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järvenselkää pitkin

Iloisia, patoutuneita
asioita

Pienenä poikana Aki Lehikoinen rakensi äidin vanhasta lakanasta purjeen potkukelkkaan.
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Julkisuudessa on tänä keväänä kerrottu suomalaisilla olevan patoutunutta naimisiinmenohalua. Viruksen väistyessä on uskallettu varata kirkkoja ja juhlatiloja. Häävierasjoukkokin pääsee tilaisuuteen mukaan.
Suosituimpien vihkikirkkojen varauskalenterit ovat lähes täynnä. Jyväskylässä vihille pääsee vielä kirkossakin,
vaikka haluamastaan paikasta tai ajasta voi joutua tinkimään. Tälle kesälle vihkivarauksia on tullut jo 130, kun
viime kesänä Jyväskylän seurakunnassa vihittiin yhteensä 79 paria.
Korona oli sen kokoluokan pato, että sen vuoksi siirtyneet häät ja kasteet näkyvät tilastoissakin. Kysyntä on
huomattu, ja tulevana kesänä parit voivat mennä naimisiin myös vähän erilaisin menoin, kun seurakunnan Vie
rakkaasi ulos -tapahtumassa vihitään elokuussa 25 paria
eri puolilla Jyväskylää.
Häätapahtumat ovat tärkeää seurakunnan palvelua
myös koronaa pienempien patojen murtamiseen. Joskus pari saattaa lykätä häitään vaikkapa isojen juhlakustannusten pelossa. Joskus taas hääjärjestelyihin ei yksinkertaisesti ole aikaa. Seurakuntien on tärkeä tuoda esiin,
että vaihtoehdot naimisiinmenolle eivät ole vain suuret
tai keskikokoiset kirkkohäät. Jos seurakunnat eivät tuo
vaihtoehtoja esiin, moni valitsee kahdenkeskisen hetken
maistraatissa.
Tosiasia on, että kirkon voi varata vaikka teille kahdelle –
tai pyytää papin heinäpellon reunaan. Kuumailmapallossakin on avioliitto saanut siunauksensa.
Erilaiset hää- ja kastetapahtumat ovat selvästi osa uudenlaista juhlakulttuuria, joilla seurakunnat vastaavat kaupunkilaisten pyyntöön. Toivottavasti ne ovat tulleet jäädäkseen.

Kerro itsestäsi, kuka olet?
Olen Aki Lehikoinen. Asun Sarvivuoressa vaimoni kanssa. Kaksi tytärtämme ovat jo muuttaneet maailmalle. Työskentelen sovellussuunnittelijana Valmet Automationilla. Kohta tulee
30 vuotta täyteen.
Maritta Pelkonen osallistui Vaajakosken kirkon pihalla järjestettyyn grilli-iltaan torstaina 10.6. kello 18. Iltaa
vietettiin pienen ohjelman, yhdessäolon ja grilliherkkujen merkeissä.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Jumalanpalvelusten suora
toistot verkossa jatkuvat
myös kesällä. Välitämme joka
sunnuntai jumalanpalveluksen suo
rana lähetyksenä Jyväskylästä osoit
teessa youtube.com/henkielama.

Sanottua
Kesällä on aikaa myös arvioida
’’
uudenlainen kulku elämälle. Ainoa
hyvä suunta on hankkiutua ren
touden suuntaan. On suositelta
vaa olla äärimmäisen laiska ja velt
to. Joutilaan elämänpiirin vahvista
minen antaa merkittävän määrän
aitoa iloa ja mielihyvää.”

tus siitä, että tavallinen arki töi
neen ja kotitöineen on jumalan
palvelusta, että tiskaaminenkin on
lähimmäisen ja sitä kautta Juma
lan rakastamista. Että kristittynä
elämisen ja Jumalan rakastamisen
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Mikä harrastuksessa on parasta?
Ehkä vapauden tunne, kun voi tuulen avulla
viilettää pitkin järvenselkää, koukuttaa eniten.
Tärkeä osa lajia on myös hyvät kaverit rannalla ja vesillä.
Kenelle leijalautailu sopii?
Laji sopii oikeastaan kenelle vain, varsinkin jos
vauhti kiinnostaa. Leijalautailu ei ole voimalaji. Lajin voi aloittaa myös vanhemmallakin iäl-

Mua on aina puhutellut sellai
’’
nen, ehkä aika periluterilainen aja

Henki &
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Koulunsa aloittavat ekaluok
kalaiset siunataan koulutiel
le 8.–10. elokuuta alueseura
kuntien kirkoissa. Tarkemmat tie
dot nettisivuilla jyvaskylanseura
kunta.fi.

Lisää toimintaamme sivuilla 18–20.

Kirjailija Juha Hurme (Yhteishyvä 3/21)

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Suvisia säveliä kuullaan mu
siikkihetkessä Tikkakosken
kirkolla kahtena torstai-ilta
na 22.7. ja 19.8. Elokuun yhteislau
luhetki on osa Tikkakosken Tohi
noiden ohjelmaa.

Harrastat leijalautailua. Miten innostuit
lajista?
Olen aina ollut kiinnostunut tuulesta ja sen voimasta. Jo pienenä poikana rakensin äidin vanhasta lakanasta purjeen potkukelkkaan. Muistan, että oli elämys mennä järven jäällä kuin itsestään.
Vuosia myöhemmin vuonna 1984 aloitin
purjelautailun. Sen parissa vierähti vuosia, kunnes vajaa kymmenen vuotta sitten siirryin leijalautailun pariin. Purjelauta kaivetaan taas esiin,
kun myrskytuulet saapuvat.

ei tarvii olla mitään spektaakkelia,
vaan tällä ihan tavallisella, arkisel
la puurtamisella, on ehkä kaikkein
suurin arvo.”
Pappi Marjut Mulari/Elämä tarkoitus
-video (Youtube, Kirkko Helsingissä
-kanava 24.5.2021)

lä. Jonkun verran pitää sietää vettä, sillä opetteluvaiheessa uintiminuutteja kertyy. Harrastajamäärien myötä välineet ovat kehittyneet,
jolloin opettelusta ja harrastamisesta on tullut
helpompaa.
Mitä lajin harrastaminen vaatii?
Laji vaatii sopivat välineet ja reippaan mielen.
Pakollisia välineitä ovat leija, leijalauta (talvella lumilauta) ja trapetsi, johon leija kiinnittyy.
Märkäpuku on myös hyvä olla.
Onko leijalautailu vaikeaa?
Kaikki lajit vaativat alussa opettelua, niin tämäkin. Mutta kerran opittuaan leijalautailu on
kuin polkupyörällä ajaminen, se menee selkäytimeen. Jos lajia vertaa vaikka purjelautailuun,
niin leijan kanssa pääsee nopeammin vauhdin
hurmaan. Kaikenlaiset temput ja hypyt vaativat
vähän enemmän opettelua, mutta peruskruisailu alkaa sujua aloittelijalta melko nopeasti.
Lautailetko ympäri vuoden?
Tämä on siitä hieno laji, että sitä voi harrastaa
sekä kesällä että talvella. Loppusyksyn ja alkukevään rospuuttokeleillä pidän tauon harrastuksessa.
Mitä vinkkejä antaisi aloittelijalle?
Kannattaa tulla rannalle katsomaan lajia ja kyselemään lajista, välineistä, paikoista. Suosittelen leijakurssin käymistä heti aluksi, sillä siellä
käydään läpi välineet, perustekniikat sekä tie-

tenkin turvallisuusasiat. Muut rannalla ja vesillä
olijat pitää huomioida. Leijassa on pitkät narut,
joten turvaetäisyydet kannattaa aina pitää mielessä. Älä lähde yksin vesille, äläkä jätä kaveria
pulaan. Meillä on Muuratsalossa oma pelastusvene esimerkiksi välinerikkojen varalta.
Mistä löytyvät Jyväskylän parhaat leija
lautailupaikat?
Pohjoistuulella paras paikka on Säynätsalon entinen laivalaituri, etelätuulella Muuratsalon itäranta. Länsituulella leijailijat suuntaavat Muuratjärven Verkkoniemeen. Talvella tilanne on
paljon parempi, sillä rannalta voi kävellä kohti järven selkää leijansyöjäpuiden ulottumattomiin.
Paras muistosi lajiin liittyen?
Ehkä parhaat reissut liittyvät kevättalveen, kun
on päästy pahimman pimeyden ohi. Aurinko
on juuri noussut, tuuli on tasaista, pakkanen
puree vähän poskipäitä ja on hiljaista. Silloin
leijalautailu ei ole vain vauhdista nauttimista,
vaan se on jotain enemmän. Sisäisestikin rauhoittuu ja mieli tyyntyy.
Mitä muuta kesääsi kuuluu?
Asuntovaunun kanssa kierretään Suomen rannikkoseutuja. Ystävien kohtaamisia, vähän kalastusta ja muutama pyöräsuunnistuskilpailukin mahtuu joukkoon. Jos kaiken tämän keskellä olisi vielä aikaa vain olla ja hiljentyä, niin hyvä.

ana. Samalla se koetaan kuitenkin
turvallisena tahona. Tältä pohjalta
on hyvä tehdä rohkeampiakin ava
uksia tulevaisuudessa, jotta kirkon
ikuinen sanoma tavoittaa ihmiset.”
Tuiran seurakunnan kirkkoherra
Niilo Pesonen (evl.fi 25.5.2021)

Silloin tällöin olen unelmoinut.
Tiekirkot antavat tilaisuuden
’’
’’
Iltarukouksessa olen muistellut,
pysähtyä toisenlaiseen taukopaik
että kovasti on tehty töitä, että se
pitkäjänteinen työ toisi tulosta.”
110 metrin aitojen Suomen
ennätyksen juossut
Elmo Lakka (Iltalehti 2.6.2021)

kaan. Voi nähdä upeaa arkkiteh
tuuria, kuulla tarinoita paikallises
ta historiasta tai hiljentyä hetkeksi
omien ajatustensa äärellä.”
Yhteyskoordinaattori Sanja Fält
(Kirkkopalvelut ry:n tiedote 3.6.2021)

On totta, että kirkko näyttäytyy
’’
ehkä värittömänä ja ei niin rohke

Kannessa: Matildat Uguccioni ja Shemeikka uivat ja saunoivat
Lehtisaaressa. Lopuksi maistui makkara ja muut eväät.
Kuva: Petri Blomqvist

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

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Vapaudenkatu 47
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

jklsrk
jyvaskylan_seurakunta
@Henkielama
henkielama

Aki Lehikoinen innostui leijalautailusta kymmenisen vuotta sitten. Lajia voi harrastaa sekä kesällä
että talvella.
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”Pidetään
kaikki
mukana”
Pappilan tilat eivät enää
soveltuneet riittävän hyvin
seurakunnan tarpeisiin.

Vanhan pappilan
myynti
hyväksyttiin
Vanhan pappilan myynti etenee. Kirkkovaltuusto hyväksyi ylimääräisessä istunnossaan
kesäkuussa Royal House Oy:n
ja Viwa-Kiinteistöt Oy:n tarjouksen ostaa Vanhan pappilan
kiinteistö 790 000 euron kauppahinnalla ja kauppakirjaluonnoksessa kirjatuin ehdoin. Pappila sijaitsee osoitteessa Vapaudenkatu 26.
Raija Sipinen esitti myynnin jatkamista, mutta esitystä ei kannatettu. Sipinen jätti
eriävän mielipiteen. Hyväksytty tarjous oli seurakunnan saamista neljästä tarjouksesta korkein. Päätös etenee kirkkohallitukseen.

Kirkollisveroprosenttiin
ei muutoksia
Jyväskylän seurakunnan jäsenten maksama kirkollisveroprosentti säilyy nykyisellään myös
tulevana vuonna. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022
kirkollisveroprosentiksi 1,45.

Tilinpäätös
viime vuodelta
on alijäämäinen
Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta on
222 378 euroa alijäämäinen.
Vuosikate on 1,7 miljoonaa euroa, ja se kattaa noin kahden
miljoonan euron poistot.
Poistosummaan sisältyy
poikkeuksellisena kertapoistona Huhtasuon kirkon käytöstä poistettujen rakennusten lähes puolen miljoonan euron tasearvot
Budjetoitua suuremman
vuosikatteen muodostumiseen
vaikuttivat olennaisesti budjetoitua suuremmat toiminta- ja
rahoitustuotot sekä budjetoitua pienemmät toimintakulut.
Ansiotuloista kertyvän kirkollisveron määrä oli 21,2 miljoonaa euroa.

Valitus aluekappalaisen
valinnasta nurin
Keltinmäen alueseurakunnan
aluekappalaisen valinnasta tehty valitus on hylätty Vaasan
hallinto-oikeudessa. Valituksen
jätti virkaan valitsematta jäänyt seurakuntapastori Johanna Salminen. Salminen on sittemmin irtisanoutunut Jyväskylän seurakunnan palveluksesta. Kirkkovaltuusto valitsi viime
vuoden kesäkuussa Keltinmäen aluekappalaiseksi Ville von
Grossin.
Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään muun muassa, että
von Gross ja Salminen ovat olleet ensisijaisia ja tasavertaisia
hakijoita kyseiseen virkaan, eikä Salmista voida valituksessa
esitetyin tavoin pitää von Grossia ansioituneempana kyseiseen
aluekappalaisen virkaan. Hallinto-oikeuden mukaan kirkkovaltuusto on harkintansa mukaan
voinut valita aluekappalaisen
virkaan Ville von Grossin. Oikeuden päätös on lainvoimainen 30 päivän valitusajan kuluttua.
Von Gross aloittaa virassaan
syksyllä.

Uudet kaupunginvaltuutetut kantavat
huolta heikommassa asemassa olevista ja
aikovat tehdä yhteistyötä seurakunnan
kanssa. Kiristyvä talous pakottaa etsimään
uudenlaisia tapoja toimia.
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Jyväskylän uudet kaupunginvaltuutetut ovat yhtä mieltä siitä, että talous on tulevan valtuustokauden ykköshaasteita.
– Menoja on pakko karsia ja
kohdentaa toimintaa siihen, mikä
aidosti tavoittaa ja vaikuttaa. Tärkeä kysymys on, miten jaamme vähenevät eurot jatkossakin oikeudenmukaisesti, Leena Lyytinen
(vihr.) toteaa.
Korona-aikana yksinäisyys ja taloudelliset vaikeudet ovat lisääntyneet ja monet ovat voineet huonosti. Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukeminen nousee
esiin kaikkien valtuutettujen puheenvuoroissa.
– Korona-aikana kaikkein eniten ovat kärsineet vanhukset, yksinhuoltajaperheet, pienten lasten
vanhemmat, työttömät ja vanhukset pienituloisia unohtamatta. Tärkeintä on pitää kaikki mukana, Irma Hirsjärvi (vas.) korostaa.

Valtuutetut kantavat huolta erityisesti nuorista, lapsiperheistä,
vanhuksista sekä mielenterveys- ja
päihdeongelmista kärsivistä.
– Esimerkiksi yli 75-vuotiaiden
määrä kasvaa Jyväskylässä noin
3 000:lla seuraavan viiden vuoden
aikana. Miten pystymme vastaamaan ikääntyneiden palvelutarpei-

siin, on iso kysymys ja siihen tarvitaan myös seurakuntien apua, Marika Visakorpi (kd.) sanoo.
– Tarvitsemme kaikkia kolmannen sektorin toimijoita muun muassa inhimillisen vanhuuden ja
mielenterveyspalveluiden turvaamiseksi. Tämä on haaste koko yhteiskunnalle, Heidi Rentola (kesk.)
vahvistaa.

Jyväskylän seurakunnan työtä
syrjäytymisen ja pahoinvoinnin ehkäisemisessä arvostetaan. Diakonia auttaa haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja seurakunnan tarjoamat palvelut lapsille,
nuorille ja perheille tukevat kunnan nuoriso- ja perhetyötä.

On mentävä
”sinne,
missä
Kaisa Garedew

– Seurakunta täydentää hyvin
kaupungin palvelutarjontaa, sillä kaikesta emme pysty huolehtimaan yksin. Seurakunta pitää
huolta erityisesti niistä, jotka ovat
tippumassa yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Niistäkin,
jotka eivät kuulu kirkkoon, Caius
Forsberg (kok.) toteaa.
Ilse Weijon (kesk.) mielestä seu-

Ehdokkaiksi ovat toistaiseksi lupautuneet
Terhi Kaira ja Matti Salomäki.

Lapuan hiippakunnan piispa Simo
Peura jää eläkkeelle helmikuussa. Henki & Elämä kysyi Jyväskylän
seurakunnan luottamushenkilöiltä, millaisia nimiä keskusteluissa on
noussut esille Peuran seuraajaksi.
Julkisuudessa on spekuloitu

Jyväskylän kaupunginvaltuutettujen Caius Forsbergin, Heidi
Rentolan, Ilse Weijon ja Leena Lyytisen mielestä seurakunnan
palvelut eri ikäisille ihmisille täydentävät hyvin kaupungin
palvelutarjontaa. Erilaisia yhteistyömahdollisuuksia on hyvä pohtia
myös tulevaisuudessa.

ihmiset ovat.

Piispaehdokkaita
vielä vähän
JANNE KÖNÖNEN teksti

Keski-Suomeen
kolme
seurakuntaliitosta

etenkin pohjalaisten pappien nimillä, mutta muutama keskisuomalainenkin on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävään.

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala kertoo, ettei ole
käytettävissä piispanvaalissa.
Lapuan hiippakunnan johta-

rakunnassa tehdään hyvää työtä
lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi. Myös kristillisten perinteiden ja kulttuurin vaalimisen hän
kokee tärkeäksi.
Entistä tiiviimpiä yhteistyömahdollisuuksia nähdään etenkin lasten ja nuorten, perheiden, iäkkäiden ja monien erityisryhmien tu-

misen ja jumalanpalveluselämän
asiantuntija, Jyväskylästä käsin
työskentelevä Jukka Helin sanoo,
että häntä ei ole vielä kysytty tehtävään, eikä halua spekuloida asialla sen vuoksi enempää.
Äänekosken seurakunnan kirkkoherra Elina Tourunen sanoo, ettei hän ole lähdössä ehdokkaaksi. Lapuan hiippakunnan lähetysja kansainvälisen työn asiantuntija, Jyväskylästä käsin työskentelevä
Jukka Jämsén on kertonut pohtivansa piispaehdokkuutta.
Henki & Elämä ei tavoittanut
parhaillaan lomaansa viettävää
Jämséniä kommentoimaan mahdollista suostumustaan.

Vaalissa äänioikeutettujen Jyväskylän seurakunnan luottamus-

kemisessa sekä vapaaehtoistyössä.
Paljon vapaaehtois- ja katutyötä tehnyt Kaisa Garedew (ps.) tähdentää kohtaamisen merkitystä.
– On mentävä sinne, missä ihmiset ovat, jotta löytäisimme avun
tarvitsijat. On autettava ja toimittava jo ennaltaehkäisevästi. Kun
tiedämme ja tunnemme toistem-

henkilöiden keskuudessa seurataan suurella mielenkiinnolla valintaprosessia.
Kirkolliskokousedustaja Tuulia Kuntsi kertoo arvostavansa hakijaa, jolla on visio tulevaisuuden
kirkosta.

Julkisuudessa on
”spekuloitu
etenkin

pohjalaisten pappien
nimillä.
– Tilannehan ei ole helppo. Kirkolla on suuret haasteet. Pidän
myös tärkeänä, että piispa näkee
itsensä muiden piispojen joukossa
yhteistyökykyisenä ja ykseyttä ar-

me toimintatavat ja resurssit, yhteistyötä voidaan tiivistää.

Uuden valtuustokauden alussa
valtuutetut peräänkuuluttavat sekä resurssi- että arvokeskustelua.
– Emme voi tehdä kaikkia asioita kuten ennen, vaan on pakko etsiä uudenlaisia tapoja toimia. Tä-

vostavana. Samaan kirkkoon sopii
erilaisia näkökulmia. Tärkeää on,
että Jeesuksen logiikan mukaan
toimitaan.
Kuntsi kuuluu Terhi Kairan tukijoihin.
Kirkolliskokousedustaja Erkki Puhalainen pitää tärkeänä, että valittava piispa olisi kuunteleva ja neuvotteleva, muttei kaikkien tuulten vietävänä.
– On hyvä kyetä linjaamaan,
missä kirkko on mukana ja missä
ei. Simo Peura on täyttänyt tehtävänsä erinomaisesti sekä kuuntelevana, hallinnollisena johtajana että
kirkon opin vaalijana. Samoja ominaisuuksia olisi toivottavaa löytyä
myös seuraajalta.
Monen luottamushenkilön mielestä hiippakunta tarvitsee piispan,

mä koskee niin kuntaa kuin seurakuntaakin, Leena Lyytinen huomauttaa.
– Seurakunnalla on suora yhteys ihmisiin. Keskusteluyhteyden
diakonian kanssa pitäisi olla äärimmäisen läheinen ja suora, Irma
Hirsjärvi tähdentää.
Yannick Lahti (sd.) toivoo, että

edessä olevista ikävistäkin päätöksistä pystytään keskustelemaan ja
puhumaan suoraan.
– Politiikka on vaikeiden ja hankalien asioiden eteenpäin viemistä.
Ihmisten arjen pitää kuitenkin olla
sellaista, että mitä tahansa vaikeuksia eteen tuleekin, pitää olla myös
uskoa ja toivoa tulevaisuuteen.

joka pitää kiinni kirkon teologisesta perustehtävästä ja uskaltaa puolustaa kirkon oppia.
Kannatusta saa myös ehdokas,
joka on valmis edistämään kirkon uudistumista sekä tasa-arvon
ja yhdenvertaisuuden etenemistä
kirkossa.

ta harkitsee myös Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki.

Varmimmat kandidaatit ovat
tällä hetkellä Lapuan hiippakuntadekaani Terhi Kaira ja Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Matti Salomäki. Molemmat
ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä piispanvaalissa.
Kauhajoen kirkkoherra Jouko
Ala-Prinkkilä kertoo, että hän on
näillä näkymin valmis ehdokkaaksi. Nimien keräys Ala-Prinkkilän tukilistaan on käynnissä. Ehdokkuut-

saa
”myösKannatusta
ehdokas,
joka on valmis
edistämään kirkon
uudistumista.

Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen sanoo saaneensa joitakin kutsuja ehdokkaaksi,
mutta vastauksensa olleen pidättyvä. Suomen Lähetysseuran Lähiidän ja Pohjois-Afrikan työn aluepäällikkö Jukka Hautala kertoo
seuraavansa tilannetta ja sitä, mil-

Jyväskylän kaupunginvaltuustoon valittiin yhteensä 67 edustajaa. Jyväskylän seurakunnan valtuutetuista valituiksi tulivat Aimo
Asikainen (kesk.), Bella Forsgrén
(vihr.), Petteri Muotka (kd.), Terhi
Pulli (kok.), Mia Puolimatka (kd.),
Juha Suonperä (kok.), Eila Tiainen
(vas.) ja Tuulikki Väliniemi (sd.).

laista ehdokasta äänioikeutetut etsivät. Tampereen seurakuntien yhtymäjohtaja Tapani Rantalan mukaan hänen ehdokkuutensa ei näytä todennäköiseltä.

Piispanvaalin ehdokasasettelu
alkoi 17. kesäkuuta ja kestää kaksi
kuukautta. Piispaksi valittavan tulee olla pappi.
Piispaehdokkaan suorittamista tutkinnoista tai opillisesta pätevyydestä ei ole määräyksiä. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on
oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa. Äänioikeutettuja on noin 950,
joista 452 maallikkovalitsijoita.
Piispanvaalin ensimmäinen kierros on 2.11. ja mahdollinen toinen
kierros 23.11.

Seurakuntajakoihin on tulossa
isoja muutoksia Lapuan hiippakunnan alueella ensi vuoden
alussa. Karstulan ja Kyyjärven
seurakunnat lakkautetaan ja
liitetään Saarijärven seurakuntaan. Multian seurakunta liitetään Keuruun seurakuntaan ja
Konneveden seurakunta Laukaan seurakuntaan.
Seurakuntaliitokset hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa toukokuussa.

Palveleva puhelin
päivystää
myös kesällä
Kirkon keskusteluavun palveleva puhelin on kesällä auki joka ilta, myös viikonloppuisin ja
juhlapyhinä. Palvelevan puhelimen numeroon 0400 221 180
voi soittaa kello 18–24 välisenä
aikana. Palveleva chat on avoinna maanantaista perjantaihin
kello 12–20, paitsi juhannuksesta heinäkuun loppuun kello 16–20. Chat-keskustelun voi
aloittaa osoitteessa evl.fi/kirkonkeskusteluapu/chat.
Verkossa on lisäksi mahdollisuus jättää nimetön viesti ympäri vuorokauden. Päivystäjät vastaavat viesteihin muutaman päivän kuluessa. Keskusteluapuun saa yhteyden myös perinteisellä kirjeellä.
Kirkon keskusteluavun päivystäjät ovat kirkon työntekijöitä ja koulutettuja vapaaehtoisia. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
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JANNE KÖNÖNEN teksti
PETRI BLOMQVIST kuvat
ANNI SUURONEN kartta

Vanhojen puiden oksastojen välistä siivilöityy auringon säteitä. Siitepölyä lipuu verkalleen kohti Jyväsjärveä. Joki tuoksuu hennosti ja saniaiset hehkuvat vaalean vihreinä. Kirkonkellot kumisevat.
Kivenheiton päässä kesäisestä paratiisista sijaitsee aivan toisenlainen todellisuus.
Lohikoskentiellä, nelostien ylittävällä sillalla autoja, rekkoja ja prätkiä paahtaa tuhatta
ja sataa selän takana ja jalan alla enemmän
kuin riittävästi.
Lohikoskentien vartta kuvataan kaupungin meluselvityksessä yhdeksi keskustan lähialueen meluisimmista paikoista. Desibelimittarimme on samaa mieltä. Lukemat
ovat kohonneet kolmen tien, Lohikoskentien, Vapaaherrantien ja Nelostien kohtauspisteen pauhussa 85:een desibeliin. Kuuloliiton mukaan kahdeksan tunnin altistus
tällaista meteliä aiheuttaisi todennäköisesti kuulovaurion.
Mutta tarvitaan vain muutama askelma
ja kaikki on toisin.
Taulumäen kirkon takaa jyrkkiä portaita
pääsee laskeutumaan Tourujoen luontopolulle, josta löytyy kesäistä ihanuutta kaikille
aisteille. Kuuluu vain tuulen hentoinen humina ja Taulumäen kirkonkellojen tasainen,
kumea lyönti. Mittarikin tasaantuu 37 desibeliin.

Myös joku muu näyttää löytäneen Tourujoella hetkeksi rauhan korvilleen. Vastaan
luontopolun portaissa tulevat työpaikkansa Tyky-päivää viettävät, reippaat ulkoilijat Marjukka Kinnunen, Anneli KuusinenLaukkala ja Anne Mujunen. Kinnunen kertoo nauttivansa useinkin juuri Tourujoen
ympäristön rauhasta.
Kuljen usein varta vasten vanhan hautausmaan laitamia, koska se on miljöönä niin

Liplata
hiljaa, laine

levollinen. Välttelen teiden varsien ruuhkia.
– Vihreää, rauhallista ja rauhoittavaa,
huokaa Mujunen.
– Tosiaankin, vain lintuja ja veden liplatusta, sanoittaa Kuusinen-Laukkala kuulohavaintojaan.

Siirrymme keskustaan. Kävelykatu on
perjantaisena iltapäivänä kiireisiä ihmisiä
pullollaan, mutta desibelimittarin mielestä heistä lähtevä ääni on vähäistä verrattuna liikenteen meluun. Askeleet johtavat Seminaarinmäelle, josta löytyy viihtyisiä citysopukoita.
Parviaisen talon takapiha yliopiston kirjastoa vastapäätä ei rapistuvine maaleineen
hivele silmää, mutta luo silti levollisen, jopa
hieman maalaismaisen tunnelman keskelle
Seminaarinrinnettä.

usein
”vartaKuljen
vasten vanhan
hautausmaan
laitamia, koska se
on miljöönä niin
levollinen.

Entisen kukoistavan, kauppaneuvos Hanna Parviaisen aikanaan omistaman talon
pihamaa kasvaa horsmaa ja ruohoa. Arvotalo on niin jykevää tekoa, että se onnistuu
blokkaamaan lähes kokonaan yliopistokirjaston remontin kumun toiselta puolen Seminaarinkatua.
Sitten muutama askellus ja ollaan Suomen Ateenan ytimessä, jossa Villa Ranan ja
päärakennuksen välistä löytyy oikein viihtyisä ja kesäinen nurmialue. Se onkin houkutellut vanhojen puiden varjoihin muutaJATKUU SEURAAVALLA SIVULLA uu

Jyväskylä heräilee eloisaan kesään. Äänet ovat palanneet
kaupunkiin pitkän, hiljaisen vuoden jälkeen. Lähdimme
urbaanille tutkimusretkelle ja etsimme paikat, joihin häly ei yllä.
Tuomiojärvellä on
mukavan hiljaista.

Lohikoskentien varsi on meluselvityksessä todettu yhdeksi keskustan lähialueen
meluisimmista paikoista. Sen alla suihkii nelostie.
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Anneli Kuusinen-Laukkala (vas.), Anne Mujunen ja Marjukka
Kinnunen ja nauttivat Tourujoen luontopolun rauhasta.

Laajavuoren huipulle ei kaupungin melu yllä.
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1. Taulumäki
2. Tourujoen luontopolku
3. Keskusta,
Kaupunginkirkko
4. Seminaarinmäki
(Parviaisen talo, Villa
Rana, Moirislampi)
5. Haukanniemi
6. Laajavuoren huippu

1
2

3

LÄHDE: MAANMITTAUSLAITOS, KARTTAPAIKKA

Seminaarinmäen vanhojen puiden varjoissa on hiljaisena hellepäivänä hyvä levähtää.

”Hiljaisuuden ja rauhallisuuden takia Kaupunginkirkossa on hienoa tehdä työtä”, sanoo
suntio Katja Laitinen.

4

Kaupunkikierroksen hiljaisin ulkoilupaikka löytyy Haukanniemestä.

uu JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

man hiljaisen hellepäivän levähtäjän.
Mittarimme löytää läheltä vielä paremman paikan. Seminaarinmäen hiljaisimpia
kohtia on mittarin mukaan päärakennuksen pääovien viereinen kulmaus, jonne on
aseteltu kaksi puistonpenkkiä. Pääsykokeissa käyvät opiskelijat suhahtelevat pyörillä
ohitse. Keskimäärin noin 45 desibeliä, vain
hieman enemmän kuin äskeisessä Tourujoen tyyssijassa!

Mittari lakkaa
”Kaupunginkirkossa

oikeastaan kokonaan
toimimasta.
Mäen yli, vanhojen tiilisten seminaarirakennusten lomitse kulkemalla pääsee Moirislammelle. Lyhyt, mutta idyllinen hiekkapolku kulkee yliopiston G-rakennuksen ja
tavattoman rehevän kosteikon vieritse piskuisen lammen rantaan.
Kerrotaan, että seminaarilaisilla oli ennen tapana upotella lampeen tenttimiään
kirjoja. Kirjojen nakkelun sijaan rauhoittavammalta kuitenkin tuntuu lepuuttaa kor-

Hiljaisuus on
”viihdyttämisen antiteesi”
JANNE KÖNÖNEN teksti

via vieressä porhaltavan kaupungin humusta.
Tuskin kukaan toivoo hyttysenpistoja kesäänsä, mutta niiden ilmestymistä voi Moirislammella pitää myös luonnonläheisyyden
merkkinä.
Vanhasta, isommasta ja sittemmin täytetystä osasta lampea muistuttaa vielä kosteikko, joka tuo virkistävän kostean tuulahduksen. Hornet ja helikopteri jytisevät.
Muuten mittarimmekin vetäytyy ansaitulle päivälevolle.

Haukanniemi ei kuulu enää varsinaiseen
kantakaupunkiin, mutta sekin on aivan kävelymatkan päässä keskustasta.
Viimeinenkin taustamelu häviää, kun
pellon reunustaa kuljettava luontopolku
kiemurtaa syvälle sankkaan lehtometsään.
Tuuli tuivertaa tänään kevyesti, soutuveneitä ja kajakkeja lipuu ääneti Tuomiojärven sinisellä selällä.
Ei ole ollenkaan yllättävää, että kierroksen hiljaisin ulkoilupaikka löytyy Haukanniemen kärjestä. Vain kaivinkone Laajavuoren puoleisella rannalla sotkee vähän mittaria, joka seisahtuu toveiksi 35 desibeliin,
mikä on alin mittariin jäävä ulkolukema tänään. Suurin osan siitäkin äänestä aiheutuu
tuulen puuskista ja lintujen kevätriehasta.

Kokematta on vielä ainakin yksi yleisesti
hiljaisena pidetty paikka, joten palaamme
ruutukaava-alueelle. Tiekirkkona toimivassa
Kaupunginkirkossa on paikalla suntio Katja Laitinen. Hän kertoo, että pyhäkössä on
korona-aikanakin käynyt tasaisesti vieraita,
keskimäärin 16 henkeä päivässä.
– Useimmat tulevat hiljentymään ja rukoilemaan, tietää suntio.
On suorastaan hämmentävää katsoa desibelimittaria, joka lakkaa Kaupunginkirkossa oikeastaan kokonaan toimimasta. Istumme pitkän aikaa hiljaa, ja keskustan häly on
äkisti vaiennut niin, että mittarista loppuu
asteikko. Jälkeen ei jää minkäänlaisia kunnon lukemia.
– Kyllä sen huomaa, että täällä sisällä äänimaisema on aivan toinen, hymyilee Laitinen.
– Hiljaisuuden ja rauhallisuuden takia
täällä onkin niin hienoa tehdä työtä. Pääsee vetäytymään ikään kuin oman maailmansa sisälle.
Myös Kauppakadulla sijaitsevassa divarissa on mukavan rauhallista. Kuljemme käteeni tarttuneen pastori ja kirjailija Jörg Zinkin
teoksen nimeltä Hiljaisuuden rannalla kanssa Laajavuoren huipulle. Jyväskylästä saa
parhaan mahdollisen käsityksen Matti Ny-

käsen mäen viereltä. Kesäaikaan laskettelurinteen laella on hiljaista. Liitokiekon heittäjien käsistä lähtee taidokkaita kiskaisuja.
Näkee, miten tuuli tarttuu kauas matkaavaan frisbeehen.
Zink kirjoittaa:
”Ei tarvita paljon tapahtumia, vain pitkä, hiljainen ilta, istua samalla penkillä, levähdellen. Kantaen toisen kuormaa Jumalan
haltuun.”
Totta, tekstissä on hyvä muistutus ettei
hiljaisuus ole vain yhtä ihmistä varten. Käsien ristiminen ja äänettömyys tuntuvat
luontevalta yhdistelmältä muistaa lähimmäisiä.

Huipulla todentuu, että Jyväskylän on
kukkuloiden kaupunki. Lukuiset mäiksi ja
vuoriksi nimetyt luonnonmuodostelmat
ovat siunaus paitsi silmälle, myös korvalle. Kaupungin keskustaa halkoo kaksi Suomen pääväylää. Kun ohitusteitä ei aikanaan
ole rakennettu kauemmas keskustasta, liikenteen melukin on huomattavan monessa paikassa läsnä.
Mutta kukkulat, ne blokkaavat tehokkaasti jylyn.
Kukkuloiden kaunis, moderni kaupunki. Sieltä löytää omat paikkansa myös hiljaisuuden etsijä.

Hiljaisuustutkija Outi Ampuja muistuttaa,
että aivot ja korvat väsyvät ja tarvitsevat lepoa. Hiljaisuus puolestaan nopeuttaa elpymistä stressistä.
– Myös uni on elimistölle tärkeää ja melun yksi keskeinen haittavaikutus onkin juuri unen laadun heikkeneminen.
Hiljaisuus auttaa Ampujan mukaan keskittymään ja syventymään asioihin, kuten
myös palautumiseen työstä ja opiskelusta.
– Monille hiljaisuus on luovuuden ennakkoehto. Syvällinen ajattelu edellyttää hiljaisuutta, jotta voimme kääntyä sisäänpäin.
Ampuja kutsuu hiljaisuutta ”viihdyttämisen antiteesiksi”.
– Se määritellään usein myös tylsyyden
synonyymiksi, mutta juuri tylsyys, tapahtumattomuus ja joutokäynti, tekevät meille hyvää. Ne kutsuvat pohtimaan syvällisiä
asioita ja saavat mielikuvituksen liikkeelle.
Seminaarinmäen hiljaisimpia kohtia on päärakennuksen pääovien viereinen kulmaus.

Jyväskylän seurakunnan oppilaitospastori Matti Väätäinen on huomannut opiskelijoissa kaipausta hiljaisuuteen.
– Ehkä taustalla ovat juuri ajan tietty levottomuus, epävarmuus ja monesta suunnasta kasvavat paineet.
– Olen huomannut, että monia nuoria aikuisia puhuttelevat paitsi hiljaisuuden tee-

mat, myös tähän liittyen tietyt liturgisen rukouksen ja kristillisen mystiikan elementit.
Tässä voisi olla paljon uudelleen löydettävää
seurakuntaelämään.
Hiljaisuuden korostaminen on kristinuskolle mitä ominaisin asia. Raamatussa Jeesus vetäytyy useamman kerran yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen.
– Nämä evankeliumien maininnat ovat
olennaisen tärkeitä Jeesuksen persoonan
ymmärtämiseksi. Ne raottavat hieman salaisuuden verhoa Jeesuksesta Jumalan Poikana. Näissä kohtauksissa Jeesus vetäytyy
hiljaisuuteen nimenomaan rukoilemaan.
– Tämä Pojan rukous on keskustelua Isän
Jumalan kanssa. Jeesus ikään kuin ammentaa elämänvoimansa tästä rukousyhteydestä. Hän saa siitä tehtävänsä ja voiman sen
toteuttamiseen.
Väätäinen muistuttaa, ettei hiljaisuus ole
kristinuskon mukaan sinänsä pyhää eikä
varsinainen tavoitetila.
– Mutta siitä voi kyllä olla hyötyä rukouselämälle. Jossain määrin se on jopa edellytys rukoukseen keskittymiselle sekä Jumalan Sanan mietiskelylle ja sisäistämiselle.
– On hyvä muistaa, että Jumala on läsnä myös kiireessä, levottomuudessa ja ahdistuksessa. Mutta ihminen tarvitsee välillä
erityisiä hetkiä pysähtyäkseen ja rukoillakseen, oikein ajatuksen kanssa.
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VALOISA

mieli auttaa jaksamaan
Pienituloisuus koettelee monia perheitä.
Arjen menot on laskettava tarkasti.
SARI LEHTELÄ teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

– Liian kallis, en osta, toteaa Aili Poutiainen kirjolohifileen palasta ruokakaupassa ja suuntaa ostoskärrynsä maitotuotteiden äärelle.
Sieltä löytyy tarjousjugurtteja. Hän
valikoi vain tarpeellisia ja edullisia tuotteita. Kanelikorppuja ja karkkipussi on
kuitenkin ostettava.
Aili Poutiaisen, 87, elämä muuttui,
kun Pekka-puoliso kuoli 11 vuotta sitten. Tuli kaipaus, tuli taloushuolia. Ailin eläke on melko pieni, sillä hän joutui reuman ja kaihin vuoksi jäämään jo
52-vuotiaana pois työstään E-liikkeen
myymäläpäällikkönä.
Eläkkeiden ja pienen asumistuen
kanssa nettotulot kuukaudessa ovat
noin 1 400 euroa. Lääke- ja sairauskuluihin menee kuukaudessa 50–100, asumiskuluihin noin 600 ja kotihoitoon
350 euroa. Poutiainen asuu Korpilahdella pienessä kaksiossa, johon hän on
hyvin tyytyväinen.

Pienituloisuudestaan huolimatta
Poutiainen tuntee olonsa turvalliseksi, sillä vanhin poika pitää hänestä hyvää huolta. Kaikkien läheisten puhelinnumerot ovat isolla lapulla eteisessä ja
tärkeimmät puhelimen muistissa. Kolme lasta soittelevat säännöllisesti.
– Helsingissä asuva poika ja hänen

puolisonsa ottavat minut mukaan matkoillekin, Poutiainen kehuu ja näyttää
matkakuviaan albumista.
Turvallisuutta elämään tuo myös usko hyvään Jumalaan.
– Minulla on aina ollut lapsenusko,
mutta miehen kuoleman jälkeen uskoni tuli eläväksi. Myös seurakunta tuli hyvin tärkeäksi.

Raskaimmaksi asiaksi Poutiainen nimeää kivuliaan reuman. Joskus sormet
ovat niin jäykät, ettei maitopurkin avaaminen onnistu ja kahvi jää juomatta. Jalkoja särkee toisinaan niin, että uni pakenee. On aamuja, jolloin pääsee liikkumaan vain nelinkontin.

on aina
”ollutMinulla
lapsenusko,

mutta miehen
kuoleman jälkeen
uskoni tuli eläväksi.
Aili Poutiainen

Iloinen mieli auttaa kestämään. Porealtaaseen olisi kiva päästä uudestaan.
– Kävin ystäväni kanssa kylpylässä.
Kun nousin porealtaasta, tunsin olevani kuin nuori tyttö.

Kaatumiset ovat ikäihmisille usein
kohtalokkaita. Niitä Poutiainenkin yrittää välttää kaikin keinoin ja liikkuu kotonaankin rollaattorin avulla. Silti hän
on kaatunut muutaman kerran. Seurauksena on joskus ollut kuukausien sairaalareissu, jonka aikana haavoja on hoidettu ihonsiirroin.

Arkea helpottaa päivittäin käyvä kotipalvelun hoitaja, joka vaihtaa jalkojen
siteet ja tekee muuta tarpeellista. Lääkkeiden ottaminen hoituu automaatin
avulla. Siivoojan Poutiainen maksaa itse ja hyödyntää myös OIVA-keskuksen
maksuttomia neuvontapalveluja ikääntyneille.
Haastattelupäivänä hän on juuri kysynyt apua päästäkseen reumasairaiden
leirille syyskuussa.
– Joskus on vaikea saada hoitajaa
kotiin ja reumalääkärille en ole saanut
vuosiin lähetettä tutkimuksiin. Hyvältä taas tuntuu, kun sairaanhoitaja ottaa
hoitoni sydämen asiakseen.
Ruoka syntyy pääosin itse tekemällä
ja useimmiten eineksistä. Seurakunnalta hän saa ruokakassin ja diakoniatyöntekijä sekä entinen naapuri käyvät toisinaan ruokakaupassa.
– Harmi, että ihana diakoniatyöntekijä Johanna muutti Jyväskylän keskustaan. Uuteen en ole vielä tutustunut.
Pappi kävi äskettäin jakamassa ehtoollista, mikä oli ihanaa.

Savosta kotoisin olevan rouvan eloisaa puhetta kuunnellessa tulee mieleen, että moni nuorempikin voisi oppia hänen aktiivisuudestaan ja valoisasta asenteestaan. Poutiainen lukee paljon kirjoja ja pitää yhteyttä ihmisiin.
– Noissa taloissa asuu ystävällisiä ihmisiä, hän osoittaa kädellään, kun ajamme kotiin kauppareissulta.
– Ennen koronaa kävin heidän kanssaan torstaisin vanhustentalolla, jossa
saimme ruoan ja kahvin. Autolla haettiin ja tuotiin takaisin.
Mari on elänyt koko elämänsä pienituloisena. Lapsena hoitovirheestä seurannut kivulias vamma rajoittaa elämää
monin tavoin. Mutta hänestä säteilee
seesteisyyttä, jota ei rahalla saa. Mari,
37, ei kerro elämästään oikealla nimellään lastensa vuoksi. Hänen mukaansa
pienituloisuus leimaa ihmisiä ja lapset
saattaisivat joutua kiusatuiksi.
Pienituloisuus tuli Marille tutuksi jo
lapsuudenkodissa, jossa työttömyys
tummensi elämää. Lähiössä oli kuitenkin paljon muitakin vähävaraisia. Mari
tiedosti oman perheensä tilanteen vasta, kun perhe muutti toiselle alueelle
ja tyttö huomasi, ettei hänellä ollut samoja mahdollisuuksia kuin useimmilla muilla.
– Aikuistuttuani aloin miettiä
lapsuudenperhettäni ja vammautumistani sekä niiden vaiJATKUU SIVULLA 12 uu

Pienituloisuudestaan huolimatta Aili
Poutiainen tuntee olonsa turvalliseksi.
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Tiesitkö?
QQ Suomessa oli pienituloisten

kotitalouksien jäseniä vuonna 2019
noin 669 000 eli 12,3 prosenttia
väestöstä.
QQ Suhteessa ikäryhmään kaikkein
eniten pienituloisia oli
18–24-vuotiaiden joukossa ja yli
75-vuotiaiden joukossa.
QQ Pienituloisten lukumäärä oli kaikkein
suurin 0–17-vuotiaissa eli 121 000
lasta eli pienituloisessa perheessä.
Lapsiperheköyhyydestä on
2000-luvulla tullut osa yhteiskuntaa.
QQ Pienituloisuuden raja yhden hengen
taloudessa oli noin 1 280 euroa
kuukaudessa.
Lähde: Tilastokeskuksen tulonjakotilasto 2019

”Olen onnellinen kesästä, kukista ja ystävällisistä ihmisistä. Nautin siitä, että pääsen pihalleni istumaan lämpimään aurinkoon”,
Aili Poutiainen hymyilee.

uu JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

kutusta itseeni. Kannoin pitkään häpeän
ja huonommuuden tunnetta. Niitä ei ole
helppo karistaa pois.
Marin pienituloisuuden syynä on lapsena
vammautuminen. Synnynnäinen vaiva piti korjata kohtuullisen helposti, mutta operaatiota seurasivat hermovaurio ja kivut.
Marin saadessa lapsia jalka jouduttiin amputoimaan ja syöpä toi lisähaastetta muutoinkin raskaaseen arkeen.
Nuori äiti opiskeli ammattiin, mutta vamman pahentumisen vuoksi hän ei ole pystynyt tekemään palkkatyötä ja on työkyvyttömyyseläkkeellä. Työelämään kuntoutuminen on kuitenkin päämäärä.

Marin työkyvyttömyyseläke on nettona
reilun tuhat euroa kuussa, tämä sisältää va-

kuutusyhtiön pienen korvauksen. Työttömäksi pari vuotta sitten joutunut aviomies
saa suurin piirtein saman verran. Perhe saa
lapsilisää kahdesta lapsesta. Kaksi vanhinta
lasta asuu jo omillaan.
Perhe ei saa toimeentulotukea muun
muassa asuntovelan vuoksi. Jos perhe asuisi
vuokralla, asia olisi toisin. Oman kodin mak-

Lasten ruoka”aineallergiat

kasvattavat ruoka
kuluja. Yllättävä
meno romahduttaa
budjetin.
Mari

saminen on kuitenkin järkevämpää tulevaisuutta ajatellen. Menot on laskettava tarkkaan joka kuukausi.
– Teemme kaiken mitä voimme itse: leivomme leivät, keräämme marjat, korjaamme kotia ja autoa. Vaatteita etsimme kirpputoreilta. Lasten ruoka-aineallergiat kasvattavat ruokakuluja. Yllättävä meno romahduttaa budjetin. Silloin voi anoa harkinnanvaraista toimeentulotukea, mutta
päätöksiä pitää usein odotella pitkään, Mari kertoo.

Mari seuraa kiinnostuneena, kuinka yhteiskunnan päätökset vaikuttavat heikompiosaisiin. Hänen mielestään toimeentulotuesta päätettäessä pitäisi ottaa huomioon
ihmisen kokonaistilanne ja harkintaa käyttää enemmän.
Vammautuminen aiheuttaa paljon lisäkuluja, joita ei heti tule ajatelleeksi. Sairaus

tai vamma voi kuluttaa vaatteita ja aiheuttaa liikkumisen kustannuksia. Lisäksi asuntoon pitää monesti tehdä korjauksia, joissa kunnan kuuluisi olla rahallisesti mukana. Lainsäädäntöä on kuitenkin vaikea tulkita ja osa vammaisista jää ilman heille kuuluvia etuuksia.
– Auto on minulle välttämätön, sillä en
pysty liikkumaan julkisilla vamman vuoksi. Ajan fysioterapiaan, lääkäriin, kauppaan,
kirjastoon ja kuljetan lapsia. Bensaan kuluu helposti 200 euroa kuussa. Tätä ei kuitenkaan oteta huomioon harkinnanvaraista tukea myönnettäessä.
Mari toivoo, että pienituloiset perheet,
joissa on vammaisuutta tai päihde- tai mielenterveysongelmia, saisivat yhteiskunnalta enemmän sekä taloudellista että arjen
suunnitteluun ja palveluihin liittyvää tukea
ja ohjausta.
– Pienituloisena elämän hallinta on haastavaa ja vaatii suunnitelmallisuutta, eikä se
onnistu ilman henkistä hyvinvointia, hän
toteaa.

Mari ei valita, sillä elämässä on paljon hyvää. Kesäinen onnenpäivä on esimerkiksi
sellainen, kun pääsee lasten kanssa rannalle tai retkelle.
– Olen aina ajatellut, että maailmanlaajuisesta näkökulmasta olen hyväosainen.
Olemme yrittäneet osoittaa lapsille, että iloa ja tekemistä löytyy ilman rahaakin.
Tunteita ei tarvitse ilmaista rahalahjoin, sanat riittävät.

Diakoniatyö auttaa talousahdingossa
SARI LEHTELÄ teksti

Diakoniatyössä tärkeää on jokaisen ihmisen kohtaaminen, keskustelu ja yhdessä toivon löytäminen vaikeankin tilanteen keskelle. Apua etsivän kannattaa ottaa yhteyttä
oman alueensa diakoniatyöntekijään, jonka kanssa kartoitetaan ihmisen kokonaistilanne. Kaikki keskustelu on luottamuksellista. Kirkkoon kuulumista ei apua hakevalta kysytä.
– Työntekijä kulkee ihmisen rinnalla tarvittavan ajan ja tulee mukaan vaikkapa virastoon, jos ihminen sitä tarvitsee, kertoo
diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho Jyväskylän seurakunnasta.
– Lähtökohtana on aina ihmisen ainutkertainen elämäntilanne. Myös hengellisyys
voi olla osa kohtaamista. Mikäli ihminen haluaa, voidaan yhdessä myös rukoilla.

Seurakunnan diakonia auttaa talousahdinkoon joutuneita ihmisiä. Diakoniatyöntekijä voi kirjoittaa setelin, jolla voi hakea
esimerkiksi Sammonkadun ruokapankista
ruoka-apua. Seurakunta on saanut valtiolta myös korona-apua, jolla autetaan koronan vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita.
Diakoniatyöntekijä auttaa löytämään
ne yhteiskunnan tarjoamat palvelut, joihin
avuntarvitsijalla on oikeus. Seurakunnan jakama talousapu on tilapäistä, ensiapua pahimpaan hätään.

lousasioiden ammattilaiset talous- ja velkaneuvonnasta, ulosotosta, aikuissosiaalityöstä, diakoniatyöstä ja sosiaalisesta luototuksesta.

Asioida voi nimettömästi.
– Kannattaa hakea apua jo silloin, kun talousasiat alkavat mietityttää, Lepoaho tähdentää.

”

Seurakunta on mukana erilaisissa auttamisverkostoissa. Niistä yksi on ennakoivan
talousavun hanke ja siihen liittyvä talousneuvola. Sen kautta talousongelmiin joutunut ihminen saa apua moniammatilliselta tiimiltä. Kysymyksiä ovat miettimässä ta-

Talousneuvolan toiminta jatkuu syksyllä 2.9. alkaen joka toinen torstai klo
10–13. Apua saa soittamalla numeroon
050 476 4697 tai koronatilanteen salliessa
asioimalla paikan päällä. Talousneuvolan
tarkempi osoite selviää syksyyn mennessä.

Seurakunta on myös mukana kotimaanapu.fi-palvelussa. Sen kautta voidaan järjestää pienkeräyksiä, joilla autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia. Kotimaanapu.
fi tarjoaa sekä hyväntekemisen mahdollisuuden että avunpyytämisen ja -saamisen. Palvelun kautta on helppo valita lahjoituskohde esimerkiksi omalta paikkakunnalta. Seurakunnan kautta pienkeräys käynnistetään
aina diakoniatyöntekijän kanssa.
– Lahjoittajien antama apu ilahduttaa joka kerta, Kirsi Lepoaho kiittää.
Jyväskylän seurakunnan diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät seurakunnan
verkkosivuilta ja Henki ja elämä -lehdestä.

Kannattaa hakea
apua jo silloin, kun
talousasiat alkavat
mietityttää.

Uudet keksinnöt
syntyvät yksiössä
Erityisammattimies Sami Särkkä
suunnittelee, hitsaa ja viilaa oman
toimensa ohessa kierrätysmateriaaleista
ratkaisuja, joita muut eivät tule
ajatelleeksi.

Erityisammattimies Sami Särkkä korostaa, että
kausityöntekijöiden apu on Mäntykankaan hautausmaalla korvaamaton. ”Ilman heitä hautuumaa ei tulisi
toimeen mitenkään. He tekevät joka vuosi raskaat
kitkemis- ja ruohonleikkuutyöt – ja tuovat tietysti
tullessaan myös eloa meidän työyhteisöömme.”

IIKKA HACKMAN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

– Nykyään on tietenkin hyvä sanoa, että tämä on ympäristöystävällistä toimintaa, mutta en minä
totta puhuen ole ympäristöä ajatellut tässä pätkääkään. Olen vain
niin pihi ihminen, etten halua ostaa mitään uutta, jos vanhasta ja
käytöstä poistetusta saa muokattua toimivaa uuteen käyttöön, Sami Särkkä nauraa.
Siksi esimerkiksi katkaisusirkkelin jalustaan on käytetty Puistokadun kappelin vanhaa rappurallia
ja Säynätsalon hautatukia, ja sirkkelin liikuttamisen mahdollistavat vanhasta roskapöntöstä sosialisoidut pyörät.
– En mene hakemaan kaupasta
uutta terästä ja rautaa, ellei ole aivan pakko, Särkkä sanoo.
Hän on Jyväskylän seurakunnalla erityisammattimiehenä, asemapaikkanaan pääasiassa Mäntykankaan hautausmaa. Komean kuuloisen tittelin taakse kätkeytyy käy-

tännössä se tosiasia, että seurakunta on ulkoistanut haudankaivuun,
ja hautausmaiden ylläpidosta vastaavien henkilöiden ammattinimike on nykyään haudankaivajan sijaan erityisammattimies.
– Monttumaakari minä olen, jos
joku kysyy. Koskaan en esittele itseäni erityisammattimieheksi.

Särkkä on koulutukseltaan levyseppähitsaaja. Hänen varsinaiseen toimenkuvaansa kuuluu hautausmaan ja sen laitteiden ylläpito, mutta hän tekee etenkin talvisaikaan myös ylimääräisiä puhdetöitä. Sellaisia ovat esimerkiksi
idioottivarmat lapiotelineet hautausmaiden ajoneuvoihin, mittatilauksena hankitun roska-astioiden tyhjennyskauhan lisäosa, joka
estää kipattavaa astiaa putoamasta lastinsa mukana, sekä kynttilät
kynttilänjalkoihin sopiviksi ”vuoleva” sorvi.
Aloitteet keksinnöille tulevat aina käytännöstä: esimerkiksi kynttiläsorvi sai alkunsa keskustelusta

Lahjaharjun kappelin suntion Kirsi Harjulan kanssa.
– Kirsi tuli puhisseeksi miten
työlästä on vuolla kynttiläntyviä
jalkoihin sopiviksi. Valmiiksi muotoillut kynttilät olisivat tulleet monin verroin kalliimmiksi, joten minä lupasin koittaa ongelman ratkaisemista. Tein sitten tämän sorvin. Sen terien viilaaminen oli tarkkaa hommaa, eikä sellaiset näissä
meidän tiloissa luonnistu. Tein ne
kotona yksiön pöydän ääressä iltaisin, Särkkä kertoo.

ihmisen
”työnVoiko
jälki olla hyvää,
jos hän ei tykkää
siitä mitä tekee?

Nyt kynttilän vuoleminen kestää
kampea pyörittämällä muutaman
sekunnin, ja roskatkin valuvat suoraan niille tarkoitettuun astiaan.
– Monta kertaa on sanottu, että mieti työajalla. Mutta eivät ih-

misen aivot toimi niin, eivät minun ainakaan. Ajatus lähtee liikkeelle silloin kun sopiva idea pulpahtaa mieleen, ja usein se on illalla nukkumaan mennessä.

Keksintöjen tekeminen ja suunnittelu rajautuu talviaikaan, sillä
kesäisin hautausmaan ylläpito vaatii erityisammattimiesten ja heidän avukseen palkattavien kausityöntekijöiden kaiken ajan. Tarkan
markan toimintatavassa ei varsinaisesti ole kyse seurakunnan rahojen tarkasta laskemisesta vaan
elämänfilosofiasta. Jos voi tehdä itse, ei pidä ostaa valmista, ja asioita
tehdään sydämen halusta.
– Yksi ihminen kysyi kerran hautuumaalla, että mitä saan palkkaa.
Vastasin eurolleen, mihin hän totesi vähän väheksyen, että nojoo,
kai jonkun tuokin työ täytyy tehdä. Kimposin heti, että tyhmä minä olisin, jos tätä rahan takia tekisin, silloin olisin lukenut lääkäriksi
tai juristiksi. Teen sitä työtä, mikä
tuntuu hyvältä.

Työpaikkoja Särkällä onkin hänen omien sanojensa mukaan riittänyt ajoneuvoyhdistelmän kuljettajasta alkaen kaikkiaan yli 20.
– Olen vaihtanut, kun olen kyllästynyt. Voiko ihmisen työn jälki
olla hyvää, jos hän ei tykkää siitä
mitä tekee? Laajemminkin yhteiskunnassa pitäisi pystyä löytämään
ihmisille sisällöltään mielekkäitä
ja matalan kynnyksen töitä, joihin
päästäkseen ei tarvitsisi istua vuosikausia koulun penkissä. Se helpottaisi syrjäytymisongelmaa, hän
uskoo.
Pitkään pimeänä ollutta sosiaalitilan loisteputkea Sami Särkkä
ei kuitenkaan vaihda, se homma
kun on ulkoistettu huoltoyhtiölle. Ylimääräisten töiden tekeminen
omaksi iloksi ilman eri korvausta ei
automaattisesti tarkoita höynäytettävän roolia.
– Ihmissuhde-ekspertti en ole, ja
parhaiten tulenkin toimeen kuolleiden kanssa. Mutta tämmöisiä
mekaanisia asioita minä tykkään
tehdä ja suunnitella, Särkkä sanoo.
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Lehtisaaressa luonto tulee lähelle ja eväät maistuvat ulkotulilla. Saarelta löytyy myös pieni Hiljaisuudenniemi, joka on tarkoitettu rauhoittumiseen ja hiljentymiseen.

Saari, jossa lieskat
kerran leimusivat
Lehtisaaren historiaan kuuluu iloa, yhteisöllisyyttä ja suuri tulipalo.
Viime kesänä saari oli hiljainen. Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitseva
kohde on kerännyt kaupunkilaisia kesäpäivän viettoon jo yli 70 vuoden
ajan, ja uuden päärakennuksen suunnittelun myötä sitä ollaan
palauttamassa entisen kaltaiseen loistoonsa.

Uinti vilvoittaa mukavasti,
tuumivat Matildat
Shemeikka ja Uguccioni.

Teemu Tuomainen soutaa vierailijoita saareen.
MINNA PALOVAARA teksti
PETRI BLOMQVIST kuvat

Kaunis kesäpäivä Lehtisaaressa alkaa soutumatkalla Viitaniemen rannasta. Ohjaaja Teemu Tuomainen käyttää airoja tottuneesti.
Soutaminen oli hallussa jo ennestään, ja toinen kesä saaressa hyvässä vauhdissa.
– Asiakkaat, työkaverit ja koko saari ovat
aivan huippua! Valmistuin vuosi sitten nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, joten olen oman
alani töissä, hän sanoo.
Perillä Matilda Shemeikka, 11 ja Matilda Uguccioni 12, suuntaavat saman tien uimaan ja saunomaan.
– Olin ensimmäisen kerran täällä jo vau-

vana, Uguccioni kertoo ja harmittelee, että
äiti ei anna lupaa uida saareen samalla tavalla kuin itse teki nuoruudessaan
Retki saareen vaihtuvissa kokoonpanoissa kuuluu kesään. Viime vuonna saareen ei
alkukesällä päässyt, mutta nyt taas paistetaan makkaraa, ja viihdytään ainakin parin
tunnin ajan.
Tapahtumista ovat jääneet mieleen monet konsertit ja hartaudet paljaan taivaan alla. Päärakennuksen palon jälkeen sateelta
pääsee suojaan pihalle pystytettyyn telttaan,
mutta muuten ollaan ulkosalla. Tekemistä
riittää vedessä ja kuivalla maalla. Halutessaan
voi meloa kanootilla, soudella tai pelata pihapelejä mölkystä ja tikanheitosta lentopalloon.

iesitkö?

T
			

Lehtisaari
QQ Kaupunkilaisille avoin kesäkohde, jonka toiminta on osa Jyväskylän

seurakunnan nuorisotyötä. Kuljetus, sauna ja muu toiminta saaressa on
maksutonta.
QQ Saareen pääsee ensisijaisesti ajanvarauksella tiistaista sunnuntaihin kahdessa
vuorossa: arkisin kello 14–17 ja 18–21, viikonloppuisin kello 13–16 ja 17–20.
Vuorojen välissä saari on kiinni siivouksen ajan.
QQ Soutu saareen lähtee Viitaniemen laiturista aina varausajan aloitusajankohtana.
Saaresta pääsee pois tunnin välein sekä varausajan loppumisajankohtana.
QQ Varausohjeet ja lisätiedot löytyvät osoitteesta jyvaskylanseurakunta.fi/
lehtisaarenkesakoti

Kuvia Lehtisaaresta Jyväskylän seurakunnan kokoelmista

Kivoja pelejä löytyi sisältä ja ulkoa. (Kuva ja viereinen kuva
oikealla: Sami Saarenpää, 2016)

Hartauksia, konsertteja ja monenlaista ohjelmaa voidaan järjestää luonnon keskellä. Kaiken keskellä on yhteisöllisyys,
kannustus osallistumaan ja kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Entinen maaseurakunnan kanttori Mikko Sipponen vaimoineen (vasemmalla) lahjoitti saaren seurakunnan nuorten kesäkodiksi vuonna
1949. Sipposet rakennuttivat komean hirsihuvilan saaren korkeimmalle kohdalle vuosina 1932–33. Sauna löysi paikkansa rannasta.

Kesäpäivän viettäjiä saaressa kesäkuussa 1950.

Kesällä 1977 pelailtiin pingistä pihapiirissä.

Sopu sijaa antaa. Nuoria koolla vuonna 1987.

Päärakennus tuhoutui tulipalossa kesäkuussa 2016, mutta muilta vahingoilta säästyttiin.
Saari siivottiin purkujätteestä ja jo loppukesällä se oli jälleen avoinna väliaikaisen teltan
turvin.

Uuden päärakennuksen rakennuslupaa vielä odotellaan, mutta punaisen tuvan suunnitelmat ovat valmiina. Siitä tulee kooltaan noin kolmannes entisestä, palossa tuhoutuneesta
huvilasta. (Kuva: LPV Jyväskylä Oy Kimmo Kautto)
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Tukea ja neuvoja
sateenkaarinuorille
Kirkon tuore julkaisu Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnassa pyrkii lisäämään sateenkaarinuorten hyvinvointia seurakunnissa. Julkaisu nojaa kattavaan ja pitkäaikaiseen
tutkimustietoon. Sateenkaarinuoret kokevat muun muassa
syrjintää, väkivaltaa ja ennakkoluuloja.
Julkaisu on suunnattu paitsi
luterilaisiin seurakuntiin, myös
muihin uskonyhteisöihin, niiden piirissä toimiville kasvattajille ja luottamushenkilöille sekä nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.
– Kaikilla on oikeus turvalliseen hengellisyyteen riippumatta omasta identiteetistä. Ei
ole heitä ja meitä – on yhdenvertaisesti meitä, sanoo diakoni
ja seksuaalineuvoja, työryhmän
jäsen Ani Iivanainen.
Julkaisu antaa perheille pitkäaikaiseen tutkimukseen perustuvia neuvoja siitä, miten
he voivat tukea sateenkaarevaa
perheenjäsentään.

Mediasäätiö
jakoi tukea
114 000 euroa

1.7. ja 15.7. klo 18

Ryhmä
Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa:

SOLMUJA
PARISUHTEESSA?
jyvaskylanseurakunta.fi

jyvaskylanseurakunta.fi

Lisäksi saat tilaaja
lahjana kaupan päälle
ristinmuotoisen metalli
avaimenperän, jossa on
upotettuna 10 stanssia.

Tervetuloa
Taidekappeliin!
Aira Kuvaja on uusi
toiminnanjohtaja Turun
Hirvensalossa sijaitsevassa
Pyhän Henrikin Ekumeenisessa
Taidekappelissa.

Tilaa nyt helposti
ja edullisesti!
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Ero!

Kesätarjous
3 + 1 kk

29€

Kampanjakoodi:
Avain21

sis.
avaimenperä

• 020 754 2333 • asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Puhelun hinta matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min, lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min. Tilaus
alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja se päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Lahja toimitetaan
kun lehtitilaus on maksettu. Tarjous koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

8.7. ja 22.7. klo 18
SUHTEELLISEN
KIVAA!

PARISUHDELEIRI
KOIVUNIEMESSÄ 3.–5.9.
Hinta 80e / pariskunta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 2.–27.8. Anne
Savolin 050 380 0583,
anne.savolin@evl.fi

Tule aan!
muk

N:o 22 | 4. kesäkuuta 2021 | hinta: 3,90 €

Tilaus on määräaikainen

NAISTEN VUORO

Lähtö hautausmaan Tourukadun
puoleiselta portilta. Liput 5 euroa
Jyväskylän kaupungin verkkokaupasta (30 lippua/kierros).
Paikalla on aina kaksi opasta, joten
osallistujat voidaan jakaa kahteen
ryhmään. Musiikkihartaus
kappelissa klo 17.30 ja 19.30
(max 50 hlö/tilaisuus).

Jyväskylän seurakunta 12
Heinolassa
luopuu useista
haudattiin uudestaan
kiinteistöistään
sisällissodan uhreja

Kannen kuva:
Pasi Leino
116. vuosikerta
0043595–21–23

TEHTAILIJOITA
JA KAUPPIAITA

Anne Savolin:
050 380 0583

Sisältö
ratkaisee

4

RYHMÄ 12–15VUOTIAILLE,
joiden vanhemmat
ovat eronneet.

PÄIVÄKERHOIHIN
ilmoittautuminen
käynnissä netissä!

Maksuton.

jyvaskylanseurakunta.fi/lapsiperheille

Ensimmäinen
kokoontuminen
16.9.2021
klo 18–19.30.

Ilmoittautumiset
6.9. mennessä:

Seppälän Citymarket

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

KOULUUN LÄHTEVIEN
SIUNAAMINEN 2021

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

KaupunginKirKKo ma 9.8. klo 17, 18 ja 19.
Ilm. 7.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi
Keltinmäen KirKKo ti 10.8. klo 18 ja 19. Ilm.
katja.jansa@evl.fi. Kipinä su 8.8. klo 16 ja 18.
Ilm. 7.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi
Korpilahden KirKKo ma 9.8. klo 18 (ei ilmoittautumista). Kortepohjan srK-KesKus ti 10.8.
klo 16 ja 16.45. Ilm. katja.jansa@evl.fi. KuoKKalan KirKKo su 8.8. klo 16 ja 18 sekä ma 9.8. klo
18. Ilm. 5.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
paloKan KirKKo ma 9.8. ja ti 10.8. klo 18. Ilm.
30.7. mennessä marjukka.kuusela@evl.fi.
säynätsalon KirKKo su 8.8. klo 16 ja 17. Ilm.
katja.jansa@evl.fi. tiKKaKosKen KirKKo ma 9.8.
ja ti 10.8. klo 18. Ilm. 30.7. mennessä katri.
peranen@evl.fi.VaajaKosKen KirKKo su 8.8. klo
16.30 ja 18 sekä ma 9.8. klo 17 ja 18.30. Ilm.
5.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.

POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
041 730 2591 .......................... luovutus.akrlapua@evl.fi
Kirkkoon liittyminen, avioliiton esteiden tutkinta
041 730 2589 ..................... rekisterointi.akrlapua@evl.fi
Kaste- ja vihkivaraukset
050 363 2300 ................. jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Hautauspalvelut
040 162 3982 ................. jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi 040 535 2328
Neuvonta 014 636 611
Työntekijöiden yhteystiedot jyvaskylanseurakunta.fi
jyvaskylanseurakunta.fi

Marjo Nieminen
(050 549 7014) ja
Ulla-Maija Grönholm
(050 340 9892).

VAUVARYHMÄT
Syksy 2021

jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret

KirkkoMUSKARIT
VAUVARYHMÄT
TAAPERORYHMÄT
LEIKKI-IKÄISET
KOULUIKÄISET
SOITINRYHMÄT
SATURYHMÄT
Lukukausi 70e.

Ilmoittaudu
netissä
nyt

›

Kirkon mediasäätiö jakoi tukea
18 ohjelmahankkeelle yhteensä
114 000 euroa.Tv-dokumentti
Paavo ja minä – Viimeisten kiusausten tarina sai suurimman
tuen, 15 000 euroa. Dokumentti yhdistää Paavo Ruotsalaisen
elämäntarinan ja Joonas Kokkosen säveltämän Viimeiset kiusaukset -oopperan. Dokumentin ohjaa Satu Väätäinen, käsikirjoittajana on Kuopion piispa
Jari Jolkkonen.
Muita tuen saajia olivat
muun muassa Kaisa Rastimon
dokumentti Nasrin’s voice ja
Pentti Kasurisen ohjaama dokumentti Claes Anderssonista. Molemmat dokumentit saivat 10 000 euron tuotantotuen.

OPASTETUT KÄVELYKIERROKSET

du
Ilmoittaunn
essä
10.9. me

)

Suomen Lähetysseuran uudeksi puheenjohtajaksi on valittu
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.
–Lähetystyötä tarvitaan nyt
enemmän kuin milloinkaan.
Tänä päivänä lähetystyö alkaa kotiovelta ja sen kohteena
on koko maailma. Lähetystyöhön liittyy kuitenkin myös isoja haasteita: lähetystyöntekijöiden rekrytointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja seurakuntien tuki on ratkaisevan
tärkeää. Meidän on myös kirkastettava teologista näkyä kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä,
Peura sanoo.
Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

VANHAN HAUTAUSMAAN

KUVAT: C.A. Hårdh &Historian kuvakokoelma Finna / A. Sauranen Jkl srk kokoelmat

Simo Peura
Lähetysseuran
johtoon
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jyvaskylanseurakunta.fi/lapsiperheille

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

Mainoksesi
Henki & elämä -lehdessä?
Ota yhteyttä:
Juha Kurvinen

040 665 5983
juha.kurvinen@kotimaa.fi

AVOIMET RYHMÄT
(ei ennakkoilmoittautumista)
Keljonkangas / Neulaskoti
Tarja Masalin 050 442 0198
Kuokkala Heini Tarvainen 050 340 0697
Palokka Mira Maasola 050 408 8813

EKAVAUVA-RYHMÄT
ILMOITTAUTUMINEN 1.6.2021–15.8.2021
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Huhtasuo / Kipinä
Emilia Virtanen 044 430 9748
Keskusta Laura Rouhiainen 050 564 3072
Kortepohjan srk-keskus
Riitta Haaparanta-Kocabiyik 050 372 5573
Kuokkala Heini Tarvainen 050 340 0697
Vaajakoski Marja Lähteelä 040 574 2026
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Tapahtumat 24.6.–25.8.
KELTINMÄKI
Jyväskylän seurakunnan tapahtumat
järjestetään viranomaisten kulloistenkin rajoitusten mukaisesti. Ajankohtaisimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi.

TAULUMÄEN KIRKKO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 26.6.
klo 18 kirkko, Marika Närhi, Teresa Keskisipilä.
Messu su 27.6. klo 18 kirkko, Miikka Tarpeen
niemi, Irina Vavilova.
Messu su 4.7. klo 18 kirkko, Markus Partanen,
Hanna Penttinen.
Messu su 11.7. klo 18 kirkko, Arto Viitala, Anni
Nousiainen.
Messu su 18.7. klo 18 kirkko, Tuomas Palola,
Elsa Mensalo.
Messu su 25.7. klo 18 kirkko, Teija Laine, Tere
sa Keskisipilä.
Messu su 1.8. klo 18 kirkko, Raimo Laine, Juk
ka Hassinen.
Messu su 8.8. klo 18 kirkko, Osmo Väätäinen,
Pertti Tahkola.
Messu su 15.8. klo 18 kirkko, Raimo Laine, Juk
ka Hassinen.
Messu su 22.8. klo 18 kirkko, Heli Ahonen, Jo
hanna Puupponen, Jukka Hassinen. Uusien työn
tekijöiden virkaan siunaaminen. Kirkkokahvit.

JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Jumalanpalvelus su 27.6. klo 10 kirkko, Kirsi
Pohjola, Heli Nieminen.
Jumalanpalvelus su 4.7. klo 10 kirkko, Tiina
Koskela, Kirsi Pohjola, Ilpo Vuorenoja.
Konfirmaatiomessu su 18.7. klo 10, 11.30 ja 13
kirkko, Tiina Koskela, Ilpo Vuorenoja.
Jumalanpalvelus su 25.7. klo 10 kirkko, Netta
Lamminmäki, Tiina Koskela. Katsottavissa suo
rana osoitteessa youtube.com/henkielama.
Jumalanpalvelus su 1.8. klo 10 kirkko, Marja
Rämänen, Tiina Koskela, Ilpo Vuorenoja.
Jumalanpalvelus su 8.8. klo 10 kirkko, Tiina
Koskela, Netta Lamminmäki, Heli Nieminen.
Jumalanpalvelus su 15.8. klo 10 kirkko, Kristii
na Ridanpää, Marja Rämänen, Elsa Mensalo.
Konfirmaatiomessu su 15.8. klo 13 kirkko, Mii
ka Mäkinen, Ilpo Vuorenoja, Seppo Tauren.
Kävelyhartaus ma 16.8. klo 14 Keltinmäen
maastossa, lähtö kirkolta (säävaraus).
Jumalanpalvelus su 22.8. klo 10 kirkko, Kirsi
Pohjola, Tiina Koskela, Ilpo Vuorenoja.
MUSIIKKITILAISUUDET
Kesäinen lauluilta 30.6.–11.8. keskiviikkoisin
klo 18 kirkon sisäpiha. Sateen sattuessa sisällä.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyksen nuotioilta to 29.7. klo 18 Raija ja
Antero Pasasella, Piimäsillantie 100.
AIKUISILLE
Päiväpiiri ma 9.8. klo 13 Kuohun kylätalo.

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perheiden luontoilta ma 28.6. klo 17–19.30
Tyyppälän leirimaja, Nuppitie 45. Omat eväät.
Ilm. viestillä 050 4079126.
Kouluun lähtevien siunaus su 8.8. klo 16 ja 18
Kipinä.Ilm. 7.8. mennessä jyvaskylanseurakun
ta.fi/tapahtumat.
Ekavauvaryhmä ma 23.8. klo 13 Kipinä. Ilm.
15.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheolkkari ti klo 9.30 Kipinä (24.8. alkaen).

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus ti 10.8. klo 18 ja 19
kirkko sekä 16 ja 16.45 Kortepohja srk-keskus.
Ilm. 9.8. mennessä katja.jansa@evl.fi (viestiin
lapsen nimi, henkilömäärä ja kumpaan tilaisuu
teen haluaa tulla). Mukaan oma koulureppu.
Perheolkkari tiklo 9 Erämiehenkatu 6 (17.8. al
kaen).
Perheolkkari ke klo 9 kirkko (18.8. alkaen).
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30 Kortepohjan
srk-keskus (23.8. alkaen). Ilm. 15.8. asti jyvasky
lanseurakunta.fi.

HUHTASUO

KESKUSTA

JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 27.6. klo 12 Huhtakoti, Juho Puhto,
Hanna Penttinen.
Messu su 4.7. klo 12 Huhtakoti, Paulus Pikka
rainen, Hanna Penttinen.
Messu su 11.7. klo 12 Huhtakoti, Juho Puhto,
Elsa Mensalo. Katsottavissa suorana lähetykse
nä osoitteessa youtube.com/henkielama.
Messu su 25.7. klo 12 Huhtakoti, Annemari
Siistonen, Piia Laasonen.
Messu su 1.8. klo 12 Huhtakoti, Paulus Pikka
rainen, Hannes Asikainen.
Messu su 8.8. klo 12 Huhtakoti, Tuulia Kokko
nen, Petri Tiusanen.
Messu su 15.8. klo 12 Huhtakoti, Paulus Pikka
rainen, Hannes Asikainen. Vieraana Perendien
lähettiperhe.
Messu su 22.8. klo 12 Huhtakoti, Annemari
Siistonen, Jukka Hassinen.

JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kaupunginkirkossa on konfirmaatiomessu
4.7., 11.7., 25.7. ja 8.8. klo 10. Koronarajoitusten vuoksi muita seurakuntalaisia pyydetään
osallistumaan ko. päivinä Taulumäen kirkon
iltamessuun klo 18.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko, päi
värukous 15.7. ja 26.8. klo 13.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 26.6.
klo 10 Kaupunginkirkko, Satu Konsti, Irina Va
vilova.
Messu su 27.6. klo 10 Kaupunginkirkko, Miikka
Tarpeenniemi, Satu Konsti, Hanna Penttinen.
Sanajumalanpalvelus su 18.7. klo 10 Kaupun
ginkirkko, Satu Konsti, Hanna Penttinen.
Messu su 1.8. klo 10 Kaupunginkirkko, Elina
Mannström, Piia Laasonen.
Messu su 15.8. klo 10 Kaupunginkirkko, Niina
Kari, Miikka Tarpeenniemi, Piia Laasonen.
KohtaaamisPaikan iltamessu su 15.8. klo 17
Kaupunginkirkko.
Messu su 22.8. klo 10 Kaupunginkirkko, Elina
Mannström, Seppo Wuolio, Irina Vavilova.

HALSSILA

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perheiden luontoilta ma 28.6. klo 17–19.30
Tyyppälän leirimaja, Nuppitie 45. Omat eväät.
Ilm. viestillä 050 4079126.
Kouluun lähtevien siunaus su 8.8. klo 16 ja 18
Kipinä.Ilm. 7.8. mennessä jyvaskylanseurakun
ta.fi/tapahtumat.
Alakoululaisten kaakaot to klo 12.30 Huhta
suon yhteistoimintapiste, Nevakatu 1 (19.8. al
kaen). Välipala. Tied. 044 4309748.
Ekavauvaryhmä ma 23.8. klo 13 Kipinä. Ilm.
15.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheolkkari ti klo 9.30 Kipinä (24.8. alkaen).

MUSIIKKITILAISUUDET

LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Maailma silmussa -ilta ke 25.8. klo 18 Valtion
talo, Kilpisenkatu 8. Hartaus, Raija Hämynen
kertoo Kylväjän työstä. Tied. 050 549 7001.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus ma 9.8. klo 17, 18
ja 19 Kaupunginkirkko. Ilm. 7.8. mennessä jy
vaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Ekavauvaryhmät ke klo 9.30 ja to 13 Lastentila
Itu (25.8. alkaen). Ilm. 15.8. mennessä jyvasky
lanseurakunta.fi.

Lounasmusiikkia
keskellä päivää
Lounasmusiikkituokiot Kaupunginkir
kossa keskiviikkoisin heinä–elokuussa
kello 12. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus ma 9.8. klo 18 kirk
ko, Miina Karasti, Ritva Tuominen.

Eppu-toppujen Olokolo
Eka- ja tokaluokkalaisten Olokolo tiis
taisin klo 13 seurakuntakodilla 17.8.
alkaen. Olokolossa tehdään läksyjä,
leikitään, kuunnellaan kertomuksia,
hiljennytään ja ulkoillaan. Lapset pää
sevät itse suunnittelemaan kerhon
sisältöjä. Maksuton, max 15 lasta. Ilm.
26.7. alkaen jyvaskylanseurakunta.fi.

KIPINÄ
Kipinä on suljettu 25.6.–1.8.
AIKUISILLE
RyhmäRämä ke klo 10 (18.8. alkaen). Avoin
ryhmä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
Tied. 050 549 7005.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perheiden luontoilta ma 28.6. klo 17–19.30
Tyyppälän leirimaja, Nuppitie 45. Omat eväät.
Kouluunlähtevien siunaus su 8.8. klo 16 ja 18.
Ilm. 7.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/ta
pahtumat.
Ekavauvaryhmä ma 23.8. klo 13. Ekavauvaryh
mä on tarkoitettu ensimmäisen lapsen saaneil
le perheille. Ilm. 15.8. mennessä jyvaskylanseu
rakunta.fi.
Perheolkkari ti klo 9.30 (24.8. alkaen).

KORPILAHTI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kuuntele jumalanpalvelukset netin kautta:
jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la
26.6. klo 10, Miina Karasti, Teresa Keskisipilä,
Ihmisten ääni -kuoro. Katsottavissa suorana
lähetyksenä osoitteessa youtube.com/hen
kielama.
Iltakirkko su 27.6. klo 16 kirkko, Miina Karasti,
Ilkka Toivonen.
Messu su 4.7. klo 10 kirkko, Miina Karasti,Elsa
Mensalo.
Messu su 11.7. klo 10 kirkko, Seppo Rahkonen,
Tiina Laiho.
Rauhanyhdistyksen seurat su 11.7. klo 16 kirk
ko (max 150 hlö).
Messu su 18.7. klo 10 kirkko, Raija Ikonen, Tii
na Laiho.
Konfirmaatiomessu su 25.7. klo 10 kirkko,
Antti Koivisto, Tiina Laiho.
Jaakonpäivän riihikirkko su 25.7. klo 18 Sar
venperä, Konttimyllyntie 141, Antti Koivisto.
Messu su 1.8. klo 10 kirkko, Antti Koivisto,
Pertti Tahkola.
Rauhanyhdistyksen seurat su 1.8. klo 16 kirk
ko (max 150 hlö).
Ehtikkojuhla su 1.8. klo 16 Mutanen, Raidanlah
dentie 22. Lettuja, lähetystä, laulua, arpajaiset.
Konfirmaatiomessu su 8.8. klo 10 kirkko, Mii
na Karasti, Tiina Laiho.
Messu su 15.8. klo 10 kirkko, Antti Koivisto,
Tuovi Ruhanen.
Messu su 22.8. klo 10 kirkko, Miina Karasti, Ilpo
Vuorenoja.
Rauhanyhdistyksen seurat su 22.8. klo 16
kirkko (max 150 hlö).
MUSIIKKITILAISUUDET
Juhannuskonsertti su 27.6. klo 14 kirkko. Ihmi
sen ääni -kuoro, johtaa Matias Lahti. Mahdolli
suus seurata verkon välityksellä.
Kesälaulajaiset to 15.7. klo 18 kirkon piha, sa
teen sattuessa kirkossa.

KELJONKANGAS
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus su 8.8. klo 16 ja 17
Säynätsalon kirkko. Ota mukaan myös koulu
reppusi, saat sinne lahjan! Ilm. 5.8. mennessä
katja.jansa@evl.fi (mukaan lapsen nimi, henki
lömäärä ja kumpaan tilaisuuteen haluaa tulla).
Vauvakerho ma klo 13.30 Neulaskoti (16.8. al
kaen).
Perhekerho ma klo 9.30 Neulaskoti (16.8. alkaen).

Iltamusiikki ke 28.7. klo 18 Kaupunginkirkko.
Kai Nieminen, kitara. Vapaa pääsy.
Iltamusiikki ke 25.8. klo 18 Kaupunginkirkko.
Janne Malinen, kitara. Vapaa pääsy.

LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetysnuotioilta to 1.7. klo 18. Saakosken ää
rellä, Saajoentie 3.
Lähetysnuotioilta ke 28.7. klo 18. Putkilahdes
sa, Kuhaniemessä, Herapohjantie 243.
Lähetysnuotioilta su 1.8. klo 16 Mutanen, Rai
danlahdentie 22.
AIKUISILLE
Miestenilta ke 25.8. klo 18 srk-talo.

Pohjoisten kylien iltaperhekerho ti 17.8. klo
17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Iltapala.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo (19.8. alkaen).
MUU
Opastetut hautausmaakävelyt to 8.7., su 18.7.
ja to 22.7. klo 18. Lähtö kappelin nurkalta (sää
varaus).

KORTEPOHJA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Jumalanpalvelus to 24.6. klo 12 srk-keskus, Kir
si Pohjola, Teresa Keskisipilä.
Jumalanpalvelus to 1.7. klo 12 srk-keskus, Kirsi
Pohjola, Ilpo Vuorenoja.
Jumalanpalvelus to 8.7. klo 12 srk-keskus,Tiina
Koskela,Ilkka Toivonen.
Jumalanpalvelus to 15.7. klo 12 srk-keskus,
Marja Rämänen, Ilpo Vuorenoja.
Jumalanpalvelus to 22.7. klo 12 srk-keskus,
Netta Lamminmäki, Ilpo Vuorenoja.
Jumalanpalvelus to 29.7. klo 12 srk-keskus,
Netta Lamminmäki, Ilpo Vuorenoja.
Messu su 1.8. klo 16srk-keskus, Marja Rämä
nen, Ilpo Vuorenoja.
Messu su 8.8. klo 16 srk-keskus, Tiina Koskela,
Tiina Laiho.
Messu su 15.8. klo 16 srk-keskus, Kristiina Ri
danpää, Elsa Mensalo.
Messu su 22.8. klo 16 srk-keskus, Kirsi Pohjola,
Heli Nieminen.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetyksen nuotioilta to 29.7. klo 18 Raija ja
Antero Pasasella, Piimäsillantie 100.
AIKUISILLE
Tavataan ulkona to 24.6. klo 13 srk-keskus.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus ti 10.8. klo 16 ja
16.45 Kortepohja srk-keskus sekä klo 18 ja 19
Keltinmäen kirkko. Ilm. 9.8. mennessä katja.jan
sa@evl.fi. (viestiin lapsen nimi, henkilömäärä
ja kumpaan tilaisuuteen haluaa tulla). Mukaan
oma koulureppu.
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus (18.8. alkaen).
Ekavauva-ryhmä ma 23.8. klo 13.30 srk-keskus.
Ilm. 15.8. asti jyvaskylanseurakunta.fi.

KUOKKALA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 27.6. klo 11, Minna Rantalainen, Anni
Nousiainen, Sari Solismaa. Katsottavissa suora
na osoitteessa youtube.com/henkielama.
Messu su 4.7. klo 11, Minna Rantalainen, Sirpa
Lampinen, Sari Solismaa.
Konfirmaatiomessu su 11.7. klo 10 ja 12 kirk
ko, Riku Bucht, Sirpa Lampinen, Marjo Niemi
nen, Katariina Kankaanperä.
Messu su 18.7. klo 11, Riku Bucht, Eija-Liisa Väi
sänen, Ulla-Maija Grönholm.
Konfirmaatiomessu su 25.7. klo 10 ja 12 kirk
ko, Minna Rantalainen, Liisa Ruusukallio, Pertti
Tahkola, Marjo Nieminen.

Konfirmaatiomessu su 1.8. klo 10ja 12 kirk
ko, Riku Bucht, Liisa Ruusukallio, Eija-Liisa Väi
sänen.
Messu su 8.8. klo 11, Anssi Hannula, Eija-Liisa
Väisänen, Tiina Korhonen.
Messu su 15.8. klo 11, Anssi Hannula, Miika
Mäkinen, Eija-Liisa Väisänen.
Messu su 22.8. klo 11, Riku Bucht, Anssi Han
nula, Sirpa Lampinen.
MUSIIKKITILAISUUDET
Rakastan sinua, olet voimani -konsertti ma
26.7. klo 18 kirkko, Timo Kuutti, baritoni ja Eve
liina Modinos, piano. Vapaa pääsy.
AIKUISILLE
Eläkeikäisten virkistysleiri ma–to
16.–19.8.Koivuniemen leirikeskus, Koivunie
mentie 30. Hinta 52 e. Ei yhteiskuljetusta. Mo
nenlaista tekemistä, hiljentymistä, lepoa, sau
nomista ja luonnonrauhaa. Ilm. 18.7. mennessä
040 560 9926, marita.riikonen@evl.fi.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus su 8.8. klo 16 ja 18
sekä ma 9.8. klo 18 kirkko. Ilm. 5.8. mennessä jy
vaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30 kirkko (alk. 16.8.).
Vauvaperhepesä ma klo 13 kirkko (alk. 16.8.).
Café Kide ke klo 9 kirkko (18.8. alkaen).
PerheCafé ti 17.8. klo 18 kirkko.
Taaperotupa pe 20.8. klo 9.45 kirkko.
Äitien ilta ti 24.8. klo 18 kirkko.
Ekavauvaryhmään ilmoittautuminen 15.8.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/lapsiper
heille.

LOHIKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Iltahartaus ke 30.6. klo 18 Lahjaharjun kappeli,
Seppo Wuolio, Ilkka Toivonen.
Iltahartaus ke 7.7. klo 18 Lahjaharjun kappeli,
Irina Vavilova.
Iltahartaus ke 14.7. klo 18 Lahjaharjun kappeli,
Satu Konsti, Elsa Mensalo.
Iltahartaus ke 21.7. klo 18 Lahjaharjun kappeli,
Ville Tikkanen, Piia Laasonen.
Iltahartaus ke 28.7. klo 18 Lahjaharjun kappeli,
Elina Mannström, Pertti Tahkola.
Messu su 22.8. klo 14 Lahjaharjun kappeli, Elina
Mannström, Irina Vavilova.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus ma 9.8. klo 17, 18
ja 19 Kaupunginkirkko. Ilm. 7.8. mennessä jy
vaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Ekavauvaryhmä ma 23.8. klo 13 Katajatie 1 as
6. Ilm. 15.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.

PALOKKA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 26.6.
klo 10 kirkko, Seppo Hautalahti, Elsa Mensalo.
Messu su 27.6. klo 10 kirkko, Seppo Hautalah
ti, Päivi Perttilä.
Messu su 4.7. klo 10 kirkko, Tuulia Kokkonen,
Tuovi Ruhanen. Katsottavissa suorana lähetyk
senä osoitteessa youtube.com/henkielama.
Messu su 11.7. klo 10 kirkko, Seppo Hautalah
ti, Elsa Mensalo.
Sanajumalanpalvelus su 18.7. klo 10 kirkko,
Teija Laine, Konsta Litmanen.
Konfirmaatiomessu su 18.7. klo 12 ja klo 14
kirkko, JohannaTikkanen, Konsta Litmanen.
Messu su 25.7. klo 10 kirkko, Teija Laine, Maria
Paukkunen.
Sanajumalanpalvelus su 1.8. klo 10 kirkko, Tei
ja Laine, Liisa Partanen.Katsottavissa suorana
osoitteessa youtube.com/henkielama.
Konfirmaatiomessu su 1.8. klo 12 kirkko, Rai
mo Laine, Liisa Partanen.
Messu su 8.8. klo 10 kirkko, Aleksi Parkkonen,
Ulla Palola, Anna-Maija Valjus.
Sanajumalanpalvelus su 15.8. klo 10 kirkko,
Teija Laine, Liisa Partanen.
Messu su 22.8. klo 10 kirkko, Seppo Hautalahti,
Aleksi Parkkonen, Päivi Perttilä.
Rukousmessu su 22.8. klo 17 kirkko, Seppo
Hautalahti.
AIKUISILLE
Rukoillaan Palokan puolesta -aamurukous keskiviikkoisin klo 7.30–8.30 kirkko (4.8. al
kaen).

Kuva: Keijo Penttinen

Leiripäivä
päihdehaittoja
kokeneille
Minun Päivä -leiripäivä on ke 18.8.
Sarpatin leirimajalla, Sarpatintie 99.
Sinulle, jolla on omakohtaista koke
musta päihdehaitoista. Ohjelma
rakentuu virkistävien ja rentouttavien
asioiden äärelle. Hinta 5 euroa. Ilmoit
tautuminen 11.8. mennessä jyvaskylan
seurakunta.fi tai Päivi Itkonen 040 7090
142 (lomalla 21.6.–18.7.).
Hyvän mielen leiri 31.8.–2.9. Koivuniemen lei
rikeskus, Vaajakoskentie 30. Leiri on sinulle,
jolla on omakohtaista kokemusta mielenter
veyden haasteista. Hengähdystauko arkeen,
virkistystä yhteydestä Jumalaan ja toisiin ihmi
siin. Linja-autokuljetus. Hinta 34e, max 15 hlö.
Järj. Palokan ja Tikkakosken diakoniatyö. Ilm.
15.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi. Tied.
ja apua ilmoittautumiseen: Päivi Itkonen 040
7090 142 (lomalla 21.6.–18.7.)
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus ma 9.8. ja ti 10.8.
klo 18 kirkko. Ilm. 30.7. mennessä marjukka.
kuusela@evl.fi.
Perhepysäkki ke klo 9 kirkko (25.8. alkaen). Aa
mupala, vapaaehtoinen maksu 1e/hlö.
Vauvapysäkki ti klo 13 kirkko (24.8. alkaen).

SÄYNÄTSALO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kirkon avoimet ovet hiljentymiseen ma–pe
klo 12–15.
Messu su 27.6. klo 10 kirkko, Esko Helenius, Ilk
ka Toivonen.
Messu su 4.7. klo 10 kirkko, Marko Haukkamä
ki, Päivi Perttilä.
Messu su 11.7. klo 10 kirkko, Kaarina Salminen,
Ilkka Toivonen.
Konfirmaatiomessut su 18.7. klo 10 kirkko,
Esko Helenius.
Messu su 25.7. klo 10 kirkko, Marko Haukka
mäki, Elsa Mensalo.
Konfirmaatiomessu su 1.8. klo 10 kirkko,
Osmo Väätäinen.
Messu su 8.8. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Anna-Maija Valjus.
Messu su 15.8. klo 10 kirkko, Esko Helenius.
Messu su 22.8. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Hannes Asikainen. Katsottavissa suorana lähe
tyksenä osoitteessa youtube.com/henkielama.
MUSIIKKITILAISUUDET
Nuotiolaulut lähetyksen hyväksi to 1.7. klo 18
srk-koti. Tarjoilua. Sateen sattuessa sisällä.
Musiikkia barokista
romantiikkaan
Säynätsalon kirkkokonsertissa su 15.8.
klo 18 kuullaan musiikkia barokista
romantiikkaan historiallisten soitinten
kaltaisilla soittimilla ja esitystavoilla.
Konsertissa esiintyvät Linnea Hurttia,
barokkiviulu, Liisa Tamminen, barokki
alttoviulu ja Hannes Asikainen, kitara.
Säveltäjäniminä muun muassa Mozart,
Molino ja Bach. Käsiohjelma 10 euroa.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus su 8.8. klo 16 ja
17 kirkko. Ota mukaan koulureppusi. Ilm. 5.8.
mennessä katja.jansa@evl.fi (viestiin lapsen
nimi, henkilömäärä ja kumpaan tilaisuuteen
haluaa tulla).
Perhekerho klo 9.30 srk-koti (19.8. alkaen).
MUU
Avoimet ovet kirkonmäellä su 15.8. klo 12–
15.

TIKKAKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Juhannuksen sanajumalanpalvelus la 26.6.
klo 11 kirkon piha, Ville von Gross, Päivi Pertti
lä. Katsottavissa aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Iltamessu su 27.6. klo 18, Ville von Gross, Päi
vi Perttilä.

Pysähdy hetkeksi
taivaalliselle tauolle
Jyväskylän seurakunnan tiekirkot – Kau
punginkirkko, Korpilahden kirkko, Kuokka
lan kirkko ja Taulumäen kirkko – tarjoavat
tilaisuuden tutustua kirkkojen upeaan arkki
tehtuuriin, kuulla tarinoita paikallisesta histo
riasta tai hiljentyä hetkeksi omien ajatusten
äärellä. Kirkossa saa viettää taivaallisen tauon
ja nauttia rauhasta, kauneudesta ja pyhästä.
Tiekirkot ovat avoinna 13.8. asti ma–pe
kello 11–18. Juhannusaattona kirkot ovat
kiinni. Kaikissa kirkoissa on myös opastus.

Sanajumalanpalvelus su 4.7. klo 10 kirkko,
Veera Nousiainen, Maria Paukkunen.
Konfirmaatiomessu su 11.7. klo 10 kirkko, Vil
le von Gross, Mikko Juntti, Päivi Perttilä. Messu
vain konfirmoitaville ja heidän läheisilleen. Kat
sottavissa aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Sanajumalanpalvelus su 18.7. klo 10 kirkko,
Ulla Palola, Elsa Mensalo.
Messu su 25.7. klo 18 kirkko, Risto Vallipuro,
Sirpa Piilonen. Katsottavissa aluesrk:n Youtu
be-kanavalla.
Messu su 1.8. klo 10 kirkko, Risto Vallipuro,
Tuovi Ruhanen.
Sanajumalanpalvelus su 8.8. klo 10 Ränssin
kievarin kesäteatteri, Risto Vallipuro, Maria
Paukkunen. Katsottavissa aluesrk:n Youtubekanavalla.
Messu su 15.8. klo 10 kirkko, Ville von Gross,
Sirpa Piilonen.
Perhekirkko su 22.8. klo 11 kirkko, Ville von
Gross, Sirpa Piilonen. Yhdessä Tikkakosken
Helluntaiseurakunnan kanssa. Katsottavissa
aluesrk:n Youtube-kanavalla.
MUSIIKKITILAISUUDET
Suven säveliä -iltamusiikki to 22.7. klo 18 kirkko.
Suven säveliä -yhteislauluhetki to 19.8. klo 18
kirkko.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Lahjoitusruuan jakelu to 1.7., 15.7., 29.7., 12.8.
ja 26.8. klo 10.30 kirkko.
Minun Päivä -leiripäivä ke 18.8. Sarpatin lei
rimaja. Leiripäivä sinulle, jolla on omakohtais
ta kokemusta päihdehaitoista. Hinta 5e, max10
hlö. Linja-autokuljetus. Ilm. 11.8. mennessä jy
vaskylanseurakunta.fi tai Päivi Itkonen 040
7090 142 (lomalla 21.6.–18.7.)
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Lähetysnuotio ke 7.7. klo 18 Nyrölän kylätalo.
Lähetysnuotio to 8.7. klo 18. Paanasilla Puup
polassa, Löytörinne 31. Ilm. tekstiviestillä 6.7.
mennessä 040 5609916.
AIKUISILLE
Hyvän mielen leiriltä
virkistystä arkeen
Hyvän mielen leiri on sinulle, jolla on
omakohtaista kokemusta mielenter
veyden haasteista. Leiri on hengähdys
tauko arkeen, virkistystä yhteydestä
Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Leiri järjes
tetään 31.8.–2.9. Koivuniemen leirikes
kuksessa, Vaajakoskentie 30. Hinta on
34 euroa (max 15 hlö). Linja-autokulje
tus. Ilmoittautuminen 15.8 mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi. Tiedustelut ja
apua ilmoittautumiseen: Päivi Itkonen
040 7090 142 (lomalla 21.6.–18.7.). Järj.
Palokan ja Tikkakosken diakoniatyö.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluun lähtevien siunaus ma 9.8. ja ti 10.8.
klo 18 kirkko. Ilm. 30.7. mennessä katri.pera
nen@evl.fi.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko (24.8. alkaen).
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan kerhotila
(24.8. alkaen).

VAAJAKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu la 26.6. klo 10 kirkko, Eeva-Kaisa Rossi,
Veera Nousiainen.

Messu su 27.6. klo 10 kirkko, Arto Kauppinen,
Elsa Mensalo.
Messu su 4.7. klo 10 kirkko, Esa Jurva, Anni
Nousiainen.
Konfirmaatiomessu su 11.7. klo 10 kirkko, Ee
va-Kaisa Rossi, Anni Nousiainen.
Messu su 18.7. klo 10 kirkko, Eeva-Kaisa Rossi,
Eveliina Modinos. Katsottavissa suorana lähe
tyksenä osoitteessa youtube.com/henkielama.
Konfirmaatiomessu su 25.7. klo 10, 11.15 ja
12.30 kirkko, Heli Karjalainen, Anni Nousiainen.
Messu su 1.8. klo 10 kirkko, Esa Jurva, Eveliina
Modinos.
Kohinakirkko su 8.8. klo 10 kirkko, Arto Kaup
pinen, Eveliina Modinos. Katsottavissa suorana
osoitteessa youtube.com/henkielama.
Konfirmaatiomessu su 15.8. klo 10 kirkko, Esa
Jurva, Eveliina Modinos.
Messu su 22.8. klo 10 kirkko, Heli Karjalainen,
Päivi Perttilä.
MUSIIKKITILAISUUDET
Vaajakosken kesämusiikkisarjan konsertit:
Barokkia ja kaikkea sen vierestä su 27.6. klo 18
kirkko, Anni Nousiainen, urut. Vapaa pääsy.
Rakastan sinua, olet voimani su 25.7. klo 16
kirkko, Timo Kuutti, baritoni ja Eveliina Modi
nos, piano. Koskettavia hengellisiä lauluja ja lie
dejä kesäiltaan. Vapaa pääsy, ohjelma 5e.
Välke – varjoista valoon la 7.8. klo 18 kirkko,
Duo Lux. Heikki Sarmannon ja Astor Piazzollan
musiikkia. Liput 5e.
LÄHETYS- JA AVUSTUSTYÖ
Kohinatori la 7.8. klo 10–14. Seurakunnan
myyntipöytä. Lahjoituksia otetaan vastaan kir
kolla pe 6.8.Tied. 040 5609926.
AIKUISILLE
Eläkeikäisten virkistysleiri ma–to 16.–19.8.
Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie 30.
Hinta 52 e. Ei yhteiskuljetusta. Ohjelmassa mo
nenlaista mukavaa tekemistä, hiljentymistä, le
poa, saunomista ja luonnonrauhaa. Ilm. 18.7.
mennessä 040 5609926, marita.riikonen@evl.fi.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Puistopäivä ti 29.6. klo 9–12 Kivilammen puis
to, Luhtalantie 8 (säävaraus).
Puistopäivä ti 29.6. klo 9 Pikkupuisto Kaunis
harju, Kotamäentie 17 (säävaraus).
Perheiden kesätupa ke 30.6. klo 9–12 kirkko.
Omat eväät. Ilm. klo 8–9 p. 050 574 1792.
Puistopäivä to 1.7. klo 9 Kivilampi, Luhtalantie
8 (säävaraus).
Perheiden kesätupa pe 2.7. klo 9–12 kirkko.
Omat eväät. Ilm. klo 8–9 p. 050 574 1792.
Perheiden kesätupa ke 28.7. klo 9–12 kirk
ko. Omat eväät. Ilm. aamuisin klo 8–9 p. 040
574 1706.
Perheiden kesätupa pe 30.7. klo 9–12 kirkko.
Omat eväät. Ilm. klo 8–9 p. 040 574 1706.
Kouluun lähtevien siunaus su 8.8. klo 16.30 ja
18 sekä ma 9.8. klo 17 ja 18.30 kirkko. Ilm. to 5.8.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Ekavauvaryhmä Pallerot ilm. 15.8. mennessä
jyvakylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
MUU
Juhannusjuhla pe 25.6. klo 14 Koivuniemen lei
rikeskus, Koivuniementie 30. Klo 15–16 Naisten
sauna; klo 16–17 Miesten sauna; klo 17 Kahvit;
klo 18 Lipunnosto ja hartaus. Makkaranpaistoa.
Kirkonpenkki ke 7.7. ja 4.8. klo 15–17 Vaajala.
Seurakunnan työntekijä tavattavissa.
Grilli-ilta to 29.7. ja 12.8. klo 18 kirkon takapi
ha. Iltapalaa, yhdessäoloa ja pientä ohjelmaa.
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle.
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Tapahtumat 24.6.–25.8.
Yhteiset

Kesän musiikkitilaisuudet
YHTEISLAULUTILAISUUDET:
n Keltinmäen kirkon pihalla (Keltinmäentie 10) keskiviikkoisin 30.6.–11.8. kello 18–19,
sateen sattuessa kirkkosalissa.
n Säynätsalon seurakuntakodin pihalla to 1.7. klo 18. Sateen sattuessa sisällä. Tarjoilua
ja pieni lähetystuokio.
n Korpilahden kirkon pihalla to 15.7. klo 18, sateen sattuessa kirkossa.
n Tikkakosken kirkossa (Kirkkokatu 18) to 19.8. klo 18.

KONSERTIT JA MUSIIKKIHETKET:
n Musiikkihetket Kaupunginkirkossa heinä–elokuussa keskiviikkoisin klo 12–12.30.
n Musiikkihartaudet Vanhalla hautausmaan kappelissa heinäkuussa torstaisin 1.7.–22.7.
kello 17.30 ja 19.30 opastettujen hautausmaankävelyjen yhteydessä. Osallistujamäärä
on 50 henkilöä/tilaisuus.
n Juhannuksen musiikkihetki la 26.6.klo 12 Korpilahden kirkko. Ihmisen ääni -kuoro,
johtaa Matias Lahti.
n Jyväskylän Kesä: Tango del Ángel – Astor Piazzolla 100 vuotta pe 9.7.klo 17 Taulumäen
kirkko (Lohikoskentie 2). Jyväskylän Sinfonia, johtaa Emilia Hoving, solistina Henrik
Sandås, bandoneon. Liput 48/44/28 euroa.
n Jyväskylän Kesä: John Cage – Ryoanji la 10.7. klo 19 Taulumäen kirkko. UMUU-yhtye.
Liput 30/28/20 euroa.
n Suven säveliä – kesäinen iltamusiikki to 22.7. klo 18 Tikkakosken kirkko. Elsa Mensalo,
urut. Vapaa pääsy.
n Iltamusiikki ke 28.7. klo 18 Kaupunginkirkko. Kai Nieminen, kitara. Vapaa pääsy.
n Musiikkia barokista romantiikkaan su 15.8. klo 18 Säynätsalon kirkko. Linnea Hurttia,
barokkiviulu, Liisa Tamminen, barokkialttoviulu ja Hannes Asikainen, kitara.
Käsiohjelma 10 euroa.
n Iltamusiikki ke 25.8.klo 18 Kaupunginkirkko. Janne Malinen, kitara. Vapaa pääsy.
VAAJAKOSKEN KESÄKONSERTTISARJA:
Vaajakosken kirkko (Kirkkotie 11)
n Su 27.6. klo 18 Barokkia ja kaikkea sen vierestä, kanttori Anni Nousiainen, urut.
Vapaa pääsy
n Su 25.7. klo 16 Rakastan sinua, olet voimani, Timo Kuutti, laulu ja Eveliina Modinos,
piano. Koskettavia hengellisiä lauluja ja liedejä. Vapaa pääsy.
n La 7.8. klo 18 Välke – varjoista valoon, Duo Lux. Heikki Sarmannon ja Astor Piazzollan
musiikkia. Liput 5 euroa.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN KESÄKONSERTTISARJA:
n Ti 3.8. klo 19 Kaupunginkirkko. Kaikuja Barokin Euroopasta, Galantina-yhtye.
n Ti 10.8. klo 19 Kuokkalan kirkko. Lauluja kuistilta – Juurakko 10 vuotta.
n Ti 17.8. klo 19 Taulumäen kirkko. Flyygelin äärellä, Risto Lauriala. Konsertti on
katsottavissa suorana myös netissä osoitteessa youtube.com/henkielama.
n Ti24.8. Taulumäen kirkko. Improvisaation iloittelua Italiasta, Giampaolo di Rosa.
n Ti31.8. Espanjalainen sielunmessu ja virtuoottiset urut, Vokaaliyhtye Cantus Alaudaen
ja Ilpo Laspas, urut. Konsertti on katsottavissa suorana myös netissä osoitteessa
youtube.com/henkielama.
n Liput ovelta 15/10/5 euroa (rajoitettu määrä)

KOHTAAMISPAIKKA
Virtuaalinen New Wine -kesätapahtuma
pe–su 6.–8.8. Osallistumme tapahtumaan
porukalla Kristillisellä koululla. Tarkemmat
tiedot kts. www.kohtaamispaikka.net / il
moittautuminen: tiinakilkki@gmail.com.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 15.8. klo 17, Mika Kilkki. Voit liit
tyä mukaan zoomin kautta, kts. kohtaamis
paikka.net.
#kokeileAlfaa: Alfassa voit kysyä, kyseen
alaistaa ja myös löytää kristinuskon vasta
uksia elämän isoihin kysymyksiin. Kokoon
numme tiistaisin 7.9.–30.11. klo 18.30–20 (ei
syyslomaviikolla). Katsomme opetusvide
on ja keskustelemme illan aiheesta. Tied. ja
ilm. Tiina Kilkki / 044 5243904 / tiinakilkki@
gmail.com.
Tarkista ajantasaiset tiedot sekä muut toi
mintatiedot mm. KesäKohtaamisista www.
kohtaamispaikka.net / Facebook Kohtaa
misPaikka Jyväskylä / instagram@kohtaa
mispaikka.
NÄKÖVAMMAISET, HUONOKUULOISET,
OMAISHOITAJAT
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivys
tys ma klo 9–11 28.6. ja 5.7. sekä 9.–23.8. (lo
malla 9.7.–5.8.).
Näkövammaisten ja huonokuuloisten leiri
10.–13.8. Laukaan Papinniemessä. Hinta 50e,
ilm. viim. 30.7. Leena Lehto, 0400 653 216,
leena.m.lehto@evl.fi.

Juhannusjuhla
Koivuniemessä
Koivuniemen leirikeskuksessa pääs
tään jälleen viettämään perinteistä
juhannusjuhlaa pe 25.6. kello 14 alkaen.
Naisten saunavuoro on kello 15–16 ja
miesten vuoro kello 16–17. Kahvit tar
joillaan kello 17. Lipunnosto ja hartaus
kello 18. Mahdollisuus myös makka
ranpaistoon. Koivuniemen osoite on
Koivuniementie 30, Vaajakoski.
Retkipäivä leirin yhteydessä yhdessä K-S:n
Näkövammaiset ry:n kanssa to 12.8. klo 10–
16. Hinta 10e, ilm. 30.7. mennessä työnte
kijälle tai yhdistyksen toimistolle, (014) 218
258, ksn@ksn. Myös omaishoitajat voivat ky
sellä, onko tilaa osallistua.
Omaishoitajien ja hoidettavien retkipäivä
to 24.8. klo 10–16 Koivuniemen leirikeskus.
Hinta 10e, ilm. 16.8. mennessä 050 549 7023.
VIITTOMAKIELISET
Anna-Sofia Olkkola, 050 549 7012, anna-so
fia.olkkola@evl.fi. Päivystys ti ja ke klo 9–12
Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 29.
Kuurojen diakonissa Päivi Lehtisen eläkkeellelähtöjuhla to 19.8. klo 18 Koivuniemen
leirikeskus, Koivuniementie 30. Ilm. 11.8. men
nessä anna-sofia.olkkola@evl.fi, 050 549 7012.

Kristilliset järjestöt
JYVÄSKYLÄN NNKY
Puistotori 4, toimistoaika arkisin klo 9–15,
jklnnky@gmail.com, 040 740 4472
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvaskylan-nnky/
www.facebook.com/jklnnky/,
instagram.com/jklnnky
Kesän aikaan toimintamme on tauolla, mut
ta vuokraamme salia kokous- ja juhlatilai
suuksiin. Turvavälit on helppo toteuttaa sa
lissa ja siellä on myös piano. Yhdistyksellä on
iso keittiö ja alakerrassa kerhotila. Tilavara
ukset: jklnnky@gmail.com. Noudatamme vi
ranomaisten koronaohjeita.
Syyskausi käynnistyy tiistaina 7.9. klo 9 Puu
roa ja puhetta -tilaisuudella.
JYVÄSKYLÄN RAUHANYHDISTYS
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505 0653
Seurat su klo 18, rauhanyhdistyksellä ja ne
tissä (27.6., 11.7. ja 18.7.).
Seurat ke klo 19, rauhanyhdistyksellä ja ne
tissä (30.6.–25.8.).
Seurat su klo 16, rauhanyhdistyksellä ja ne
tissä (1.–22.8.).
Seurat la klo 19, rauhanyhdistyksellä ja netis
sä (7.–21.8.).
Seuroja järjestetään jälleen Jyväskylän rauhan
yhdistyksellä. Toistaiseksi paikan päälle saa
tulla 200 henkilöä kerrallaan. Seuroihin tulee
ilmoittautua rauhanyhdistyksen nettisivuil
la mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämistä
varten. Seuravieraita pyydetään käyttämään

maskia. Seurat myös netin välityksellä.
KANSAN RAAMATTUSEURA
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Hehku ja Hehku+ -kesäraamikset opiske
lijoille ja aikuisille ti 29.6., 13.7., 27.7., 10.8.
ja 24.8. klo 18. Kokoontumispaikka saattaa
vaihdella kelien mukaan. Tied. Venla Ojala
0400 717 349 (kesälomalla 11.–31.7.).
KESKI-SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväsky
lä, (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://kes
ki-suomi.sekl.fi. Toimisto kiinni kesä–heinä
kuussa.
Lähetyskoti:
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä muiden
asioiden puolesta ma klo 18, elokuussa.
Teetupa pe klo 18–21, elokuussa.
Breikki ti klo 18, alkaen 17.8.
Sanan Keidas su 22.8. klo 16.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Sanajumalanpalvelus su 27.6. klo 12.
Turun valtakunnalliseen evankeliumijuhlaan etäosallistuminen porukalla su 4.7. klo
10, nyyttikestit, ilmoita tulostasi: tarja.pien
raiha@hotmail.com.
Messu su 25.7.–22.8. klo 12.
Aamurukouspiiri ma 2.–23.8. klo 8.

Diakonian vastaanotot
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024, juha.ha
lonen@evl.fi, 050 549 7005, mira-maarit.vai
sanen@evl.fi
Keljonkangas: 041 730 3226, marjo.matti
la@evl.fi
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: Päi
vystys Keltinmäen kirkolla ma klo 12–13 ja
Kortepohjan srk-keskuksessa toklo 10–11.
Puhelinvastaanotot: Ulla Hautamäki 050 549
7026 (ti 10–12), Elina Fuchs 050 549 7015 (ke
16–18), Ainoleena Laitinen 044 716 4959 (to
13–16). Muut ajat ajanvarauksella.
Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027, lea.pie
tilainen@evl.fi; 050 549 7001, sami.junttila@
evl.fi; 050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai
050 549 7006, paivi.helenius@evl.fi
Korpilahti: 050 557 9003, mira.lehtinen@
evl.fi. 4.8. alkaen 050 557 9003, marjo.matti
la@evl.fi.

Kuokkala: 050 549 7007, elina.lintulahti@evl.
fi tai 050 549 7034, sari.solismaa@evl.fi
Palokka: 040 560 9910, elina.romar@evl.fi;
040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi
Säynätsalo: 050 598 0951, paula.kiviran
ta@evl.fi
Tikkakoski: 040 560 9916, tiina.h.reijonen@
evl.fi
Vaajakoski: 040 560 9926, marita.riikonen@
evl.fi, 040 560 9927, paivi.kivilahti@evl.fi (ti–
to)
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050
549 7023. Päivystys ma klo 9–11.
Viittomakieliset: Anna-Sofia Olkkola 050
5497012, anna-sofia.olkkola@evl.fi. Päivystys
ti ja ke klo 9–12 Aseman Pysäkki, Hannikai
senkatu 29.

KESÄKONSERTIT
2021
TIISTAISIN KLO 19
3.8. Kaikuja Barokin
Euroopasta | GALANTINA |
Kaupunginkirkko

10.8. Lauluja kuistilta |
JUURAKKO 10 v |
Kuokkalan kirkko

17.8. Flyygelin äärellä
RISTO LAURIALA | Taulumäen kirkko
MYÖS SUORA LÄHETYS*

24.8. Improvisaation iloittelua
Italiasta | GIAMPAOLO DI ROSA |
Taulumäen kirkko

31.8. Espanjalainen sielunmessu
ja virtuoottiset urut | Vokaaliyhtye
CANTUS ALAUDAE, ILPO LASPAS, urut |
Taulumäen kirkko MYÖS SUORA LÄHETYS*
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23

Äiti, kuule kun sinun
lintusi laulavat

Hengissä

5. sunnuntai helluntaista
Luuk. 13:1–5
Yksi elämäni kantavia ajatuksia on ollut jo useamman vuoden ”moka on lahja”, mutta tie tämän ajatuksen hyväksymiseen on ollut pitkä. Lapsena ja nuorena en tiennyt mitään niin kauheaa,
kuin että mokaisin. Ala-asteen laulukokeessa tai liikuntatunnilla pesäpallopelissä. Yläasteella joukkuevoimistelutreeneissä saatikka kilpailuissa. Lukiossa uunituoreen poikaystävän kavereiden edessä.
Ja voi kyllä, kaikissa näissä tilanteissa olen mokannut. Laulanut vääriä
nuotteja ja lyönyt huteja. Kompuroinut
treeneissä ja pudottanut pallon voimistelukilpailuissa. Kaiken huipuksi törmännyt katulamppuun lukioikäisenä
poikajoukon naureskellessa ympärillä. Mokia kaikki tyynni, mutta viimeisimmässä vissi ero muihin – minulle ei
naurettu, vaan nauroimme yhdessä.
Muistatko hetkiä, jolloin olisit mokannut tai tehnyt virheen ja osannut
nauraa sille – yksin tai yhdessä? Oma
lähikontaktini katulampun kanssa tapahtui hetkessä, jolloin koin olevani rakastettu, arvokas ja riittävän hyvä. Hetkessä, jolloin minut oli armahdettu ja
olin itse armahtanut itseni pitkään kantamastani häpeästä. Jolloin minut oli
nähty ja olin kokenut tulleeni nähdyksi ilman menneisyyden leimaa. Jolloin
minulla oli vihdoin lupa mokata ja nauraa itselleni.
Tänään mietin, että onko moka lahja? Saako ihminen tehdä virheitä? Naurammeko toisten virheille julkisesti, selän takana vai yhdessä? Muistammeko arjessa Jeesuksen opetukset omassa
silmässämme olevasta hirrestä, ensimmäisen tuomitsevan kiven heittämisestä ja jokaisen ihmisen yhtäläisestä syntisyydestä? Onko armahdus vain juridinen termi vai armahdammeko myös
arjessa?
Armahdus, anteeksianto, myötätunto ja siunaus – rakkaalla asialla on monta eri nimeä. Samaa tarkoittavaa. Ymmärrystä lisäävää. Ja luvan antavaa sille, että moka todellakin on lahja. Meille kaikille.

Mari Mattsson
Kirjoittaja on pappi ja
vs. hiippakuntasihteeri

Outi Rossi toteutti haaveensa äänitteestä, jossa lintujen laulu
ja lohdulliset raamatunkohdat luovat uskoa tulevaisuuteen.
JANNE KÖNÖNEN teksti
OUTI ROSSI kuva

Veikkolalainen Outi Rossi on onnellinen. Hän sai toteuttaa monivuotisen haaveensa äänitteestä, joka tuo lohtua kuulijoilleen.
Jo kymmenen vuotta sitten Rossi
mietti, miten saisi ilahdutettua sängyssä makaamaan joutunutta vanhaa äitiään. Rossin äiti sairasti pitkälle edennyttä Parkinsonin tautia.
– Äitini oli pitkään vuoteen
omana kykenemättä kävelemään.
Tiesin, miten paljon äiti piti lintujen laulun kuuntelusta kesämökkimme pihamaalla.
– Mieleeni välähti, miten hienoa
olisi, jos äitini saisi kuunnella sairasvuoteellaan samoja lintuja, joita hän oli kuunnellut mökillä vuosikymmenten ajan.
PIIRROS: NINA HUISMAN

Luuk. 1:57–66
Elisabetin aika tuli, ja hän synnytti pojan.
Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli hänelle
osoittanut, he iloitsivat yhdessä hänen
kanssaan. Kahdeksantena päivänä kokoonnuttiin ympärileikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi
Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi: ”Ei,
hänen nimekseen tulee Johannes.” Toiset

sanoivat: ”Eihän sinun suvussasi ole ketään
sen nimistä.” He kysyivät viittomalla
isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen: ”Hänen nimensä on Johannes.”
Kaikki hämmästyivät. Samalla hetkellä
Sakarias sai puhekykynsä takaisin, ja hän
puhkesi ylistämään Jumalaa.
Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon val-

taan, ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla. Ne, jotka
niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä
ja sanoivat: ”Mikähän tästä lapsesta tulee?”
Sillä Herran käsi oli hänen yllään.

Tienraivaaja valmistaa muutokseen
Miksi lapselle piti antaa nimeksi
juuri Johannes?
Koska Jumala ilmoitti niin. Sakarias näki enkelin, joka ilmoitti pojan syntymästä
ja nimestä. Lapsen äiti Elisabet ja Sakarias
olivat samaa mieltä. Pojan nimeksi tulee
Johannes, joka tarkoittaa Jumala on armollinen. Molemmat taisivat aavistaa lapsen tulevaisuuden.
Miksi tienraivaajaksi tarvittiin
Johannes Kastaja?
Koska se oli osa Jumalan suunnitelmaa.
Johannes sai kuulijoita, edelläkävijä valmisti muutokseen. Täysin uuden omaksuminen on ihmiselle vaikeaa, mutta jos asiasta on jo kuultu, on helpompi omaksua
uutta. Jeesus myös tarvitsi kasteen tehtäväänsä, ihmisen osaan.
Mikä teki Johanneksesta niin
merkityksellisen?
Johannes on merkityksellinen kristitylle, koska hän on Jeesuksen kastaja. Jeesuksen kaste oli julkisen toiminnan al-

ku. Johannes valmisti tien Jeesukselle ja
oli ensimmäinen, joka tunnisti Jeesuksen olevan se odotettu pelastaja, Vapahtaja. Hän, joka kastaa Pyhällä Hengellä. Johannes Kastaja on myös islamin profeetta ja hänen seuraajiaan ovat edelleen pieni mandealaisten joukko nykyisessä Irakissa ja Iranissa.
Mitä voisimme oppia häneltä?
Johannes oli erikoinen ilmestys kamelinnahassaan autiomaassa. Hän oli valmis
olemaan edelläkävijä. Hän ei koskaan väittänyt olevansa enempää kuin oli. Voisiko
Johannes muistuttaa meitä rohkeasta nöyryydestä ja suvaitsevaisuudesta? Katsommeko ulkonäköä vai kokonaisuutta?
Mitä ajatuksia juhannus
sinussa herättää?
Juhannus – kesä, Suomen lippu, järvenranta, kokko, grilliruoka, valoisa yö ja ystävät. Jumalan armoa ja hänen luomaansa
kauneutta. Anna Jumala minulle viisautta
varjella tätä kaikkea, rukoilen.

Pastori Satu Konsti saarnaa
Kaupunginkirkon juhannuspäivän
sanajumalanpalveluksessa la 26.6.
kello 10.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

Rossi otti yhteyttä kuopiolaiseen
Lauri Hallikaiseen, yhteen Suomen parhaista lintuäänittäjistä. Yli
parikymmentä vuotta luonnonäänityksiä tehnyt Hallikainen sokeutui nuorena miehenä armeijassa
tapahtuneessa onnettomuudessa.

– Ensin Lauri vähän epäröi. Hän
sanoi, että onhan noita valmiita
äänityksiä jo olemassa paljonkin.
Mutta kun ehdotin että tekisimme
äänitykset kesäpaikassamme Lammilla, jossa äitinikin aina kuunteli lintuja, hän alkoi kiinnostua ajatuksesta.
– Kun hän sitten tuli paikalle,
hän todella innostui. Kesämökkimme oli kuulemma ainoa paikka, missä hän koskaan on kyennyt
äänittämään luontomaisemaa päivällä ilman mitään ihmisen ääniä.
Siitä saa kiittää kahdeksaa mökkinaapuriamme, jotka hiljensivät
mökkialueensa äänityksen ajaksi.
Ilman Lauri Hallikaista äänitys ei
olisi onnistunut. Hänellä on luontomaisemien äänittämisestä vuosien kokemus ja hän on kehittänyt
sitä varten toimivat laitteet.
– Ei ole ihan yksinkertaista äänittää esimerkiksi tuulen ääniä, sanoo Rossi.

Myöhemmin syntyi ajatus äänitteestä, jolla lapset lukisivat Raamattua linnunlaulun säestyksellä. Äänite yhdistäisi kaksi ideaa. Raamattu-

osuuksia oli jo jonkin verran valmiina, sillä Rossi ja Sakari Heikkilä olivat äänittäneet lapsia vuonna 2012.
– Neljävuotiaat lapset lukivat
tuolloin raamatun jakeita. Nämä
äänitykset kaivettiin nyt esiin ja
myös ne laitettiin äänitteelle.
Linnunlaululevyä varten järjestettiin kouluikäisten lasten äänitys
ennen joulua Veikkolassa. Musiikinopettaja Katriina Junttila ohjasi yhdessä Rossin kanssa Jippii-lapsikuoroista ja Espoon kristilliseltä
koululta löytyneitä vapaaehtoisia
Eero Tainan äänittäessä.
– Lapset saivat tekstit harjoiteltavaksi kotona. Vanhemmatkin ihmettelivät, kuinka innostuneina he
harjoittelivat kotona lukemista.
– Valitsimme luettavaksi luontoaiheisia Raamatun kohtia, kertomuksia Jeesuksen elämästä sekä sellaisia kohtia, joissa on selkeä
evankeliumin sanoma.
Äänitteen kustantajaksi lupautui lastenkuorotoimintaa harjoittava Jippiimissio, jonka palveluksessa
Rossi toimii koordinaattorina.
– Uskon, että teimme äänitteen
juuri oikeaan aikaan. Ihmiset kaipaa-

Nooa Niemelä osallistui innolla lasten raamattuäänityksiin.

vat koronakurimuksen jälkeen toivoa, joka löytyy Raamatun sanasta.

Rossi toivoo äänitteen löytävän
tiensä muun muassa koteihin, palvelutaloihin, sairaaloihin ja vankiloihin.
– Toivon, että tämä tuottaisi iloa
monille, jotka eivät ole päässeet pit-

kään aikaan tapaamaan ystäviään.
Ideanikkari kertoo itse luonnossa liikkumisen saavan ajatukset
lentoon.
– Nautin Suomen luonnon monimuotoisuudesta ja eri vuodenajoista. Luonnon keskellä hiljaisuudessa ideoita alkaa pursuta, samoin
kuin usein rukoillessa, Rossi sanoo.

änkaari

Eläm
		

KASTETUT
Lilian Karelia Ahola
Sebastian Urho Aittokallio
Aava Emilia Almeida
Olivia Vivian AmiraAssef
Alex Leo Sebastian Burman
Nooa Toivo Olavi Fred
Iivo Aatos Föhr
Aapo Toivo Matias Hartikainen
Jenilla Minea Hautakangas
Eino Ilmari Hilliaho
Enni Iida Irene Huotari
Leevi Manuel Hytönen
Sampo Henrik Tapani Hytönen
FionaJudith Aurora Häyhänen
Vilma Aino Amanda Juntunen
Oula Helo Hannes Järvenpää
Venni Emil Oskari Jääskeläinen
Lidia Amalia Kangas
Eemil Eino Kristian Kantonen
Mikaela Viivi Elina Karhulahti
Olivia Eeva Ingrid Karhumaa
Nelli Kristiina Karhunen
Noa Mika Kalevi Kauranen
Alisa Elli Tuulia Kautto
Noel Max Benjamin Keihäsvuori
Eino Juho Tapani Kesseli
Samu Kasperi Kilpi
Mariella Elisabeth Korhonen
Max Henrik Kriivarinmäki
Aapo Eemil Kulmala
Mette Ruusa Sylvia Kurtto
Niilo Aarno Olavi Könönen
Aada Helmi Hannele Laakkonen
Oodi Bebe Helmi-Lintu Lahti
Alex Arthur Lahtinen
Filip Teuvo Mikael Laine
Onni Eljas Laitila
Oona Liisa Aili Lanu
Anton Toivo Lappalainen
Joel Antero Laukkanen

Leevi Urho Eemeli Laurikainen
Lilja Dagmar Vilhelmiina Leinonen
Malla Eija Eliisa Makkonen
Iivo Oliver Mäkinen
Vivian Sofia Nissinen
Sofi Emilia Norppa
Linus Edvard Nättinen
Helmi Helena Paajanen
Onni IndarPalomera
Peppi Aurora Parkkinen
Elma Ilona Pekkala
Okko Eemil Iivari Pekkarinen
Aava Lydia Helena Pelkonen
Eeli Alvar Peltokorpi
Mimosa Elle Viveka Penttinen
Markus Remu Eemeli Piiroinen
Elias Valtteri Puhakka
Vilja Olivia Qvist
Helena Adelola Raheem
Neela Aino Adelina Rantanen
Seea Usva Lianne Rauhansalo
Samuel Aatos Rytkönen
Eemi Heikki Christian Räisänen
Jooa Ian Joakim Saarinen
Seela Katri Aurora Saastamoinen
Nooa Onni Eliel Saero
Reea Maria Katariina Salminen
Leo Onni Emil Salo
Iida Anneli Salonen
Senna Mailis Alexia Savolainen
Vanessa Amalia Schlobohm
Sanni Vieno Helinä Sironen
Emmiina Karoliina Suokas
Kasper Veikko Verneri Suominen
WeiniJooa Benjamin Svärd
Aada Eriika Tarhanen
Hilla Eila Olivia Tarvonen
Elsa Linnea Tiensuu
Elea Ada Avella Tuomaala
Viivi Irja Anette Vehmas
Leonel Alexander Vepsäläinen
Väinö Kalevi Vesterinen

Livia Lilja Orvokki Viinikainen
Emma Nuppu Vilhelmiina Veteli
Vivian Aava Odessa Vuokila
Venla Taika Olivia Vuorela
Sasu Anton Välisaari
Timjami Viktor Ylinen
Oliver Urho Erik Öhman
AVIOLIITTOON
KUULUTETTAVAT
Arto Olavi Apo ja
Sonja Ilona Bündgens
Juuso Ville Olavi Haatainen ja
Marjo Annika Hiekkala
Pekka Paavo Taneli Hirvonen ja
Juulia Katariina Jalava
Jaro Mikael Lahtinen ja
Sarita Annikki Parviainen
Topi Taneli Hämäläinen ja
Anna-Maija Ylä-Mattila
Sami Sebastian Alatalo ja
Katja Maarit Turpeinen
Mika Antero Kaarttinen ja
Tanja Margit Susanna Karjalainen
Joni Markus Kemppi ja
Anna Kristiina Matilainen
Joel Paulus Kirvesmäki ja
Selma Loviisa Laivamaa
Asla Pyry Eevert Myllyaho ja
Jatta Anette Tuomaala
Samuli Antero Rautiainen ja
Veera Maria Andeliina Joensuu
Jani Aleksi Ylönen ja
Henna Iida Maria Hakkarainen
Henri Kristian Huhtala ja
Venla Alina Autio
Kalle Antto Kangas ja
Pirkko Annikki Paananen

Joni Kristian Johannes Mollerus ja
Liisa Maarit Hämäläinen
Pietari Akseli Outinen ja
Hilla Vilhelmiina Juntunen
Esko Petteri Pulliainen ja
Noora Johanna Rantanen
Sebastian Henrik Sjögren ja
Henna Katariina Teikari
Marko Aulis Sohlman ja
Anna-Liisa Bergman
Juuso Oskari Valkeejärvi ja
Saara Miriam Knuutila
KUOLLEET
Martti Soininen 96 v
Taimi Inkeri Tuominen 96 v
Kirsti Maria Helkala 95 v
Anja Annikki Kekkonen 95 v
Terttu Marja Virtanen 95 v
Veikko Armas Issakainen 93 v
Lasse Tapani Koskinen 93 v
Britta Helena Tuomanen 93 v
Toivo Kalervo Friman 91 v
Matti Johannes Niskanen 90 v
Viljo Antero Heittola 89 v
Jorma Petteri Kuokkanen 89 v
Seppo Ahti Lind 89 v
Tauno Aulis Mäkinen 89 v
Maili Tuovi Inkeri Patajoki 89 v
Helvi Aliisa Rossi 89 v
Kaija Terhikki Hartikka 88 v
Anna Mirjam Heikkinen 88 v
Helmi Liisa Annikki Hirvonen 88 v
Anja Anneli Hokka 88 v
Eila Sanni Lemmitty Mäenpää 88 v
Eine Kaarina Salmi 88 v
Inkeri Autere 87 v
Pentti Kalevi Kalliokoski 87 v
Leila Ingrid Urvas 87 v
Pirkko Helena Pohto 86 v

Hilkka Liisa Raassina 86 v
Liisa Astrid Salmi 86 v
Pirkko Anneli Hänninen 85 v
Pirkko Laila Onerva Myllys 85 v
Eila Orvokki Ollikainen 85 v
Elvi Elina Piippanen 85 v
Vieno Liisa Nieminen 84 v
Keijo Tapio Roivas 84 v
Anja Inkeri Hänninen 83 v
Ulla Tellervo Parantainen 83 v
Lahja Kullervo Joensuu 82 v
Juha Rokka 82 v
Pekka Olavi Pennanen 81 v
Martti Aarre Penttinen 81 v
Terttu Marja-Liisa Jäntti 80 v
Raili Sinikka Puranen 80 v
Reino Matti Tynjälä 80 v
Terttu Sinikka Hokkanen 79 v
Aino Tellervo Hokkanen 78 v
Ritva Talvikki Lukkarinen 78 v
Toini Liisa Maria Puumalainen 78 v
Pentti Tapio Lehto 77 v
Marita Kaija Aulikki Honkala 75 v
Reijo Kalervo Kunelius 75 v
Lauri Jaakko Saarinen 75 v
Markku Tapio Halttunen 74 v
Arja Aulikki Leinonen 73 v
Ritva Helena Koistinen 72 v
Pekka Kalevi Kinnunen 72 v
Seija Kyllikki Rosti 72 v
Mervi Maritta Hännikäinen 69 v
Raimo Juhani Korpi 69 v
Kari Uolevi Saastamoinen 68 v
Tapio Aslak Antero Siltanen 68 v
Tarmo Kalervo Laaksonen 65 v
Jouni Olavi Öhman 65 v
Mervi Sinikka Pisto 64 v
Ulla-Maija Lämsä 62 v
Rauno Tapani Viinamäki 61 v
Eija Marjut Suhonen 56 v
Joni Juhani Vaittinen 38 v
Oliver Lukas Kautiainen 0 v
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Bluesista
sielunmessuun

Pianotaiteilija Risto Lauriala
konsertoi mielellään Jyväskylässä,
sillä korona-aikana esiintymisiä
on ollut vähän.

Jyväskylän seurakunnan kesäkonserttisarjan punainen lanka on monipuolisuus. Tarjolla on harvinaisilla barokkiajan soittimilla soitettua
vanhaa musiikkia, rouheaa suomenkielistä blueslaulantaa, sydämeenkäyvää pianomusiikkia, italialaista urkutaiturointia ja espanjalaista sielunmessua vokaaliyhtyeen säestyksellä. Jyväskylän seurakunnan musiikin asiantuntija Maria Salmela pitää kokonaisuutta
mielenkiintoisena.
– Pohdimme työryhmässä paljon sitä, kenelle me tätä teemme ja
mikä ihmisiä kiinnostaa. Halusimme tuoda yleisölle mahdollisimman paljon variaatiota.
Hän on innoissaan siitä, että kirkon ovet saadaan vihdoin auki.
– Menemme kuitenkin yhä turvallisuus edellä. Noudatamme voimassa olevia koronarajoituksia.

Taulumäellä 30 vuoden jälkeen
Sebastian Bachin teokset ovat olleet mestaripianisti Risto Laurialan ohjelmistossa jo pitkään, mutta
Chopinin balladeissa on osa, jota hän ei ole aiemmin esittänyt.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Risto Laurialan edellinen Taulumäen keikka on jäänyt hyvin hänen mieleensä. Lokakuussa 1991
Lauriala hälytettiin vuorokauden
varoitusajalla paikkaamaan erästä
ulkomaista pianistia Jyväskylä Sinfonian konserttiin.
– Kyseessä oli Brahmsin ensimmäinen pianokonsertto, d-molli.
Uskalsin lähteä soittamaan, koska
olin esittänyt sitä muutaman kerran aiemmin. Jouduin paahtamaan
sen hirveällä vauhdilla, mutta siitä
selvittiin, hän muistelee.
Jyväskylän kesäkonserttisarjan
Flyygelin äärellä -konserttiin Lauriala on saanut valmistautua rau-

hassa. Hän valitsi Taulumäen kirkossa 17.8. kuultavaan konserttiin
Johann Sebastian Bachin ja Frédéric Chopinin teoksia.
– Bachin koraalialkusoitot, kaksi preludia ja fuugaa sekä partitat
ovat minulle erittäin tuttuja ja rakkaita teoksia. Osan niistä olen levyttänytkin.

Chopinin neljän balladin sarjasta
Lauriala on harvemmin esittänyt
kolmatta balladia ja neljättä ei koskaan aiemmin.
– Yleisesti ottaen näitä balladeja
esitetään kyllä laajalti pianistien ohjelmistoissa, mutta hyvin harvoin
kaikkia neljää peräkkäin. Ajattelin,
että tätä kokonaissarjaa olisi kiva
kokeilla Jyväskylässä, hän valottaa.

Tämän vuoksi hän on kaivanut
esiin neljännen balladin nuotin ja
opetellut sen ulkoa. Muut konsertin teokset ovat pysyneet hyvin
miehen mielessä vuosikymmenten
takaa. Toki niitäkin on pitänyt virkistää ja harjoitella. Konserteissa
71-vuotias pianotaiteilija esiintyy
aina ilman nuotteja.
– Silloin voi vapautua täysin tulkitsemaan kappaleita.
Hän jäi muutama vuosi sitten
eläkkeelle Sibelius-Akatemian pianonsoiton lehtorin virasta. Eri puolilla maailmaa orkestereiden solistina ja liedpianistina esiintynyt Lauriala soittaa pianoa päivittäin edelleen. Suuren yleisön tietoisuuteen
hän nousi voitettuaan Maj Lind
-pianokilpailun vuonna 1970.

Risto Laurialan ohjelmistoon
kuuluu monenlaisten säveltäjien
musiikkia. Vahvin tunneside hänellä on kuitenkin Bachin musiikkiin,
jota hän kuuli paljon jo lapsuudenkodissaan Haapajärvellä.
– Isäni oli pappi ja vanhin veljeni syvällinen musiikintuntija. Meillä soi usein Bachin urkumusiikki ja
passiot. Sieltä se rakkaus Bachiin
kumpuaa.
Bachin musiikissa häntä puhuttelee sen syvyys ja ajattomuus.
– Se pureutuu kokonaisvaltaisesti äärettömän syvälle. Se on iätöntä ja viittaa tuonpuoleiseen.
Bachin pianomusiikki ei ole samalla tavalla kantaaottavaa maailmankatsomuksellisesti kuin hänen isot kirkkomusiikkiteoksen-

sa, mutta jokainen voi kokea sen
omalla tavallaan.
Jyväskylään Lauriala tulee soittamaan hyvin mielellään.
– On mukava päästä takaisin
yleisön ääreen. Koronan aikana
esiintymiset on laskettavissa yhden käden sormilla.

Kesäkonserttisarjan konsertit
järjestetään tiistaisin 3.–31.8.
klo 19 Jyväskylän kirkoissa.
Lippuja voi ostaa ovelta
5/10/15 e, rajoitettu määrä.
Risto Laurialan konsertti 17.8.
ja Espanjalainen sielunmessu
31.8. ovat nähtävissä
veloituksetta osoitteessa
youtube.com/henkielama.
Katso tarkemmat tiedot
jyvaskylanseurakunta.fi.

Elämästä

Hevoskärpänen puraisi jo varhain
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Satu Paasonen, 41 vuotta.
Työskentelen Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluissa palveluesimiehenä. Työni on pitkälti hallinnollista esimiestyötä: kehittämistä, johtamista, järjestöyhteistyötä
ja kansainvälistä nuorisotyötä.
Olen kotoisin Etelä-Karjalasta,
mutta juurtunut Keski-Suomeen
opintojeni ja työni kautta. Opiskelin yhteisöpedagogiksi Suolahden Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän kaupungilla olen ollut töissä jo 17 vuotta.

Asun perheeni kanssa Kinkovuoressa, mutta hyvin paljon vapaa-ajastani kuluu hevostallilla Korpilahdella. Armi on 5-vuotias suomenhevoseni, jonka kanssa käyn ratsastamassa lähes päivittäin. Hiljattain minut valittiin myös
Korpilahden Ratsastajien uudeksi
puheenjohtajaksi.

lähtemättömän vaikutuksen. Vietin koko nuoruuteni hevostalleilla ja kilpailinkin aktiivisesti kouluja esteratsastuksessa. Juniorivuosien jälkeen hevosharrastus hieman
hiipui, kunnes kolmikymppisenä
ostin ensimmäisen oman hevoseni. Haaveilen, että voisin jossakin
vaiheessa vielä palata kilpakentille.

Hevoset ovat kuuluneet elämääni yli 30 vuoden ajan. Ensimmäinen kosketukseni hevosiin taisi olla 6-vuotiaana maatalousnäyttelyssä. Se, miten ratsastaja sai hevosen peruuttamaan, teki minuun

Hevosharrastus on varsinaista
arjen terapiaa. Ratsastaessa ja hevosta hoitaessa huolet ja murheet
unohtuvat, tallin mukavia ihmisiä
unohtamatta. Minulle hevosten
kanssa toimiminen onkin enem-

män elämäntapa kuin harrastus.
Hevoset ovat minulle myös osaaikatyö, sillä toimin sivutoimisena
sosiaalipedagogisena hevostoiminnan yrittäjänä.

Hevosten lisäksi vapaa-aikani kuluu lenkkeilyn ja pianonsoiton parissa. Perheen kanssa retkeilemme
ja harrastamme geokätköilyä. Kaipaan mielekästä tekemistä, sillä
tylsistyn helposti. Olemme miettineet myös oman hevostilan ostamista, mutta toistaiseksi se on vielä jäänyt. Ehkä jonakin päivänä tämäkin haave toteutuu.

Satu Paasonen käy ratsastamassa
lähes päivittäin. Armi on 5-vuotias
suomenhevonen, jonka kanssa
ratsastaessa arjen huolet ja
murheet unohtuvat.

