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KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

Pääkirjoitus

Välitilasta
uusiin tiloihin

Tuomas Palola Pekka Puukko

Käväisin tässä yhtenä kevään lumisateisena päivänä Vesalan leirikeskuksessa. Katselin rapistuvaa tasakattoista
rakennusta. Kuvittelin mielessäni näkymiä 1970-luvun
ripareille, kuinka paljon täällä onkaan ollut elämää.
Surulliset kuvat rapistuvista rakennuksista ovat hallinneet jo pitkään uutisointia seurakunnan tiloista. Päätöksentekoprosessit niihin liittyen ovat olleet pitkiä ja uuvuttavia. Myös matka rakentamispäätöksestä valmiiseen
tilaan on aina pitkä, joten niin leiriläisten kuin seurakuntamme työntekijöiden elämä on ollut erilaisten väistötilojen ja väliaikaisratkaisujen sävyttämää.
Nyt kuitenkin on koittamassa aika, jolloin tapahtuu paljon.
Välitilassa kellumisen loppuessa kaupunkilaisten on paljon
nykyistä helpompi pysyä kärryillä, mistä se oma seurakuntayhteisö oikein löytyykään. On ilo ryömiä parakeista esiin.
Tellervonkadun sokkeloisissa väistötiloissa vaellellut Keskustan alueseurakunnan väki muuttaa jo juhannuksen jälkeen Valtiontaloon, Jyväskylän keskustaan, Silmuksi nimettyyn tilaan. Syksyllä hallinto ja muun muassa kirkkoherranviraston palvelut muuttavat Valtiontalon viereen Reimariin, jossa virastoasiakkaita palvelee uusi seurakuntatoimisto. Reimarin katutasoon taas aukeaa uusi lastentila, Itu.
Seurakunnan läsnäolo kauppakeskuksissa taas on mielestäni yksi viime vuosien parhaista uudistuksista. Sepän Kipinä leikkihuoneineen on jo monelle tuttu, ja kesän alussa Palokan alueseurakunta muuttaa Citymarketin kauppakäytävän liiketiloihin, tosin vain kirkon remontin ajaksi. Tila on muuten nimeltään Roihu.
Vesalassa vanhan päärakennuksen purkutyöt ovat alkaneet, ja riparilaiset pääsevät uusiin tiloihin parin vuoden
kuluttua. Uusimmista suunnitelmista tervehdin ilolla
kaavailuja rakentaa Lehtisaareen uusi päärakennus.
Päätökset uusista tiloista eivät ole helppoja taloudellisesti. Sisäilmaongelmaisten, rapistuvien kiinteistöjen omistaminen on edelleen seurakunnalle valtava painolasti.
Erityisesti leirikeskus- ja Lehtisaari-suunnitelmat kuitenkin kertovat tärkeän viestin: lauseet lasten ja nuorten toiminnan merkityksestä seurakuntien tulevaisuudelle
eivät ole jääneet vain
juhlapuheisiin.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Muksumuusikoiden Safarikonsertissa la 23.5. kello 14
metsästetään Afrikan tähteä.
Konsertin voi katsoa seurakunnan
nettisivuilla tai Vaajakosken alueseurakunnan Youtube-kanavalla.

Armo on mahdollisuutta kään’’
tää elämässä uusi sivu, aloittaa
puhtaalta pöydältä. Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
Jos me ihmiset voisimme olla armollisia itsellemme ja toisillemme,
ei meillä olisi mitään hätää.”
Kirkkoherra Kari Kanala
(Pirkka 5/2020)
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Tikkakosken kirkossa soi iltamusiikki ke 27.5. kello 19.
Konsertti ei ole avoin yleisölle, mutta on kuultavissa suorana lähetyksenä Tikkakosken alueseurakunnan Facebook-sivulla.

Sanottua

voitoksi. Esiin on kuoriutunut
somempi kirkko. Enkä nyt
todellakaan tarkoita kauniita
ja rohkeita pappeja, vaan

Henki &
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Helluntain jumalanpalvelus suorana verkossa su 31.5.
kello 10 Vaajakosken kirkosta ilman seurakuntalaisia Henki &
elämän Youtube-kanavalla ja seurakunnan nettisivuilla.

Jyväskylän seurakunnan tapahtumat on peruttu 1.6. asti koronaepidemian vuoksi.
Kesäkuun alussa toimintaa avataan asteittain.

Se, mitä jotkut pelkäsivät
’’
katastrofiksi, onkin kääntynyt

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

Sodissa kaatuneita muistettiin kaatuneitten muistopäivänä sunnuntaina 17.5. sankarihaudalla Jyväskylän Vanhalla
hautausmaalla. Ilmavoimien seppeleen laskivat kello 11.26 eversti Henrik Elo (vas.) ja majuri Jonne Hovilainen.

Erilainen abikevät
Korona muutti ylioppilaskirjoitusten aikataulua ja siirtää juhlat myöhemmäksi. Tuore
ylioppilas Anni Laitinen odottaa lämmintä kesää ja mieleisiä jatko-opintoja.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

kirkkoa sellaisena kuin se on:
perustehtävälleen uskollisena,
kokeilunhaluisena, osaavana ja
rosoisenakin.”

jäljellä olevia ilon aiheita ovat
kohtaamiset rakkaimpien, kuten
lasten ja lastenlasten tai oman
puolison kanssa.”

Oulun hiippakunnan piispa Jukka
Keskitalo (Kotimaa24 2.5.2020)

Pääkirjoitus (Iltasanomat 5.5.)

’’

Perheenjäsenistä ja muista
läheisistä eristyksissä eläminen
vielä ties kuinka pitkän aikaa
koettelee henkisiä voimia – ja
voi ajan oloon alkaa heikentää
fyysistäkin kuntoa. Erityisen
suureksi eristyshaittojen henkinen
taakka kasvaa niillä vanhuksilla,
joiden elämän kenties ainoita

On ilo nähdä ihmisiä, jotka pys’’
tyvät kunnioittamaan vanhempiaan vielä, kun nämä heikkenevät ja
hapertuvat. Kunpa osaisimme nähdä hankalissakin vanhoissa ihmisissä heidän eletyn elämänsä ja arvostaa heidän kulkemaansa taivalta,
vaikkei se olisi ollut hieno ja ylevä.”
Ohjaaja Klaus Härö
(Silta Huhtikuu 2020)

Kannessa: Raido Raudseppin ja Annika Forsmanin Oliver-poika kastetaan kesällä, kun korona-ajan kokoontumisrajoituksia lievennetään.
Kuva: Sami Saarenpää

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

Anni Laitinen valmistuu ylioppilaaksi Gradia Jyväskylän Lyseon lukioista. Koulun ylioppilasjuhliin osallistutaan koronakeväänä verkon kautta.

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
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Paljon onnea ylioppilaalle!
Kävitkö heti katsomassa
ylioppilaskokeesi tulokset, kun
ne tulivat nettiin?
Kiitos! itse asiassa unohdin koko
asian. Kävin katsomassa tulokset
Wilman sivuilta vasta, kun kaveri
muistutti niiden saapuneen.
Oliko joukossa yllätyksiä?
Tiesin, millä pisteillä kokeeni lähtivät koululta. Lopulliset pisteet olivat kuitenkin hieman muuttuneet
ja myös pisterajat täsmentyneet.
Äidinkielessä magna cum laude jäi
harmittavasti kahden pisteen päähän, koska koulun antamista pisteistä oli vähennetty lähes kymmenen.
Mitkä aineet kirjoitit?
Vähintään neljä koetta pitää suorittaa. Kirjoitin pakollisen äidinkielen lisäksi englannin, matematiikan, biologian ja terveystiedon.
Millaiset paperit sait?
Keräsin täyden suoran eli yhden
kutakin arvosanaa. Englanti meni niin hyvin, että sain laudaturin. Terveystiedosta sain eximian,
biologiasta magna cum lauden ja
äidinkielestä cum lauden. Lyhyen matematiikan lubenteriin olen

tyytyväinen, koska siinä minulla oli
tavoitteena päästä läpi. Sain valita,
kirjoitanko matematiikan vai ruotsin, ja ruotsi olisi luultavasti mennyt huonommin.
Mihin aiot hakea jatkoopintoihin?
Haen opiskelemaan logopediaa
Ouluun ja Tampereelle, koska haaveenani on valmistua puheterapeutiksi. Koulun aikana sain käydä
tutustumassa puheterapeutin työhön, joten tiedän mistä siinä on kyse. Sain myös tehdä lasten kanssa
äänteiden lausumisharjoitteita. Ainakin tällä hetkellä vaikuttaa, että
ala työllistää hyvin.
Millaiset pääsykokeet
sinulla on tiedossa?
Pääsykoe on kaksivaiheinen. Esivalintakokeen perusteella valitaan
osallistujat varsinaisiin valintakokeisiin. Olisin voinut hakea pelkästään
ylioppilastutkintotodistuksen perusteella haluamiini opintoihin, jos
olisin saanut äidinkielen arvosanaksi vähintään magna cum lauden.
Onko sinulla varasuunnitelma,
jos et heti pääse haluamaasi
kouluun?
Alkuperäinen suunnitelmani oli
pitää välivuosi ja lähteä ulkomaille
töihin. Nyt on epävarmaa, pääseekö ulkomaille lähtemään edes syk-

syllä. Jään Jyväskylään, jos en pääse
kouluun tai ulkomaille. Joka tapauksessa haluaisin jo muuttaa omilleni.
Millaiset muistot sinulle jää
lukioajasta?
Opiskelin lukiossa kolme vuotta ja
hyvät muistot jäävät. Pääsin haluamaani kouluun, ja olen tyytyväinen valintaani. Lukio on antanut
aikaa kasvaa ja miettiä, mihin jatko-opintoihin ja ammattiin haluan
tähdätä. Välillä koulu toki on stressannut jonkin verran.
Olit myös tutor, miksi?
Lyseon tutorina sain mielenkiintoisia tehtäviä ja pääsin järjestämään
erilaisia tapahtumia. Tutorina tutustuu muihin lukiolaisiin, etenkin ekaluokkalaisiin. Tehtävä opettaa myös monenlaisia taitoja, kuten rohkeutta jutella uusien ihmisten kanssa, tekemään tiimityötä ja
esiintymään.
Miten koronatilanne on
vaikuttanut abivuoteesi?
TJ-päivät (tänään jäljellä), potkiaiset ja penkkarit pidettiin ennen
koronaa normaaliin tapaan, mutta
ylioppilasjuhlia ei tänä vuonna voida järjestää ainakaan keväällä. Etäkoulu ei koskenut meitä abeja, koska koulua ei olisi muutenkaan ollut
enää helmikuun jälkeen.

Miten ylioppilaskokeiden aikataulumuutokset vaikuttivat?
Kokeiden aikaistamisesta kerrottiin
meille aika myöhään. Lukuaikaa piti olla vielä pari viikkoa jäljellä, kun
kokeet aikaistettiin heti seuraavalle
viikolle. Minulle se tarkoitti sitä, että jouduin suorittamaan neljä koetta samalla viikolla. Osa kavereistani stressasi muutoksesta niin paljon, että se on saattanut vaikuttaa
kokeista suoriutumiseen. Luulen,
että minuun tilanne ei onneksi vaikuttanut kovin paljon.
Millaisia ylioppilasjuhlia suunnittelet ja milloin ne pidetään?
Gradia lähettää juhlalähetyksen, jota voi seurata kotoa etänä. Pidämme omat juhlat kesällä, kunhan kokoontumisrajoituksia väljennetään.
Kutsun sukulaiset ja läheiset juhlimaan ja syömään hyvää ruokaa.
Mitä toivot ylioppilaslahjaksi?
Raha on hyvä lahja. Sitä tarvitaan, kun näköpiirissä on muutto
omaan kotiin ja siihen liittyen varmasti monenlaisia hankintoja.
Miltä korona-arki tuntuu?
Toistaiseksi on tuntunut hyvältä
viettää aikaa kotona, mutta toivoisin pian jo pääseväni kavereiden
kanssa ravintolaan syömään tai
juttelemaan kahvilaan. Nyt pitää
tyytyä lähtemään ulos kävelylle.

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtajaksi on valittu pastori, teologian tohtori Tuomas Palola, 45. Valinnan suoritti aluekeskusrekisterin isäntäseurakunnan, Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto. Aluekeskusrekisteri vastaa
Jyväskylän seurakunnan ja 34
muun Lapuan hiippakunnan
seurakunnan kirkonkirjojenpidosta.
Perheneuvojana Jyväskylän
seurakunnassa toimiva Pekka
Puukko, 55, on valittu Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan heinäkuun alusta
alkaen. Valinnasta päätti PAK:n
johtokunta.
Keltinmäen uudeksi aluekappalaiseksi esitetään pastori Ville von Grossia. Esityksestä jouduttiin kirkkoneuvostossa äänestämään, sillä pohjaesityksessä viranhaltijaksi esitettiin vs. aluekappalaista Johanna Salmista. Äänet jakautuivat
von Grossin eduksi 7–6. Valinnan suorittaa kirkkovaltuusto
toukokuun kokouksessaan.

Kirkkovaltuuston
kokousta voi
seurata suorana
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään verkossa 26. toukokuuta. Kokous on avoin yleisölle ja
sitä voi seurata suorana Henki & elämän Youtube-kanavalla klo 18 alkaen. Linkki kokoukseen löytyy seurakunnan nettisivujen jyvaskylanseurakunta.fi
etusivulta.

Seurakunnalle
iso testamenttilahjoitus
Jyväskylän seurakunta on saanut merkittävän testamenttilahjoituksen yksityishenkilöltä. Lahjoitus on 260 000 euroa.
Seurakunta käyttää varat testamentin toiveen mukaan kehitysmaiden kristilliseen kummilapsitoimintaan, lähetystyöhön
ja mielenterveystyöhön.

Lähetysjuhlat
kuullaan
radiosta
Koronan takia peruutetut Lähetysjuhlat pidetään sittenkin,
etänä. Lähetysjuhlia voi kuunnella Radio Deissä perjantaina 22.5. klo 18–20, lauantaina
23.5. klo 10–12 ja klo 17–20 sekä sunnuntaina 24.5. klo 9–10.
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Jyväskylän
seurakunnan
Lähimmäisen
puhelin
041 730 3453
ma–su klo 8–20.

Virastoasiointi
sähköpostilla
tai puhelimitse
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirasto ja hautauspalvelut palvelevat edelleen vain puhelimitse ja sähköpostilla. Kirkkoherranvirastoon voi olla yhteydessä numerossa 050 363
2300 (ma–to kello 9–15) tai
sähköpostilla jyvaskylan.seurakunta@evl.fi.
Hautauspalvelut tavoittaa
puhelimella numerosta 040
162 3982 (ma–pe kello 9–15)
tai sähköpostilla jklsrk.hautajapuisto@evl.fi.

Nuorten nettipäivystys siirtyy
uuteen rytmiin
Kouluikäisten ja nuorten nettipäivystys Discord-alustalla siirtyy uuteen rytmiin koulujen
palattua lähiopetukseen. Seurakunnan nuoriso-ohjaajat päivystävät kanavalla tiistaisin ja
torstaisin klo 14–16 kouluvuoden loppuun saakka.
Discord-keskustelualustalle kirjaudutaan käyttäjänimellä tai nimimerkillä. Nuoriso-ohjaajien kanssa voi jutella mistä
vain tai kysyä neuvoa koulutehtävissä.

Kirkkoon pian myös paikan päälle
Jyväskylän seurakunnan toimintaa avataan vähitellen kesäkuun alussa.
JONNA AROLA,
SIRPA KOIVISTO teksti
JUHO ALATALO kuva

Jyväskylän seurakunta alkaa avata
toimintaansa asteittain kesäkuun
alussa.
– Toimintaa käynnistetään varovaisella linjalla, sillä elämme edelleen poikkeustilanteessa. Tartuntariski on yhä todellinen ja vakava, kirkkoherra Arto Viitala sanoo.
– Pyrimme pitämään ryhmäkoot pieninä ja huomioimaan kaikessa toiminnassa seurakuntalaisten turvallisuuden kirkon ja hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeissa korostetaan erityisesti turvavälien pitämistä sekä hyvää
käsihygieniaa, Viitala muistuttaa.

Jumalanpalvelukset, joissa seurakuntalaiset voivat olla läsnä,
aloitetaan kaikissa alueseurakunnissa sekä Taulumäen kirkossa kesäkuussa. Ehtoollisen viettoon etsitään turvallisia toteutustapoja. Jumalanpalvelusten suoratoistoja voi
jatkossakin seurata verkossa.
Kirkollisissa toimituksissa huomioidaan uudet ohjeistukset henkilömäärään liittyen. Kasteissa ja vihkimisissä voi kirkoissa olla paikalla
enintään 50 henkilöä. Hautajaisiin
voi kirkoissa tai haudalla siunattaessa osallistua enintään 50 henkilöä.
Hautausmaiden kappeleissa
hautaan siunaamisten osallistujamäärää rajoitetaan siten, että Mäntykankaalla voi paikalla olla yhtä
aikaa enintään 50 henkilöä, Lahjaharjussa, Vanhan hautausmaan ja
Korpilahden kappelissa enintään
25 henkilöä.

Jumalanpalvelukset, joissa seurakuntalaiset voivat olla läsnä, aloitetaan kaikissa alueseurakunnissa sekä
Taulumäen kirkossa kesäkuun alussa. Ehtoollisen viettoon etsitään turvallisia toteutustapoja.

Vesalan riihikirkossa järjestettäviin vihkiäisiin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua enintään 25 sekä
Koivuniemen ja Mutasen kappelissa enintään 20 henkilöä.
Papit eivät pääsääntöisesti osallistu hautaan siunaamisen jälkeiseen muistotilaisuuteen.

taa hyvin huomioon. Vihkivarauksia on kesältä jonkin verran siirretty
myöhempään ajankohtaan, muutamia seuraavalle kesälle. Vihkimisten
määrään tuon 50 henkilön rajan ja
tähän kesään liittyvän yleisen epävarmuuden voi siis arvella selvästi
vaikuttavan, Arto Viitala toteaa.

Jyväskylän seurakunnassa varaudutaan toimittamaan tavanomaista enemmän kasteita. Myös
kastepäivien määrää on lisätty,
koska kevään kastejuhlista monet
on siirretty kesään.
– Kasteiden järjestämistä uudet
ohjeet eivät juurikaan rajoita, mutta tietenkin hygienia ja muu turvallisuus on syytä kotien juhlissakin ot-

Rippileirien osalta muutoksia ei
tehdä aiemmin keväällä päätettyyn
linjaukseen. Leireille kokoonnutaan
kesän sijaan syys- ja joululomien aikaan. Kaikille rippikouluryhmille
järjestetään kuitenkin jo kesällä vähintään yhden päivän kokoontuminen leirikeskuksessa tai muualla.
Seurakunnan nettiperhekerhoja
jatketaan elokuulle asti. Nettiper-

hekerhoja järjestetään tiistaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo
10–11 sekä torstaisin klo 13–14.
Lasten, perheiden ja kouluikäisten toiminta alkaa pienimuotoisena. Koululaisten kesäpäiviä ja
muuta toimintaa, pääosin ulkona,
järjestään alueseurakunnissa kesäkuun alusta lähtien.
Yön yli kestävää leiri- ja retkitoimintaa ei Jyväskylän seurakunnassa järjestetä kesä-elokuussa.
Lehtisaaressa Tuomiojärvellä toimintaa järjestetään rajatusti, pääosin eri ryhmille.
Ohjeet perustuvat tilanteeseen 18.5.
Tiedotamme mahdollisista muutoksista nettisivuillamme.

Vesalan leiriläiset
nukkuvat pian
harjakaton alla

Tänä keväänä seurakunta arvioi
erilaisia rakentamisen toteuttamisja rahoitusvaihtoehtoja ja sai myös
tarjouksen Samla Capital Oy:ltä, joka olisi ollut valmis toteuttamaan

Uskonnollisuus kasvaa vastoin yleisiä näkemyksiä, kirkkohallituksen lähetysteologi Jukka Kääriäinen kertoo.
SIRPA KOIVISTO teksti
JOYCE VAN DE VEEN,
SUOMEN LÄHETYSSEURA kuva

sen lähetysteologi Jukka Kääriäinen kertoo.
Maailman väkiluvusta kristittyjä
on tällä hetkellä noin kolmannes,
liki 2,52 miljardia, joista kaksi kolmasosaa asuu globaalissa etelässä.
– Sekä kristittyjen osuus maailmanväestöstä (35%) sekä globaalin etelän osuus kristityistä (77%)
kasvavat vuoteen 2050 mennessä,
Kääriäinen toteaa.

Uskonnollisuus kasvaa vastoin
yleisiä näkemyksiä. Maailman väestöstä lähes 90 prosenttia tunnustaa jotakin uskontoa.

Maailman uskonnot ja katsomukset 2020
rakennushankkeen ja vuokraamaan
leiritilat seurakunnalle 30 vuodeksi.
Vesalan hankesuunnitelma sekä sen toteuttaminen seurakunnan omana rakennushankkeena
lähtevät tiedoksi kirkkovaltuustolle. Hankkeen rahoittamiseksi myös
pyydetään lainatarjoukset, kuitenkin siten, että varsinaiset lainapäätökset tuodaan myöhemmin erikseen päätettäväksi.

Myös Lehtisaareen suunnitellaan
päärakennusta, uutta punaista tupaa. Tosin uusi tupa on noin kol-

s Vesalaan rakennetaan
uusi päärakennus, kaksi
majoitusrakennusta ja
keittiö- ja ruokailutilat.
Lehtisaareen kaavaillaan uutta päärakennusta, joka olisi kooltaan
alle sata neliötä.

s

Odotetut rakennushankkeet Jyväskylän seurakunnassa ovat ottaneet
askeleen eteenpäin. Vesalan leirikeskuksen päärakennus on päätetty toteuttaa seurakunnan omana
rakennushankkeena ja ensimmäiset havainnekuvat uusista tiloista
ovat nyt nähtävillä.
Ensimmäisten leiriläisten odotetaan pääsevän uusiin tiloihin loppuvuodesta 2022. Erityisesti rippileiriläisille tuttu leirikeskus sijaitsee

Jyväskylän Vesangassa.
Lähes seitsemän miljoonan euron
hankkeessa Vesalaan rakennetaan
uusi päärakennus, kaksi majoitusrakennusta ja keittiö- ja ruokailutilat.
Vanhat rakennukset puretaan majoitusrakennus Rysää ja riihikirkkoa
lukuun ottamatta. Päätös rakentamisesta tehtiin viime kesäkuussa.

Kristinusko leviää
globaalissa etelässä
Vaikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee,
maailmalla kristinusko voi hyvin ja
kasvaa. Erityisen nopeaa ja vahvaa
kasvu on globaalissa etelässä eli
Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
– Kristinusko kasvaa, ei pelkästään korkean syntyvyyden takia
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa,
vaan myös kääntymysten kautta,
erityisesti Aasiassa, kirkkohallituk-

Myös Jyväskylän Lehtisaareen suunnitellaan
uutta päärakennusta vuonna 2016
tulipalossa tuhoutuneen paikalle.
JONNA AROLA teksti
ARK KANTONEN OY piirrokset

Angolan evankelisluterilainen
kirkko on laajentunut lähes joka
maakuntaan ja kirkon jäsenmäärä
kasvaa. Suomen Lähetysseura
edistää kirkon kasvua ja lukutaidon vahvistumista tukemalla
Raamatun kääntämistä useille
vähemmistökielille.

manneksen entistä, lasten tulitikkuleikkien seurauksena tuhoutunutta rakennusta pienempi, pintaalaltaan enintään sata neliötä. Uusi kesäkoti myös vaatii kaupungilta

poikkeusluvan, ja prosessiin on varattava aikaa pari vuotta.
Lehtisaaren suunnitelmat etenevät seuraavaksi kirkkoneuvoston
puitaviksi.

– Esimerkiksi Kiinassa kristinusko
kasvaa nopeimmin varsinkin korkeasti koulutettujen ihmisten keskuudessa, Kääriäinen huomauttaa.
Aasiassa uskonnollisuus monipuolistuu, mutta samanaikaisesti uskonnollinen monimuotoisuus
vähenee Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa kristinuskon ja islamin
vahvan kasvun takia.
Kristittyjen ja muslimien osuus
maailman väkiluvusta kasvaa seuraavien kolmen vuosikymmenen
aikana yli 60 prosenttiin.
– Kristinuskon ja islamin vahva
kasvu muokkaa politiikkaa ja päätöksentekoa. Poliittisesti keskeinen
kysymys on, miten kristinuskon ja
islamin rauhallinen yhteiselo saadaan toimimaan. On todella tärkeää, että päättäjillä on uskonnollista lukutaitoa, Kääriäinen sanoo.

Tarve evankelioivalle lähetystyölle siellä, missä ei vielä ole kristillistä yhteisöä tai vakiintunutta
kirkkoa, on Kääriäisen mukaan
suuri. Yli kaksi miljardia ihmistä
ei ole vielä kohdannut kristinuskoa. Heistä suurin osa on muslimeja, hinduja ja buddhalaisia.
Maat, joissa on eniten kristittyjä, ovat myös suurimpia lähetystyön kohteita.
– Vaikka lähetystyötä tehdään
tänään kaikkialta kaikkialle, kris-

tillinen lähetystyö painottuu edelleen suhteettoman paljon kristillisiin maihin.
Maista, jotka lähettävät eniten
pitkäaikaisia lähetystyöntekijöitä,
neljä viidestä – Brasilia, Etelä-Korea, Filippiinit ja Nigeria – edustaa
globaalia etelää.
– Esimerkiksi väkilukuun suhteutettuna Bangladeshissa, Turkissa ja Iranissa on erittäin vähän lähetystyöntekijöitä. Tarve on suuri,
mutta lähtijöitä vähän.

Maat, joissa on
”eniten
kristittyjä,

ovat myös suurimpia
lähetystyön kohteita.
Jukka Kääriäinen aloitti kirkkohallituksen lähetysteologina viime
vuoden alussa. Sitä ennen hän toimi seitsemän vuotta systemaattisen teologian apulaisprofessorina
Taiwanin Hsinchussa, jossa Kääriäinen on myös syntynyt.
Millaisena kristinusko näyttäytyy Taiwanissa?
– Elävänä, yhteisöllisenä, yhteisten taakkojen jakamisena ja kantamisena, ihmisten koko elämää läpileikkaavana, Kääriäinen kuvailee.
Sellaista kristillisyyttä Kääriäinen

kaipaisi enemmän myös meille.
– Kirkot, joilla on elävä lähetysnäky ja visio, ovat niitä, jotka kasvavat, olivatpa ne sitten lännessä
tai etelässä. Sellaiset kirkot voivat
hyvin, kasvavat ja vaikuttavat yhteiskunnassa, Kääriäinen pohtii.
– Lähetys on seurakunnan perustehtävä ja missio. Seurakunnissa, jotka ottavat tämän todesta, tekevät julistustyötä, diakoniaa ja kokonaisvaltaista lähetystyötä omassa paikassaan, eroamistrendi vähenee.
Kääriäisen mukaan tämän ajan
globaali kirkko leviää ja kasvaa yhteisöjensä ja yhteisöllisyyden kautta.
– Voisiko kirkkomme tulevaisuus olla aito, monikulttuurinen
”yhteisöjen yhteisö”, jossa erilaiset
toimijat, taidot ja hengelliset lahjat ovat elintärkeitä kirkon elämälle? Kääriäinen kysyy.

Lähteet:
”World Christianity and Mission
2020: Ongoing Shift to the Global
South”. Julkaistu International Bulletin of Mission Research -lehdessä
tammikuussa 2020.
Jukka Kääriäisen artikkeli: ”Kristinusko painottuu yhä enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle 2020”.
Grafiikka: Vesa Häkkinen, KLK, muokattu tilastoista artikkelista ”World
Christianity and Mission 2020”.
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52 m
täynnä
rakkautta
2

Oliver Raudseppin vanhemmat Annika Forsman ja
Raido Raudsepp pohtivat syyshäitä, mutta
koronaepidemian takia suunnitelmat ovat vielä
avoinna. ”Kyllähän me tästä selviämme, ja häät
voidaan pitää myös ensi vuonna”, sanoo Raudsepp.

Annika Forsmanin ja Raido Raudseppin
ensimmäinen lapsi syntyi tammikuussa.
Sitten maailma muuttui.
ELINA MANNINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

– Olen aina halunnut olla äiti, toteaa Annika Forsman, tyytyväisesti tuhiseva pieni
Oliver Raudsepp sylissään.
– Ajattelin aina myös, että haluan olla
nuori äiti, ja juuri siksi oli niin ihanaa tietää
raskaudesta viime kesänä. Huomasin olevani tosi kiitollinen siitä, että voin ylipäänsä
saada lapsia ja tulla äidiksi.
Forsmanin ja avopuoliso Raido Raudseppin pieni poikavauva syntyi tammikuussa,
kun Suomessa vielä päiviteltiin vähälumista talvea ja maailmalla Australian massiivisia maastopaloja. Tuoreet vanhemmat kuulivat uutisen lapsensa sydänviasta.
– Meillä oli vähän erilainen alku, kun vauvalle piti tehdä heti sydänleikkaus Helsingissä. Mutta muuten kaikki on mennyt todella
hyvin, kertoo Forsman tyynesti.

– Ihana, rakas, rauhallinen mutta luonteikas, temperamenttia löytyy, kuvailevat
vanhemmat uutta tulokasta. Dramaattisen alun jälkeen pieni perhe elää nyt taval-

lista perusarkea Keljossa: Forsman on kotona vauvan kanssa, Raudsepp tekee päivisin
töitä kuorma-auton kuljettajana.
– Tai tietysti nyt koronatilanteen takia
näemme lähinnä minun ja Raidon perheitä,
kavereita harvemmin. Eikä hirveästi liikuta
kaupungilla tai missään muuallakaan, tehdään vain pieniä ulkolenkkejä ja ollaan sisällä, tarkentaa Forsman.

”

Haluaisin olla
äiti, joka huolehtii,
rakastaa ja laittaa
lapsen edun
etusijalle.
Suurimman osan elämästään kohdun
lämpimässä hämäryydessä viettäneellä
vauvalla ei vielä varsinaista rutiinia olekaan,
mutta pienen ihmisen uudenlaiseen arkeen
kuuluvat tällä hetkellä ainakin maito, leikki,

nokostelu, musiikki sekä vanhempien ja sukulaisten sylit.
– Perusjuttuja, mutta aikataulu vaihtelee
päivästä toiseen, Forsman kertoo.

Sukulaisten ja kummien syliin pieni Oliver
pääsee myös kesäkuun puolivälissä pidettävässä kastejuhlassaan.
– Suunnittelimme juhlaa jo maaliskuulle,
mutta sitten korona alkoi jyllätä ja kokoontumisia rajoitettiin. Meille oli tärkeää, että
molempien perheet pääsevät todistamaan
kastetta, joten päätimme kastaa vauvan vasta kun rajoitukset poistuvat, sanoo Forsman.
Kesäkuun alusta lähtien hallitus sallii 50
hengen kokoontumiset ja nyt Oliver Alexander Raudseppin kastetilaisuuteen mahtuvat
mukaan kaikki läheisimmät: Forsmanin vanhemmat ja yksitoista sisarusta, Raudseppin
kaksoisveli ja isä puolisoineen sekä Porista
juhlaan saapuva ystäväpariskunta.
– Ensin kaste, sitten pari laulua, ja lopuksi
syödään hyvin. Haluaisin pitää juhlat omassa kodissa, mutta meillä on vain viisikymmentäkaksi neliötä ja iso parveke. Katsotaan nyt, tuumailee Forsman rennosti.

Vanhoillislestadiolaisesta suurperheestä
tuleva Forsman tuntee luterilaiset kasteperinteet kuin omat taskunsa, mutta lapsena
Virossa asunut Raudsepp kävi itse kasteella
ja liittyi kirkkoon vasta viime marraskuussa.

Että olisin
”sellainen
isä, jota

poika voi arvostaa,
mutta näyttää myös
ylpeästi kavereille.
– Suurin syy oli se, että haluan mennä kirkossa naimisiin. Mutta olen aina ollut myös
kiinnostunut kristinuskosta. Minulla ei ole
juuri minkäänlaista uskonnollista taustaa,
ja aikuisrippikoulussa sai uusia näkökulmia
ja vastauksia moniin kysymyksiin, Raudsepp
kertoo.
Lapsena kastetulle Forsmanille myös oman
lapsen kastaminen on aina ollut selvä juttu.

– Kyllä se minulle on tärkeää, vaikken näitä uskonasioita osaakaan sen tarkemmin selittää. Toki lapseni saavat sitten vanhempina päättää, mihin ikinä haluavatkaan kuulua.
Samoilla linjoilla on Raudsepp.
– Vaikka en itse varsinaisesti usko, haluan että lapseni saa mahdollisimman paljon
tietoa asiasta. Lopulta suhde uskoon on hänen oma asiansa, mutta en näe mitään syytä, miksei häntä kastettaisi.

Keskelle epävarmaa maailmaa syntyneen pienen Oliver Raudseppin elämänpiirin muodostaa vielä hyvän aikaa ensisijaisesti oma perhe, isä ja äiti. Ei huolta siis, Oliver!
– Haluaisin olla äiti, joka huolehtii, rakastaa ja laittaa lapsen edun etusijalle. Koen
perheen suurena rikkautena, pohtii Forsman.
Raudsepp puolestaan toivoo, että Oliver
voisi kasvaessaan pitää häntä parhaana kaverina, jolle voi puhua aivan kaikesta.
– Että olisin sellainen isä, jota poika voi
arvostaa, mutta näyttää myös ylpeästi kavereille, että tässä on minun isäni.

Kasteen merkitys säilyy
ELINA MANNINEN teksti

Kun Suomen hallitus toukokuun alussa ilmoitti lieventävänsä koronaepidemiaan liittyviä kokoontumisrajoituksia, alkoi
kirkkoherranviraston puhelin soida.
– Viidenkymmenen henkilön kokoontumiset sallitaan 1.6. alkaen, ja muun muassa kastevarauksia onkin tullut nyt huomattavasti enemmän kuin aiemmin keväällä, kertoo pastori Heli Ahonen Jyväskylän seurakunnasta.
Seurakunnassa on varauduttu siihen, että lapsia kastetaan paljon erityisesti alkukesästä.
– Haluamme että kaikki perheet, jotka ovat joutuneet siirtämään kastejuhlaansa, saavat sen toteutettua mahdollisimman nopeasti. Pappeja on varattu kastevuoroihin tavallista enemmän, ja kesäkuussa kasteita voidaan toimittaa myös
lauantaisin.

Vaikka rajoitukset hellittävät, seurakunnassa noudatetaan edelleen voimassaolevia ohjeita ja huolehditaan hyvin turvallisuudesta, Ahonen vakuuttaa.

västä käsihygieniasta sekä välttää kättelyä
ja muuta fyysistä kontaktia. Kohdataan
toisiamme muulla tavalla lämpimästi, toivoo Ahonen.

”

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta
hän iloitsee seurakunnan uusista jäsenistä.
– Kasteella on pitkät perinteet ja monia
merkityksiä. Se voi olla aivan pienimuotoinen tapahtuma, tai suurempi perheen, ystävien ja sukupolvien juhla, jossa otetaan
rakkaudella vastaan uutta perheenjäsentä.
Kasteen syvin merkitys toteutuu riippumatta juhlan puitteista, Ahonen uskoo.
– Kasteessa lapsi liitetään seurakuntaan
ja uskotaan hänet hyvän, armollisen Jumalan suojaan. Vanhemmat saavat kokea, että lapsi ei ole ainoastaan heidän varassaan,
vaan häntä kantavat myös ihmistä suuremmat käsivarret. Siinä on mielestäni syy,
miksi kaste kannattaa ja on merkityksellinen ajasta aikaan.

Kasteella on
pitkät perinteet ja
monia merkityksiä.
Useimmissa kirkkotiloissa on voimassa
viidenkymmenen henkilön maksimiosallistujamäärä. Joissain seurakunnan pienemmissä tiloissa, kuten Vesalan Riihikirkossa, sallittu osallistujamäärä on vielä suppeampi. Kastetilaisuuden valmistelu yhdessä papin kanssa tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse tai muita sähköisiä kanavia hyödyntäen.
– Edelleen on myös syytä huolehtia hy-
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MIKKO VÄHÄNIITTY

Koronaaika nosti
perusasiat
valokeilaan

PAPPI RIKU BUCHT, 43
1. Hyvän elämän voi ymmärtää monella tavalla, mutta vastaan tärkeimmällä: hyvän
elämän löytää toisiin sitoutuvan rakkauden kautta. Se, jolla riittää rakkautta toisille, elää hyvän elämän, vaikka tuntisi itsensä pieneksi tai mitättömäksi. Se, jonka rakkaus riittää vain itselle, elää kylmän elämän,
vaikka luulisi itsestään suuria. Hyvä elämä ei
siis ole minulle sisäinen tuntemus, vaan liittyy siihen, mitä ihmisen elämästä ympärille aiheutuu.
2. Ei paljon, mutta ihmissuhteiden ja kohtaamisen merkityksen ymmärtää vielä paremmin, kun niistä joutuu tinkimään. Lenkkeilyn ja luonnon merkitys on korostunut,
ja lasten harrastusten ollessa tauolla ainainen kiire on aavistuksen helpottanut. Mietin elämän rajallisuutta papin työn kautta muulloinkin kuin korona-aikaan. Hautajaiskodeissa käynti muistuttaa, että sopu itsensä, toisten ihmisten, luonnon ja Jumalan
kanssa on jo paljon.
3. Ihminen on itse huono arvioimaan elämänsä hyvyyttä. Olen pyrkinyt kantamaan
sen, mitä on vastuullani, mutta onnistumisesta en tiedä. Rakensin tyttärelleni majan
lomaviikolla ja yritän auttaa tukalassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaperhettä.
Jälkimmäinen on tärkeä asia, mutta keinot
ovat vähissä.

Poikkeuksellinen aika saa monen
pohtimaan, mitä hyvä elämä on. Kysyimme
eri aloja edustavilta jyväskyläläisiltä, mitä
hyvä elämä heille tarkoittaa, onko korona
ravistellut tätä käsitystä ja kuinka he
toteuttavat hyvää elämää nyt.
Näitä asioita kysyimme:
1. Mitä hyvä elämä tarkoittaa sinulle?
2. Onko koronaviruspandemia muuttanut käsitystäsi hyvästä
elämästä? Jos, niin miten?
3. Miten sinä toteutat hyvää elämää käytännössä tänä
poikkeuksellisena aikana?
SAILA AARNIO teksti
Kuvat ovat haastateltavien itse ottamia tai toimittamia

RAIJA PEKKARINEN

KIRJAILIJA MARKKU ROPPONEN, 65
1. Täytyy yrittää olla sovussa ja tasapainossa itsensä kanssa, mitä se nyt missäkin elämäntilanteessa tarkoittaa. Hyvä elämä on hiljaisuutta, pysäyttävä lause kirjasta, taitoa
pitää päivässä edes pieni tauko aiheesta ”minä”. Niitä pysäyttäviä lauseita löytyy muuten Claes Anderssonin kirjasta Seuraavaksi Jätkäsaari.
2. Epidemia ei ole muuttanut käsitystäni hyvästä elämästä, luulen. Ilmastonmuutos saa
sekunnin hengähdystauon, ehkä jokin luontokappale jossakin saa elää tuon sekunnin
hyvää elämää. Sitten taas mennään täyttä höyryä.
3. Hengittelen metsäilmaa koiralenkillä, tuen istuvaa hallitusta sen ponnisteluissa ja
soittelen kavereille.
NEA-MARI NEZIRI

PIKAJUOKSIJA NOORALOTTA NEZIRI, 27
1. Hyvä elämä tarkoittaa minulle sitä, että teen asioita, joista nautin ja saan olla läheisten ihmisten ympäröimänä. Perhe on minulle ykkösasia ja haluan olla perheeni elämässä mukana
mahdollisimman paljon. Tällä hetkellä myös kilpaurheilu tuo erityistä sisältöä elämääni. Siinä pääsen aidosti toteuttamaan itseäni!
2. Koronavirusepidemia on auttanut ymmärtämään paremmin hitaamman elämän tärkeyden! Olen tehnyt kyllä paljon töitä etänä yhteistyökumppaneiden kanssa ja harjoitellut aitajuoksua, mutta muuten elämä on hieman rauhallisempaa. Luulen, että nykyaikana rauhan
merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa.
3. Pidän etänä yhteyttä perheenjäseniini. Pyrin olemaan mahdollisimman hyvin karanteenissa, jotta en vahingossa levittäisi tautia varsinkaan riskiryhmäläisiin. Olen myös koittanut
piristää ihmisiä erilaisilla somen kautta toteutetuilla jutuilla.

LYÖMÄSOITTAJA JUNE BINNIE, 36
1. Se tarkoittaa elämää, jossa on paljon rakkautta ja musiikkia! Myös terveys, onnellisuus
ja uskonto ovat minulle hyvin tärkeitä. Olen tykännyt käydä englanninkielisissä jumalanpalveluksissa Vanhassa pappilassa. Toivotaan, että näitä tilaisuuksia päästään pian taas
järjestämään. Vinkkinä muuten, että sinne mahtuisi lisää porukkaa mukaan!
2. Muusikkona koronavirusepidemia pelottaa minua taloudellisesti, koska konsertit jouduttiin perumaan. Minulle ja soittajakollegoilleni on kuitenkin tärkeää tarjota kuulijoille konsertteja ja instrumenttiemme esittelyjä
GARY LITTLER
Jyväskylä Sinfonian Youtube-kanavalla ja Facebook-sivulla. Näiden avulla haluamme viihdyttää ja tuoda iloa ihmisille heidän koteihinsa.
3. Täytyy pitää mielessä, mikä on tärkeää näinä aikoina. Olen kiitollinen siitä, että minä ja
läheiseni olemme pysyneet terveinä. Odotan
kovasti, että pääsen pian kotimaahani Skotlantiin tapaamaan heitä. Toivo tästä ja musiikkivideoiden tekeminen auttavat minua
jaksamaan.

Hyvä elämä
”tarkoittaa
sitä,

että oma elämä on
mielekästä. Pitää
olla läheisiä ihmisiä
ja tekemistä, josta
tykkää.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN
MAURI PEKKARINEN, 72
1. Se on terveyttä läheisille ja itselle. Se on
mahdollisuutta olla läheisten kanssa, saada
tehdä haluamaansa ja arvostamaansa isänmaan ja pienen pieneltä osalta koko maailman hyväksi.
2. Kaksi havaintoa:
a) Olen saanut olla kahdestaan Raijan kanssa monta viikkoa, töitä tehden etänä, mutta
myös liikkuen ja pohtien koko yhteisen elämämme kaarta ja muutoinkin syvällisiä asioita. Meillä ei ole koskaan ollut yli 47 yhteisen vuoden aikana vastaavaa mahdollisuutta. Näin hyvä, vaikka lapsia onkin ikävä.
b) Olen tullut vakuuttuneeksi, että pienyhteisöt, lähiruoka, lyhyemmät tuotanto- ja
jakeluketjut, digitalisaatio, ekologisesti kestävä, hajautetumpi yhteiskunta sekä henkiset/hengelliset arvot vahvistuvat.
3. Tekemällä töitä Oittilan talollamme. Liikkuen paljon ulkona Raijan kanssa. Pidämme
myös perheen kanssa (21 henkilöä) yhteyttä videolla sunnuntaisin, pienemmissä porukoissa joka päivä

TUTKIJATOHTORI
TIIA KEKÄLÄINEN, 28
1. Ennen kaikkea hyvää arkea, jossa voi toteuttaa itselle tärkeitä asioita. Hyvään elämään kuuluu esimerkiksi terveys, läheiset ihmissuhteet, työ ja harrastukset.
2. Ei ole muuttanut käsitystä, mutta on saanut ymmärtämään, että monet arkipäiväiset hyvään elämään kuuluvat asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Näihin kuuluvat monet harrastukset ja läheisten tapaaminen. Poikkeustilanne on antanut myös uusia mittasuhteita asioille. Meillä piti olla toukokuussa häät, ja
kaikki järjestelyt olivat kutakuinkin tehty, mutta juhlat jouduttiin perumaan. Odotin häitä kovasti, mutta
loppujen lopuksi niiden siirtäminen tuntuu aika mitättömältä murheelta.
3. Pyrin elämään mahdollisimman omannäköistä arkea hieman muokattuna versiona. Työt sujuvat etänä ja harrastuksista ohjattu liikunta on vaihtunut kotitreeniin ja ulkoiluun. Läheisten kanssa on soiteltu ja
viestitelty, perhekahveja ja illanistujaisia on pidetty videoyhteyden avulla. Olen kyllä aina viihtynyt kotona
puolison ja kissan kanssa, joten nyt kotoilulle on runsaasti aikaa.

ABITURIENTTI
INKERI VASKONEN, 19
1. Hyvä elämä tarkoittaa sitä, että oma elämä on mielekästä. Pitää olla läheisiä ihmisiä
ja tekemistä, josta tykkää. Myös perusasiat,
kuten terveys ja turvallisuus vaikuttavat hyvään elämään.
2. Korona ei ole vaikuttanut käsitykseeni
mitenkään erityisesti. Muistaa kyllä taas arvostaa kavereiden näkemistä ja sitä, että on
tanssitreenejä, esityksiä ja kaikenlaisia tapahtumia.
3. Pidän yhteyttä ystäviin videopuheluilla, ja online-tanssitunnit tuovat tekemistä.
Onneksi teknologia mahdollistaa nuo. Se ei
kuitenkaan ole sama kuin että näkisi kavereita oikeasti tai voisi treenata yhdessä, joten toivon, että asiat palautuisivat normaaliksi pian.
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Tapahtumat
Jumalanpalvelukset 1.6. asti vain verkossa. Kesäkuun alusta lähtien jumalanpalveluksiin on mahdollisuus osallistua myös kirkoissa.

HUHTASUO

Sanajumalanpalvelus suorana verkossa su 24.5. klo 10 Kipinästä, Pikkarainen, Penttinen, Asikainen. Katsottavissa seurakunnan nettisivuilla,
Henki & elämän Youtube-kanavalla ja
Keskisuomalaisen verkkosivuilla.

KAUPUNGINKIRKKO

Päivärukous verkossa to 28.5. klo
13. Katsottavissa seurakunnan nettisivuilla ja Kaupunginkirkon Youtubekanavalla.
Sanajumalanpalvelus verkossa su
31.5. klo 10, Watia, Niiles-Hautanen,
Hassinen, Koskinen, Laasonen, Lintunen, Penttinen, Valtasaari. Katsottavissa Kaupunginkirkon Youtube-kanavalla.
Viikkomessu to 4.6. klo 13 Kaupunginkirkko.

KELTINMÄKI

Kesäkauden aloitus ma 1.6. Tule laulamaan kanssamme Suvivirttä: klo 10

Kortepohja Pehtorinhoivan piha; klo
12 Keltinmäen kirkon sisäpiha; klo 14
Kypärämäki Saihokatu 4:n piha; klo 16
Kuohun kylätalon piha.
Pihapelit alakoululaisille to 4.6. klo
12–14 kirkko. Pieni välipala. Tied. 050
412 1514.
Koululaisten leiri 5.–7.8. Koivuniemen leirikesku, 7–10-vuotiaille. Ilm.
4.–31.5. jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret/kouluikaiset. Tied. 050 412 1514.

Sanajumalanpalvelus verkossa su
31.5. klo 11, Ruusukallio, Bucht, Solismaa, Väisänen.
Katsottavissa Kuokkalan kirkon Facebook-sivulla.
Elämässä eteenpäin -ryhmäläiset olkaa yhteydessä diakoniatyöntekijöihin yhteisen tapaamisen sopimiseksi.
Köpöttäjät kokoontuu syyskuussa,
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

KORPILAHDEN KIRKKO

Sanajumalanpalvelus verkossa su
24.5. klo 10, Palola, Hautalahti, Asikainen.
Sanajumalanpalvelus verkossa su
31.5. klo 10, Laine, Hautalahti, Ruhanen.
Katsottavissa Palokan aluesrk:n Youtube-kanavalla.

Sanajumalanpalvelus verkossa su
24.5. klo 10, Koivisto, Tiusanen.
Sanajumalanpalvelus verkossa su
31.5. klo 16 kirkko. Karasti, Laiho.
Kuunneltavissa jyvaskylanseurakunta.
fi/korpilahden-alueseurakunta.
Väärtipalaveri ti 2.6. klo 17 srk-talo.
Tied. Tuula 050 557 9008.

KORTEPOHJAN SRK-KESKUS

Kesätorstain viikkomessu to 4.6. klo
12, Ridanpää, Nieminen.

KUOKKALAN KIRKKO

Sanajumalanpalvelus verkossa su
24.5. klo 11, Mäkinen, Grönholm,
Lampinen.

PALOKAN KIRKKO

SÄYNÄTSALON KIRKKO

P5 eli Piipahda Pappilan Pihalle Päivälenkkisi Piristykseksi! (Pappilantie 6).
Pientä tekemistä, lukemista ja hiljentymistäkin omatoimilenkkien iloksi.
Seuraa ilmoitteluamme kesäajan toiminnasta. Tulemme aloittelemaan
pienimuotoista ryhmätoimintaa tulevan ohjeistuksen sallimissa rajoissa.
Tied. 050 598 0951.

a
Kesätoiminta
HUHTASUO

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

KESKUSTA

Lasten pihapuuhat:
Vanhan pappilan pihalla ti 2.6., 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
3–6-vuotiaille ma 1.6., 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
5–8-vuotiaille to 4.6., 11.6. ja 18.6. klo
9.30–11.30. Ilm edellispäivään klo 16
mennessä 050 595 3948. Lapsen tulee osata hoitaa itsenäisesti vessassa
käynnit. Max 4 lasta kerrallaan.

TIKKAKOSKEN KIRKKO

Sanajumalanpalvelus verkossa su
24.5. klo 10, Partanen, Vallipuro, Piilonen.
Iltamusiikkia verkossa ke 27.5. klo 19.
Raamatun äärellä verkossa to 28.5.
klo 19. 2. Pietarin kirje, Partanen.
Sanajumalanpalvelus verkossa su
31.5. klo 10, Vallipuro, Piilonen.
Verkkolähetykset ovat katsottavissa Tikkakosken aluesrk:n Facebooksivulla.
Suvisia virsiä ma 1.6. klo 14 Tikkakosken torilla.
Kesäpäivä ulkona kirkolla ke 3.6. klo
9–12.

VAAJAKOSKEN KIRKKO

Muksumuusikoiden Safari-konsertti la 23.5. klo 14. Katsottavissa seurakunnan nettisivuilla ja Vaajakosken
aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Livekirkkokahvit su klo 11 Vaajakosken aluesrk:n Facebook-sivulla.
Jumalanpalvelus suorana verkossa su 31.5. klo 10 kirkko, Karjalainen,
Reingoldt, Modinos, Rikalainen. Katsottavissa seurakunnan verkkosivuilla
ja Henki & elämän Youtube-kanavalla.
Kirkonpenkki ke klo 10–12 Vaajalan

pihassa; to 28.5. klo 12–14 kirjaston
edustalla; pe 29.5. klo 14–16. kirkon
pihassa. Voit tulla tapaamaan alueseurakunnan työntekijöitä.

YHTEISET:

KohtaamisPaikka
NettiKirkko su klo 17 Youtube-kanavalla KohtaamisPaikka Jyväskylä.
www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä /
Instagram @ kohtaamispaikka

KRISTILLISET JÄRJESTÖT:

Herättäjä-Yhdistys
Verkkoseurat www.facebook.com/
herattaja torstaisin klo 19.
www.h-y.fi/verkkoseurat
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, (014)
620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keskisuomi.sekl.fi.
Katso Keski-Suomen Kansanlähetyksen toiminta nettisivuilta ja sosiaalisessa mediassa. Breikki joka tiistai netissä.

		
änkaari

Eläm

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 5 perhettä, pääosin ulkona, omat eväät.
Ilm. saman viikon ma klo 9 alkaen
tekstiviestillä 050 401 2793

VAAJAKOSKI

Leikkipesä 3–6-vuotiaille ti 9.6., to
11.6. klo 9–12, Vaajakosken kirkko.
Max 8 lasta.
Perheiden kesäpesä pe 5.6. ja 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.

PALOKKA

Perheiden kesäpäivä klo 9–12. Toimintaa ulkona, omat eväät.

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

9.6. Jokelan pappilan ympäristö (Rovastintie 8)
10.6. Mannilan toimintapuisto (Tiilitie 2)
11.6. Luhtisen puisto (Luhtisentie 7)

TIKKAKOSKI

Kesäpäivä kirkolla klo 9–12 (Kirkkokatu 18) 3.6., 10.6. ja 17.6.
Toimintaa perheille ulkona, omat
eväät.

KOULUIKÄISTEN
PÄIVÄLEIRIT

Vaajakosken kirkolla klo 9–15: ma
1.6., ke 3.6., ti 16.6. ja pe 18.6.
Polttiksella Kuokkalassa klo 9–15: ti
2.6., to 4.6., 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

KASTETUT
Linda Kerttu Loviisa Eskelinen
Inna Joanna Huotari
Venla Maria Huovinen
Neili Liisa Maria Kangas
Eetu Tapio Korpela
Petja William Kuronen
Vilho Olavi Lepistö
Kiira Sofia Valkeajärvi
Joanna Maria Aleksandra Viitala
KUULUTETUT
Joni Juho Parpala ja
Jenna Eveliina Oksanen
Arttu Olavi Varis ja
Minna Maria Kainulainen
Tuomas Anton Murashew ja
Helvi Maritta Emilia Markkanen
KUOLLEET
Veikko Oskari Mäkinen 97 v
Kerttu Ester Mattila 94 v
Suoma Saarinen 93 v
Jenny Mirjam Veijanen 93 v
Toini Ester Leinonen 92 v
Esko Anselm Hänninen 91 v
Eero Martti Neuvonen 91 v
Aune Tuulikki Saero 91 v
Anna Irene Lasanen 89 v
Aini Kaarina Auvinen 88 v

Kaino Marjatta Järvinen 86 v
Heimo Eino Raskinen 87 v
Elvi Helena Tikkanen 87 v
Pirkko Maria Tarvainen 85 v
Airi Helena Hyvönen 84 v
Matti Ilmari Louhi 83 v
Raimo Hemminki Pyrhönen 83 v
Erkki Johannes Sippula 83 v
Oili Anita Eskelinen 82 v
Aimo Alvar Hartikainen 82 v
Tapio Armas Markkunen 81 v
Eino Mäkiharju 80 v
Pentti Olavi Pellinen 80 v
Helena Kaarina Myllymäki 78 v
Raija Marjatta Kuorttinen 76 v
Erkki Antero Vuorela 75 v
Aila Marjatta Nurmi 75 v
Heikki Johannes Häkkinen 73 v
Kari Olavi Pönkkö 72 v
Leena Annikki Rimpi 70 v
Vesa Tauno Uolevi Vilén 70 v
Mauno Antero Ahola 69 v
Tapio Juhani Lamberg 68 v
Tarmo Ilmari Järvenpää 67 v
Erkki Juhani Määttä 67 v
Olli-Pekka Huovari 66 v
Raija Sinikka Henell 60 v
Markus Sakari Rekola 48 v
Krister Olavi Wägar 30 v

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille
hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
Psalmi 23: 1–2

ILMOITUS HAUTAOIKEUDEN PÄÄTTYMISESTÄ
Seuraavien määräajaksi luovutettujen
hautojen hautaoikeus on päättynyt
31.12.2019. Hautojen hautaoikeuden
haltijoitaei ole tavoitettu kirjeitse.
Haudoille on laitettu asiasta tiedotteet keväällä 2020.
VANHA HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
06
01
03
08
01
14
08
04
34
08
05
19, 60
08
06
51
08
07
60
09
02
07
27
03
07
27
04
08
29
03
17
MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
11
02
59
12
01
12, 27
12
05
19, 55
12
09
45
13
12
86
13
40
88
15
04
11
31
01
29
31
04
02
34
02
29
34
10
05, 14
38
02
19, 28
38
05
23
39
02
09, 12
39
03
08, 09, 11, 12
39
04
13
39
05
14, 15
39
06
14, 15, 21
39
07
20, 21, 26
39
08
15, 16, 20
39
09
22
41
04
04
42
04
06
42
05
08, 11
42
07
29
42
08
31, 32, 38
LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
10
C
07, 30
10
F
07, 33, 41
10
G
03, 04, 41
10
H
03, 16
10
I
22
10
L
28
11
D
02
12
D
08
12
F
01
12
I
05
13
C
02
13
D
06, 10, 18
13
E
01, 08
13
F
02
13
G
10
13
K
25
13
L
22, 26, 29
14
C
03
14
L
19
14
O
28, 29, 32
15
C
03
15
F
18
17
M
71, 73
18c
C
05
18c
D
11, 12, 14
18c
E
09
18d
B
29
18d
F
09, 11, 20
18d
G
13
18d
H
06, 08, 19, 20
18d
J
15
18d
K
13, 16

18d
19b
19b
19d
19d
19d
19d
19d
1a
1b
1b
21
22
24
24
24
24
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9

L
A
F
B
C
D
E
G
S
C
M
B
E
E
F
N
T
D
E
F
H
I
O
S
A
B
E
N
P
U
G
H
I
M
V
Ö
D
E
G
L
G
L
M
A
G
K
C
D
F
B
C
D
E
H

10, 13, 14, 19, 20, 21
09, 25
09
02, 03, 05, 06, 09, 12
01, 03, 08, 09
02, 03
01, 02
10
22
01
12
33
01
09
02
13
14
17, 54
02
01
09
13, 28
38
19
25
42
42
08
12a, 16
41
37
19, 22
45
20
16
21
02
06
05
04
22, 23, 24
31
01
40
26, 38
10
01
17
22
34
06
34
35
28

SÄYNÄTSALON HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
01
07
1454
01
08
1495
02
01
0017
02
10
0377
02
13
0501, 0508, 0529,
		5032a
04
07
2117
04
13
2385
		
KORPILAHDEN HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
01
06
39
01
11
40
03
04
08
03
07
38
03
11
13
03
14
03
03
17
41
04
01
267
05
01
16, 312
07
13
38, 46
07
15
12
07
20
44
08
14
28

TIKKAKOSKEN HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
01
01
12, 16
01
02
09
02
09
05
09
11
12, 17
Seuraavat määräajaksi luovutetut
haudat ovat palautuneet seurakunnan
hallintaan. Hautaoikeus on päättynyt
31.12.2018, eikä hautapaikkoja ole lunastettu
uudelleen. Haudoilla olevat muistomerkit
siirtyvät seurakunnalle vastikkeetta, mikäli
hautaoikeuden haltija ei vie niitä pois 6
kuukauden kuluessa (Hautaustoimilaki,
5 luku, 14 §, 3 momentti). Haudoille on
laitettu asiasta tiedotteet keväällä 2020.
VANHA HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
08
04
13, 16
08
06
32, 59
31
00
09
31
01
18
MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
11
01
19
11
02
66
11
06
315
11
08
410
12
01
12
12
05
12, 29, 58, 69
12
06
72
12
07
06
12
10
68
13
01
38
13
03
01, 02, 11, 14
13
06
87
13
09
81
13
10
61, 62
13
12
21
13
40
64
15
01
03, 07, 13, 14
15
02
08, 16, 18
15
03
10, 11, 19, 20
16
02
16
16
03
04, 10
16
04
06
34
09
03, 26
34
12
02
38
02
05, 16
38
04
10, 16
38
06
06
38
10
05
39
07
01, 04
39
08
01, 02, 08, 11
39
09
05, 06, 10, 19
39
10
12, 18
39
11
18
39
12
23
39
13
23
42
06
16
42
07
15, 16
42
08
22, 27
42
09
38
LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
10
A
18, 40
10
B
18
10
C
28
10
D
40
10
E
02, 10
10
F
04
10
H
02, 34, 44,
10
K
25, 42
10
L
09, 10, 45
11
D
08
11
E
05
11
F
11
12
A
04
12
H
07

staanotot
Diakonian va
Ajanvaraus diakoniatyöntekijöille,
myös ruokapankkisetelien uusiminen
ajanvarauksella.

Seppälän Citymarket
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.

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

Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024,
juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005,
mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Keljonkangas: 041 730 3226, marjo.
mattila@evl.fi.
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: 050 549 7032, jukka.rantanen@
evl.fi; 050 549 7026, ulla.hautamaki@

evl.fi; 044 716 4959, ainoleena.laitinen@evl.fi.
Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027,
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.

12
13
13
13
14
15
17
17
18a
18c
18c
18c
18c
18c
18d
18d
18d
18d
18d
19b
19b
19b
19b
19d
1b
1b
1b
24
24
2a
2a
2a
2a
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9

06, 15
03
16
09
40
15, 44
04
46
07
11
04, 05
07
17
12, 13, 15, 17
24
07
05
01
07
13
07, 08, 12
10, 12, 14
02, 03, 12, 13
01
15
14
19
05
11, 12
20
28
01, 37
08
34, 38
32
13, 14
01
03
05
06
02
20
05, 07, 23, 25
09, 32
41
21
09
07, 41
01
32
38
04
14
05, 33
05
17, 39, 43
27

SÄYNÄTSALON HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
02
01
0001
02
15
0579
04
02
1901
04
04
1994
04
06
2069
KORPILAHDEN HAUTAUSMAA
Osasto
Rivi
Hautanumerot
02
14
22
04
01
56
06
13
33
Lisätietoja saa Jyväskylän seurakunnan
Hautauspalvelut-toimistosta,
p. 040 162 3982.

Muskarit
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: 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
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.

I
C
D
G
B
H
B
O
B
A
B
C
D
E
B
G
H
J
L
C
D
F
G
B
B
H
N
O
T
D
N
O
Ö
A
M
H
T
C
F
H
I
G
K
M
P
F
I
C
D
E
F
A
B
E
G
H
I

Syksyn muskareihin
ilmoittautuminen
alkaa 25.5.
jyvaskylanseurakunta.fi/
tule-mukaan/
lapsille-ja-lapsiperheille/
muskarit

12

Suvivirsi avaa ovet kesään
Muusikot tekivät
tutusta virrestä uuden
sovituksen ja videon,
eikä toukokuinen
räntäsadekaan
haitannut.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

”Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.”
Tuttu ja monelle rakas Suvivirsi herättää voimakkaita tunteita, mielikuvia ja muistoja kouluvuosien keväisistä päättäjäisistä, kun todistukset jaettiin ja päästiin vihdoin
kesälomalle. Edessä siinsivät loputtomat aurinkoiset päivät ja huumaava vapaus.
– Suvivirsi on aina merkinnyt
minulle ovien aukeamista kesään,
kertoo Jyväskylän seurakunnan
musiikin asiantuntija Petri Lintunen.
Suvivirsi aloittaa kesän tänäkin
vuonna, vaikka sitä ei päästä koronatilanteen vuoksi kajauttamaan
suurella joukolla. Suvivirrestä julkaistaan video, jossa on mukana
Vox Aurea -kuoron nuoria laulajia
sekä Jyväskylän seurakunnan kirkkomuusikoita. Mukana soivat Jyväskylä Sinfonian kvintetin jousisoittimet ja huilu.
Video syntyy Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän seurakunnan ja
Jyväskylä Sinfonian yhteisenä kevättervehdyksenä kaupunkilaisille. Se julkaistaan toukokuun lopulla, ja videota jaetaan esimerkiksi

seurakunnan, koulujen ja päiväkotien omilla kanavilla, videopalveluilla toteutettavissa päättäjäisissä,
sekä hoivakodeissa. Myös kodeissa ja yksityisissä perhejuhlissa voidaan laulaa kesä alkaneeksi – kaikesta huolimatta!

Suvivirsi saapui Suomeen Ruotsista jo 1700-luvun alussa, ja sukupolvi toisensa jälkeen on ottanut sen omakseen. Virttä on laulettu niin koulujen päättäjäisissä,
juhannuskirkossa, häissä kuin kesän muissakin juhlahetkissä. Siitä
on tullut osa suomalaisuutta, meitä kaikkia yhdistävää sielunmaisemaa.
Virren vahvasta asemasta kertoo sekin, että siitä on haluttu tehdä myös uskontoneutraaleja versioita tai jopa kieltää sen laulaminen
kouluissa kokonaan.
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaan koulujen perinteisiin juhliin voi sisältyä uskonnollista alkuperää olevia traditioita, eikä yksittäinen virsi tee tilaisuudesta uskonnonharjoittamista.

”

Luonto
muistuttaa ihmistä
Jumalan hyvyydestä.
– Keskustelu Suvivirrestä on
merkki siitä, kuinka vankka instituutio virsi oikeasti on. Maallisten versioiden kehittäminen kertoo mielestäni pyrkimyksestä kohti arvovapaata yhteiskuntaa, ja se
heijastaa ymmärtämättömyyttä
oman kulttuuriperintömme edes-

Jyväskylä Sinfonian viulistit Kaisa Ivars ja Siiri-Sofia Kanerva soittivat Suvivirsi-videota varten Jyväskylän
satamassa, Eemeli Nättinen videoi.

sä – sen edessä, mistä aineksista suomalaiset on tehty, Lintunen
luonnehtii.

Yleisimmin virrestä lauletaan
kolme ensimmäistä säkeistöä, joiden kieli on runollista ja hieman
vanhahtavaa, mutta silti tänäkin
päivänä ymmärrettävää. Runollisen kuvailevat sanat kuten suvi, armas ja laiho kuulostavat kauniin
soljuvilta, ja niiden sanoma tavoittaa nuorimmankin laulajan: Laulussa ihmetellään luonnon kauneutta, jopa hurmaannutaan sii-

tä. Luonto muistuttaa ihmistä Jumalan hyvyydestä, ja linnut laulavat Hänen ylistystään.
Lintunen on kanttorin työssään esittänyt Suvivirren lukemattomia kertoja, mutta löytää siihen yhä uusia näkökulmia. Tasatahtinen sävelmä liikkuu duurissa sopivan suppealla alueella, jonka vuoksi virsi on helppo laulaa.
Se soljuu kaarensa läpi laskevien ja
nousevien sävelkulkujen mukaan.
Sävelmän alkuperästä tiedetään
vain, että se on painettu Ruotsissa
1600-luvun lopussa.

			
Tiesitkö?
QQ Suvivirtenä tunnettu virsi 571

on käännös ruotsalaisesta virrestä vuodelta 1695. Suwi
Wirsi oli mukana vuoden
1701 virsikirjassa.
QQ Virttä on laulettu koulujen
kevätjuhlissa 1800-luvun lopulta alkaen, yleisemmin
1900-luvun alusta.
QQ Suvivirren sunnuntaita vietetään 24.5.2020.

Hengissä

Yhteys Jumalan perheeseen
Miksi Jeesus niin tylysti käänsi selkänsä
äidille ja veljilleen?
Jeesuksen käytös vaikuttaa tosiaan tylyltä.
Luukkaan evankeliumissa kerrotaan toisesta tapauksesta, jossa Jeesus häviää vanhemmiltaan 12-vuotiaana pääsiäisjuhlilla Jerusalemissa. Silläkin kerralla Jeesus ihmettelee vanhemmilleen tylyn kuuloisesti: ”Mitä
te minua etsitte?”
Kuitenkin Luukas kertoo, että tämän jälkeen Jeesus oli heille kuuliainen. Myös neljäs
käsky kehottaa kunnioittamaan vanhempia
ja Jeesus opetti rakastamaan kaikkia lähimmäisiä.
Eikö oma perhe ole kaikkein tärkein?
Ehkä kyseessä on tilanne, jossa Jeesuksen läheiset epäilevät Jeesuksen toimintaa ja haluavat siksi keskustella hänen kanssaan. Onko läheisten vaikea nähdä Jeesuksen jumalallista puolta? Ajattelevatko veljet, että nyt
on velipoika ihan hurahtanut, kun on alkanut puhua Jumalan valtuuksilla, julistaa syntejä anteeksi ja tehdä vielä monia ihmetekoja? Tällaisella asenteella Jeesusta lähestyviä
läheisiään hän voisi muistuttaa, mikä on viime kädessä tärkeintä.

Evankeliumi Matt. 12: 46–50

Ei mikään ajallinen asia, eivät edes perhesuhteet, mene ikuisten asioiden edelle.
Miten voin kuulua Jumalan perheeseen?
Jeesus antoi seuraajilleen Pyhän Hengen
ja lähetti heidät kutsumaan kaikkia ihmisiä uuteen elämään, Jumalan valtakuntaan
ja kastamaan heitä. Pyhä Henki luo, kutsuu
ja kokoaa ihmisiä Jumalan yhteyteen. Martti Luther kirjoittaa Iso katekismuksessa pyhien yhteisöstä eli Jumalan perheestä seuraavasti: ”Pyhä Henki on vetänyt minut siihen ja liittänyt sen jäseneksi antamalla minun kuulla Jumalan sanaa, jota edelleenkin
saan kuulla. Sanan kuulemisesta alkaa pääsy
pyhien yhteisöön.” Jos tuntee menettäneensä yhteyden Jumalan perheeseen, kannattaa etsiä ja kuunnella, missä kuulee puhdasta Jumalan sanaa ja noudattaa sen kutsua.
Pitäisikö meidän nähdä toisemme
enemmän perheenjäseninä?
Raamattu opettaa kunnioittamaan kaikkia ihmisiä. Tällainen kunnioittaminen on
myös perheessä erityisen tärkeää, vaikka
voi olla läheisimpien kanssa myös kaikkein
vaikeinta. Henkilökohtaisesti olen koke-

”Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso,
hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona,
tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle: ”Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat
ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Mutta
hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: ”Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat
minun veljeni?” Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Katso, minun
äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee
minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun
veljeni ja sisareni ja äitini.”

Jyväskylän seurakunnassa vietetään su 24.5. perheen sunnuntaita. Aluekappalainen
Antti Koivisto saarnaa Korpilahden sanajumalanpalveluksessa verkossa klo 10. Jumalanpalvelus on kuultavissa Korpilahden alueseurakunnan nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta.

nut, että perheen kesken anteeksiantamus
on merkittävä voima, jotta jaksaa jatkaa yhdessä eteenpäin. Jos ihminen on saanut kokea Jumalan sanasta kumpuavan anteeksiantamuksen voiman, hänessä syntyy rakkaus ja armollisuus myös toisia perheenjäseniä
kohtaan. Se on Jumalan vaikuttamaa, hänen
perheensä jäsenten välistä rakkautta.

Mitä ajatuksia tämä evankeliumi sinussa
herättää?
Teksti on haastava, niin kuin Raamatun
tekstit usein ovat. Ne saattavat olla inhimillisten käsitystemme vastaisia. Silti meidän
pitäisi tinkimättä rehellisesti ja nöyrästi kysellä mitä tekstit meille sanovat, eikä alkaa
kaunistella tai sulkea silmiä niiltä.

