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Kestiset kokoontuivat laulamaan

Kestilän seurakuntatalon 
aulassa on ruuhkaa tiis-
taina 1. joulukuuta. Lu-
mia kopistellaan kengistä 

ja rollaattorilla kulkevia avitetaan 
kynnysten yli. 

Alli Hämeenaho taluttaa van-
hempaa herraa, ja nostaa palttoon 
ja karvalakin naulakkoon. Istu-
mapaikka salista löytyy vielä hel-
posti. Seuraava auto onkin kur-
vannut jo oven eteen.

Hämeenaho tervehtii tulijoi-
ta yhdessä diakonissa Eeva-Lii-
sa Kekkosen kanssa. He tapaavat 
näissä merkeissä aika usein, sillä 
Hämeenaho on yksi seurakunnan 
vapaaehtoisista.

Hämeenaho iloitsee siitä, että 
juhlaan on saapunut väkeä. 

– Kauneimmat joululaulut -ti-
laisuudet ovat usein illalla. Tämä 
voi olla monelle ainoa mahdolli-
suus päästä laulamaan yhdessä.

Yhden pöydän päähän on ko-
koontunut kolme kestistä sotave-
teraania. Matti Keränen, Ensio 
Kemppainen ja Veikko Nissi-
nen suunnittelevat osallistumis-
taan itsenäisyyspäivän juhlalli-
suuksiin Kestilässä. Paljon riip-
puu päivän kunnosta.

– Syömään mennään ainakin, 
he päättävät. 

Aimo Suorsa muistelee, et-

tä vanhuksille suunnattuja Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuuksia 
on järjestetty vuosikausia. Aiem-
min oltiin kirkossa, mutta se oli 
portaineen hankala paikka kul-
kemiselle ja talvisin kylmäkin. 

– Parempihan täällä on istua, 
kun saa nojata pöytään ja pyörä-
tuolilla pääsee pöydän päähän.

Suorsakin toimii seurakun-
nan vapaaehtoisena. Kerran vii-
kossa miesporukka käy laulamas-
sa Pihlajiston väelle. 

Joka toinen viikko vapaaehtoi-
set käyvät ulkoiluttamassa van-
huksia. 

– Kyllä me näistä koetamme 
huolta pitää, hän vakuuttaa.
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Vs. kappalainen Jonne Pirkola kätteli koko juhlaväen. Hartauspuheessaan Pirkola totesi, että juhlaan oli otettu mallia Jeesuksesta, joka kutsui ihmisiä syömään yhdessä.

Siskokset Lyyti (89 vuotta) ja Lempi Kylmänen (pian 96 vuotta) saapuivat juhlaan 
yhdessä. Heillä on tapana kulkea tapahtumissa kahdestaan. Joululaulutilaisuudessa 
siskoksia ilahduttivat maittavat tarjoilut. – Se on se kestisten tapa tämä 
vieraanvaraisuus. Voi kun se säilyisi nuoremmillakin sukupolvilla, Lyyti Kylmänen toivoi.

Vuonna 1924 syntynyt Veikko Nissinen kertoi häntä kuljettaneelle Matti Piiraiselle 
sota-ajan joulujuhlasta Uhtualla. – Siellä me oltiin kaikki, sotaherratkin. Pappi piti 
puheen ja sitten laulettiin matkaharmonin säestyksellä. 

Helena Väisänen juhli yhdessä isänsä Ensio Kemppaisen kanssa. Väisänen kertoi 
muuttaneensa takaisin Kestilään isänsä omaishoitajaksi. 93-vuotiaalla sotaveteraanilla 
oli nuoremmilleen ohje: viinasta ja tupakasta kannattaa pysyä erossa.

Aimo Suorsa käy miesporukassa 
laulamassa palvelutalo Pihlajistossa 
joka torstai.
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Leikkaa talteen!

Pulkkilassa mummot 
ovat vetovastuussa
Jotenkin minä liu’uin siihen, 

toteaa Ritva Ylikoski hymys-
sä suin, kertoessaan kuin-
ka hänen toimintansa seura-

kunnan vapaaehtoisena alkoi. 
Ylikoski jäi eläkkeelle työ-

voimatoimistosta vuonna 2007. 
Pulkkilan seurakuntakerhoon 
hän tuli 9 päivää eläkkeellä ol-
tuaan. Kerhoa vetänyt diakonis-
sa Kirsti Hakkarainen pyysi Rit-
vaa kaverikseen miettimään ko-
koontumisten aiheita.

 – Ja kun Kirsti jäi 
osa-aikaeläkkeelle, 
niin ajattelin että ei-
köhän me päikseen-
kin pärjätä.

Ylikoski vetää 
kerhon yhä joka toi-
nen viikko, vuorotellen 
diakonissa Mervi Karttu-
sen kanssa.

– Suurin osa kerholaisista on 
yksinäisiä naisia. On tärkeää 
päästä porisemaan toisten kans-
sa. Osa tulee vaikka kilon palasi-
na, hän veistelee. 

Seurakuntakerho löytyykin 
jokaisesta Siikalatvan kappeli-
seurakunnasta, ja ne keräävät vii-
koittain yhteen satakunta henkeä. 

Nuttuja ja junasukkia 
syntyy lankapiirissä
Ihan tuntematonta seurakunnan 
toiminta ei Ylikoskelle ollut, sillä 
hän on istunut kirkkovaltuustos-
sa ja laulanut vuosikausia kirkko-
kuorossa. 

Joka toinen maanantai ohjel-
maan kuuluu myös lähetyksen 
lankapiiri, jossa tehdään monen-
laisia käsitöitä. 

– Jos minunkin pitäisi vaan 
kotiin kutoa, niin joka paikka-
han niitä olisi täynnä! 

Vapaa-ajalla jää aikaa myös lä-
himummina oloon.

– Täällä Pulkkilassa asuva po-
janpoika on nyt viidennellä luo-
kalla, Ylikoski iloitsee.

Omat lapset 
mukana kerhossa
Susanna Jarva kulki viime vuon-
na MLL:n pitämässä perheker-
hossa. Väki tuli vuoden aika-

na tutuksi, joten kun vetovas-
tuu siirtyi seurakunnal-

le, Jarva lupautui ker-
hon vetäjäksi.

– Olen nyt vii-
dettä vuotta koto-
na, joten jotainhan 
sitä piti keksiä, hän 

naurahtaa.
Vetäjän roolissa Su-

sanna Jarva huolehtii pai-
kalle leipätarpeet ja keittää kah-
vit ennen kerhon alkua. 

– Vanhemmat pääsevät juttele-
maan ja lapset leikkimään, Jarva 
kuvailee kokoontumisia.

Hänen kanssaan kerhoon läh-
tevät kotoa 5-vuotias poika sekä 
vuoden ja 9 kuukauden ikäinen 
tytär. 

– On hyvä, että samanikäiset 
lapset tutustuvat toisiinsa, niin 
hoitoon lähteminen ei ole sitten 
niin iso yllätys.

Perhekerhon lisäksi Jarva toi-
mii seurakunnan lähetystiimis-
sä, joka kerää varoja lähetystyö-
hön myyjäisillä. 

– Leivon kyllä myyjäisiin, 
mutta juhannusjuustot annan 
kokeneempien tehdä, hän nau-
rahtaa. 

Kaupan alalla itsekin työsken-
nellyt Jarva kerää yrityksiltä myös 
arpajaispalkintoja. 

– Hyvin niitä tällä kylällä lah-

joitetaankin! kuuluu kiitos. 
Seurakunnan vapaaeh-

toishommien lisäksi toinenkin 
asia yhdistää Ritvaa ja Susannaa. 
Vaikka 42-vuotiasta Jarvaa ei us-
koisi mummoksi, mutta niin vain 
on, että 22-vuotias esikoispoika 
teki hänestäkin mummon viime 
vuonna.  

Miehillekin 
on kysyntää
Kirkkoherra Merja Jyrkkä sanoo, 
että seurakunta ei kerta kaikki-
aan pärjäisi ilman Jarvan ja Yli-
kosken kaltaisia vapaaehtoisia. 
Siksi asiaan on päätetty panostaa.

Siikalatvan seurakunta avasi 
marraskuussa uudistuneet verk-
kosivunsa. Sieltä löytyy myös va-
paaehtoispankki, jossa ilmoite-
taan auttavien käsien tarpeista ja 
jonka kautta voi ilmoittua vapaa-
ehtoiseksi. 

– Kysymme toki jatkossakin 
ihmisiä mukaan toimintaan aina 
tavatessamme. Tämä mahdolli-
suus on erityisesti niille, joita em-
me ole vielä kohdanneet, Jyrkkä 
kertoo.

Hän kannustaa myös nykyisiä 
vapaaehtoisia naputtelemaan tie-
tonsa vapaaehtoispankkiin. Aja-
tus on, että kaikista olisivat tie-
dot olemassa, vaikka työntekijät 
vaihtuvat. 

Työntekijät voivat lisätä tiedot 
rekisteriin, jos siihen antaa luvan.

Kirkkoherra vinkkaa, että tar-
jolla on paljon myös niin sano-
tusti miehisiä töitä, kuten arkun-
kantoa ja kirkonkellojen soittoa. 
Papoillekin on siis kysyntää seu-
rakunnan vapaaehtoistöissä.

ELSI SALOVAARA

Adventin ja 
joulun ajan tapahtumia 

Siikalatvan seurakunnassa
Keskiviikko 9.12.

Joululauluhetki klo 12 Nestorissa.
Jouluhartaus klo 14 Pohjantähdessä.

Torstaina 10.12. 
Joulujuhla klo 11 Pyhännän seurakuntatalossa. 

Perjantaina 11.12.
Koulun joulukirkko klo 9 Piippolan kirkossa. 

Lauantaina 12.12. 
Järjestömyyjäiset klo 10 Pyhännän seurakuntatalossa. 

3. adventtisunnuntai 13.12.
Messu klo 10 Pulkkilan ja klo 13 Rantsilan kirkossa. 

Omaishoitajien puurojuhla klo 14 Rantsilan seurakuntatalossa. 
Kauneimmat joululaulut klo 19 Kestilän, Piippolan ja 

Pyhännän kirkoissa. Piippolassa kappelineuvoston puurotarjoilu 
seurakuntakodissa klo 18. 

Maanantai 14.12.
Jouluhartaus klo 13.30 Pihlajistossa.

Tiistaina 15.12. 
Joululauluilta klo 19 Mankilan Rukoushuoneella. 

Joulutorttukahvit. 

Keskiviikkona 16.12.
Syöpäkerhon joulujuhla klo 12 Rantsilan seurakuntatalossa.
Kuorojen joululauluilta klo 19 Pyhännän kirkossa. Pyhännän 

mieskuoro, nuorisokuoro ja lapsikuoro, johtaa Veijo Kinnunen. 
Säestys Liisa Koskelo. Yhteislauluja.

Torstaina 17.12. 
Koulun joulukirkko to 17.12. klo 9 Kestilän kirkossa. 

Perjantaina 18.12. 
Aleksanterin, Gananderin ja Hovin koulujen joulujuhla 

klo 18.30 Rantsilan kirkossa.
Pulkkilan yläkoululaisten ja Siikalatvan lukiolaisten 

joulukirkko klo 23.30 Pulkkilan kirkossa.

Lauantaina 19.12. 
Koulun joulukirkko klo 8.20 Pyhännän kirkossa.

Jouluhartaus klo 13 Nestorissa ja klo 15 Vaarintalossa.
Joulurauhan julistus metsän eläimille klo 19 Kurunnevan 

kodalla.  

4. adventtisunnuntai 20.12. 
Messu klo 10 Piippolan ja klo 13 Pyhännän kirkossa.

Jouluhartaus klo 13 Koivulehdossa ja 
klo 14 Siikalatvan vuodeosastolla. 

Marko Lämsän Rauhaa ja rakkautta -konsertti 
su 20.12. klo 14 Kestilän kirkossa. 

Kauneimmat joululaulut klo 19 Pulkkilan ja Rantsilan kirkoissa. 

Jouluaatto to 24.12. 
Sanajumalanpalvelus klo 14 Pyhännän ja Rantsilan kirkoissa 

sekä klo 16 Kestilän ja Pulkkilan kirkoissa. 
Kestilän kirkkokuoron tervehdys 24.12. klo 15 Pihlajistossa.

Jouluyön messu klo 23 Piippolan kirkossa. 

Joulupäivä pe 25.12.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Kestilän ja Rantsilan kirkoissa, klo 9 

Pulkkilan ja Pyhännän kirkoissa ja klo 12 Piippolan kirkossa. 

Tapaninpäivä la 26.12. 
Messu klo 10 Kestilän ja klo 13 Pyhännän kirkossa. 

Apostoli Johanneksen päivä su 27.12.
Messu klo 10 Pulkkilan ja klo 13 Rantsilan kirkoissa. 

Iltakirkko klo 19 Piippolan kirkossa.

Uudenvuodenaatto to 31.12.
Rukoushetki klo 21 Kestilän kirkossa. 

Uudenvuodenpäivä pe 1.1.2016
Messu klo 10 Piippolan ja klo 13 Pyhännän kirkoissa. 

Sanajumalanpalvelus klo 10 Pulkkilan ja klo 13 
Rantsilan kirkoissa. 

2. sunnuntai joulusta 3.1.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. 

Iltakirkko klo 19 Pyhännän kirkossa. 

Loppiainen ke 6.1.
Messu klo 10 Kestilän, Piippolan ja Pulkkilan kirkoissa sekä 

klo 13 Pyhännän ja Rantsilan kirkoissa. 
Rantsilassa lähetystilaisuus seurakuntatalossa. 

Siunattua adventtia 
ja joulurauhaa! 

Siikalatvan seurakunta

Susanna Jarva ja Ritva Ylikoski ovat molemmat paitsi mummoja, myös Pulkkilan kappeliseurakunnan aktiiveja.  – Muistan, että 
rippitodistuksessani lukee lause: ”Ei palveltavaksi, vaan palvelemaan.” Sen mukaan olen koettanut elää, Ylikoski sanoo.

Ilmoittaudu
 vapaaehtoiseksi:
www.siikalatvan-

seurakunta.fi 
> Osallistu > 
Tule vapaa-
ehtoiseksi!


