Liite 1
Matkaraportti ystävyysseurakuntavierailusta Debreceniin
Jyväskylän seurakunnasta tehtiin ystävyysseurakuntavierailu Unkarin Debreceniin 20.-24.11.2015. Matkalle
osallistuivat seurakuntapastori Minna Korhonen, aluekappalainen Seppo Wuolio, vs. lähetyskasvatussihteeri
Säde Pirttimäki sekä luottamushenkilö Liisa Kuparinen.
Debrecen on Jyväskylässä nimetty Keskustan ja Kuokkalan ystävyysseurakunnaksi. Vastaavanlainen vierailu on
viimeksi tehty vuonna 2007. Viime vuosien aikana Debrecenistä on tehty yksi varsinainen vierailu kirkkopäivien
aikana v. 2009. Muutoin yhteydenpito Jyväskylän ja Debrecenin seurakunnan välillä on ollut lähinnä
henkilökohtaisen sähköpostikirjeenvaihdon varassa.
Tämänkertaisen vierailun tarkoituksena oli yleisellä tasolla aktivoida ystävyysseurakuntasuhteita,
muttaajankohtaisia syitäkin oli. Ensiksi Debrecenin seurakunnan kirkossa tehtiin viime vuoden aikana mittava
peruskorjaus, jonka käyttöönottojuhlaa vietettiin lokakuussa. Siihen meidän oli tarkoitus osallistua, mutta kutsu
tuli niin lyhyellä aikataululla, että tämä ei onnistunut. Matka järjestyi hieman myöhemmin, marraskuussa.
Tällöin pääsimme onnittelemaan seurakuntaa sen uudistetussa kirkossa, jossa vietetyssä tuomiosunnuntain
jumalanpalveluksessa saatoimme viedä tervehdyksemme ja terveisemme Jyväskylästä. Tuliaisiksi veimme
kirkkoherra Zoltan Rez-Nagylle jumalanpalvelusalban ja KUA:n stolan. Debrecenissä on vasta viime vuosien
aikana alettu yleisemmin käyttää näitä liturgisia asuja.
Toinen erityinen ja ajankohtainen syy matkalle oli kesälle 2016 suunniteltu rippikoulu. Jyväskylästä on lähdössä
yksi rippikouluryhmä Debreceniin. Sen työntekijöinä ovat Minna Korhonen, Säde Pirttimäki ja Marjo Nieminen.
Vierailun aikana kävimme tutustumassa neljäänkin eri paikkaan, jossa ryhmä voisi majoittua. Yksi paikka oli
lähinnä leirintäalue, yksi oli hotelli Debrecenin keskustassa. Kaksi paikkaa oli selkeämmin leirikeskuksia, joista
valikoitui lopulta selvästi parhaimpana vaihtoehtona Hortobagy-Mata. Leirikeskuksiin tutustuessamme saimme
myös yleiskuvaa Debrecenin ympäristöstä, mitä voidaan hyödyntää tulevan rippikoulun ohjelmassa.
Vierailumme päiväohjelman, jota riitti aamusta iltaan, ohessa saatoimme vaihtaa kuulumisia seurakunnan
työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Kirkkoherra Rez-Nagy oli toki keskeinen
henkilö näissä keskusteluissa, mutta myös seurakunnan toinen pappi, Lilla Molnar oli tärkeässä roolissa, samoin
seurakuntalaisista vanhat tuttumme, suomenkielen täydellisesti halliltsevat Maria ja Arpad Joob, sekä
Hortobagy-päivämme oppaana toiminut Diana Szilvasi. Yhden keskustelun kävimme myös seurakuntaneuvoston
puheenjohtajan Zoltan Abaffyn kanssa.
Näistä keskusteluista ja koko vierailusta jäi sellainen kuva, että Debrecenin n. 600-jäseninen seurakunta elää ja
voi kohtuullisen hyvin. Luterilaiset ovat pieni vähemmistö 200 000 asukkaan kaupungissa, jossa kalvinistinen
kirkko on suurin kirkkokunta. Luterilaisen seurakunnan resurssit ovat pienet, mutta riittävät, jotta se voi työtään
tehdä ja pitää huolta jäsenistään. Seurakuntaelämän keskuksen näyttää olevan jumalanpalvelus, minkä lisäksi
raamattuopetuksella ja pienryhmätoiminnalla näyttää olevan keskeinen sija toiminnassa. Seurakunnalla on
kaksi pappia, heidän lisäkseen lähinnä kanslisti. Kanttorikin on osa-aikainen/palkkiotoiminen. Kiinteistönhoito
on ulkoistettu. Muilta osin seurkauntatyö on on pappien ja vapaaehtoistyön varassa. Tilaresurssit ovat kirkon
peruskorjauksen jälkeen hyvät, varsinaisen kirkon lisäksi samaan kiinteistöön ja sen pihapiiriin kuuluvat
seurakuntasali, toimistotilat sekä asuinrakennus, jossa on muutama asunto ja opiskelija-asuntola. Taloutensa
osalta seurakunta tulee toimeen, jäsenmaksujensa ja kirkkokolehtien lisäksi se saa vuokratuloja kiinteistöstä,
joka kirkolla palautettiin sosialismikauden jälkeen vuosituhannen vaihteessa.

Vierailun aikana keskusteluisssa vaihdettiin ajatuksia ja ystävyysseurakuntasuhteen tavoitteista ja toiveista sen
suhteen. Pitkästä välimatkasta huolimatta vierailuja pupolin ja toisin pidettiin tärkeinä, koska kasvotusten
kohtaaminen on välittömämpää kuin vain sähköpostitse. Tärkeänä pidettiin erityisesti sitä, että yhteydenpito ei
tapahtuisi ainoastaan edustuksellisten ryhmien vaan myös seurakuntalaisten kohtaamisena. Jäimmekin
miettimään, kuinka voitaisiin uudelleen alkaa toteuttamaan mahdollisia seurakuntalaisten matkoja. Myös
seurakubntalaisten informointi siitä, että puolin ja toisin seurakunnissa otetaan mieluusti vastaan myös yksittäisiä
seurakuntalaisia, jotka vierailevat Jyväskylässä/Debrecenissä. Tässä seurakuntalaisia voisi rohkaista tarjoamaan
vieraille kotimajoitusta.
Kesän 2016 rippikoulun osalta yhtenä ajatuksena yhteistyössä on ollut kansainvälisyyskasvatus, se että
jyväskyläläiset nuoret saisivat mahdollisuuden kohdata paikallisia nuoria Debrecenissä ja näin rakentaa
kansainvälisiä yhteyksiä, oppia ymmärtämään kirkon uskoa vähän omaa toimintaympäristöämme laajemmin
sekä sitä, minkälaista on kristittynä eläminen toisella puolella Eurooppaa.
Lopuksi: Ystävyysseurakuntamatka oli hyödyllinen ja antoisa. Isäntämme olivat järjestäneet olomme mukavaksi
majoittaen meidät mukavaan hotelliin. Ohjelmaa oli p aljon aamusta iltaan. Sen osalta voisi jatkossa pitää
mielessä sen, että ohjelman lomaan on hyvä varata myös vapaata aikaa lepäämiseen ja palautumiseen. Että
vieraana voi myös itsenäisesti tutustua ympäristöön ja ihmisiin.
Ympäristötyön näkökulma otettiin matkalla huomiooon siten, että matkalaiset kukin oman harkintansa mukaan
kompensoivat lentoliikenteestä aiheutuvaa ilmastokuormitusta ostamalla esim. KUA:n toisenlaisen lahjan kautta
puuntaimia istutettavaksi kehitysmaissa.
Matkan ohjelma tiivistetysti:
pe 20.11.

Aamulla klo 5.30 lähtö henkilöautolla Helsinki-Vantaan lentokentälle.
Lento Budapestiin.
Budapestissa auton vuokraaminen, tutustuminen Budan linnaan / taidenäyttelyyn (Tivadar
Kosztka Csontváry), automatka Ddebreceniin, majoittuminen hotelliin klo 21.

la 21.11.

Maaseutumatkailua Hortobagyssa ja ympäristössä, leirikeskuksiin
tutustumista. Illalla vierailu Maria Joobin kotona.

su 22.11.

Aamulla seurakunnan kirkossa jumalanpalvelus, jossa SW saarnasi. Tämän jälkeen ruokailu
pastori Lilla Molnarin kotona. Tutustumista kaupungin keskustaan ja lyhyt kiertoajaelu
kaupungilla.
Illalla Kodaly-kuoron konsertti katolisessa kirkossa.

ma 23.11.

Tapaaminen ja keskustelua kirkolla seurakunnan puheenjohtajan ja kirkkoherran kanssa. Tämän
jälkeen tutustumista keskustan kirkkoihin ja muihin kohteisiin, mm. vielä yhteen leiripaikkaan.

ti 24.11.

Aamulla klo 6.00. henkilöautolla Budapestiin lentokentälle. Lento Helsinkiin.
Helsingistä automatka Jyväskylään, jossa perillä n. klo 20.

