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Pääkirjoitus
”Kaikki on välittämisestä kiinni”,
sanoi eräs valmentaja, kun pitkien
harjoitusten jälkeen kysyin kuinka
hänellä riittää motivaatiota
tärkeään vapaaehtoistyöhönsä
vuodesta toiseen.
Seurakunnassa kaikki on
välittämisestä kiinni. On tärkeää,
että kuka vain voi tulla kirkon
toimintaan sellaisena kuin on.
Pinnalla ovat nöyryys ja toisten
kunnioittaminen sekä palveleminen,
eivät menestys tai kilpailu.
Puoluetoiminnassa pyrimme laajan
kenttämme avulla seurakuntien

tavoin tiiviiseen yhteishenkeen sekä
kuuntelemaan jäseniämme ja
ympärillämme olevia ihmisiä.
Jokaisella on sanansa sanottavana,
ja siitä Keskusta ammentaa
voimavaransa. Keskustalainen
toimija on helposti lähestyttävä
henkilö, jolla on kaksi korvaa ja yksi
suu.

Juha Julmala, vaalilehden päätoimittaja
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Maakuntamme voimanaiset linjaavat
Seurakunta osaksi arjen elämää
Kaksi kautta kirkkovaltuutettuna on ollut
hieno kokemus. Olen saanut tutustua
seurakunnan moninaisiin tehtäviin.
Epävakaassa maailmantilanteessa kirkon
työlle on tilausta. Sen tulee entistä
enemmän olla mukana lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämisessä, työikäisten
jaksamisessa ja arvokkaassa
ikääntymisessä. Ne ovat asioita, joita
toivon kirkon edelleen edistävän tärkeän
diakoniatyön lisäksi. Näissä tehtävissä
riittää työtä meille jokaiselle.
Paula Sihto,
kirkkovaltuutettu ja
kirkkoneuvoston jäsen

Nuori, äänestä!
Seurakunnan ja kirkon toiminta koskettaa
meistä jokaista eri tavalla. Nuorten on
tärkeää äänestää näissäkin vaaleissa, jotta
myös meidän äänemme kuuluu seurakunnan
toiminnassa. Minun seurakuntani on
oikeudenmukainen ja antaa apua kun
ihminen tarvitsee tukea. Minun
seurakunnassani pitää jatkossakin
panostaa nuorisotyöhön.
Mikä sinulle on tärkeää seurakuntasi
toiminnassa? Äänestä sen mukaan.
Tärkeintä on, että vaikutat ja äänestät.
Keskustalla on Seinäjoella monta osaavaa
ehdokasta. Sieltä löytyy varmasti jokaiselle
hyvä vaihtoehto.
Susanna Laitila,
E-P:n keskustanuorten
puheenjohtaja
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Inhimillisen työn rakentajien palsta
Seurakuntavaaleissa rakennamme yhteistä
sukupolveen kristillistä perintöä kantavassa
kotiseurakuntaa, jossa kuuluu erilaisissa
kansankirkossa, joka ei erottele jäseniään.
elämäntilanteissa elävien ja eri tavalla ajattelevien Jokainen meistä on Jumalan luomana ja Kristuksen
ihmisten ääni.
lunastamana yhtä arvokas, ainutlaatuinen ja
korvaamaton.
Repivässä ajassa, jota me nyt elämme, on tärkeätä,
että kaikenikäiset ja erilaiset ihmiset eri taustoista Yhdessä olemme kirkko ja seurakunta. Sinua
kokoontuvat yhteen. Oma seurakuntamme voi olla tarvitaan! Otathan paikkasi kotikirkossasi!
meille osallisuutta ja yhteisöllisyyttä luova yhteisö,
jossa kohtaamme Jumalan ja toisemme, mutta
Pirjo Aittoniemi,
uskallamme kohdata myös oman elämämme
todellisuuden.
Kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
Varjojen ja vaarojen alla eläessämme seurakunta
on meille tuttu ja turvallinen kotikirkko, joka hoitaa
meitä kaikissa elämänvaiheissamme. Kotikirkkoon
Turvallisuuden tunne, yhteisöllisyys, toivo - näitä
kokoonnumme juhlissa ja elämämme
kirkko ja seurakunnan palvelut voivat tarjota meille
käännekohdissa, mutta on tärkeätä, että kirkon
ovet ovat auki myös tavallisena arkena ja kiireisen kaikille, lapsille, nuorille, aikuisille, ikääntyville.
hyörinän keskellä.
Toivoa tarvitaan erityisesti nyt, tässä monin tavoin
haastavassa maailmantilanteessa.
Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt päättävät
oman seurakuntansa toiminnasta ja sen
painopisteistä, veroprosentista, investoinneista,
Helli Kitinoja,
valitsevat työntekijöitään ja edustajansa
Alueneuvoston ja Lähetyskokonaiskirkon hallintoon.
työn toimikunnan jäsen
Kotiseurakunnassa olemme jäseniä sukupolvesta
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Tarpeellisimmat kiinteistöt etusijalla
kiinteistöstrategiassa
Seurakunta on mittava kiinteistöjen
Seurakunnan rakennukset ovat tietysti
omistaja. Pelkästään omassa käytössä hyvin erilaisia, Lakeuden Ristin kirkosta
olevia rakennuksia on satakunta ja
pieniin kerhotiloihin ja toiminta on
niiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli luonteeltaan tilasidonnaista:
kolme hehtaaria.
Päiväkerhoa ei paljoa vesisateessa
Kuluvalla valtuustokaudella valmistui pidetä. Siksi on välttämätöntä
kiinteistöstrategia, jossa määritettiin keskittää voimavarat sellaisiin
rakennusten korjausvelan määrä. Se on kohteisiin, joita tarvitaan ja joille on
melkein kahden vuoden kirkollisveron kysyntää.
tuotto, noin 27 miljoonaa.
Kaikkea ei voida ylläpitää, joten
Jos seurakunta lopettaisi kaiken
tulevina vuosina on tätä työtä
toimintansa kahdeksi vuodeksi,
jatkettava, mutta läpinäkyvästi ja
rakennusten suhteen oltaisiin
seurakuntalaisten etu edellä.
tasapainossa.
Petri Yli-Soini,
kirkkovaltuuston ja -neuvoston
sekä kiinteistötyöryhmän jäsen
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Keskustan linjaukset seurakuntavaaleihin
Seurakuntavaalit järjestetään poikkeuksellisessa
tilanteessa. Keskusta korostaa kirkon tehtävää
näissä vaikeissa oloissa. Sen on elettävä ajassa,
oltava läsnä ja rakennettava ihmisten keskuuteen
vakautta, toivoa ja tulevaisuususkoa.
– Haluamme taata lähiseurakuntapalvelut ja
seurakuntatyön edellytykset kaikkialla maassa
seurakunnan koosta tai sijainnista riippumatta.
Toiminta pitää rakentaa seurakuntalaisten
elämästä ja tarpeista, ei kirkon työaloista lähtien,
korostaa Keskustan linjauksen valmistelua
johtanut pastori Timo Laaninen.
Keskusta toimii ihmisiä kokoavan kansankirkon
puolesta. Arvostamme jokaisen oikeutta olla
asioista eri mieltä. Puolustamme positiivisen
uskonnonvapauden toteutumista: jokaisella on
oikeus harjoittaa omaa uskontoaan. Pidämme
tärkeänä uskonnon oikeutta olla läsnä julkisessa
tilassa ja keskustelussa. Korostamme myös
uskonnollisen lukutaidon merkitystä.
– Koronan ja Ukrainassa riehuvan sodan myötä
monet elävät ahdistuksen ja pelon tunteiden

keskellä. Seurakunnat voivat omalta osaltaan
toimia niin lasten ja nuorten, työikäisten kuin
ikäihmisten tukena lisäämällä vuorovaikutusta ja
keskinäistä ymmärrystä, Laaninen kannustaa
seurakuntalaisia vaikuttamaan oman seurakunnan
toimintamuotoihin.
Keskusta kannattaa entistä vahvempaa yhteistyötä
kunnan, hyvinvointialueen ja seurakunnan sekä eri
järjestöissä toimivien kesken ihmisten parhaaksi.
Seurakunnilla on tarjota yhteistyöhön osaamista ja
kokemusta esimerkiksi lasten ja nuorten
toiminnassa, sielunhoidossa, vähävaraisten
auttamisessa, parisuhdetyössä sekä sodan jaloista
tulevien ja muuten hätää kärsivien auttamisessa.
– Keskusta haluaa vahvistaa yhteiskunnassa
ymmärrystä uskonnon merkityksestä ja käydä
keskustelua oikeasta ja väärästä, hyvästä ja
pahasta. Toimimme aktiivisesti kaikenlaista
vihapuhetta, syrjintää ja rasismia vastaan.
Edistämme tasa-arvoa, esteettömyyttä ja
saavutettavuutta, Laaninen listaa Keskustan arvoja
seurakuntien arkipäivän toiminnassa.
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Ennakkoäänestys:
Kirkonkrannin
palvelutoimisto
(Ala-Kuljun katu 1 A)
8.-12.11. klo. 09.00 – 18.00
Nurmon seurakuntakoti
(Nurmontie 3)
8.-12.11. klo. 09.00 – 18.00
Peräseinäjoen
seurakuntatoimisto
(Kirkkokatu 2)
8.-12.11. klo. 09.00 – 18.00
Ylistaron
seurakuntatoimisto
(Markinsalontie 2 B)
8.-12.11. klo. 09.00 – 18.00
Citymarket Päivölä
Seinäjoki
(Väinämöinen 2)
to 10.11. klo. 12.00 – 18.00
pe 11.11. klo. 14.00 – 20.00
la 12.11. klo. 12.00 – 18.00
Epstori Seinäjoki
(Koulukatu 16)
ti 8.11. klo. 10.00 – 14.00
ke 9.11. klo. 10.00 – 14.00
Eskoon seurakuntakoti
(Eskoontie 3)
to 10.11. klo. 15.00 – 17.00
Frami F Seinäjoki
(Kampusranta 11)
8.-10.11. klo. 10.00 – 14.00
Megakeskus Seinäjoki
(Keskuskatu 3)
10.-11.11. klo. 15.00 – 19.00

Minimani Seinäjoki
(Tehtaantie 5)
11.-12.11. klo. 10.00 – 18.00
S-market Pajuluoma
(Ruukintie 177)
ti 8.11. klo. 15.00 – 19.00
S-market Jouppi
(Kytöpolku 2)
to 10.11. klo. 15.00 – 19.00
pe 11.11. klo. 15.00 – 19.00
la 12.11. klo. 10.00 – 16.00
Toimintojentalo Seinäjoki
(Kasperinviita 13)
ti 8.11. klo. 10.00 – 15.00
to 10.11. klo. 10.00 – 15.00
Torikeskus Seinäjoki
(Kauppatori 1-3)
10.-11.11. klo. 10.00 – 14.00
Koulutuskeskus Sedu
Suupohjantie
(Suupohjantie 45)
ti 8.11. klo. 10.00 – 12.00
Koulutuskeskus Sedu
Törnävä
(Törnäväntie 24)
ke 9.11. klo. 10.00 – 12.00
Koulutuskeskus Sedu
Rastaantaival
(Rastaantaival 2)
to 10.11. klo. 10.00 – 12.00
Seinäjoen lukio
(Kirkkokatu 16)
to 10.11. klo. 10.00 – 13.00
Ystävän tupa Seinäjoki
(Kalevankatu 12 B)
to 10.11. klo. 10.00 – 14.00

Kivipuron toimintapiste
Seinäjoki
(Ala-Kuljun katu 9)
ke 9.11. klo. 13.00 – 14.00
Kivipuron toimintapiste
Seinäjoki
(Tammikuja 13)
ke 9.11. klo. 11.00 – 12.00
Saga Lakeudenlinna
Seinäjoki
(Kutojankatu 6)
ti 8.11. klo. 10.00 – 12.00
Simunanrannan
palvelukeskus Lähdekoti
(Huhtalantie 76)
ke 9.11. klo. 10.00 – 11.00
Pihlakartano Seinäjoki
(Kyrkösjärventie 34)
to 10.11. klo. 10.00 – 11.00
Villa Komiakulma
Seinäjoki
(Pirkkalankatu 3)
ti 8.11. klo. 13.00 – 14.00
Prisma Hyllykallio
(Hyllykalliontie 2)
ti 8.11. - la 12.11
klo. 12.00 – 18.00
Nurmon Olotila
(Valkiavuorentie 2)
11.-12.11. klo. 09.00 – 18.00
Hyllykallion
seurakuntakoti
(Opintie 1)
ke 9.11. klo. 11.00 – 14.00

Hyllykallion palvelutalo
(Senioritie 3)
ke 9.11. klo. 09.00 – 10.30
Teponkartanon
palvelukeskus
(Tepontie 6)
to 10.11. klo. 13.00 – 14.00
Esperi Hoivakoti
Teponkartano
(Tepontie 6)
to 10.11. klo. 12.00 – 13.00
Onnelan ryhmäkoti Nurmo
(Tepontie 8)
to 10.11. klo. 15.00 – 16.00
Nurmon lukio
(Toukotie 3)
10.-11.11. klo. 10.30 – 13.30
Ylijoen kylätalo
(Ylijoentie 558)
ti 8.11. klo. 14.00 – 18.00
Kouran liikuntahalli
(Kourantie 583)
ke 9.11. klo. 14.00 – 18.00
Nuorisoseurantalo
Sampola
(Virtaintie 837)
ti 8.11. klo. 15.00 – 20.00
Alaviitalan koulu
(Seinäjoentie 791)
ti 8.11. klo. 15.00 – 20.00
Seinäjoen lukio, EteläSeinäjoki
(Ville Ritolantie 2)
ti 8.11. klo. 11.45 – 12.15

Koivupirtti Peräseinäjoki
(Veteraanitie 4 A)
ke 9.11. klo. 12.30 – 14.00
Koivukaari Peräseinäjoki
(Keikulinkuja 10)
to 10.11. klo. 12.00 – 14.00
S-market Peräseinäjoki
(Keskustie 43)
pe 11.11. klo. 12.00 – 18.00
la 12.11. klo. 12.00 – 18.00
K-market Viljami
Peräseinäjoki
(Keskustie 20)
pe 11.11. klo. 12.00 – 18.00
la 12.11. klo. 12.00 – 18.00
Ylistaron koulukeskus
(Kaukolanraitti 50)
ti 8.11. klo. 09.00 – 12.00
Västinkartano Ylistaro
(Västilänkuja 10)
ti 8.11. klo. 13.00 – 14.00
Hanhikosken kylätalo
(Vatajantie 612)
ti 8.11. klo. 17.00 – 19.00
Untamalan yhteistalo
(Kosolantie 45)
ke 9.11. klo. 10.00 – 12.00
Ylipään nuorisoseura
(Kylänpääntie 214)
ke 9.11. klo. 14.00 – 16.00
Halkosaaren
seurakuntakoti
(Pitkäkaari 2 A)
ke 9.11. klo. 17.00 – 19.00

Tonavanranta Ylistaro
(Västilänkuja 8 D)
to 10.11. klo. 13.00 – 14.00
Aseman kylätalo Ylistaro
(Könnintie 125)
to 10.11. klo. 17.00 – 19.00
S-market Ylistaro
(Kaukolanraitti 2)
pe 11.11. klo. 09.00 – 18.00
Kitinojan kyläkirkko
(Kitinojantie 691)
la 12.11. klo. 12.00 – 15.00

Varsinainen
äänestyspäivä:
Peräseinäjoen
seurakuntatalo
(Kirkkotie 2)
su 20.11. klo. 11.00 – 20.00
Ylistaron seurakuntatalo
(Markinsalontie 2 A)
su 20.11. klo. 11.00 – 20.00
Kirkonkrannin
palvelutoimisto
(Ala-Kuljun katu 1 A)
su 20.11. klo. 11.00 – 20.00
Nurmon seurakuntakoti
(Nurmontie 3)
su 20.11. klo. 11.00 – 20.00

