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Yksi hetki

Lehtisaari sai
jatkoluvan
teltalle

KUVA: ATTE SAURANEN

Pääkirjoitus

Lehtisaaren kesäkodin toiminta Tuomiojärvellä jatkuu normaalisti myös tulevana kesänä. Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt
kolmeksi vuodeksi luvan teltalle, joka tarjoaa sateen sattuessa suojan sekä saaressa kävijöille että esiintyjille.
Teltta on ollut käytössä kesästä 2016 lähtien, jolloin saaren päärakennus tuhoutui tulipalossa.
Lehtisaari on suosittu kesäkohde, jossa käy vuosittain tuhansia kävijöitä. Saaressa järjestetään erilaista ohjelmaa ja siellä voi saunoa, uida, pelata erilaisia pelejä sekä rauhoittua luonnon keskellä. Toiminta on kaikille maksutonta.

Pääsiäistä ei
ole peruttu
Tästä lehdestä on jätetty pois neljän sivun verran tapahtumatietoja. Yleisötapahtumat on tällä hetkellä peruttu koronavirustilanteen takia myös Jyväskylän seurakunnassa.
Tilanne Suomessa (ja maailmassa) on kaikille outo ja pelottava. Ennennäkemätön ja lähes uskomaton.
Seurakunnassa mietimme parhaillaan – ja lupaamme
miettiä päämme puhki – tapoja, joilla voimme helpottaa ihmisten huolta sekä tukea ja auttaa mahdollisimman monia, vaikka emme pystykään tekemään sitä tapahtumien ja tilaisuuksien kautta. Yksilökohtaamisia tai
kirkollisia toimituksia seurakunnassa ei ole peruttu. Seurakunnan diakoniavastaanotot toimivat poikkeuksellisesti ajanvarauksella.
Perustehtävämme kuten kasteet, häät ja hautajaiset sekä
jumalanpalveluselämän toimimisen varmistamme kaikissa olosuhteissa tavalla tai toisella. Jumalanpalvelusten
määrää vähennetään, ja olemme valmistautuneet lähettämään niitä myös verkossa. Lisäksi Yle lähettää Jyväskylän Kaupunginkirkosta palmusunnuntain messun sunnuntaina 5. huhtikuuta sekä pääsiäisen musiikkijumalanpalveluksen sunnuntaina 12. huhtikuuta.
Viime perjantaina avasimme puhelinnumeron (041 730
3453, ma–su klo 8–20), johon voi soittaa, jos haluaa puhua seurakunnan työntekijälle koronaviruksen aiheuttamasta huolesta tai pyytää apua arjessa selviytymiseen.
Tätä kirjoittaessani työntekijämme ovat jo lähtökuopissa auttamaan iäkkäitä kaupunkilaisia arjen asioissa, esimerkiksi ruokaostoksissa.
Vaikka tapahtumia ei nyt ole, emmekä voi kohdata ihmisiä kasvokkain entiseen tapaan, yksi on varmaa: pääsiäistä ei ole peruttu.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Taisteleva, vahva
nainen näyttämöllä
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

monet asiat yhteiskunnassamme
ovat kristinuskon aikaansaamia –
kuten vaikka koulutus, diakonian
vaikutus sosiaalihuoltoon tai ihmiskäsitys.”
Peikko Groupin toimitusjohtaja
Topi Paananen (Kirkonseutu 14.3.2020)

Kristinusko syntyi marginaalis’’
sa. Se ei alun alkujaan ollut kullalla kirjailtuihin kaapuihin pukeutuneiden möhömaharovastien hyväntekeväisyysyhdistys vaan köyhien ja syrjään sysättyjen ihmisten
liike. Kun Jeesus saarnansa aluk-

si julisti autuaiksi köyhät, nälkäiset
ja oikeudenmukaisuutta janoavat,
hän puhutteli kuulijoitaan, jotka olivat itse köyhiä ja nälkäisiä ja
kaipasivat oikeutta.”
Päätoimittaja Jaakko Heinimäki
(Kirkko ja kaupunki 27.2.2020)

Tässä tarvitaan nyt vähän sel’’
laista ajattelua, että minä en ole
tässä yksin, vaan me olemme joukolla. Ja tavallaan toinen toistaan
tukemassa. (…) Vaikeissa olosuhteissa ihminen alkaa nähdä oman
napansa ulkopuolelle.”
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
(Ylen A-talk -ohjelma 12.3.2020)

Kannessa: Kuokkalan kirkon arkkitehti Jani Jansson
pitää lopputulosta todella onnistuneena.
Kuva: Atte Sauranen

Päätoimittaja
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

Päivi Ala-Mutka esittää Torstaiteatterin Luvattu maa -näytelmässä muun muassa Mirjamia, Mooseksen siskoa. Hän on myös
suunnitellut näytelmän puvustuksen.

Mooseksen sisar Mirjam oli Jumalan valitsema johtaja ja ensimmäinen naisprofeetta.
Päivi Ala-Mutka löytää Luvattu maa -näytelmän roolihahmostaan paljon itseään.

Juuri nyt sekä uusi koronavirus
’’
’’ Minusta on harmillista, etteiettä pakolaistilanne Euroopan lai- vät ihmiset aina ymmärrä, miten
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Livekirkossa on jumalanpalveluksia, hartauksia, rukouksia ja saarnoja hengellisen
elämän harjoittamiseen. Livekirkon löydät osoitteella https://livekirkko.fi.

Sanottua

Pohjoismaisten luterilaisten ja
katolilaisten kirkonjohtajien
kannanotto 9.3.2020
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2

Virtuaalikirkko tarjoaa jumalanpalveluksia ja musiikkitapahtumia verkossa. Palvelu toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla, kuten puhelimilla ja
tablet-tietokoneilla.

Jyväskylän seurakunnan tapahtumat, jumalanpalveluksia lukuun ottamatta, on peruttu
toistaiseksi koronaepidemian vuoksi. Jumanpalvelusten määrää kuitenkin vähennetään.

doilla haastavat fyysisiä ja henkisiä rajojamme. Molemmille haasteille on yhteistä se, että ne vaativat henkilökohtaista ja yhteistä vastuunottoa, yli kaikkien rajojen ja täysin poliittisista kannoista
riippumatta. Ne haastavat meitä
ihmisinä ja lähimmäisinä. Taakat
on jaettava ja kannettava yhdessä.
Jos epäonnistumme, menetämme
inhimillisyytemme.”

Jonna Arola
Päätoimittaja
•

Talvensaarelle
mediasäätiön
elokuvapalkinto

Taina Turunen joi kahvia Torstaikahvilassa 12.3. klo 12.11 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.
Kaikille avoin Torstaikahvila on toistaiseksi peruttu koronaepidemian vuoksi.

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

Kerro itsestäsi, kuka olet?
Vierastan titteleitä, mutta koulutukseltani olen erityisopettaja ja
draamaohjaaja. Nyt olen 64-vuotias eläkeläinen. Kuulun eteläpohjalaiseen maatiaisrotuun ja minussa
on iso osa kulkuria.
Mitkä tekijät ovat muovanneet
elämänkatsomustasi?
Erityiset lapset ovat opettaneet
minua eniten. Myös asuminen ulkomailla on muokannut minua
paljon.
Miten innostuit näyttelemisestä?
Mielikuvitusmaailmani on vahva, ja olen aina leikkinyt rooleilla.
Näyttämölle juurruin Jyväskylän
Ylioppilasteatterissa.

kanssa. Koko ajan joutuu uusiin tilanteisiin ja epämukavuusalueelle.
Se on palkitsevaa.
Mistä Luvattu maa -näytelmä
kertoo?
Sen aiheena on matkalla oleminen
ja pääsy jonnekin parempaan. Näytelmä kertoo uuden odotuksesta,
kun takaisin ei voi palata ja suunta on eteenpäin. Matkasta ei selviä
ilman vaikeuksia, kuten ei elämästäkään.
Mitä rooleja näytelmässä on?
Pääosassa ovat sisarukset Mooses,
Aaron ja Mirjam. He ovat Jumalan
lähettämiä johtajia johdattamassa
kansansa Luvattuun maahan. Mukana on myös eri heimojen edustajia, sotilaita ja kansalaisia.

Millaista on olla näyttämöllä?
Se on läsnäoloa, hengittämistä
ja keskittymistä. Pääsen vapaalle omasta itsestäni ja saan asettua
toisen ihmisen nahkoihin, olemaan
tässä ja nyt. Saan elää unelmat todeksi ja riisua naamiot.

Miten näytelmän aiheet ovat
ajankohtaisia nykypäivänä?
Tänäkin päivänä siirtolaiset lähtevät pakoon sodan keskeltä. He
lähtevät köyhyydestä eli tavallaan
orjuudesta. Suomalaisetkin ovat
kautta aikojen lähteneet muualle evakkoon tai hakemaan parempaa elämää.

Mikä näyttämölle vetää?
On jännittävää olla katseiden alla.
Näyttämöllä kokee ohikiitäviä täydellisyyden hetkiä, kun aika katoaa
ja hengitys kulkee yhdessä yleisön

Kuka on kirjoittanut näytelmän?
Torstaiteatterissa teemme esitykset alusta alkaen yhdessä. Näytelmän pohjana ovat Mooseksen viisi kirjaa. Valitsimme tietyt kohta-

ukset, joiden kautta kuljetamme
tarinaa. Mukana ovat esimerkiksi
kultainen sonni, Mirjamin häätäminen ja taivaasta satava manna.
Ilmaisemme paljon sanattomasti
liikkeen ja tanssin avulla.
Esität Mooseksen sisarta Mirjamia. Millainen henkilö hän on?
Mirjam oli ensimmäinen naisprofeetta. Hän on taistelija ja vahva
johtaja, joka kulkee etujoukoissa ennen Moosesta ja Aaronia ja
vaikuttaa teoillaan. Naisjohtajana hän joutuu olemaan ulkoisesti
vahvempi kuin onkaan. Mirjamille ei valittu seuraajaa kuten hänen
veljilleen tehtiin. Kului vuosisatoja
ennen kuin nainen seuraavan kerran nostettiin johtajaksi.
Tunnistatko Mirjamin
hahmossa itseäsi?
Mirjam on lempihahmoni, ja rooli istuu minulle luonnostaan. Olen
itsekin kapinallinen naisena ja lapseton oman tien kulkija. Tunnistan
johtajuutta itsessäni ja nautin taistelukohtauksista.
Millaista on esittää
Raamatun henkilöä?
Todella kiehtovaa. Näytelmän
kautta Raamatun henkilöt heräävät henkiin. Kannamme mukanamme sukupolvien ketjua ja ikiaikaisia aiheita, jotka pätevät tänä-

kin päivänä. Ihminen on perustaltaan yhä sama ja kohtaa elämässään samanlaisia haasteita.
Mitä näytelmä kertoo
muukalaisuudesta?
Näytelmästä välittyy Jumalan ääni, joka kertoo miten muukalaisia
tulisi kohdella. Voit odottaa itsellesi samanlaista kohtelua, kuin miten itse kohtelet muita. Olen ollut muukalainen vieraalla maalla, ja minuun on suhtauduttu hyvin. Samalla tavalla haluan kohdata heidät, jotka tulevat tänne muukalaisina.
Minkä roolihenkilön
haluisit vielä näytellä?
Mieluiten menisin ajassa kauas tulevaisuuteen uuteen alkuun, kun
kaikki alkaa täysin tyhjästä.
Jännittääkö esiintyminen ja
miten valmistaudut?
En voisi mennä näyttämölle ilman
jännitystä, koska se tuo tilanteeseen tarvittavaa energiaa. Olen oppinut jättämään kaiken muun syrjään ja keskittymään tilanteeseen.
Valmistaudun kävelemällä paljon
ja samalla toistan vuorosanojani ja
käyn näytelmää läpi mielessäni.
Lue lisää: Torstaiteatteri.fi

Kirkon mediasäätiön palkinto
on myönnetty tänä vuonna ohjaaja Elina Talvensaarelle elokuvasta Neiti Aika. Elokuva on
yhtä aikaa ajankohtainen ja ajaton. Sen äärelle voi pysähtyä
pohtimaan suuria kysymyksiä:
yksinäisyyttä, lapsettomuutta,
lähimmäisyyden rajoja, kaiken
katoavaisuutta ja sitä mikä elämässä on merkityksellistä.
Palkinnon saajan valitsi Kirkon mediasäätiön hallituksen
varajäsen Mikko Hieta.

Kauneimmat
Joululaulut
keräsi ennätyksen
Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut -kampanja keräsi viime vuonna historiansa parhaan tuloksen
1 165 000 euroa. Tuotto käytetään heikoimmassa asemassa
olevien lasten hyväksi kehittyvissä maissa. Keräystulos nousi
sadallatuhannella eurolla edellisvuotisesta. Kasvua oli niin
kirkkokolehdeissa kuin mobiililahjoituksissa.
Suomen Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20
maassa.

Naisten Pankille
viime vuonna
ennätystulos
Naisten Pankki ylsi viime vuonna ennätystulokseen. Rahaa kerättiin yli kaksi miljoonaa euroa. Tulos kasvoi edellisvuoteen
verrattuna 11 prosenttia, ja kasvu mahdollistaa uusien kehitysyhteistyöhankkeiden aloittamisen. Naisten Pankilla on tällä hetkellä käynnissä 12 hanketta kuudessa eri maassa. Kasvun
ansiosta on mahdollista aloittaa neljä uutta hanketta.
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Saa soittaa,
seurakunta
vastaa

Pääsiäisen toivo tavoittaa
tänäkin vuonna

Jyväskylän seurakunta pyrkii järjestämään
arjen apua riskiryhmään kuuluville sekä
muille apua tarvitseville. Tapahtumat on
koronavirustilanteen vuoksi peruttu.

Maailmantilanteen vuoksi monet pääsiäisen tapahtumistamme on peruttu.
Onneksi yhteyttä voi pitää myös muilla keinoin.

SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Koronatilanteen vaikutukset tuntuvat seurakuntalaisten arjessa ennennäkemättömällä tavalla. Jyväskylän seurakunta luopuu toistaiseksi seurakunnan kokoontumisista, jotka eivät ole aivan välttämättömiä seurakunnan perustehtävien hoitamisen kannalta.
Linjaus on tehty Kirkkohallituksen sekä Suomen hallituksen ohjeiden pohjalta, ja se koskee muun
muassa kerhoja, leirejä, konsertteja
ja muita kokoontumisia. Myös jumalanpalvelusten määrää vähennetään, ja seurakunta on valmistautunut lähettämään niitä verkossa ihmisten yhteen kokoamisen sijaan. Ajankohtainen tilanne
tiedotetaan nettisivuillamme.

Kasteet, vihkimiset ja hautajaiset
sekä jumalanpalveluselämän toimimisen seurakunta varmistaa kaikissa olosuhteissa tavalla tai toisella.
Perhejuhlien käytännön järjestelyjä mietitään tarpeen mukaan asianosaisten seurakuntalaisten kesken.
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran Arto Viitalan mukaan ko-

ronaviruksen aiheuttamaan huoleen suhtaudutaan seurakunnassa
vakavasti.
– Tilanne on varsin poikkeuksellinen, ja se on aiheuttanut nopeasti suuria muutoksia seurakunnankin toimintaan.
Esimerkiksi seurakunnan virastot palvelevat ihmisiä toistaiseksi
puhelimitse. Kirkkoherravirastoon
ja hautauspalveluihin saa yhteyden
soittamalla tai sähköpostitse.

Erilaisista rajoituksista huolimatta kirkkoherra Arto Viitala näkee
tässä ajassa myös jotakin rakentavaa.
– Poikkeusaika on synnyttänyt
nopeasti hyvää yhteisvastuun henkeä. Työntekijät ovat välittömästä
alkaneet miettiä uusia tapoja ottaa
yhteyttä ihmisiin.
Seurakunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään arjen apua riskiryhmiin kuuluville sekä muille apua tarvitseville. Asiasta tiedotetaan muun muassa nettija Facebook-sivuillamme heti käytäntöjen tarkennuttua.
Poikkeuksellisesta tilanteesta
huolimatta papit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät ja lastenohjaajat ovat käytettävissä keskus-

NINA HUISMAN piirros

Koronaepidemia on aiheuttanut nopeita muutoksia myös Jyväskylän seurakunnan toimintaan,
sanoo kirkkoherra Arto Viitala.

telua ja sielunhoitoa varten muun
muassa seurakunnan neuvonta- ja
keskusteluapua tarjoavan puhelimen välityksellä.

Tällä hetkellä järjestettävissä jumalanpalveluksissa ei järjestetä ehtoollista, ja myös kirkkokahvit on
peruttu.
Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunta valmistautuu lähettämään
verkossa myös muita tilaisuuksia.
Tarkempia tietoja jumalanpalvelusten järjestämisestä annetaan Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla ja Facebook-sivuilla. Yle lähettää Jyväskylän Kaupunginkirkosta palmusunnuntain messun sunnuntaina 5. huhtikuuta sekä pääsiäisen musiikkijumalanpalveluksen
sunnuntaina 12. huhtikuuta.
Seurakunnan diakoniavastaanotot ja ruokapankkisetelien uusiminen tapahtuvat tällä hetkellä poikkeuksellisesti vain ajanvarauksella.

Seurakunnan tapahtumien peruutukset ja muut kokoontumisrajoitukset ovat voimassa ainakin
19.4. asti ja suurten tilaisuuksien
osalta ainakin toukokuun loppuun.
– Rajoitukset osuvat juuri pääsiäisen aikaan, jolloin seurakunnas-

sa on joulun ohella paljon juhlatilaisuuksia. Nyt merkittävä osa näistä
tilaisuuksista on peruttu. Pääsiäinen
on kuitenkin ilon ja toivon aikaa.
Tähän pääsiäisen sanoma antaa vaikeimpinakin hetkinä mahdollisuuden, Arto Viitala muistuttaa.

ö?

Tiesitk
			
■■ Seurakunta on avannut neuvonta- ja keskusteluapua varten

puhelinnumeron 041 730 3453.

■■ Seurakunnan työntekijät päivystävät numerossa ma–su klo 8–20.
■■ Puhelimeen voi soittaa, mikäli koronavirus aiheuttaa huolta. Numerossa

annetaan tietoja myös Jyväskylän seurakunnan toimintaan liittyvistä
järjestelyistä. Numerosta voi tiedustella myös arjen apua riskiryhmiin
kuuluville sekä muille apua tarvitseville. Seurakunta pyrkii järjestämään
apua mahdollisuuksien mukaan.
■■ Myös seurakunnan virastot palvelevat ihmisiä toistaiseksi puhelimitse.
Kirkkoherravirastoon saa yhteyden soittamalla numeroon 050 363 2300
ma–to kello 9–15 tai sähköpostitse jyvaskylan.seurakunta@evl.fi.
Hautauspalvelut tavoittaa numerosta 040 162 3982 ma–pe kello 9–15
tai sähköpostitse osoitteesta jklsrk.hautajapuisto@evl.fi.

raamattu.fi/

Marian esimerkki pysäyttää

Miksi Maria kiiruhti
tapaamaan Elisabetia?
Tapahtumien keskiössä olivat Maria ja Joosef sekä Elisabet ja Sakarias, tulevan Johannes Kastajan vanhemmat. Minusta on hauska kuvitella, miten nuo neljä tukivat toisiaan. Elisabet ja Maria tapasivat ja yhdessä he
saivat lisää luottamusta ja varmuutta siitä,

Lehden pääsiäisnumero
ilmestyy 2.4.

Luetaan
toivon sanoja
Heittäkää kaikki murheenne
Jumalan kannettavaksi,
sillä hän pitää teistä huolen.
(1. Piet. 5:7)

Hengissä

Aikamoinen tehtävä nuorelle Marialle?
Voimme kuvitella, mitä pienen Nasaretin
muut asukkaat ovat ajatelleet väitteestä, että Maria odottaa lasta Pyhän Hengen vaikutuksesta. Moni on varmankin naureskellut hänelle ja ajatellut, että hän vain saa aviottoman lapsen ja siinä kaikki. Marialle oli
taatusti vaikeaa käsittää todeksi tapahtuvaa,
vaikka juutalaiset olivat Messiasta kauan
odottaneet. Joosef, Marian kihlattu, oli myös
vaikeassa tilanteessa. Työkaverit ja muut tajusivat varmaan, ettei Joosef tosiaankaan ollut tulevan lapsen isä, niin vakaasti hän kunnioitti tulevan vaimonsa koskemattomuutta. Toisaalta he varmaan arvelivat, kuka lapsen isä sitten oli. Luulen, että moni antoi
oman ilkeän osansa huhumyllyyn. Maria ja
Joosef joutuivat kantamaan häpeää.

Henki & elämä

mitä tulisi tapahtumaan. Varmaankin Maria
kertoi innoissaan Joosefille, mitä Sakariaalle
oli luvattu ja mitä Elisabet oli sanonut Marialle. Ehkä he yhdessä toistelivat Jumalan lupauksia, jotta jaksaisivat luottaa siihen, mikä oli melkein liian hyvää ollakseen totta.
Maria asettuu nöyrästi Jumalan käytettäväksi. Mitä Marian esimerkki kertoo?
Me olemme samantapaisessa tilanteessa kristillisen uskon kanssa. Nöyrrymmekö luottamaan Jumalaan? Onko hän luonut
kaiken? Onko hän todella tullut ihmiseksi
Jeesuksessa? Onko syntien anteeksiantamus
totta? Entä Jeesuksen ylösnousemus? Onko
todella olemassa Pyhä Henki, joka vaikuttaa sisimmässämme, jos annamme hänelle tilaa? Vaikka selittäisimme näitä asioita
miten tahansa, Jeesus on maailman tunnetuin henkilö ja suurin ilmiö koskaan ihmiskunnassa. Marian esimerkki pysäyttää meitä kysymään, mikä on suhteeni Jeesukseen.
Mitä tarkoittaa, kun tekstissä
puhutaan Mariasta autuaana?
Autuas voidaan tulkita ”kadehdittavan onnelliseksi”. Maria on kadehdittavan onnelli-

Evankeliumi
Luuk. 1: 39–45
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti
matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla
olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan
taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet
kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi
hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä
Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja
sanoi:
”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja
siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka
minä saan sen kunnian, että Herrani äiti
tulee minun luokseni? Samalla hetkellä,
kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi
hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä,
joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus
on täyttyvä!”

sessa asemassa, sillä hänen kauttaan Jumala
tuli tavallisten, pienten ihmisten luo. Jumala
ei tullut Jerusalemiin, eikä esimerkiksi papin
perheeseen, vaan vaatimattoman kihlaparin luo mitäänsanomattomaan kylään. Hänen kauttaan syntyi Jeesus, johon uskovien
joukko on suurempi kuin mikään muu kansanliike tai uskonto.

Rukoillaan
yksin ja yhdessä
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja
olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun
puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
jyvaskylanseurakunta.fi/
esirukouspyynto

Lauletaan
huolta pois
Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
(Virsi 600)
virsikirja.fi/

Lapuan hiippakunnan hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén.

Mitä ajatuksia tämä evankeliumiteksti
sinussa herättää?
Annammeko epäuskolle valtaa, niin kuin
Sakarias, Elisabet, Maria ja Joosef varmaankin tunsivat kiusausta tehdä? Vai annammeko Pyhän Hengen vakuuttaa sydäntämme,
niin kuin he antoivat, niin että Jumalan tahto saa tapahtua elämässämme?

Iloa ja
puuhaa lapsille
lastenkirkko.fi/paasiainen
fisuklupi.wordpress.com/
jyvaskylanseurakunta.fi/kirjepyhakoulu

Jumalanpalvelukset
kirkoissa, televisiossa,
radiossa ja netissä
jyvaskylanseurakunta.fi
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Terapeutti
käyttää
hevosvoimaa
Hevonen soveltuu terapiatyöhön, koska
se aistii ja peilaa käytöksellään ihmisen
tunnemaailmaa. Ratsastusterapiasta
saadaan parhaimmillaan merkittäviä ja
mitattavia hyötyjä arkeen.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuvat

Ratsutallin päivä käynnistyy tallitöissä ja aamuruokinnalla. Ratsastusterapeutti Anu
Ala-Honkola viimeistelee puuhansa sopivasti ennen ensimmäistä asiakasta.
Viidesluokkalainen Luca saapuu touhukkaasti paikalle. Ratsastuskypärä ja -housut
löytyvät tutuilta paikoiltaan. Tunnin tapahtumat kerrataan havainnollisten piirroskuvien avulla, ja tekeminen saa alkaa.
Ratsuna on tänään Tara-tamma, jonka
Ala-Honkola valikoi ja koulutti terapiakäyttöön sen luonteen ja liikkumistavan perusteella. Keinuttavan käyntinsä vuoksi sen liikevuorovaikutus ratsastajan kanssa on suuri.
– Toinen hevoseni on rauhallisempi ja tasaisempi liikkeissään. Se sopii ratsastajalle,
jolla on haasteita motoriikassa, Ala-Honkola selittää.

Terapiahevosen koulutus kestää vuosia,
koska sen pitää ymmärtää, mitä siltä odotetaan. Ison eläimen tulee olla luotettava

ja ennakoitava. Aivan kaikki hevoset eivät
kouluttamallakaan sovellu terapiatehtäviin.
– Minulla on ollut eräs niin tulisieluinen
hevonen, että se ei luontunut terapiatyöhön. Hevosen tulee olla myös rakenteeltaan
sopiva, koska terapiassa ratsastetaan ilman
satulaa. Sillä tavalla eläimen lämpö ja liikkeet välittyvät ratsastajalle paremmin.

tulee olla
”myösHevosen
rakenteeltaan
sopiva, koska terapiassa ratsastetaan
ilman satulaa.

Tara asetellaan riimuilla paikoilleen odottamaan harjausta, mutta ensin riisutaan
loimi. Luca osaa avata soljet ja muistaa, mistä harjaus aloitetaan. Ala-Honkola valvoo
vieressä ja ohjeistaa tarvittaessa.

Tunnin alkajaisiksi Tara-tamma saa
tuttuun tapaan Lucalta kunnon
harjauksen. Anu Ala-Honkola opastaa.

– Muista rauhalliset liikkeet. Juuri noin,
käytä voimaa kunnolla, Ala-Honkola kannustaa. Ensin kaula ja jalat, sitten kyljet ja
selkä.

Työssä edetään aina samassa järjestyksessä. Se auttaa Lucaa hahmottamaan kokonaisuutta, ja tehtävä opettaa häntä ohjaamaan
omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeisessä ratsastusterapiassa oppilas kohtaa valintatilanteita ja häntä haastetaan löytämään ratkaisut itse. Valmiita vastauksia ei anneta.
– Millä tuulella Tara nyt on, kysyy AlaHonkola.
– Se on aika uteliaalla päällä, Luca sanoo.
– Tara on myös rauhallinen ja tyytyväinen, koska sinä olet rauhallinen. Mitä Tara
tekee, kun se on levoton?
– Se alkaa kaapimaan ja liikkuu paljon,
Luca tietää.
Kuolaimet asetellaan paikoilleen. Tara
saa myös selkäänsä alushuovan ja ratsastusvyön. Luca autetaan ratsaille, ja Ala-Honkola taluttaa kaksikon verryttelykierrokselle
maneesin ympäri.

Valteri-koulu Onervan viidesluokkalainen
Luca pääsi tällä kertaa kokeilemaan ravia.

Luca suunnittelee ja merkitsee pujotteluradan itse. Tuttu tehtävä aktivoi ja lämmittää kehon tunnin kohokohtaa varten. Tänään päästään ensimmäisen kerran kokeilemaan ravia.
– Kun Tara alkaa ravata, tule mukaan liikkeeseen. Pidä kiinni ratsastusvyön kahvasta
molemmilla käsillä ja säilytä asento keskellä, Ala-Honkola ohjeistaa.
Luca maiskauttaa Taran liikkeelle, ja hevonen kiihdyttää käynnin raviin. Ala-Honkola juoksee vierellä, tarkkailee Lucan asentoa ja säätelee vauhtia ja matkan pituutta.
Poika nostaa lopulta kätensä ilmaan maneesin suuren peilin edessä: Olen hyvä ratsastaja! Jännää oli, mutta Luca ei myönnä
pelänneensä. Matka raviin vei lähes vuoden,
koska taitoja ja uskallusta on rakennettu vähitellen turvallisuus edellä.
Ala-Honkola ei opeta Lucalle ensisijaisesti hevostaitoja tai ratsastusta, vaan terapiassa tavoitellaan hyötyä arkeen. Positiiviset
vaikutukset ovat parhaimmillaan merkittäviä ja mitattavissa. Fyysinen toimintakyky
kasvaa, psykomotoriikka ja vuorovaikutus-

taidot paranevat ja henkinen hyvinvointi lisääntyy. Luottamus omaan kehoon vahvistuu ja samalla itsetunto nousee.
– Luca on nopea oppimaan ja akateemisesti taitava. Hänen haasteensa ovat keskittyminen ja rauhoittuminen. Teemme eritasoisia ratsastustehtäviä, mutta suurin haaste hänelle on olla hevosen selässä tekemättä mitään, Ala-Honkola kertoo.

hevoselle
”pitääJoskus
sanoa tiukasti
ja ottaa jämerästi
tilanne haltuun.

Vuorovaikutus perustuu suurelta osin kehonkieleen, ja terapeuttia tarvitaan tulkkina kuntoutujan ja hevosen välillä. Eläin lukee ihmisen lähettämiä viestejä ja vastaa
niihin käytöksellään. Kilttikin hevonen osaa
ottaa itselleen tilaa, jos saa siihen mahdol-

lisuuden. Toisinaan Ala-Honkola antaa hevosen käyttäytyä hevosmaisesti ja tuuppiakin oppilasta. Sillä tavalla herätellään miettimään oman toiminnan vaikutusta ja säätelemään sitä.
– Joskus hevoselle pitää sanoa tiukasti ja ottaa jämerästi tilanne haltuun. Samaa
asennetta voi soveltaa arkisissa tilanteissa.
Puoliaan saa pitää ja sanoa kiusaajalle, että
nyt riittää, Ala-Honkola vertaa.
Hevonen elää hetkessä. Se aistii ja peilaa käytöksellään ihmisen tunnemaailmaa.
Jos kuntoutuja on hermostunut, hevonenkin on.
– Voimme yhdessä pohtia, mihin hevonen tilanteessa reagoi. Samalla saattaa aueta tilaisuus jutella mieltä painavista asioista
ja vaikeistakin tunteista.
Puhuminen on helpompaa, kun samalla
puuhataan hevosen kanssa. Hevoselle saa
osoittaa hellyyttä ja läheisyyttä.

Valteri-koulu Onervan moniammatillinen tiimi ohjaa tallille oppilaita, joiden ajatellaan hyötyvän ratsastusterapiasta. Nuo-

rimmat heistä ovat eskari-ikäisiä ja vanhimmat kymppiluokkalaisia, ja jokainen heistä
etenee henkilökohtaisen suunnitelmansa
mukaan. Taustalla voi olla fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia haasteita. Vilkkaan lapsen
suurin tavoite tallilla voi olla rauhoittuminen ja rentoutuminen.
Lucan henkilökohtainen ohjaaja Jaakko
Juvonen huomaa, että poika on oppinut
olemaan tallilla rauhassa ja tilanteessa läsnä. Kärsivällisyys ja sinnikkyys ovat kasvaneet ja turha itsekriittisyys karissut.
– Aluksi Lucalle tuotti vaikeuksia avata
solkia ja lukkoja, mutta motoriikka on kehittynyt huomattavasti. Nyt kengännauhatkin menevät kiinni helposti. Yrittämistä jatketaan sitkeästi, vaikka ei ensimmäisellä kerralla onnistuisi.
Ratsastus päättyy rentoutumistuokioon.
Luca saa pötkötellä hetken hiljaisuudessa
Taran selässä. Tunnin lopuksi tamma saa
palkkiokseen sangollisen makoisaa juomaa.
Pojan ajatukset siirtyvät jo edessä siintävään arkipäivään.
– Mitähän koulussa tänään syödään?
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Kirkon rakentaja
Kuokkalan kirkon arkkitehti Jani Jansson kysyy työkseen
kysymyksiä niiden puolesta, jotka eivät ole paikalla.
ELINA MANNINEN teksti
ATTE SAURANEN kuvat

– Kirkkoarkkitehtuurin tehtävä on ollut yli
tuhat vuotta herättää ihmisessä kokemus
jostakin itseä suuremmasta, toteaa arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Jani Jansson,
43.
– Kirkko on yksi voimakkaimpia tunnetiloja välittäviä rakennustyyppejä. Siihen liittyy hyvin vahva kulttuurihistoriallinen perinne, jota ihminen kirkkotilassa tulkitsee.
Kävijä kysyy, vastaako tämä sitä, mitä oletan kirkossa koettavan.
Jansson itse kuvaa kokemusta sanoin: turvallisuuden tunne, viihtyisyys – ja henkeäsalpaava ihmetys.

Oulun yliopistosta valmistunut Jansson
tietää mistä puhuu: hän on yksi harvoista
nykyarkkitehdeistä, jotka ovat viime vuosina päässeet suunnittelemaan kirkkorakennusta.
Vuonna 2005 järeän veistoksellinen
Kuokkalan kirkko oli vain idea kolmen nuoren arkkitehdin päässä. Kirkon suunnittelutyöstä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, johon Jansson osallistui yhdessä opiskeluajoilta tuttujen kollegoidensa Anssi Lassilan ja
Teemu Hirvilammin kanssa.

Kirkko on yksi
”voimakkaimpia

tunnetiloja välittäviä
rakennustyyppejä.
Arkkitehtitiimin ehdotus valittiin voittajaksi kutsukilpailuun osallistuneesta kuudesta työstä.
Kuinka sitten lähdetään suunnittelemaan
2000-luvun kirkkoa?
– Kilpailuohjelmassa sanottiin suoraan,
että seurakunta haluaa kirkon näköisen kirkon. Tämä ajoi meidät syvälle sen pohtimiseen, miten ihmiset tunnistavat kirkon kirkoksi.
Arkkitehdit pohtivat aluksi omia mielikuviaan siitä, miltä näyttää kirkon näköinen kirkko.
– Kokosimme muutamia stereotyyppisiä malleja kuten kivikirkko, puukirkko, ristikirkko, kolmilaivainen kirkko ja iso katedraali. Puimme sekä olemassa olevia kirkkoja
koskevia, että uudisrakennuksen ideointiin
liittyviä ajatuksia abstrakteiksi muodoiksi ja
vertailimme niitä keskenään.
Kuokkalan kevättalvella 2010 käyttöön
siunattu kirkko on arkkitehti Jani Janssonille
tuttuakin tutumpi rakennus.

Lopulta peliin astui intuitio:
– Sen avulla kaivoimme esiin erilaisia ulkomuotoja, kunnes olimme jotakuinkin yksimielisiä siitä, että tämän muotoisesta rakennuksesta tulee vahvasti se tunne, että
kyseessä on kirkko.

Tämän Jansson näkee työn taiteellisena
osuutena.
– Sitten oli tietenkin kirkon tilaohjelma,
hän jatkaa.
– Siinä on kerrottu hyvin tarkkaan minkä
kokoinen kirkon pitää olla, montako henkeä sinne tulee mahtua, montako vessaa tilaan täytyy sijoittaa.
Nykykirkkojen tavoin myös Kuokkalan
kirkosta löytyy kirkkosalin ja urkuparven lisäksi muun muassa henkilökunnan työtiloja, kerho- ja kokoustiloja, keittiö, kahvio ja
iso ilmastointikonehuone.
– Mitä enemmän muita kuin jumalanpalvelustoimitustoimintoja kirkkoon tulee, sitä vaikeampi se on suunnitella kirkon näköiseksi. Monitoimikeskuksen näköinen kirkko on oletusarvo, ellei siihen todella satsaa,
tuumaa Jansson.
Kilpailuvaiheessa arkkitehtitiimin päätavoite olikin löytää vastaus sekä esteettisiin
että toiminnallisiin vaatimuksiin.
– Mutta ehkä viisikymmentäkertainen
määrä työtä tehtiin kilpailun jälkeen, Jansson toteaa.
– Kilpailussa esitetään idea. Se, aukeavatko ovien saranat oikealle vai vasemmalle puolelle ja tuleeko koillisnurkan sokkelinvierustan kiven alle läpäisemätön matto, etteivät rikkaruohot pääse puskemaan
siitä läpi, tämänkaltaisia kysymyksiä ratkotaan sitten pari vuotta kilpailun ratkeamisesta eteenpäin.
Jansson kertoo ajan myötä oivaltaneensa, ettei arkkitehdin tehtävä ole suunnitella
kauniin näköisiä muotoja tai toimittaa piirrustuksia, vaan se on kaiken rakennukseen
liittyvän suunnittelun yhteen kokoamista.
Yksi tärkeimmistä askelista on ”kysyä kysymyksiä niiden puolesta, jotka eivät ole
paikalla”.
– Jos suunnitellaan asuinrakennusta, jossa asunnot tulevat myyntiin, tulevien asukkaiden puolesta puhuu arkkitehti. Jos rakennetaan julkista rakennusta, eivätkä rakennuksen käyttäjät ole läsnä suunnittelussa, arkkitehti edustaa heitä, hän demonst
roi.
Kirkon suunnittelussa arkkitehti edustaa seurakuntalaisia – jopa vielä syntymättömiä.
– Arkkitehdin sosiaalinen vastuu on osit-

tain epäsosiaalista, koska sen pitää kantaa
sukupolvien yli. Vaikka seurakunta koostuu
tällä hetkellä tietyistä ihmisistä, sadan vuoden päästä tässä samassa kirkossa kokoontuvat aivan eri ihmiset, Jansson pohtii.
– Se on suunnittelua, joka ei huomioi
niinkään ihmisen sanomisia, vaan ihmisen
olemista.

Palataan vielä Kuokkalaan.
Rakennustyöhön osallistui lopulta arkkitehtien lisäksi suuri joukko rakenne-, putkija sähköinsinöörejä sekä eri rakennusmateriaalien erikoisasiantuntijoita. Erikseen Jansson haluaa mainita rakennustyön toteuttaneen porukan, mittamiehet, työmaamestarit ja itse tekijät – näiden innostus oli projektille ”piste iin päällä”.
– Lopputulosta pidän todella onnistuneena, toteaa Jansson rauhallisesti.
Entä se kokemus jostakin itseä suuremmasta, pyhästäkin? Kuinka siinä onnistuttiin? Jansson hiljenee hetkeksi pohtimaan.

Sadan vuoden
”päästä
tässä samassa
kirkossa kokoontuvat
aivan eri ihmiset.

– En missään nimessä väitä, että yksikään
viiva jonka piirrän tai seinä, joka sen perusteella rakennetaan, olisi pyhä. Mutta kulttuurihistoriallisia esimerkkejä soveltamalla kirkkorakennukseen voi luoda mahdollisuuksia pyhän kokemiseen, hän toteaa.
Yhtenä myös Kuokkalan kirkossa käytettynä teknisenä keinona Jansson mainitsee
luonnonvalon saapumisen tilaan. Goottilaisessa kirkkoarkkitehtuurissa on menetelmä, jossa kirkko nousee kohti taivasta
ja sen rakenteet muuttuvat ylhäällä aina sirommiksi.
– Lopulta rakenne sekoittuu luonnonvaloon, eikä ylös katsoessa osaa enää erottaa,
missä kirkko loppuu ja taivas alkaa. Taivaan
valo tilassa niin, että se on ikään kuin osa rakennusta, on yksi merkittävä pyhyyden kokemusta tukeva asia.

Säynätsalossa varttunut ja nyttemmin
Helsingissä asuva Jansson vierailee entisessä
kotikaupungissaan aika ajoin. Silloin tällöin
hän tepastelee myös Kuokkalan kirkkoon.
– Ja joka kerta kun astun sinne sisään,
tunnen juuri sen mitä halusimme että siellä koetaan.
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Haudanhoitosopimuksen
tekeminen on
nyt ajankohtaista
MERVI MUINONEN teksti

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.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 24
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Haudanhoitosopimuksia ensi kesälle tehdään aina kesäkuun loppuun asti. Omaisille, joiden määräaikainen haudanhoitosopimus päättyy, ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Kirjeessä pyydetään
ottamaan yhteyttä, mikäli haudanhoitoa halutaan vielä jatkaa.
Haudan ei ole pakko olla Jyväskylän seurakunnan hoidossa, vaan
omaiset voivat huolehtia itse
haudan hoidosta.
Hoitosopimuksen voi tehdä vuoden, 5 vuoden ja 10 vuoden ajaksi. Perenna eli monivuotisten kukkien hoitosopimukset
tehdään 5 vuoden ja 10 vuoden
ajaksi. Perennahoito on ekologisempi valinta kuin perinteiset kesäkukat. Kasteluveden tarve on
vähäisempi sekä vuosittain syntyvän jätteen määrä on pienempi kuin kukkivilla kesäkukilla. Pe-

rennojen hiilijalanjälki jää näin
pienemmäksi.
Omaisten on tarkistettava
myös hautamuistomerkin turvallisuus ennen haudanhoidon alkamista. Omaisten tulee olla yhteydessä hautakiviliikkeisiin, jotka
ovat ammattilaisia hautakivien
oikaisussa. Seurakunta ei oikaise
omaisten hautakiviä.
Hoitokausi alkaa 1.6. ja kukat
istutetaan kesäkuun puolenvälin tienoilla. Hoitotilauksia ei oteta vastaan enää kesäkuun jälkeen.

Haudanhoitosopimuksia
tehdään 30.6. asti
hautauspalvelussa,
Tellervonkatu 5:ssä tai
sähköisesti jyvaskylanseurakunta.fi/hautojenhoito/tilauslomake.
Kotisivuilta löytyy myös
lisätietoa aiheesta.

Henki &

Luottamuksella, sinua kuunnellen

Puhu, se auttaa.
Palveleva puhelin
Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

kirkonkeskusteluapua.fi

KELJONKANGAS
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 041 730
3226, marjo.mattila@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 041 730 3226, marjo.mattila@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 050 549
7032, jukka.rantanen@evl.fi; p.
050 549 7026, ulla.hautamaki@
evl.fi; p. 044 716 4959, ainoleena.
laitinen@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen
kautta p. 050 549 7032, jukka.
rantanen@evl.fi; p. 050 549 7026,
ulla.hautamaki@evl.fi; p. 044 716
4959, ainoleena.laitinen@evl.fi.

n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 050 549 7027, lea.pietilainen@
evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi; p. 050 340 0665
kaisa.toivanen@evl.fi tai p. 050
549 7006, elina.lintulahti@evl.fi.
KORPILAHTI
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle, p. 050 557
9003, suvi.leppapuisto@evl.fi.
n Myös ruokakassien jako
ajanvarauksen kautta.
KUOKKALA
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 050 549
7007, kirsti.kataikko@evl.fi tai p.
050 549 7034, sari.solismaa@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@
evl.fi tai p. 050 549 7034, sari.
solismaa@evl.fi.
PALOKKA
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 040 560
9910, elina.romar@evl.fi; p. 040
7090 142, paivi.itkonen@evl.fi
(ma–ke), p. 044 713 2486, paivi.
helenius@evl.fi (to–pe).
SÄYNÄTSALO
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 040 560
9916, tiina.h.reijonen@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 040 560
9926, marja-leena.liimatainen@
evl.fi ja p. 040 560 9927, tero.
reingoldt@evl.fi.

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

Surun kohdatessa silloin kun et itse jaksa,
me huolehdimme yli
40 v kokemuksella muistotilaisuuden
järjestelyistä. Tarjoamme kauniin
ja toimivan kokonaisuuden
tilajärjestelyistä somisteisiin ja
aitoihin kotitekoisiin tarjottaviin,
ystävällisesti palvellen joko
Palokan Pelimannitalolla tai
muissa tiloissa.
Pitopalvelu Raija Sipinen ky
p. 0400749329 /0400647437
pitopalvelu.sipinen@kolumbus.fi

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300, avoinna
ma–to klo 9–15.00, perjantaisin suljettu
Hautauspalvelut 040 162 3982,
avoinna ma–to klo 9–15.00
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Johanna Kontinen 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Kirsi Lepoaho, työalasihteeri vt. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Antti Pekuri, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Mervi Muinonen, ylipuutarhuri 050 365 0960,
mervi.a.muinonen@evl.fi
Virpi Saarinen, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Maritta Lukkarinen, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Heli Ihanti, toimistosihteeri 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Paulus Pikkarainen, aluekappalainen 044 430 9075
Varhaiskasvatus
Ritva Parkkali, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Pekka Kirjavainen, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Raimo Laine, kappalainen 0400 748 671
Ulla Klemettinen, työalasihteeri 050 3409 889
Lea Periaho, maahanmuuttajatyö 050 549 7033

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Työtilaukset 050 3600 127 | www.varppaaja.ﬁ

Palveleva netti

HUHTASUO
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 050 549
7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 050 549 7005, mira-maarit.
vaisanen@evl.fi.

			

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

● Kotien
viikkosiivoukset
• Kotien
viikkosiivoukset
• Suur- ja muuttosiivoukset
●
Suurja
muuttosiivoukset
• Asiointi • Puutarhatyöt
ja pienet lumityöt
● Asiointija●tukipalvelusiivoukset
Piha- ja puutarhatyöt
• Lahjakortit
• TILAA
JOULUSIIVOUKSET
AJOISSA
● Lahjakortit
ja tukipalvelusiivoukset

0400 22 11 80

HALSSILA
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 050 549
7024, juha.halonen@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 050 549 7024, juha.halonen@
evl.fi.

KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle p. 050 549
7027, lea.pietilainen@evl.fi; p. 050
549 7001, sami.junttila@evl.fi; p.
050 340 0665 kaisa.toivanen@
evl.fi tai p. 050 549 7006, elina.
lintulahti@evl.fi.

Seppälän Citymarket

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

anotot
Diakonian vasta

Nuorisotyö
Janne Kippola, nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
041 730 0445
Hanna-Maire Leppänen, erityisnuorisotyönohjaaja,
050 521 5401
Petri Grönholm, erityisnuorisotyönohjaaja
040 509 8060
Henrik Ketola, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Pasi Bom, partio/Lehtisaari 050 5497 011

Earth Hour:
Sammuta
turhat valot
Maailman suurin ilmastotapahtuma Earth Hour näyttää
valomerkin ilmaston ja luonnon puolesta lauantaina 28.3.
kello 20.30–21.30. Jyväskylän seurakunnassa valot sammuvat ainakin Kaupunginkirkossa, Keltinmäen ja Säynätsalon kirkossa. Keltinmäen kirkossa järjestetään lisäksi Earth Hour -tempaus kello
19–20, jolloin sammutetaan
valot, hiljennytään ympäristöteemaisten tekstien äärellä ja
lauletaan kitaran säestyksellä.
Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä maailman suurin ilmastotapahtuma,
johon kaikki voivat osallistua
sammuttamalla turhat valot.
Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille.

Opiskelijatyö
Johanna Tikkanen, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Elina Lintulahti, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Matti Väätäinen, yliopiston oppilaitospappi
050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Matarankatu 1, aikavaraukset ti, ke ja pe
klo 12–14.30 044 774 8052
Pasi Lampinen, vs. johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Ville von Gross, seurakuntapastori vs. 040 560 9934

Seuraava
lehti

Henki &

2.4.

Sairaalapastorit
Heikki Lepoaho, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120/044 481 1631
Jukka Hassinen, kanttori 050 523 4136

ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus),
040 560 9905/044 481 1628
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Paulus Pikkarainen 044 430 9075
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037/044 481 1630
Aluekappalainen vs. Johanna Salminen 050 549 7050
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043//044 481 1628
Aluekappalainen Seppo Wuolio 050 521 5415
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste 050 557 9012
Seurakunta-assistentti Virpi Kaunisto 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045//044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht 050 407 0115
Seurakunta-assistentti Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906,
teija.i.laine@evl.fi
Seurakunta-assistentti Esa Härköjärvi 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050
340 9896/044 481 1630
Aluekappalainen Osmo Väätäinen 0500 545 611
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Esko Helenius 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
040 560 9917/044 481 1627
Aluekappalainen Risto Vallipuro 040 545 8720
Seurakunta-assistentti Esa Härköjärvi 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9929/044 481 1629
Aluekappalainen Arto Kauppinen 040 560 9920
Seurakunta-assistentti Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Eeva-Kaisa Rossi 040 545 8730
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Linnunpöntöt
kertovat
ympäristöajattelusta

Erityisammattimiehet Sami Särkkä ja Katri Heinonen (keskellä) ihastelevat työnjohtaja Minna Korhosen kanssa linnunpönttöä hetkeä ennen
sen ripustamista puuhun Mäntykankaan hautausmaalla.

Hautausmaat sijaitsevat usein kaupunkien ja taajamien keskustassa
tai aivan niiden tuntumassa. Siksi
on luontevaa antaa tilaa luonnon
monimuotoisuudelle ja mahdollistaa lintujen pesiminen hautausmailla, painottaa Jyväskylän seurakunnan ylipuutarhuri ja ympäristövastaava Mervi Muinonen.
Parhaillaan uudelleen haussa oleva Kirkon ympäristödiplomi asettaa Jyväskylässä haasteita myös
hautausmaiden hoidolle. Muinonen mainitsee keskeisiksi tavoitteiksi vedenkulutuksen ja jätteiden
vähentämisen sekä kierrättämisen.
Monivuotisten perennoiden lisääminen vähentää myös hiilijalanjälkeä. Hautausmaiden ja leirikeskusten linnunpöntöt huomioidaan
myös osana Ympäristödiplomin
laajaa kokonaisuutta.

Sini Tiainen, pönttö nro 5
Jyväskylässä hautausmaalla vierailijat pääsevät halutessaan mukaan lintubongaukseen.
Linnunpönttöjen kunnostuksen ja uusimisen yhteydessä pöntöt numeroitiin ja tulevana
keväänä aloitetaan pesintäseuranta.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Peräkärryn lavalla uudet linnunpöntöt odottavat ripustamista.
Mäntykankaan hautausmaalla erityisammattimies Sami Särkkä astuu traktorin ohjaamoon ja suuntaa kohti uutta etappia.
Erityisammattimies Katri Heinonen ja työnjohtaja Minna Korhonen nousevat peräkärryyn, kunhan Särkkä on saanut sen ensin peruutettua sopivasti männyn viereen.
– Otimme ensin vanhat pöntöt
alas puista, nyt laitamme uudet

pöntöt tilalle ja vähän alemmas.
Näin huoltohommat onnistuvat
suoraan traktorin lavalta, Särkkä
havainnollistaa.
– Tämä on kivaa hommaa, koska itsekin tykkään linnuista ja eläimistä. Tikat ovat naputelleet reikiä vanhoihin pönttöihin, ne me
kunnostamme sitten erikseen ajan
kanssa, Heinonen täydentää.

Idea linnunpönttöjen numeroinnista ja pesinnän seurannasta tuli ylipuutarhuri Mervi Muinoselta. Koko työntekijäkaarti otti idean vastaan innostuneesti, ja käytäntö näyttää leviävän myös muil-

le Jyväskylän seurakunnan hautausmaille.

Tämä on kivaa
”hommaa,
koska
itsekin tykkään
linnuista ja
eläimistä.

– Heti kun saamme havaintoja
mökkien uusista asukkaista, päivitämme tiedot. Toivomme myös
havaintoja hautausmaalla vierailijoilta. Täydentyvä pesintälista lai-

tetaan nähtäville toimiston oveen,
Korhonen opastaa.
Hautausmaat ovat puistomaisia
virkistysalueita, jotka ovat avoimia
kaikille. Rauha ja luonnonläheisyys
saavat monet käymään kävelyllä
hautausmaalla, vaikka omia läheisiä ei olisikaan haudattu sinne.
Eläimetkin tuntuvat viihtyvän
hyvin hautausmaalla. Mäntymaastossa oravia näkee paljon ja jäniksiäkin liikkuu alueella.
– Joskus jänikset ovat jopa liiankin touhukkaita täällä. Nähtävästi
ne tuumivat, että heitä varten olisi
tänne pystytetty erityinen salaattibaari, Korhonen harmittelee.

Mäntykankaan hautausmaan
reuna-alueilta on löydetty liitooravien jälkiä. Ne vahvistavat olettamusta, että se toimisi liito-oravien kulkureittinä. Hieman sivummalle ripustetaan kaksi isompaa
pönttöä mahdollista uutta asukkia varten.
– Kaksi sen takia, että liito-orava vaihtaa kesken pesintäkauden
pesäkoloa todennäköisesti loisten
häädön takia. Korhonen tiivistää.
Henki& elämä on aikeissa julkaista kesän kynnyksellä tuoreen
tilannekatsauksen pesinnästä.
Mahtaako pöntön nro 5 asukas olla silloin jo selvillä?

Elämästä

Lonely rider viihtyy pyörän satulassa
MINNA PALOVAARA teksti ja kuva

Olen Osmo Nieminen, 59. Asun Jyväskylässä Kuokkalan Harakkarannan upeissa maisemissa. Saan ihailla järvinäköalaa kaikkina vuodenaikoina. Olen Laukaasta lähtöisin.
Opiskelin Mikkelissä nuorisonohjaajaksi ja jatkoin opintoja Jyväskylässä. Erityisluokanopettajan uraa
on kertynyt jo 30 vuotta.
Erityislapset ovat aitoja ja sanovat, mitä ajattelevat. Oppilaani
ovat yleensä motivoituneita oppimaan. On palkitsevaa seurata heidän kehitystään. Koulun tehtävä
on ottaa jokainen huomioon oma-

na yksilönään ja tarjota onnistumisen mahdollisuuksia.

Asioiden jakaminen muiden kanssa ja toisaalta oma rauha auttavat
palautumaan työstä, joka on välillä
kiireistä ja kuormittavaa. Olen oppinut olemaan armollinen itselleni
ja kuuntelemaan omiakin toiveitani.
Äitini kuoli, kun olin 11-vuotias, ja jäin kahden isäni kanssa. Kasvoin sosiaaliseksi, kun hakeuduin
muiden ihmisten seuraan. Muuten
elämä on lipunut eteenpäin tasaiseen tahtiin.
Tarja-vaimon kanssa olemme
kokeneet yhteisiä seikkailuja lähes

40 vuoden ajan. Suuria tapahtumia ovat olleet neljän lapsemme
syntymät. Olen myös Elsan ja Alpon pappa.
Olen tyytyväinen, että olen viettänyt lasteni kanssa paljon aikaa.
He ovat saaneet löytää oman tiensä vapaasti. Esikoiseni valitsi varoittavasta esimerkistä huolimatta isänsä ammatin, ja toisesta tyttärestäni tuli joogayrittäjä. Poikani on muusikko, ja toinen opiskelee lavastajaksi.
Odotan kesän touhuja suotuisassa säässä, kun mökin rakennusprojekti etenee pikkuhiljaa. Siinä riittää mukavaa puuhaa. Paras-

ta on, kun kokoonnumme yhteen
perheen ja läheisten joukolla.

Eläkepäivät siintävät näköpiirissä. Silloin luulisi olevan aikaa tehdä pitempiä ulkomaanmatkoja.
Etelä-Amerikka on vielä kokematta. Suurempia suunnitelmia en ole
vielä tehnyt.
Laulan Secapella-kuorossa. Treeneissä keskityn oppimaan ja laulamaan stemmaani, jolloin kaikki
muut ajatukset unohtuvat. Alussa
uusi laulu stemmoineen voi tuntua mahdottomalta oppia, mutta
vähitellen eri äänet alkavat soida
hienosti yhteen.

Osmo Nieminen pitää retkiluistelusta, kuntosaliharjoittelusta ja
pyöräilystä. Hän haaveilee pitkistä
pyöräretkistä lonely rider -tyyliin,
jolloin matka taittuu omaan
tahtiin.

