Isä meidän, kasteen, ripin ja ehtoollisen merkitys sekä aamu-, ilta-ja
ruokarukoukset. Kuhunkin oli laadittu lyhyt selitys “mitä se on?” papin opetus
työn avuksi.
Katekismuksen sisältö on tärkeä. Vähintään yhtä olennaista on kuitenkin se,
miten sisältö omaksutaan. Luther ajatteli menetelmäksi ns. “sydämellä oppimi
sen”. Aluksi kristillisen uskon pääkohdat tuli opetella ulkoa niin, että kykeni
ne toistamaan. Sitten kristityn piti mietiskellä pääkohtia eri tilanteissa ja eri
näkökulmista, jotta ne alkaisivat vähitellen painua mielestä “alas” sydämeen.
Pohdiskelussa ulkoa opitut sanat saavat Lutherin mukaan yhä syvempää sisäl
töä. Niistä tulee osa kristityn elämää ja arkea. Sanojen sisältö tulee “lihaksi” ja
alkaa toteutua keskellä inhimillisen elämän todellisuutta. Tapahtuu inkarnaation
ihme.
Luther oli vakuuttunut, että Pyhä Henki on läsnä kristillisen uskon pääkohtien
lukemisessa, mietiskelyssä ja niistä ihmismielen sopukoissa käytävässä hiljaises
sa keskustelussa. Sydämellä oppimisen tulee hänen mielestään jatkua kristityn
koko elämän ajan. Luther ajatteli jopa niin, että uskon pääkohdat omaksuessaan
kristitty omaksuisi koko Raamatun ydinsisällön. Uskon varsinainen kohde, Jeesus
Kristus, saa hänen elämässään tilaa.
Jumalan sanan m ietiskelyjä rukous ovat uskon ja Jumalan tuntemisen perim
mäinen muoto. Uskon yksinkertaisten ilmaisujen opettelu ja mieleen painami
nen ovat taipeen - syvemmin ne toteutuvat kristityssä kuitenkin vasta vähitellen.
Kasteessa lahjaksi saatu kristityn oma usko alkaa kantaa. Uskon vaalimiseen
ja ruokkimiseen tarvitaan kuitenkin yhä uudestaan Jumalan sanan kuuntelua ja
omaksumista, rukousta, rippiä ja ehtoollisen käyttöä. Uskon varassa voi kilvoi
tella arjessa.

Perinteen siirtämisen tehtävä
Kristinuskon olemukseen kuuluu, että edeltävät sukupolvet siirtävät perinnettä
eteenpäin. Niin tekivät jo Jeesuksen ensimmäiset oppilaat, apostolit. Uskon
perinnön siirtämisen tehtävän luterilaisuus ajattelee kuuluvan ennen muuta van
hemmille. Kun pappi on saanut perheenisän omaksumaan katekismuksen pää
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kohdat, tämän tuli välittää tietämys oman perhekuntansa jäsenille. Lienee niin,
että useimmissa perheissä lasten kristillisestä kasvatustehtävästä ovat vastanneet
perheenäidit sekä rippikoulun opettajat.
Yksi hyvinvointivaltion epäkohdista on ollut se, että ihmiselle itselleen tai hä
nen läheisilleen kuuluva vastuu on vähitellen siirtynyt osaavien asiantuntijoiden
käsiin. Sama ajattelutapa on huomaamatta hiipinyt uskonnon alueelle. Uskonnon
harjoitus delegoidaan helposti ammattilaisille. Jotta näin ei jatkuisi, yhä tärkeäm
pää on, että kirkko rohkaisee äitejä ja isiä antamaan kotona lapsilleen kristillisen
uskon yksinkertaisia perusvälineitä.
Iltarukous tai kymmenen käskyn merkityksen omaksuminen ovat henkistä
pääomaa, joka kantaa elämässä eteenpäin. Mukana olo messussa, oivallus kir
kosta Jumalan kohtaamisen pyhänä tilana, palavat kynttilät rukouksen merkkeinä,
uskon yksinkertaisten ilmaisujen toistaminen, tutut virret ja hengelliset laulut
- nämä kaikki ovat ihmisen keinoja asettua Jumalan kasvojen eteen. Seurakunnan
tulee kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti tukea vanhempia, jotta nämä voivat antaa
lapsilleen uskon yksinkertaisia apuvälineitä. Siitä eteenpäin kirkon ja vanhem
pien tehtävä on mkoilla lasten puolesta ja luottaa siihen, että pyhä ja armollinen
Jumala löytää tiensä heidän sydämiinsä.

Maallisen kutsumuksen arvo
Luterilaisuus arvostaa maallista kutsumusta osana hengellisen elämän vaalimista.
Isän tai äidin kutsumuksen rinnalla kristityllä on tehtävänsä yhteiskunnan jäse
nenä. Harjoittamalla ammattiaan rehellisesti ja lähimmäisiään palvellen kristitty
rakentaa yhteisöään ja sen hyvinvointia. Paikasta riippumatta Vanhan Testamentin
neuvoa on viisasta noudattaa: “Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä
olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän
kin menestyksenne.” (Jer. 29:7)
Luterilaisuus tähdentää, että työ ja ura eivät saa muodostua itse tarkoitukseksi.
Kyse on Jumalan luoman maailman varjelemisesta ja ihmisten yhteisön palvele
misesta. Työn vastapainona tulee olla lepo. Yletön raataminen ei ole hyve eikä tee
ihmistä paremmaksi. Työ kuuluu ihmisen osaan Jumalan luomana olentona, mutta
uskon mittapuuksi se ei käy. Työn tuloksista ja menestymisestä ei voi päätellä,
onko Jumala myötämielinen tai armollinen.
Kristitty on uskonsa vuoksi vapaa; niin vapaa, että hän voi työllään palvella
toista ihmistä. Lutherin pöytäpuheista, kodissaan asuvien opiskelijoiden ruokai
lun yhteydessä kirjaamista lausahduksista, löytyy sanonta, joka pelkistää kristityn
vapauden ja kutsumuksen suhteen: “Usko Kristukseen - ja tee mitä olet velvol
linen tekemään kutsumuksessasi.”
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Lähimmäisen hyvä etusijalle
Työ ja maallinen kutsumus ovat pyrkimystä täyttää lähimmäisen rakastamisen
vaatimusta. Luther opettaa, että lähimmäisestä välittäminen on kristillisen elämän
toinen puoli. Lähtökohtana on se, että Jumala on luomisessa kirjoittanut lakinsa
jokaisen ihmisen sydämeen. Ihminen on siis luotu täyttämään Jumalan antamat
käskyt.
Käskyistä ensimmäinen ja suurin on vaatimus uskoa Raamatun Jumalaan ja
pitää häntä elämän ainoana Herrana. Usko on tarpeen Jumalan antamien muiden
käskyjen täyttämiseen. Uskon avulla kristitty voi oivaltaa, että Isä Jumala on
hänelle armollinen. Silloin hyvät teot voi kohdentaa lähimmäiseen. Häntä tulee
palvella - mikä se tapa sitten onkaan -, koska hän tarvitsee toisen ihmisen apua
ja koska Jumalan tahto on, että ihminen auttaa lähimmäistään.
Viimeksi mainittu seikka merkitsee sitä, että ihmiset ovat tosiasiassa syvästi
riippuvaisia toisistaan. Yksilöllisyytensä ja subjektiivisuutensa huumassa ihmi
nen voi tosin hetken kuvitella selviävänsä yksin. Jumala on kuitenkin rakentanut
luomansa todellisuuden sillä tavoin, että yksikään luotu ei elä vain itseään varten.
Lutherin mielestä aurinko ei paista lämmittääkseen itseään eikä kukan kauneus
ole tarkoitettu sille itselleen. A urinkoja kedon kukat ovat olemassa muiden luo
tujen hyvää varten.
Ihmisen elämän perimmäinen tarkoitus avautuu hänen sydämeensä kirjoite
tusta vaatimuksesta olla ja elää toista varten. Jumala itsekin toimii tämän saman
periaatteen mukaisesti ihmisten parhaaksi: Isä ylläpitää joka hetki oman elämänsä
ja luovan voimansa välityksellä ihmiselämää, Poika uhraa itsensä kadotettujen
syntisten vuoksi ja Pyhä Henki on uuden elämän antaja.
Jos Jumala itse ja hänen luomansa maailma ovat olemassa toista varten, miksi
sitä ei olisi ihminen. Ihmisen elämän tarkoituksen ymmärtää viimeistään silloin,
kun ei enää selviä omin voimin. Perimmäinen riippuvuus toisesta eli Jumalasta ja
tähän aikaan ja maailmaan kuuluva riippuvuus toisista eli lähimmäisistä paljastu
vat. Kun tämä käy ilmeiseksi, silloin toivoisi, että ihminen on hänestä välittävien
lähimmäisten ympäröimä. Luther on ilmaissut keskinäisen yhteenkuuluvuutem
me pöytäpuheissaan seuraavasti: “Toiset kantavat minun kuormaani, heidän
voimansa on minun voimani”.

Voi se elää meissäkin
On muitakin luterilaisen kristillisyyden peruspiirteitä. Nämä riittäkööt tällä kertaa.
Olen yrittänyt sanoa, että luterilainen kristillisyys sisältää muutamia yksinkertai
sia oivalluksia, joiden avulla uskoa voi vaalia ja kristittynä elää. Luterilaisuutta
on meissä se, kun muistamme jumalanpalveluksen, opettelemme katekismusta,
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pidämme iltarukouksen lapsillemme, palvelemme lähimmäistä ja yhteisöämme
rehellistä työtä tekemällä uurastamatta henkihieveriin ja yritämme täyttää käskyn
rakastaa lähimmäistä. Luterilaisuus elää koko voimallaan meissä, kun sydämeen
painuu luottamus siihen, että Jumalan arm oja Kristus riittävät.

303

SEURAKUNTAMME TULEVAISUUS
Emme tiedä tulevaa. Emme osaa ennustaa seurakuntamme seuraavia vuosia,
vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Sen sijaan suuntaamme katseemme kirkkomme
lasimaalaukseen. Sen toinen puoli kuvaa Ilmestyskirjan näkyä kristillisen seura
kunnan perimmäisestä päämäärästä aikojen lopussa:

Pentti Eloranta

"Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä
laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he
puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään val
keat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: - Pelastuksen
tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!
Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.
Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden
lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.” (Ilm. 7:9,17).
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