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Seurakunnan
tilinpäätös
hyväksyttiin

KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Huoleton mutta
huolellinen
Koronakevät on ollut outoa aikaa. Nyt on nähty sekin, että jopa kauppareissu voi herättää ihmisessä samanlaisia
tuntemuksia kuin kevätlaidun varsassa.
Tällä viikolla aukeavat monet ravintolat, museot ja terassit. Jumalanpalvelukset jatkuvat seurakuntamme kirkoissa yleisölle avoimina.
On selvä, että yhteiskunnan on avauduttava, mutta tasapainon löytäminen vaikuttaa olevan paikoitellen vaikeaa.
Tätä kirjoittaessani julkisuudessa kuohuttavat Helsingissä Sinebrychoffin puistossa aikaa viettäneiden nuorten
koronatartunnat. Keskustelu saa helposti sellaisen sävyn, että tauti leviäisi hallitsemattomasti juuri Sinebrychoffin puistossa, joka olisi siksi vaarallinen ja paheksuttava paikka.
Mielen pyrkimys uhkan etäännyttämiseen on psykologinen fakta. Totta on myös se, että mikä tahansa tapahtuma missä päin Suomea vain voi tälläkin hetkellä olla uusi naistenpäivän konsertti, tai uusi Sinebrychoffin puisto. Se on mahdollista, vaikka kaikissa tapahtumissa huolehdittaisiin asianmukaisista turvaväleistä, käsihygieniasta ja kokoontumisrajoituksista, eikä kukaan tulisi paikalle flunssaisena.
Samaan hengenvetoon on kuitenkin lisättävä, että onneksi todennäköisyydet ovat tällä hetkellä puolellamme.
Keski-Suomen keskussairaalassa todettiin toukokuun aikana neljä tartuntaa. Silti monesta kivasta on turvallisuussyistä pakko luopua. Esimerkiksi Jyväskylän seurakunnan kesäkohde Lehtisaari pidetään suljettuna ainakin kesä- ja heinäkuun muun muassa siksi, että saareen
menijät olisivat istuneet tiiviisti veneessä ja samoja pelastusliivejä olisi käyttänyt useampi kesävieras. Vesihanoja saaressa ei ole, joten käsihygienian toteutumista olisi
voitu vain arvailla hanoilla varustettujen vesipönttöjen
äärellä. Puntarointi on tehty saatavilla olevan tiedon perusteella niin, että päätöksen takana voi hyvällä omallatunnolla seisoa.
Nyt on aika etsiä tasapainoa.
Kuinka olla samaan aikaan
sekä huoleton että huolellinen?

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin

1

Kaupunginkirkon Lounaskonsertissa ke 10.6. kello 12
esiintyy urkuri Marjukka Andersson Helsingistä. Konserttiin on
vapaa pääsy, vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.

Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm
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Grilli-ilta seurustelun, yhdessäolon ja grillauksen merkeissä to 11.6. kello 18–20 Vaajakosken kirkon pihalla. Enintään 45
henkilöä. Ilmoittautuminen Tero
Reingoldt 040 560 9927.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja, rovasti Eivor Pitkänen taittaa matkaa mielellään pyöräillen. Syntyperäiselle jyväskyläläiselle Harjun maisemat ovat
tuttuja.

Rovasti vaihtaa vapaalle
Eivor Pitkäsen mittava papin työura tulee täyteen työteliään koronakevään jälkeen. Hän
muistuttaa, että tasa-arvo ja demokratia pysyvät kirkossakin vain, jos niitä vaalitaan.

Sanottua
’’

Yksi vaikeimmista asioista
viime viikkoina on ollut
epävarmuuden sietäminen.
Sen tosiasian kanssa eläminen,
ettei kukaan tiedä, miten kauan
poikkeuksellinen aika kestää tai
millainen arki pandemian jälkeen
seuraa.”

märtää, miksi koronaviruspandemia jyllää maailmassa. Jotkin asiat
vain käyvät yli ymmärryksemme.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
meidän tarvitsisi olla huolissamme – tai pystyisimme olemaan
huolehtimatta – siitä, mitä maailmassa tapahtuu.”

ei ole erityisempää syytä. Liian
moni kokee, että elämä tuntuu
turhalta.”

Päätoimittaja Mari Teinilä,
Kotimaa 20.5.2020

Teologian tohtori Juuso Loikkanen,
verkkolehti Areiopagi 19.5.2020

’’

Irtautuminen köyhyydestä
oli aikaisempien sukupolvien
suuri tarina. Nyt sen antama
vetoapu on käytetty loppuun.
Kulttuurimme suuri kipupiste
on se, että olemassaolollemme

ja sen voi säilyttää juuri sellaisena
kuin se on. Sen ohelle voisi silti rakentaa vaikkapa sunnuntai-iltapäivään tai -iltaan nuorempienkin seurakuntalaisten näköistä jumalanpalveluselämää.”
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Keltinmäen kirkon sisäpihalla lauletaan toivevirsiä ke
10.6. ja 17.6. kello 18. Oma
virsikirja mukaan. Virsi-ilta nähdään suorana myös alueseurakunnan Facebook-sivulla.

Jyväskylän seurakunnan toimintaa avataan asteittain.

Eräs uskonnon tärkeimmistä
anneista kriisitilanteissa on auttaa
vaikeuksien kanssa kamppailevia
ihmisiä ymmärtämään, että meidän ei tarvitse ymmärtää kaikkea.
Meidän ei esimerkiksi tarvitse ym-

Jonna Arola
Päätoimittaja

9. vsk.
ISSN 1798-1255 (painettu)
ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl

Hetken huili. Nuorisotyönohjaaja Satu Harjula odotteli seuraa pop up -kirkonpenkille torstaina 28.5. klo 12.55
Vaajakosken kirjaston edustalla.

’’

Professori Arto O. Salonen,
Kirkko ja kaupunki 14.5.2020

Sunnuntaiaamupäivän juma’’
lanpalveluksesta ei tarvitse luopua

Pappi Elina Vaittinen,
Kirkko ja kaupunki 26.5.2020

Kannessa: Teologi Patrik Hagman on tutkinut, mitä annettavaa kristityillä askeeteilla olisi korona-ajan yksinäisille ihmisille.
Kuva: Timo Jakonen
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Jonna Arola 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

jklsrk
jyvaskylan_seurakunta
@Henkielama
henkielama

MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Miksi sinusta tuli pappi?
Koin siihen selvän kutsumuksen.
Ensin luulin, että nyt on ekonomi
tullut hulluksi, mutta muutamille minut paremmin tunteville se ei
ollut mikään yllätys. Kutsumuksen
saadessani olin kouluttautunut ja
ollut muissa töissä jo vuosia.
Mikä on ollut työsi ydintä?
Raamatun tutkiminen, siitä opettaminen ja saarnaaminen. Olen
kova saarnaamaan myös muissa
asioissa. Messu ja sen viettäminen
yhdessä seurakuntalaisten kanssa
sisältää kaiken sen, mikä on kristinuskossa olennaista. Messusta
lähdetään arkeen elämään kristittyinä, muun muassa toteuttamaan
lähimmäisen rakkautta.
Mikä Raamatun kohta on
sinulle läheisin?
Riippuu elämänvaiheesta. Yksi kestohitti on psalmi 84: ”Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot…” Tutustuin siihen laulaessani aikanaan kuorossa. Kevätaurinkoisella jäällä hiihtäessä nuo sanat
ja Brahmsin suloiset sävelet nousevat aina mieleen. Ja mikä herkkyys
sisältyykään sanoihin: ”Sinun alttarisi luota pääskynenkin on löy-

tänyt kodin, pesäpaikan, jossa se
kasvattaa poikasensa.” Oman paikan löytymisestä elämässä kertoo
lisäksi: ”Miten onnellisia ovatkaan
ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi!”
Mikä on ollut haastavinta papin
työssä?
Ajankäyttö. Jälkeenpäin ajateltuna voin sanoa, että innostus työhön on ollut pois perheen yhteisestä ajasta, etenkin kun lapset olivat pieniä.
Kuinka kauan olet ollut pappina
Jyväskylässä?
Lähes koko urani ajan eli liki 25
vuotta. Ensimmäiset 7 kuukautta olin pappina Suolahdessa, mitä
vieläkin muistan lämmöllä.
Mikä oli toimivin saamasi ohje
papin työhön?
”Keep it simple” eli pidä asiat yksinkertaisina. Toimii joka asiassa.
Ohjeen heitti ohimennen mieheni veli, en muista missä tilanteessa,
mutta seurakunnan elämään liittyen kuitenkin.
Minkä neuvon antaisit papin
ammattia harkitsevalle?
Jos hommaan ei ole paloa, leipänsä tienaa helpommin muualla. Pitää olla oma itsensä.

Isäni oli papin pojanpoika. Lapsena hän koki pappisperheiden
vanhoillisuuden ja kaksoisstandardit. Itse olen saanut hyvässä mielessä avarakatseisen kasvatuksen.
Kun isäni kuuli suunnitelmistani,
hän kauhistui: ”Älä rupea papiksi,
kaikki haukkuvat pappeja!” Pitää
paikkansa tänäkin päivänä.
Miten kuvailisit Jyväskylän
seurakuntaa?
Ei täydellinen, mutta ihan hyvä
seurakunnaksi. Täydellisessä seurakunnassa on aina jotain mätää.
Ovatko naiset ja miehet
tasavertaisia tämän päivän
kirkossa?
Tästä aiheesta aina paasaan. Tasaarvo, kuten demokratia, ovat asioita, jotka eivät pysy, ellei niitä vaali. Minua ottaa päähän, kun ihmiset eivät äänestä vaaleissa. Taistelu äänioikeudestakin on ollut kova.
Naiset eivät ole vieläkään samalla
viivalla Suomen kirkossa. Rivien väleissä on paljon ajattelua, joka estää naisia nousemasta johtaviin
tehtäviin. Valitettavasti se johtuu
siitä, että ihmiset eivät viitsi ilmaista kantaansa äänestämällä esimerkiksi seurakuntavaaleissa. Yhdysvaltojen ensimmäinen naispuolinen ulkoministeri Madeleine Albright on sanonut: ”Helvetissä on

erityinen paikka naisille, jotka eivät
tue toisiaan”.
Olit pitkään Keltinmäen
aluekappalainen. Mitä siitä
ajasta jäi erityisesti mieleen?
Mahtava sekalainen seurakuntalaisten joukko sekä innovatiivinen
ja keskusteleva työyhteisö ja alueneuvosto. Rikas ja hengellisesti ravitseva jumalanpalveluselämä, joka syntyy yhdessä tekemällä. Minulla oli unelma seurakuntaelämästä, jota haluaisin elää. Minulle se on toteutunut Keltinmäessä.
Mihin suuntaan kirkon pitäisi
kehittyä?
Hoidetaan perustehtävä hyvin keskellä nykyaikaa nykyajan ihmisille.
Evankeliumia ei muualla kuule.
Mikä on työn merkitys
ihmiselle?
Parhaimmillaan työ on itsensä toteuttamista, kokemusta, että tekee jotain merkityksellistä. Toisaalta, työ voi olla todella yksitoikkoistakin, jos vapaa-aikana pääsee toteuttamaan itseään.
Mitkä asiat tuovat elämääsi
iloa?
Lapsenlapset, luonnossa liikkuminen ja sen tarkkailu, lukeminen,
verkkojen soutaminen, musiikki.

Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös on viime vuodelta 1,02
miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen toukokuisessa kokouksessaan. Ylijäämä kirjataan
taseeseen vahvistamaan seurakunnan pääomaa.
Vuosikate on 3,04 miljoonaa
euroa, ja se kattaa reilun kahden miljoonan euron poistot.
Poistosummaan sisältyy poikkeuksellisena kertapoistona
Vesalan leirikeskuksen käytöstä poistettujen rakennusten yli
puolen miljoonan euron tasearvot.
Budjetoitua suuremman
vuosikatteen muodostumiseen
vaikuttivat olennaisesti budjetoitua suuremmat toimintatuotot ja rahoitustuotot sekä budjetoitua pienemmät toimintakulut.
Kuluneena vuonna ei toteutettu merkittäviä investointihankkeita. Useita peruskorjausselvityksiä ja hankkeiden suunnittelua aloitettiin, esimerkiksi Vesalan uudisrakennuksen
suunnittelu. Seurakunta myös
vuokraa toimitilat kiinteistöosakeyhtiö Kilpisenpuistosta
sekä Reimarista.

Valtuustolla
ylimääräinen
kokous
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon 16. kesäkuuta
kello 18.30 Taulumäen kirkossa.
Kokouksessa suoritetaan Keltinmäen aluekappalaisen vaali.
Kokous on avoin yleisölle.

Perhekerhot
netissä
myös kesällä
Jyväskylän seurakunnan nettiperhekerhot jatkuvat ainakin
elokuulle asti verkkokokouspalvelu Zoomin välityksellä osoitteessa jyvaskylanseurakunta.
fi/nettiperhekerho. Kerhot kokoontuvat tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–11
sekä torstaisin klo 13–14.
Lapsiperheiden arjen ongelmiin tarjoaa tukea keskusteluja tukipalvelu Discord. Palvelu on avoinna tiistaisin klo 13–
15. Keskustelu- ja tukipalvelu
toimii osoitteessa discord.gg/
AX2NRk4.

Jyväskylän
seurakunnan
Lähimmäisen
puhelin
041 730 3453
ma–su klo 8–20.
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Lehtisaari on suljettu toistaiseksi
Jumalanpalveluksissa
ja konserteissa
noudatetaan kirkkojen
maksimihenkilömääriä.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Lehtisaari pidetään koronaepidemian vuoksi kokonaan suljettuna
ainakin kesä- ja heinäkuun ajan.
Sulkuajan jatkamiseen päädyttiin
turvallisuussyistä. Lehtisaari on Jyväskylän seurakunnan lomapaikka
Tuomiojärvellä, keskellä Jyväskylää.
Lehtisaaren toiminnasta vastaava nuorisotyönohjaaja Pasi Bom
pitää päätöstä valitettavana, mutta muistuttaa, että koronaviruksen
vuoksi etusijalla on saaren kävijöiden ja työntekijöiden turvallisuus.
– Nykyisten ohjeiden ja rajoitusten puitteissa toiminnan käynnistäminen ei ole mahdollista. Turva-

väleistä ja hygieniasta huolehtiminen olisi ollut vaikeaa, koska saareen kuljetaan soutuveneellä ja esimerkiksi pelastusliivit kiertävät ihmiseltä toiselle, Bom toteaa.
– Myös saunominen on toistaiseksi kielletty kaikessa Jyväskylän
seurakunnan toiminnassa. Se olisi
kuitenkin ollut tärkeä osa Lehtisaaren toimintaa.
Saari on suljettu kaikilta ulkopuolisilta kesä-heinäkuussa.
Bom on yhä toiveikas, että saari
voitaisiin avata elokuussa.
– Kaikki riippuu kuitenkin siitä,
miten tautitilanne ja sitä koskevat
ohjeistuksen muuttuvat.
Vaikka saari pysyy toistaiseksi
suljettuna, on Lehtisaaresta kerrottavana myös hyviä uutisia. Saareen
kaavaillaan uutta päärakennusta
tulipalossa neljä vuotta sitten tuhoutuneen rakennuksen tilalle.
– Uusi päärakennus toisi saaren
käyttöön ja toimintaan lisää laa-

juutta. Se antaisi myös suojaa ja
mahdollisuuden rauhoittumiseen
aivan eri tavalla kuin nyt, Bom sanoo.
Entisen päärakennuksen tilalla on jo useana kesänä ollut teltta, joka on antanut suojaa sateelta
ja toiminut ohjelmatelttana. Tänä
keväänä Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta myönsi luvan teltalle kolmeksi vuodeksi eteenpäin.
Rakennushankkeen etenemiseen Bom suhtautuu varovaisesti. Ratkaistavia kysymyksiä on vielä
paljon, muun muassa jätevesiasioiden kuntoon saattaminen.

Seurakuntalaiset voivat jälleen
osallistua jumalanpalveluksiin ja
konsertteihin myös kirkoissa. Hallituksen ja piispojen antaman ohjeistuksen mukaan tilaisuuksissa
voi olla paikalla yli 50 henkeä edellyttäen, että kaikessa toiminnassa
noudatetaan riittäviä turvavälejä

ja hygieniaa.
Yli 50 hengen ohjeistus koskee
myös kirkossa järjestettäviä kirkollisia toimituksia eli kasteita, häitä ja hautajaisia. Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai
hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus, johon voi hallituksen ohjeistuksen mukaan osallistua enintään 50 henkilöä.
Jumalanpalvelusten yhteydessä
voidaan nauttia ehtoollista seurakunnan läsnä ollessa. Ehtoollisen
jakamisessa kiinnitetään erityistä
huomiota turvaväleihin ja käsihygieniaan. Seurakuntalaisille kerrotaan jumalanpalveluksissa tarkemmat käytännön ohjeet ehtoollisen
jaon toteuttamisesta.

Jumalanpalveluksia voi edelleen
seurata suoratoistona myös verkossa kerran viikossa. Jumalanpalvelukset näkyvät Henki & elämän
Youtube-kanavalla sekä sanoma-

Lehtisaaren kesäkoti on suljettu ainakin elokuulle asti, sillä nykyisten
ohjeiden ja rajoitusten puitteissa saaren avaaminen ei olisi ollut turvallista koronaepidemian vuoksi.

QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

kusten kirkkosalien
korona-ajan maksimihenkilömäärät Jyväskylän seurakunnassa. Henkilömääriä
noudatetaan kaikissa kokoontumisissa, muun muassa
jumalanpalveluksissa,
kirkollisissa toimituksissa ja
konserteissa.
Huhtakoti: 20 henkilöä
Kaupunginkirkko: 100
Keltinmäen kirkko: 50
Kipinä: 50
Korpilahden kirkko: 190

Tilaisuuksien turvallisuuden takaamiseksi Jyväskylän seurakunnassa on määritelty kirkkojen maksimiosallistujamäärät, jotka kerrotaan tämän jutun lopussa. Osallistujille annetaan ohjeet riittävän
väljästä kirkkotilaan sijoittumisesta, esimerkiksi penkkiriveistä on
käytössä vain joka toinen.
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QQ

Kortepohjan srk-keskus: 40
Kuokkalan kirkko: 60
Neulaskoti: 20
Säynätsalon kirkko: 60
Taulumäen kirkko: 150
Tikkakosken kirkko: 50
Vaajakosken kirkko: 50
Mäntykankaan kappeli: 50
Lahjaharjun kappeli: 25
Vanhan hautausmaan
kappeli: 25
Korpilahden kappeli: 25
Koivuniemen kappeli: 20
Mutasen kappeli: 20
Vesalan riihikirkko: 25

Hyvät seurakuntalaiset,
koska edelleen elämme
poikkeusolojen aikaa, ja
kaikkiin kokoontumisiin
liittyy tartuntariski,
seurakunta kiinnittää
tapahtumissaan huomiota
turvaväleihin ja hygieniaan.
Lisäksi tiloihimme on
määritelty osallistujien
enimmäismäärä, joka
kerrotaan viereisessä
tietolaatikossa. Muistattehan,
että tapahtumiin ei saa
osallistua flunssaoireisena.

Jumala rakastaa
– ja asettaa rajoja

Eikö uhkaus kuivien oksien polttamisesta kuulosta aika pelottavalta?
Kyllä se helposti kuulostaa pelottavalta.
Vertauskuvaa lukiessa on kuitenkin tärkeää huomata, milloin katsoo kuvaa ja milloin sen sovellusta. Kuivien oksien polttaminen on ymmärrettävä tapahtuma. Ihmisten polttaminen taas ei, eikä Jeesus taida
puhua siitä.
Mutta yhteyden Jumalaan ja kaikkeen
elävään menettänyt on hirveässä tilanteessa, eikä Jeesus päästä siitä vastuusta, että
me voimme tehdä asialle jotain.

Sinä olet hyvä tyyppi!
SAILA AARNIO teksti
MIRA MALLIUS kuva

Hengissä

Mitä tarkoittaa Jeesuksessa pysyminen?
Lähestyn tätä miettimällä, mitä oksa saa
puultansa. Oksa saa ravinnon, on osa suurta
yhteyttä muihin oksiin ja kesän pörriäisiin,
ja kantaa hedelmää. Samoin Jeesuksessa pysyminen on Jumalan luovan puheen ravittavana olemista, seurakuntayhteyttä ja Jumalan tahdon kysymistä. Tässä pysymisessä
on joka tapauksessa kaksi osallistujaa. Huomaatko, että toinen on itse Jeesus?

Maailmassa on noin
8 miljardia hyvää
tyyppiä. Meille
kaikille on annettu
halu olla hyvä sekä
liuta luonteen
vahvuuksia, joilla
osoittaa hyvyyttä.
Ne ovat arkipäivän
supervoimia, joita
voi ja kannattaa
treenata.

Ohjeet perustuvat tilanteeseen
1.6. Tiedotamme mahdollisista
muutoksista nettisivuillamme.

Tiedoksi

sitkö?

Tie
			
QQ Kirkkojen ja seurakuntakes-

lehti Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Sunnuntaina 7.6. jumalanpalvelus lähetetään Kaupunginkirkosta
ja 14.6. Kuokkalan kirkosta. Lähetyksissä ei näytetä seurakuntalaisia eikä ehtoollisen jakoa. Jumalanpalveluksissa luetaan kastettujen,
kuulutettujen ja kuolleiden nimet,
mutta verkkolähetyksissä nimiä ei
tietoturvasyistä kerrota.

Antaako Jumala meille mitä vain
pyydämme?
Virressä 341 katsotaan viisain silmin taaksepäin ja lauletaan: ”Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä.”
Kaikki pyyntöni eivät ole Jumalan mielen
mukaisia ja monessa kohdassa joudun nöyrtymään siihen, että Isä tietää paremmin. Silti juuri rukouksen kautta Jumala muuttaa
maailmaa ja minua. Samalla myös se, mitä
haluan pyytää, muuttuu.
Rakkaus ja käskyt, miten ne sopivat
yhteen?
Jeesus sanoo toisessa tilanteessa itse, ettei
hän tullut Jumalan antamia käskyjä poistamaan.
Jumala osoittaa elämää suojelevan lakinsa kautta rakkautensa ja paljastaa sen, kuinka minun oma rakkauteni kääntyy helposti lähinnä itseni suuntaan. Itse koen siinä
suurta lohdutusta, että Jumalan rakkaus ei
ole välinpitämätöntä, vaan enemmän tällaista ”rakkautta ja rajoja” -tyyppistä.

Evankeliumi
Joh. 15: 1–10
Jeesus sanoo: ”Minä olen tosi viinipuu, ja
Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta
pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan
oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta
se tuottaisi hedelmää entistä enemmän.
Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka
olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.
Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää,
ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty
tekään, ellette pysy minussa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se,
joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn,
tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te
ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään
pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja
viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.
Jos te pysytte minussa ja minun sanani
pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä
haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni
kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne
opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakas-

Seurakuntapastori Miika Mäkinen
saarnaa Kuokkalan kirkon messussa
7.6. kello 11.

tanut minua, niin olen minä rakastanut
teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos
noudatatte käskyjäni, te pysytte minun
rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.”

Hyviä tyyppejä halutaan työpaikoille ja harrastusporukoihin, hyvistä tyypeistä puhutaan keskustelupalstoilla ja kahvihuoneissa,
mutta millainen tämä toivottu yksilö on?
– Hyvän tyypin määritteleminen on vaikeaa, myöntää aiheesta vastikään kirjan kirjoittanut luokanopettaja Merja Kalm.
Hänen mielestään hyvä tyyppi
on pikemminkin tavoite ihmisenä
kasvamisessa.
– Uskon, että meihin on käsikirjoitettu halu olla hyvä itselle
ja muille. Meillä on myös paljon
luonteenvahvuuksia, jotka auttavat selviytymään vaikeista tilanteista ja tukemaan toisiamme.
Olennaista on huomata, että jokaisella on oma tapansa osoittaa
hyvyyttä elämässä.

Kalmin näkemyksen mukaan
me olemme kaikki hyviä tyyppejä, kunhan tahdomme sitä, tunnistamme omat vahvuutemme ja tiedostamme, että niitä voi kehittää.
– Vahvuudet ovat kuin lihaksia.
Joillakin ne ovat luontaisesti paremmassa kunnossa tai niitä on

harjoitettu enemmän, mutta kaikki voivat treenata niitä.
Merja Kalm puhuu vahvuuksista
mielellään hyveinä, joiksi ihmisen
arvokkaita luonteenpiirteitä alettiin kutsua jo Antiikin Kreikassa yli
2500 vuotta sitten. Filosofit Sokrates, Platon ja Aristoteles pohtivat hyvän ihmisen ominaisuuksia
ja päätyivät neljään hyveeseen: viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus
ja kohtuullisuus.
Näiden jatkoksi on myöhemmin listattu muun muassa rehellisyys, ystävällisyys, ahkeruus, avuliaisuus, myötätunto, hyväntahtoisuus ja joustavuus.

Kalmin esittämät hyveet ovat
yleispäteviä.
– Halusin muistuttaa asioista,
jotka yhdistävät kaikkia maailman
lapsia erilaisista taustoista riippumatta. Työskentelen koulussa, jossa hyveillä ja positiivisella pedagogiikalla on jo vahvat perinteet. Korostamme sitä, että on monta tapaa olla hyvä ja tehdä hyvää, turkulaisessa Ilpoisten koulussa nelosluokkaa opettava Kalm kertoo.
Hän käyttää hyveistä myös termiä supervoima, koska uskoo niiden maailmaa mullistavaan vaikutukseen.

– Vahvuuksien näkeminen itsessä ja muissa on kuin työkalu, jolla
rakennetaan yhteistä hyvää ja tuetaan toinen toisiamme.

Omia supervoimiaan voi Kalmin
mukaan lähteä harjoittamaan kartoittamalla piirteitä, jotka näkee
itsessään hyvinä. Toisaalta on hyvä listata myös niitä piirteitä, joissa haluaisi olla parempi. Jos esimerkiksi haluaa kehittää myötätuntoaan, on hyvä ensin pohtia, miten sitä voi osoittaa.

Uskon, että
”meihin
on käsi

kirjoitettu halu olla
hyvä itselle ja muille.
– Kun kuulemme ystävän vastoinkäymisistä, meillä aikuisilla on
helposti tapana alkaa kertoa siitä, mitä ikävää itselle tai jollekin
muulle on tapahtunut. Usein siinä hetkessä voisi olla parempi vain
kuunnella.
Jos taas lapsi pyrkii harjoittelemaan avuliaisuutta, hän voi yllättää muun perheen tyhjentämällä
astianpesukoneen tai lajittelemalla pyykit pyytämättä. Tai kävelyl-

lä ollessaan voi harjoitella ystävällisyyttä hymyilemällä vastaantulijoille ja laskea, kuinka monta hymyä saa vastaan.
Merja Kalm korostaa pienten askelten merkitystä harjoittelussa.
– Jos kokee esimerkiksi olevansa arka puhumaan isossa ryhmässä, voi osoittaa elein ja ilmein olevansa mukana keskustelussa.

Hyveet ovat Ilpoisten koulun toiminnassa läsnä koko ajan. Ne näkyvät luokan seinillä ja teemaviikkoi-

na, jolloin keskitytään jonkun tietyn hyveen vaalimiseen. Koulussa
käsitellään hyveitä myös arviointikeskusteluissa lasten kanssa.
– Kun ne ovat arjessa, ne muistuttavat jatkuvasti olemassaolostaan, Kalm toteaa.
Merja Kalm ja Mira Mallius: Hyvä
tyyppi – Supervoimien käsikirja, Lasten Keskus 2020. Kirja on tarkoitettu
ammattikasvattajien käsiin päiväkodeissa, kouluissa ja seurakunnissa sekä
yhteisiin tuumailuhetkiin kotona ja
lapsen itsensä luettavaksi.

Tiesitkö?

			

Näin löydät omat supervoimasi
QQ Tarkkaile itseäsi lempeästi.

Pohdi, mistä pidät itsessäsi.
Muistele, mistä olet saanut
kannustavaa palautetta.
Ajattele mahdollisimman
avarakatseisesti – pyri pois
siitä ajatuksesta, että sinun
pitäisi olla jonkunlainen.
QQ Ohessa muutamia käytännön
esimerkkejä luonteenvahvuuksista. Kuinka moni näistä
sopii sinuun?

1. Olen avulias.
2. Suhtaudun muutoksiin
positiivisesti.
3. Innostun uusista asioista.
4. Iloitsen toisten onnesta.
5. Teen loppuun sen, minkä
aloitan.
6. Tykkään haasteista.
7. Unelmoin paljon.
8. Uskon, että lopulta kaikki
järjestyy.
9. Minulla on hyvä mielikuvitus
10. Kannustan muita.
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Elämä palaa
Valtiontaloon
Alvar Aallon kuuluisassa rakennuksessa nautitaan
tulevaisuudessa kirkkokahveja. Silmuksi nimetty tila alkaa
olla valmis. Naapuriin rakentuvat lastentila Itu ja
kirkkoherranviraston osittain korvaava seurakuntatoimisto.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Kulma Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun
risteyksessä kuhisee vielä työkoneita ja kypäräpäisiä rakennusmiehiä ja -naisia turvaliiveissään. Uusi ja uljas Reimari seisoo paikoillaan ulkoa katsoen lähes valmiina. Sisätilojen rakentaminen ja asennustyöt etenevät.
Vieressä kohoaa jyhkeä Valtiontalo. Sinne muodostuu kaupunkilaisille uusi kohtaamispaikka, kun Silmu-tila aukeaa. Tilasta löytyvät myös Keskustan alueseurakunnan seurakuntakoti ja työtilat. Kaupunginkirkon messusta on jatkossa lyhyt matka Silmuun kirkkokahville.
Työyhteisö muuttaa Tellervonkadun toimistoista uusiin tiloihin kesän aikana, ja
ovet seurakuntalaisille avataan syksyllä. Jos
korona suo, Silmun avajaisia vietetään Valon kaupunki -tapahtuman yhteydessä syyskuun lopulla. Tila siunataan silloin käyttöä
varten.

Keskeinen sijainti avaa seurakunnalle uusia mahdollisuuksia toimintaan keskellä
kaupunkia ja kaupunkilaisia. Vireillä olevissa suunnitelmissa puistoalueen ja Valtion-

talon väliin rakennettaisiin pihakatu, jolloin
Kirkkopuistosta tulisi kuin seurakuntatalon
piha-alue, ja Silmun ulko-ovesta pystyisi kävelemään suoraan Kaupunginkirkkoon.
Sopiva nimi etsittiin ideointikilpailun
kautta. Silmu viittaa uuden elämän alkuun,
kasvuun ja elämän ihmeeseen. Varhaiskasvatuksen tila viereisen Reimarin katutasossa
muskareita ja muita pienen väen kokoontumisia varten sai vastaavasti nimekseen Itu.

Saamme vihdoin
”uudet
ja terveet tilat

yhteyttä, kun halutaan varata pappi tai tila
kastetilaisuutta, avioliittoon vihkimistä tai
hautaan siunaamista varten. Asiointi onnistuu koronaepidemian jälkeenkin myös puhelimen tai sähköpostin avulla.
Syksyllä ei enää puhuta kirkkoherranvirastosta, koska siihen mennessä viranomaistoimintaan liittyvät asiat ovat siirtyneet kokonaisuudessaan aluekeskusrekisterille. Aluekeskusrekisterin Jyväskylän
toimipisteessä Ailakinkadulla hoidetaan
muun muassa kasteeseen liittyvä nimen
rekisteröinti, avioesteiden tutkinta, virkatodistus- ja sukuselvitysasiat sekä sukututkimukset.

Seurakunnan asiakaspalvelutilat sijoittuvat loppusyksyllä Valtiontalon naapuriin, Reimariin. Vapaudenkadun puoleisesta
ovesta noustaan toiseen kerrokseen Jyväskylän seurakunnan seurakuntatoimistoon.
Asiakaspalvelu auttaa kirkollisiin toimituksiin ja tilavarauksiin liittyen: sinne otetaan

Seurakunnan työntekijät pääsevät muuttamaan Reimariin syksyn kuluessa nykyisistä tiloistaan Tellervonkadulta ja Innovasta.
Kirkkoherra Arto Viitala on tyytyväinen
pitkän prosessin lopputulokseen.
– Saamme vihdoin uudet ja terveet tilat
hallinnon ja yhteisten työmuotojen käyttöön. On helpottavaa, että pitkäksi venynyt
evakkoaika loppuu ja pääsemme saman katon alle pois tilapäistiloista. Lisäksi Reimariin saadaan hyvät tilat seurakuntalaisten
asiointia varten keskeiselle paikalle, kirkkoherra sanoo.

hallinnon ja yhteisten
työmuotojen
käyttöön.

Silmun olohuoneessa juodaan jatkossa kirkkokahvit, ja siellä kokoontuvat erilaiset ryhmät. Myös
pienimuotoiset konsertit onnistuvat, kun pöydät siirretään sivuun, suunnittelevat kanttori Piia Laasonen
ja aluekappalainen Seppo Wuolio.

Keskustan alueseurakunnan tila Valtiontalossa Kirkkopuiston
reunalla on saanut nimekseen Silmu.

Silmun toisen kerroksen pieteetillä entisöity kabinettitila soveltuu
erilaisiin kokouksiin tai seurakuntalaisten perhejuhliin.

Saa imettää, saa
rukoilla – Roihu
aukeaa pian

Ryhmätyötilan kauniista kaari-ikkunasta avautuu näkymä sisäpihalle.

Reimarin sisäpihalle varataan paikat myös
viheristutuksille.

Seurakunnan väkeä löytää kesäkuun puolivälin jälkeen myös Palokan Kauppakeskuksesta. Roihuksi nimetty tila on avoinna arkisin kello 10–18 ja lauantaisin kello 10–16. Tilat ovat Palokan alueseurakunnan
käytössä kirkon remontin ajan.
– Roihu on kaikille avoin olohuone, jonne voi tulla pistäytymään. Sinne voi sopia tapaamisen kaverin
kanssa ja siellä tapaa myös seurakunnan työntekijöitä, aluekappalainen Teija Laine kertoo.
Tilassa on mikroaaltouuni ruuan lämmitystä varten sekä imetysnurkkaus äideille. Roihussa on mahdollisuus myös ompelukoneen käyttöön ja omaehtoiseen hiljentymiseen hiljaisessa nurkkauksessa. Joka päivä Roihussa pidetään pieni rukoushetki kello
12.
Syksyllä yleisen tilanteen niin salliessa tilassa aloitetaan myös varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja diakonian ryhmätoimintaa.

Suntio Jarmo Tanninen valmistelee Palokan alueseurakunnan Roihu-tilaa käyttöä varten.
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Erämaan
viisautta
koronaajalle
Askeettien tutkija Patrik Hagman
menetti vain muutaman vuoden välein
vaimonsa ja pienen poikansa. Hän
uskoo autiomaan viisaudesta olevan
hyötyä kaikille korona-ajan yksinäisille.

JANNE KÖNÖNEN teksti
TIMO JAKONEN kuva

Koronakriisi on pakottanut etenkin monet
ikäihmiset yksinäisyyteen ja eristyksiin. Kokemus yhtäkkiä läheisistä eroon joutumisesta voi tuntua musertavalta.
Teologi Patrik Hagman kohtasi elämässään vain muutaman vuoden välein kaksi
suurta tragediaa, jossa yksinäisyys tuli kohti. Ensin Hagmanien kuusivuotias Joel-poika kuoli uudenvuodenaattona 2014 sairastuttuaan aivokasvaimeen kolmisen vuotta
aiemmin.
Vain kaksi ja puoli vuotta myöhemmin
Patrikin vaimo Carina sai sairaskohtauksen
kesken työpäivän. Kahden viikon kuluttua
tästä Carina, kutsumanimeltään Kika, kuoli. Patrik uskoo, ettei aivoverenvuodon saanut Kika halunnut enää taistella, vaan päästä taivaan kotiin Joelin luo.

Surun murtama Hagman huomasi kysyvänsä samoja kysymyksiä, joita hän oli
työstänyt tutkiessaan varhaiskirkon
erämaihin ja luostareihin muuttaneita erakkoja.
– Teologina olin miettinyt suuria kysymyksiä perusteellisesti, ja
se auttoi minua käsittelemään kipua ja surua kysymyksinä, joihin
on vaikea saada vastauksia, Hagman sanoo nyt, kolme vuotta vaimonsa poismenon jälkeen.
Hagman toteaa, ettei suurille tapahtumille elämässä ole aina tarpeellistakaan saada lopullisia vastauksia. Hänen mukaansa monet kris-

tityt takertuvat liian herkästi miksi-kysymyksiin, kuten ”miksi tämä tapahtuu” ja ”kuinka
Jumala voi tehdä minulle tällä tavoin”.
– Tietenkin on aina surun keskellä lupa
haastaa Jumalaa ja pyytää Häneltä vastauksia, mutta lopulta suuret vaikeudet jättävät
meidät tilanteeseen, joihin ei useinkaan löydy lopullisia selityksiä.

Elämän suuret mysteerit olivat askeeteille, erämaissa ja luostareissa asustaneille erakoille, yhtä polttavia kuin COVID-19-taudin
yllättämille länsimaisille nykyihmisille.
– Se, kuinka askeetit kohtasivat vastoinkäymisiä, on todella perehtymisen arvoista. He yrittivät aina ymmärtää, kuinka heidän kohtaamansa koettelemukset liittyivät
heidän omiin toiveisiinsa, Hagman avaa autiomaaisien ja -äitien ajattelua.
Askeetit katselivat vaikeuksien kohdatessa elämäänsä taaksepäin ja kysyivät, olivatko he etsineet jotain valheellista jo ennen
kuin menetys osui heihin. He siis kyseenalaistivat omat elämänarvonsa, eivät kaikkivaltiaan Jumalan sallimia menetyksiä.
– He eivät myöskään kysyneet miksi, il-

man että he olisivat kysyneet myös, kuinka
voin käydä läpi tämän Jumalan avulla?
Askeeteille kaikki elämän käänteet, niin
onnen kuin epäonnenkin hetket, tulivat yhden ja saman Jumalan kädestä. Tietoisuus siitä, että jokainen uusi elämäntilanne oli kaiken Luojan ja ylläpitäjän sallimaa, olivat olennainen osa varhaiskirkon askeettien kilvoittelua elämän ja kuoleman varjojen maailmassa.

Mitkä sitten voisivat olla viisauksia tai hyviä neuvoja, joita kristityillä askeeteilla, yksinkertaisen elämän ”ammattilaisilla”, olisi
meille hyvin erilaiseen elämään tottuneille?

Se, kuinka
”askeetit
kohtasivat

vastoinkäymisiä, on
todella perehtymisen
arvoista.
– Niitä meistä, joilla on nyt paljon enemmän aikaa kuin aiemmin, autiomaan isät
rohkaisisivat luultavasti kiinnittämään huomiota siihen, mikä estää meitä nyt tekemästä sellaisia asioita, joihin me muuten sanomme, ettei meillä ole niille nyt aikaa.
– Tällaisia asioita koronavirusaikana voisivat olla vaikka rukoileminen ja yhteydenpito ihmisiin, joihin emme ole olleet yhteydessä pitkään aikaan.
Toinen tärkeä huomio Hagmanin mukaan on, että kriisitilanteet auttavat meitä
näkemään selkeämmin.
– Näemme nyt toisella tavalla, mikä on todella tärkeää elämässä. Yhteisötasolla näemme nyt, miten valtava merkitys on sairaanhoitajilla, opettajilla ja kaikilla muilla, jotka
työskentelevät sen varmistamiseksi, että jo-

kapäiväinen elämämme voi jatkua. Normaalissa elämäntilanteessa emme ehkä kiinnitä
riittävästi huomiota heihin.
– Kun emme voi huolehtia kaikesta, voisimme henkilökohtaisella tasolla Marian tavoin keskittyä hyvää osaan, kuten Raamatun Martta.
Tällä Hagman viittaa Luukkaan evankeliumista löytyvään kertomukseen, jossa Jeesus kehottaa Martta-nimistä naista olemaan huolehtimatta epäolennaisista ja tekemään kuten sisarensa Maria, joka luotti
Jumalan huolenpitoon ja osasi olla murehtimatta turhista.
Hagman toteaa koronaviruskriisin osoittaneen meille paljon siitä, mikä on ja mikä ei
ole mahdollista. Nyt on tapahtunut monia
asioita, joita muutama kuukausi sitten olisi
ollut mahdotonta kuvitella nykymaailmaan.
– Jeesus kehottaa meitä epävarmuuden
keskellä muistamaan aina sen, missä kristityn toivo on. Vaikka ympärillä olisi kaoottinen maailma, Jumalan valtakunta eli Jeesus
itse ei katoa minnekään. Toivo iankaikkisuudesta on jo nyt keskellämme, vaikka olemme samalla osa luomakuntaa, joka yhä huokaa ahdistuksissaan.
Omassa elämässään Hagman on vaikeiden vuosien jälkeen päässyt uuteen alkuun. Vaikka menetetty perhe on, ja tulee
aina olemaan, osa häntä ja hänen tarinaansa, elämä on tuonut eteen myös uutta. Hagman elää avioliitossa pitkäaikaisen ystävänsä Emma Audaksen kanssa. Tutkijantyö on
edelleen jatkunut Åbo Akademissa käytännöllisen teologian alalla.

Askeettien tutkija on puhunut ja kirjoittanut paljon kiitollisuuden tarpeellisuudesta, muttei halua tuputtaa sitä kenellekään.
– On vaikeaa olla kiitollinen silloin, kun
on todella vaikeaa. Mutta oma kokemukseni on, että jos on muistanut olla kiitollinen

elämän hyvinä päivinä, se kantaa myös silloin, kun vaikeat päivät tulevat. Kiitollisuus
voi jäädä ikään kuin osaksi hengellisiä lihaksiamme, jolloin niiden harjoituttamisesta
on hyötyä silloin kun on todella raskasta.
Hagman muistuttaa Jeesuksen kehottaneen meitä hyvin kirjaimellisesti ”katsomaan taivaan lintuja”, oppimaan niiden
huolettomuudesta.
– Ja jos et tykkää lintujen tarkkailusta,
niin katso vaikka koiria, joita ulkoilutetaan
pitkin kaupunkeja. Niiden iloisuudesta ja
huolettomuudesta voisimme oppia paljon,
Hagman hymähtää.
– Kun pysähdymme näkemään elämässä
kauneutta, samoin kuin komiikkaa ja rakkauttakin, Jumala täyttää sydäntämme uudella elämällä.

itkö?

Ties
			

Keitä olivat askeetit?
QQ Jo Jeesuksen ajan Israelissa asketismi,

vetäytyminen eristyksiin muusta
maailmasta, kuului osana
uskonnonharjoitukseen.
QQ Asketismi oli erityisen suosittua
300-luvulla. Elettiin ”erämaaisien” ja
”erämaaäitien” kulta-aikaa.
Järjestäytyneestä asketismista
kehittyi myöhemmin luostarilaitos.
QQ Nykyään askeettisen elämäntavan
noudattajia löytyy etenkin ortodoksisuudesta ja katolisuudesta. Kummassakin perinteessä asketismi on
pitkälle kanavoitunut luostareihin.
QQ Kristinuskon historiassa on tunnettu
myös kotiasketismin muoto, jolloin
ihminen on vapaaehtoisesti
eristäytynyt esimerkiksi rukoilemaan
ja paastoamaan omaan kotiinsa.
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Kesätoiminta

Tapahtumat
TAULUMÄEN KIRKKO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Messu su 7.6. klo 18, Laine, Tiusanen.
Messu su 14.6. klo 18.

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Messu su 7.6. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Penttinen.
Messu su 14.6. klo 12 Huhtakoti, Puhto, Nyrönen.
Musiikkitilaisuudet:
Suvilaulajaiset to 4.6. klo 18 Vuorilammen laavu.

Haku
12.6.
asti

lastenohjaajaa
vakituiseen työsuhteeseen
Lue lisää:
jyvaskylanseurakunta.fi/
avoimet-tyopaikat

Eläkeliiton sopeutumisvalmennus 2020
Kursseilla on mahdollisuus muiden samassa elämäntilanteessa
olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon
kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. Kurssille osallistuminen
ei edellytä Eläke-liiton jäsenyyttä, vaan kurssit ovat avoimia
kaikille.
Isovanhemmuus erossa -kurssi on tarkoitettu yli 50-vuotiaille
isovanhemmille. Kurssilla käsitellään omien lasten erosta johtuvaa lapsenlapsista vieraantumista. Tavoitteena on auttaa osallistujia eteenpäin ja voimaan hyvin haastavassa tai muuttuneessa
elämäntilanteessa. Se tarjoaa mahdollisuuden ja tuen mm.
oman tilanteen jäsentelyyn, tilanteeseen liittyvien tunteiden
käsittelyyn ja uusien näkökulmien avautumiseen sekä kehittää
taitojaan oman hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseksi.
• 25.–27.9.2020 Lehmiranta, Salo, haku 24.7.2020 mennessä
Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille aviotai avoeron kokeneille. Tavoitteena on uusien näkökulmien
saaminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen.
• 28.9.–2.10.2020 Anttolanhovi, Mikkeli, haku 24.7.2020
mennessä
Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskeksi
jääneille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita ja yksin
jäämisen aiheuttamia tunteita.
• 26.–30.10.2020 Eden, Oulu, haku 14.8.2020 mennessä
Omasta erosta, lapsen erosta (isovanhemmuus erossa kurssi) tai
leskeksi jäämisestä tulee olla kulunut vähintään puoli vuotta ja
pääsääntöisesti enintään kolme vuotta kurssille tultaessa.
www.elakeliitto.fi/sopeutumisvalmennus
Suunnittelija, p. 040 7257 561

Muskarit
Ilmoittaudu
syksyn
muskareihin
jyvaskylanseurakunta.fi/
tule-mukaan/
lapsille-ja-lapsiperheille/
muskarit

Musiikkitilaisuudet:
Suvilaulajaiset to 4.6. klo 18 Vuorilammen laavu.

HUHTASUO

Tule meille!
Haemme
Huhtasuon
ja Palokan
alueseurakuntaan

HALSSILA

Lapsille ja lapsiperheille:
Perhepiknik Huhtasuon kirkon pihapiirissä ke 17.6. klo 10–11.30 ja klo
14–15.30. Ilm. 044 705 6480 edellispäivään klo 16 mennessä. Max 13
hlö/piknik. Viltit ja eväät mukaan. Sateella ei ole piknikiä.
Muu:
Luonto herää – ihmettelypolku ma
1.–14.6. Vuorilammen laavu. Laavun
läheisyyteen, polun varrelle on putkahdellut suuria kukkia, joista löytyvät tekstit ja QR-koodit herättelevät pohdintoja ja auttavat virittäytymään kesätunnelmiin. Ota reppuun
eväät mukaan, pysähdy laavulle levähdystauolle, katsele ympärillesi ja
ihmettele.

KELTINMÄKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Jumalanpalvelus su 7.6. klo 10 kirkko, Ridanpää, Salminen, Nieminen.
Kesäpyhis.
Jumalanpalvelus su 14.6. klo 10 kirkko, Salminen, Rämänen, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet:
Virsi-ilta ke 10.6. ja 17.6. klo 18 kirkon
sisäpiha, sateella sisällä. Toivevirsiä,
oma virsikirja mukaan. Tilaisuus striimataan suorana alueseurakunnan Facebook-sivulla.
Aikuisille:
Tavataan ulkona ti 9.6. klo 11 Saihokatu 4.
Pihatapaaminen väljästi kirkon sisäpihalla ma 8.6. ja 15.6. klo 14–15 kirkko.
Syntymäpäivää viettävät. Keltinmäen alueseurakunnan alueella asuvat,
syntymäpäivää viettävät. Emme valitettavasti voi kokoontua yhteisille
syntymäpäiväjuhlille, joten toivotamme teille onnea ja hyvän Jumalan siunausta ja varjelusta. Arvioimme tilanteen kokoontumisen suhteen uudelleen syksyllä.
Lapsille ja lapsiperheille:
Kesäpyhis su 7.6. klo 10 kirkko.
Kesätoimintaa kts. erillinen ilmoitus.

KESKUSTA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Viikkomessu to 4.6. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 7.6. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Tikkanen. Katsottavissa
suorana myös Henki & elämän Youtube-kanavalla.
Sunday Service in English su 7.6. klo
18 Vanha pappila, Laine.
Viikkomessu to 11.6. klo 13 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Nyrönen.
Messu su 14.6. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Watia.
KohtaamisPaikan messu su 14.6. klo
17 Kaupunginkirkko, Kilkki.
Viikkomessu to 18.6. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia, Laasonen.
Musiikkitilaisuudet:
Lounaskonsertti ke 17.6. klo 12 Kau-

punginkirkko. Marjukka Andersson
(Helsinki), urut. Vapaa pääsy, kolehti
Kirkon Ulkomaanavulle.
Lapsille ja lapsiperheille:
Kesätoimintaa kts. erillinen ilmoitus.

KORPILAHTI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Messu su 7.6. klo 10 kirkko, Koivisto,
Tiusanen.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 10
kirkko, Karasti, Modinos.
Lapsille ja lapsiperheille:
Kesätoimintaa kts. erillinen ilmoitus.

KORTEPOHJA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Kesätorstain viikkomessu to 4.6. klo
12 srk-keskus, Ridanpää, Nieminen.
Kesätorstain viikkomessu to 11.6.
klo 12 srk-keskus, Salminen, Tahkola.
Kesätorstain viikkomessu to 18.6.
klo 12 srk-keskus, Närhi, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet:
Kesäinen lauluhetki to 11.6. klo 12
srk-keskus, piha. Nieminen.
Lapsille ja lapsiperheille:
Kesätoimintaa kts. erillinen ilmoitus.

KUOKKALA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Messu su 7.6. klo 11 kirkko, Mäkinen,
Bucht, Väisänen, Luomala.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo
11 kirkko, Bucht, Väisänen, Solismaa.
Katsottavissa suorana myös Henki &
elämän Youtube-kanavalla.
Aikuisille:
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Lapsille ja lapsiperheille:
Kesätoimintaa kts. erillinen ilmoitus.
Muu:
Elämässä eteenpäin -ryhmäläiset olkaa yhteydessä diakoniatyöntekijöihin yhteisen tapaamisen sopimiseksi.
Köpöttäjät kokoontuu syyskuussa,
ajankohta ilm. myöhemmin.

LOHIKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Iltahartaus ke 17.6. klo 18 Lahjaharjun kappeli.

PALOKKA

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Messu su 7.6. klo 10 Pelimannitalo,
Saarijärventie 71, Kokkonen, Hautalahti, Partanen.
Messu su 14.6. klo 10 Pelimannitalo,
Palola, Kokkonen, Ruhanen.
Messut katsottavissa live-lähetyksenä
myös Palokan alueseurakunnan Youtube-kanavalta.
Apua ja tukea tarvitseville:
Vanhemmuudenkaari-ryhmä alkaa
14.9. Kirrintie 11. Vertaistukiryhmä
vanhemmille, joiden murrosikäiset
tai aikuiset lapset käyttävät päihteitä
huolestuttavasti. Ryhmä kokoontuu
7 kertaa ja siihen mahtuu 8 osallistujaa. Ryhmää vetävät diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja Elina Romar.
Tied. ja ilm. 11.9. mennessä 040 7090
142.
Lapsille ja lapsiperheille:
Kesätoimintaa kts. erillinen ilmoitus.

SÄYNÄTSALO

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Jumalanpalvelus su 14.6. klo 10 kirkko, Helenius, Tahkola.
Musiikkitilaisuudet:
Kesälauluilta ke 10.6. klo 18 srk-kodin
piha. Sateen sattuessa sisällä.
Apua ja tukea tarvitseville:
AA-kerho ma klo 18 srk-koti.

Muu:
Kirkon ovet avoinna hiljentymiseen
ke 10.6.–29.7. klo 13–15. Työntekijä
tavattavissa keskustelua varten.

TIKKAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Messu su 7.6. klo 10 kirkko, Vallipuro, Piilonen.
Sanan ja rukouksen ilta su 7.6. klo 18
kirkko. Simon Pietari, Jeesuksen valitsema ja kouluttama, Gunilla Ranta,
Vallipuro, Piilonen.
Hautausmaahartaus to 11.6. klo 14
Autiokankaan hautausmaa, muualle
haudattujen ristillä.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 10
kirkko, Kankaanperä, Piilonen.
Musiikkitilaisuudet:
Iltamusiikki ”Luomisen juhlaa täynnä...” ke 10.6. klo 19 kirkko. Tilaisuus
lähetetään myös Tikkakosken alueseurakunnan Facebook-kanavalla.
Apua ja tukea tarvitseville:
Ruokakassien jakelu to 18.6. klo
10.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille:
Kesätoimintaa kts. erillinen ilmoitus.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä:
Messu su 7.6. klo 10 kirkko, Jurva, Salmela. Livekirkkokahvit klo 11.15 Vaajakosken alueseurakunnan Facebooksivulla.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 10
kirkko, Karjalainen, Salmela. Livekirkkokahvit klo 11.15 Vaajakosken alueseurakunnan Facebook-sivulla.
Muu:
Kirkonpenkki pe 5.6. ja 12.6. klo 14–
16 kirkon pihassa; ke 10.6. ja 17.6. klo
10–12 Vaajalan pihassa.
Grilli-ilta to 11.6. klo 18–20 kirkon
pihalla. Ilm. Tero Reingoldt 040 560
9927. Max 45 henkilöä.

YHTEISET

KohtaamisPaikka
NettiKirkko @ YouTube kanava:
KohtaamisPaikka Jyväskylä su 7.6.
klo 17.
KohtaamisPaikan messu @ Kaupunginkirkko su 14.6. klo 17, Mika Kilkki.
Kts. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä /
Instagram @ kohtaamispaikka

HUHTASUO

Retkikerho 4–7-vuotiaille kesäkuun
ti klo 10–12, omin eväin. Retkeillään
Huhtasuon lähimaastoissa. Ilm. 044
705 6480. Max 6 lasta.

KELTINMÄKI

Pihapelit alakoululaisille to–pe 4.–
5.6. klo 12–14 kirkko. Pieni välipala. Lisätietoja 050 412 1514
Kesäpyhis su 7.6. klo 10 kirkko.
Perheiden kesäpäivät 17.–18.6. klo
9.30–12 kirkko. Laulua, leikkiä ja yhdessäoloa. Grilli kuumana, omat makkarat. Mehut, kahvit ja mausteet kirkolta.

KESKUSTA

Lasten pihapuuhat:
Vanhan pappilan pihalla ke 10.6.,
ti 16.6. ja ke 24.6. 3–6-vuotiaille klo
9.30–11.30 ja 5–8-vuotiaille klo 13–
15. Ilm. tekstiviestillä 050 564 3072
edellispäivään kIo 16 mennessä. Max
6 lasta.
Lohikosken kerhotilan pihalla 3–6vuotiaille ma 8.6. ja 15.6. klo 9.30–
11.30. Ilm. edellisviikon pe klo 14
mennessä 050 595 3948. Lapsen tulee osata hoitaa itsenäisesti vessassa
käynnit. Max 4 lasta.
Lohikosken kerhotilan pihalla 5–8vuotiaille to 11.6. ja 18.6. klo 9.30–
11.30. Ilmoittautuminen edellispäivään klo 16 mennessä 050 595 3948.
Max 4 lasta kerrallaan. Lapsen tulee osata hoitaa itsenäisesti vessassa
käynnit.

Elämän

KORPILAHTI

Kesäkolot alakoululaisille ti ja to 4.6.,
9.6., 11.6., 16.6. ja 18.6. klo 10–14 Valanteentie 1. Voi tulla ja viipyä miten
haluaa. Keittolounas/välipala. Max
15 lasta kerrallaan. Mikäli ryhmä on
jo täynnä, saa paikan seuraavasta kolosta. Paikan varaus viestillä 050 557
9006.
Kesäperhekerho ma klo 10–13 kirkon
pihalla. Omat eväät, grilli kuumana.

KORTEPOHJA

Perheiden kesäpäivät 10.–11.6. klo
9.30–12 srk-keskus. Lauluja, leikkejä
ja yhdessäoloa. Grilli kuumana, omat
makkarat. Mehut, kahvit ja mausteet
kirkolta.

KUOKKALA

Kesä- ja heinäkuussa:
Touhupesä 4–6-vuotiaille ti klo 9–12,
Polttolinja 29. Max 6 lasta.
Leikkipesä 2–5-vuotiaille pe klo
9–12, Polttolinja 29. Max 6 lasta.
Perheiden kesäpesä to klo 9.30–
11.30, Kuokkalan kirkko. Max. 15 hlö/
kerta, pääosin ulkona, omat eväät.
Toimintaa pääsääntöisesti ulkona. Ilmoittautumiset saman viikon ma klo
9 alkaen tekstiviestillä 050 401 2793.

PALOKKA

Perheiden kesäpäivä ti 9.6. klo 9–12.
Jokelan pappilan ympäristö, Rovastintie 8; ke 10.6. klo 9–12 Mannilan
toimintapuisto (Tiilitie 2); to 11.6. klo
9–12 Luhtisen puisto (Luhtisentie 7).

Omat eväät. Ilm. etukäteen tekstiviestillä 040 500 7820.

SÄYNÄTSALO

Kouluikäisten kesäpäivä ma 15.6. ja
ke 17.6. klo 10–14 srk-kodilla ja pihalla 1–6-luokkalaisille. Ulkoilua, askartelua, pelailua. Omat eväät, mahdoll.
paistaa makkaraa. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret/kouluikaiset/leiritja-retket.

TIKKAKOSKI

Kesäpäivä kirkolla klo 9–12 (Kirkkokatu 18) 10.6. ja 17.6. Toimintaa perheille ulkona, omat eväät.

VAAJAKOSKI

Leikkipesä 3–6-vuotiaille ti 9.6., to
11.6. klo 9–12, kirkko. Max 8 lasta.
Perheiden kesäpesä pe 12.6., ti 23.6.,
Vaajakosken kirkko. Max 6 perhettä,
pääosin ulkona, omat eväät. Ilm. saman viikon ma klo 9 alkaen tekstiviestillä 040 574 2026.

KOULUIKÄISTEN PÄIVÄLEIRIT
Vaajakosken kirkolla klo 9–15: ti
16.6. ja pe 18.6.
Polttiksella Kuokkalassa klo 9–15:
ma 15.6. ja to 17.6.
Tikkakoskella Sarpatissa klo 9–15:
ma–pe 8.–12.6.
Huhtasuolla ma–ti 8.–9.6. klo 10–14.
Lähtö Huhtakodilta Kangasvuoren
laavulle. Päivän hinta on 5 €. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret/kouluikaiset/leirit-ja-retket.

staanotot
Diakonian va
Ajanvaraus diakoniatyöntekijöille,
myös ruokapankkisetelien uusiminen
ajanvarauksella.
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024,
juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005,
mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Keljonkangas: Diakoniatyöntekijä
tavoitettavissa puhelimitse 041 730
3226. Tapaamisaikoja ajanvarauksella.
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.
fi (ma–ke); 050 549 7026, ulla.hautamaki@evl.fi; 044 716 4959, ainoleena.laitinen@evl.fi; 050 549 7015, elina.
fuchs@evl.fi (to–pe).
Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027,

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys on ma ja ke klo 9–11.

KASTETUT
Valma Elina Hautamäki
Tiitta Vieno Marjaana Hämäläinen
Aarni Edvin Kolomainen
Milja Bettina Masalin

kolla 25 päivystää Neulaskodin diakoniatyöntekijä 041 730 3226.
Tikkakoski: 040 560 9916,
tiina.h.reijonen@evl.fi.
Vaajakoski: 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja 040 560 9927,
tero.reingoldt@evl.fi.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11.
Viittomakieliset: Kuurojendiakonissa
lomalla 22.6.–26.7. Loman jälkeen 4.8.
lähtien vastaanotto Aseman Pysäkillä
(Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12
ja ke klo 9–11 (skypeaika klo 11–12).

Syksy 2020
Avoimet ryhmät
(ei ennakkoilm.)

KUULUTETUT
Anton Joonas Hassinen ja Fanny-Stina Victoria Särkioja
Konsta Akseli Mattila ja Henna Kristiina Nissinen
Tommi Ville Juhani Partti ja Saara Oona Eerika Mäkinen
Olli Matti Ripatti ja Minna Johanna Sertti
KUOLLEET
Lempi Ester Parviainen 92 v
Kerttu Ilona Hietanen 87 v
Iida Maria Hytönen 87 v
Kirsti Kyllikki Kupiainen 87 v
Eila Inkeri Salopuro 86 v
Unto Ensio Kohonen 85 v
Aune Marjatta Taipale 85 v
Laina Anna Sofia Aalto 84 v
Eila Annikki Kotilainen 84 v
Kerttu Johanna Helenius 84 v

Herättäjä-Yhdistys
Verkkoseurat www.facebook.com/
herattaja torstaisin klo 19.
www.h-y.fi/verkkoseurat

Lounaskonsertit
Kaupunginkirkossa
17.6. klo 12–13
Marjukka Andersson (Helsinki), urut
1.7. klo 12–13
Esa Toivola (Tampere), urut
Konsertit kuultavissa suorana myös
Henki & elämän Youtube-kanavalla

Ekavauvaryhmät:
Ilmoittautuminen 31.7. mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Tiedustelut:
Huhtasuo: Jaana Nyyssönen 050 320 4062 (Kipinä)
Keskusta: Laura Rouhiainen 050 564 3072
(Yliopistokadun ryhmä)
Keskusta: Laura Rouhiainen 050 564 3072 (Lohikoski)
Kortepohja: Riitta Haaparanta-Kocabiyik 050 372 5573
Kuokkala: Heini Tarvainen 050 340 0697
Vaajakoski: Marja Lähteelä 040 574 2026

Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505
0653
Nettiseurat su 7.6. klo 16.
Nettiseurat su 14.6. klo 16; klo 18 Radioseurat Järviradiossa.

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Paavo Valter Ilmola 82 v
Heikki Petter Vellonen 80 v
Hilkka Marja Temonen 75 v
Veikko Antero Palonen 74 v
Tuula Anneli Hedman 73 v
Ritva Irja Maritta Rajakivi 69 v
Ritva Anneli Elo 68 v
Ilpo Jukka Antero Laitinen 66 v
Tapio Kalevi Käppi 62 v
Lea Irmeli Tarvainen 61 v

Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. (Ps 31:15)

Tiedustelut:
Keljonkangas: Tarja Masalin 050 442 0198
Kuokkala: Heini Tarvainen 050 340 0697
Palokka: Mira Maasola 050 408 8813

KRISTILLISET JÄRJESTÖT

Aaron Vertti Benjamin Paananen
Tiko Antero Rantanen
Ilmari Tapani Tero

Konsertteja

lea.pietilainen@evl.fi; 050 549 7001,
sami.junttila@evl.fi; 050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi.
Korpilahti: 050 557 9003, johanna.
summanen@evl.fi.
Kuokkala: 050 549 7007, marita.riikonen@evl.fi tai 050 549 7034, sari.solismaa@evl.fi.
Palokka: 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi; 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.
fi (ma–ke), 044 713 2486, paivi.helenius@evl.fi (to–pe).
Säynätsalo: Diakoniatyöntekijä tavoitettavissa puhelimitse 050 598 0951.
Tapaamisaikoja ajanvarauksella. Vii-

Vauvaryhmät

Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Kuurojendiakonissa
lomalla 22.6.–26.7. Loman jälkeen 4.8.
lähtien vastaanotto Aseman Pysäkillä
(Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12
ja ke klo 9–11 (skypeaika klo 11–12).

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, 014 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi.
Katso Keski-Suomen Kansanlähetyksen toiminta nettisivuilta. Toimintaa
sosiaalisessa mediassa. Breikki joka
tiistai netin kautta.

		
kaari

Päiväkerhot
Ilmoittaudu
syksyn
päiväkerhoihin
2.8. mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi
2–5-vuotiaille lapsille

Vapaa pääsy
Vapaaehtoinen kolehti
Kirkon Ulkomaanavulle
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Kirkko antaa
turvaa
Ajoittain julkiseen keskusteluun
nousee niin sanottu kirkkoturva,
jossa seurakunta ottaa apua pyytäneen henkilön omiin tiloihinsa
turvaan. Kyseessä on yleiskristillinen käytäntö, jolla on vuosisatainen perinne.
– Käytännössä kirkkoturva on
nykyään kuitenkin monenlaista tukea ja apua turvapaikkaa hakevalle ihmiselle tai perheelle vaikeassa elämäntilanteessa ja monimutkaisessa oikeusprosessissa, sanoo
aluekappalainen Riku Bucht.
Kirkkoturvan taustalla on kristillinen lähimmäisenrakkauden periaate ja ihmiskäsitys: ihmisarvo on
pyhä ja loukkaamaton, ja se kuuluu kaikille.
Aluekappalainen Riku Bucht vierailee aika ajoin Parviz Alimoradin luona Salmirannan vastaanottokeskuksessa. Pastori auttaa
Alimoradin perhettä myös turvapaikkahakemukseen liittyvässä oikeusprosessissa.

Pastori etsii vastauksia
Jyväskylässä asuva kurdiperhe pelkää palautusta Iraniin, jossa heidän poliittista kantaansa ja
uskoaan ei hyväksytä. Aluekappalainen Riku Bucht toteuttaa kirkkoturvaa nykyajan tyyliin.
ELINA MANNINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

– Parviz ja Nahid ovat ylpeitä ja
rakastavia vanhempia, mutta tuskastuneita ja uupuneita ihmisiä,
sanoo Kuokkalan aluekappalainen
Riku Bucht.
Hän puhuu Iranista paenneesta
Alimoradin kurdiperheestä, joka
odottaa parhaillaan oikeuden päätöstä turvapaikkahakemuksensa
jatkokäsittelystä.
Alimoradit, vanhemmat, 7-vuotias poika ja vuoden ikäinen tytär,
ovat asuneet Suomessa vuodesta

2015. Ensimmäisestä turvapaikkahakemuksestaan he saivat kielteisen päätöksen, ja toisesta maahanmuuttovirasto teki tutkimattajättämispäätöksen. Valitus hakemuksen käsittelemättä jättämisestä on
nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Buchtin mielestä perusteet turvapaikan myöntämiselle olisivat
olemassa – ja jatkuvasti hauraassa
tilanteessa elävän perheen ahdinko kestämätöntä. Siksi pastori haluaa auttaa heitä myös oikeusprosessissa, joka saattaa usein olla tur-

vapaikanhakijalle itselleen hankala hahmottaa.

”

He ajattelevat,
ettei kukaan ole
kiinnostunut
heidän
tilanteestaan.
– Iranilaisen kurdiperheen turvantarpeessa on oleellisesti kyse
siitä, millainen on kytkös kurdien poliittiseen toimintaan. Myös

kristityksi kääntyneen perheen vakaumuksella on merkitystä, koska
Iranin lainsäädäntö ei sitä hyväksy,
Bucht taustoittaa.
Perheen isä on osoittanut yhteytensä kurdien itsenäisyyttä ajavaan
liikkeeseen monin tavoin: on kuvia
ja videoita Iranin valtion vastaisiin
mielenosoituksiin osallistumisesta ja todistus kurdijärjestössä toimimisesta.
– Parvizin Facebook-tilillä on
pitkältä ajalta runsaasti sekä poliittista että kristillistä sisältöä, kenen tahansa nähtävissä. Hänen yli
300 Facebook-ystävästään suuri

osa on poliittisesti aktiivisia kurdeja, Bucht jatkaa.

Oikeus ei Buchtin mukaan ole antanut todisteille merkittävää painoarvoa, vaikka palautuksen seuraukset voivat Irania koskevan maatiedon mukaan olla raskaat.
– Alimoradit pelkäävät, että Iranissa isä pidätetään ja hirtetään
valtion ja islamin vihollisena, äiti
vangitaan ja lapset otetaan huostaan. He ajattelevat, ettei kukaan
ole kiinnostunut heidän tilanteestaan. Että jos joku olisi kuunnellut,
näin ei olisi päätetty, hän kertoo.

Elämästä

Yrittäjäksi ryhtymistä ei ole tarvinnut katua
SIRPA KOIVISTO teksti
OK KUVAPALVELU kuva

Olen Maarit Nurminen, 51-vuotias kustantaja ja yrittäjä Korpilahdelta. Olen kotoisin Sulkavalta Etelä-Savosta, mutta muutin Jyväskylään opintojen myötä 90-luvun
alussa. Korpilahti-lehden toimittajaksi minut valittiin 2001. Reilut kolme vuotta sitten ostin lehden liiketoiminnan ja ryhdyin yrittäjäksi.

Korpilahti-lehti täyttää ensi
vuonna 50 vuotta. Käsissäni on siis
pitkäikäinen ja merkittävä yritys.

Media-ala on murroksessa ja monen lehden talous on tiukoilla, eikä
koronaepidemia ole ainakaan helpottanut tilannetta.
Korpilahdella halutaan kuitenkin pitää vahvasti kiinni omasta
paikallislehdestä. Se on varsinkin
ikäihmisille tärkeä tiedotuskanava.
Kuluneet vuodet ovat olleet työntäyteisiä, mutta myös mukavia ja
antoisia. Yrittäjäksi ryhtymistä en
ole katunut kertaakaan.

Parin ensimmäisen koronaviikon
aikana kriisi vei yöuneni, kun mietin, miten yritykseni käy, lomautetaanko mieheni ja miten yhteis-

kunta tästä selviää. Mutta kuten
moneen muuhunkin asiaan kaikkeen tottuu. Tilanne on rauhoittunut ja koronasta on tullut arkipäivää.
Toivon, että tästä kriisistä seuraa
jotain hyvää ja ratkaisuja aletaan
miettiä enemmän ilmaston ja ympäristön kannalta. Tuntuu kuin virus olisi viesti, että näin ei voi enää
jatkua, ja menoa pitää rauhoittaa.
Asun mieheni kanssa Korpilahden
keskustassa vanhassa mansardikattoisessa talossa, josta haaveilin jo
teini-ikäisenä. Molemmat tyttäreni ja mieheni tytär ovat jo muutta-

neet pois kotoa. Saan voimaa luonnossa liikkumisesta ja ihan arkisesta elämästä. Koiran kanssa liikumme paljon metsässä ja retkeilemme
kansallispuistoissa.
Hyvää mieltä tuo myös ProAmkilpatanssiharrastukseni, jossa vakio- ja lattaritansseja harjoitellaan
ammattitanssijan parina. Tanssi on
äärettömän hyvää liikuntaa ja vie
ajatukset pois työasioista.
Olen saanut tähän mennessä
elää jo monta unelmaa todeksi,
mutta yksi haave minulla vielä olisi. Toivoisin jonain päivänä tulevani mummiksi. Se ei ole kuitenkaan
minusta itsestäni kiinni.

Koronaepidemia on saanut
Korpilahti-lehden päätoimittajan
Maarit Nurmisen mietteliääksi.
Hän toivoo, että kriisistä koituu
myös jotakin hyvää, ja ihmiset
alkavat miettiä asioita enemmän
ilmaston ja ympäristön kannalta.

