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Yksi hetki
KUVA: SAMI SAARENPÄÄ

us
Pääkirjoit

Munasta, kanasta
ja toivosta
Olen iloinen, että tässä lehdessä juttu sivulla 6 alkaa tiedolla siitä, että kirkkoherra Arto Viitala on karkkilakossa. Kirkkoherra pohtii kolmen päiväkerholaisen kanssa,
kumpi oli ensin muna vai kana. Sitten nelikko askartelee tipun.
Omalta osaltaan lehtijuttu kertoo siitä, että elämä on jatkunut korona-aikana, ja kaiken synkkyyden keskellä etualalle on nousemassa toivo. Kirkkoherralla on vielä tukevasti maski kasvoillaan, mutta ajatuksissa rokotusten
etenemisen ansiosta on jo se, että maski ei ole kasvoilla
ikuisesti. ”Vaikka on vaikeuksia, voi silti olla toiveikkaalla
mielellä. Se on sitä Jumalan huolenpitoa, jota pääsiäisenä juhlitaan”, Viitala sanoo jutussa.
Pääsiäinen on toivon juhla, ja toivon käsite oli esillä paljon myös viime vuonna, kun Suomessa valmistauduttiin
viettämään ihan outoa ja uudenlaista etäpääsiäistä. Silloin tuo kamala virus oli maailmalle uusi ja pelottava, eikä kukaan tiennyt, saadaanko siihen ikinä toimivaa rokotetta.
Toivo oli läsnä jo tuolloin, mutta vasta pienenä versona. Toivossa kuitenkin on se erityinen piirre, että sen olemus paljastuu usein vasta epätoivon keskellä. Näin ollen
tuo pieni verso on kasvanut täksi pääsiäiseksi kauniiksi ja
suureksi oksaksi.
Henki ja elämä pitää tänä vuonna toivoa ja iloa yllä selvittämällä kumpi oli ensin muna vai kana. Tällä kertaa
emme saaneet siihen ihan takuuvarmaa vastausta, mutta toivomme sen selviävän ensi vuonna.

Muusikot Juhani Partanen (vas.), Liisa Partanen ja Raija Passi harjoittelivat torstaina 18.3. kello 10.10 Palokan
alueseurakunnan hartaushetkiä varten. Hartaudet nauhoitettiin Koivuniemen kappelissa. Hiljaisen viikon
hartaudet ovat nähtävissä 29.–31.3. kello 13 verkossa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Epäitsekkäät sielut lisäävät
’’
maailman onnellisuutta. Ehkä

Toivoisin, että tällainen suuri
’’
katastrofi havahduttaisi ymmär-

auttaminen lisää hyväntekijänkin onnellisuutta, mutta se ei ole
se pointti. Hyvät ihmiset tekevät
muille hyvää.”

tämään sen, että me kaikki kuulumme osasina ihmiskunnan yhteiseen ruumiiseen. Mitä yhdelle
ihmiselle tapahtuu jossakin, pian
se heijastuu kaikille muillekin.”

tei se aina edes näy. Uskonnonopetus toimii kulttuurin läpivalaisijana”.

Pääsiäisen ikkunapolku Keltinmäen kirkon takapihalla
ja Kortepohjan srk-keskuksen etupihalla 28.3.–11.4. Pääsiäiskertomukseen voi tutustua omatoimisesti milloin vain.

Sanottua

Yhteiskunnan rahkeet ovat ra’’
jalliset ja korona lisää ongelmia
eri ikäluokissa. Maan hiljaiset jäävät helposti sivuun. Vanhukset eivät ole niin äänekkäitä pitämään
puoliaan.”
Diakoniatyöntekijä Ulla Valtonen
(Lilja 2/2021)
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Pääsiäisyön messu Kaupunginkirkossa la 3.4. kello 23.
Jumalanpalvelus on katsottavissa suorana Henki ja elämän
Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.

Lisää toimintaamme sivuilla 11–13.

Ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski
(Maan suola -verkkolehti 4.2.2021)

Jonna Arola
Päätoimittaja

Nojatuolikirkossa puhutaan
uskosta ke 31.3. kello 18.30
Silmussa. Suora lähetys katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla. Illan teemaan johdattaa pastori Marika Närhi.

Teologian tohtori Mika K T Pajunen
(Silta 3/2021)

Uskontojen tuntemus on avain
’’
kulttuurin syvimpään rakenteeseen. Jokaisen on hyvä tuntea
oma taustansa ja uskonnollinen
pohjakerrostuma, joka Suomessa on luterilaisuus. Se taas on punoutunut kulttuuriimme niin, et-

Piispainkokouksen pääsihteeri
Jyrki Komulainen (Pääsky 5.2.2021)

Meillä on niin paljon asioita,
’’
mistä olla huolissaan. Ja kuitenkin:
Katsokaa kedon kukkia. Onnellisuus, tulevaisuus ja toivo ovat tässä hetkessä. Jos ahdistumme jatkuvasti, menetämme toimintakykymme – ja ympäristön suojelemiseksi meidän on toimittava.”
Ekoteologi Panu Pihkala
(Kirkko & Koti 2/2021)

Kannessa: Viisivuotiaat Lumi, Elsa ja Seela tutustuivat pääsiäisen
sanomaan seurakunnan päiväkerhossa.
Kuva: Aki Kolehmainen

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
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Ajassa

Ikkuna ikuisuuteen
Ikonien aiheet liittyvät usein pääsiäisen tapahtumiin ja evankeliumien sanomaan.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Vuokko Virtanen, mikä on ikoni?
Sana ikoni tulee kreikankielisestä
sanasta eikon, joka tarkoittaa kuvaa. Ikonit ovat rukouksen välikappaleita ja kertovat evankeliumien
sanomaa. Munkki Serafimin mukaan pyhä kuva välittää samaa armoa kuin sanakin ja viittaa tuonpuoleiseen ja jumalalliseen.
Miten innostuit ikonien
maalaamisesta?
Ikonien hengellinen puoli on kiehtonut pitkään, ja vihdoin 1990-luvun
loppupuolella kävin Valamon ikonikurssilla. Siitä avautui aivan kokonainen uusi maailma tutkittavaksi.
Mitä materiaaleja käytät?
Ikoni maalataan aina puulle. Temperatekniikassa käytetään maasta saatavia pigmenttejä, nykyisin
myös synteettisiä värejä. Sekoitan
värijauheen kananmunankeltuaisesta ja valkoviinietikasta tehtyyn
liuokseen. Materiaaleja saan helposti vaikkapa nettikaupasta.
Mikä on ikonin tehtävä?
Ikoni opettaa ja synnyttää rukouksen ilmapiiriä ja mahdollistaa
ikonissa kuvatun ja rukoilijan kohtaamisen. Ikoni on ikkuna Jumalan
valtakuntaan, ikuisuuteen. Se näyttää sellaista, mikä on aistien tavoittamattomissa.
Mitä aiheita ikonit käsittelevät?
Suosituimmat aiheet ovat Kristus,
Jumalan äiti, pyhät ihmiset, enke-

lit ja Raamatun kertomukset. Aiheet liittyvät usein pääsiäisen tapahtumiin. Ikoni ei kysy, mitä kärsimys on, vaan kertoo mitä sen takana on.
Mitä värejä ja symboleita
ikoneissa on?
Marian vaate on perinteisesti sininen tai punainen. Kristuksen paita on punainen ja päällysviitta sininen. Punainen merkitsee alkuperäistä jumaluutta, ja sininen on
viisauden ja mysteerin väri. Vihreä viittaa uuteen kasvuun ja elämään, se on myös Pyhän Hengen
väri. Usein tausta on kultainen, mikä kuvastaa aineettomuutta.
Symboleita on runsaasti: Esimerkiksi nelikulmainen muoto viittaa
näkyvään maailmaan, ympyrä iankaikkisuuteen. Ikuisuus ilmenee sädekehässä, joka työntyy usein reunan yli eli ikuisuus murtautuu aikaan. Kirjakäärö symboloi jumalallista viisautta.
Mitä ikoni merkitsee sinulle?
Minulle ikoni on ikkuna hengelliseen maailmaan. Rakastan ikonimaalausta, se on elämältä saatu suuri lahja. Ikoneissa yhdistyvät kiinnostukseni historiaan, taiteeseen, maalaamiseen ja hengellisyyteen. Saan olla osa pitkää perinnettä.
Millainen on oma ikonimaalaamisen tyylisi?
Sain oppini venäläiseen tyyliin, joka näkyy ensimmäisissä töissäni. Sen jälkeen olen käynyt usealla
kreikkalaisen tyylin opettajalla, ja

Jyväskyläläistä Vuokko Virtasta
kiehtoo ikoneissa niiden hengellinen ulottuvuus. Nykyisin
hän maalaa kreikkalaisen
ikonitaiteen tyyliin.

nykyisin maalaan eniten sen tradition mukaan. Värit sekoitetaan siinä eri tavalla ja ne ovat kirkkaammat. Nykyisin en enää pysty valitsemaan, vaan tyylini on automaattisesti kreikkalainen.
Onko sinulla lempihahmo,
jota maalaat mieluiten?
Jos yksi on valittava, se on Kristus.
Teen mielelläni tapahtumaikoneita, joissa on useita henkilöitä. Maalatessani pääsen kuin itse paikalle
todistamaan tapahtumia. Apostoli
Luukas on ikonimaalareiden suojeluspyhimys ja minulle hyvin merkityksellinen, hän kun oli lääkäri kuten minäkin.
Miten ikonit voivat välittää
luterilaista uskon sanomaa?
Ikonitaide on jakamattoman kirkon perinnettä, ei pelkästään ortodoksista. Ikonit kuuluvat siksi myös katoliseen ja luterilaiseen
kirkkoon, vaikka lähes kaikki ikonimaalauksen opettajat ovat ortodokseja. Sama ikoni herättää eri
ihmisissä erilaista kaikupohjaa. Ju-

malan valtakunta näyttäytyy sen
mukaan, miten Jumala antaa sen
näkyä ja mitä pyydämme. On kyse uskosta eikä uskon kokemusta
voi pakottaa vain tiettyyn perinteeseen.
Vuokko Virtasen ikoneita
kirkkopyhien aiheisiin
on nähtävillä Keltinmäen
kirkossa.
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Korona
vaikuttaa
yhä toimintaan
Jyväskylän seurakunnassa
toimitaan voimassa olevien koronarajoitusten mukaan, ja esimerkiksi aikuisten kokoava toiminta on
tällä hetkellä tauolla. Jumalanpalvelukset toteutetaan nyt verkon välityksellä. Mikäli viranomaisohjeet
muuttuvat huhtikuussa,
ajankohtaisimmat tiedot
löytyvät verkkosivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi.
Kirkolliset toimitukset
turvataan, ja niissäkin noudatetaan voimassa olevia
kokoontumisrajoituksia.
Poikkeuksia voidaan tehdä
lähimpien perheenjäsenten osallistumisessa hautajaisiin.

Kiinteistökaupasta
kerrotaan netissä
Seurakunnan ja Järvi-Suomen
Asunnot Oy:n välisestä kiinteistökaupasta on tehty päätös
tämän Henki ja elämä -lehden
painoon menon jälkeen. Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston päätös 24.3. pidetystä kokouksesta on tuoreeltaan
luettavissa seurakunnan nettisivuilla osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi. Kiinteistökauppa
koskee Jyväskylän keskusseurakuntatalon sekä Lohikosken,
Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskusten myymistä. Lisäksi kiinteistökokonaisuuteen
kuuluu Palokassa sijaitseva rakentamaton tontti.

Seurakunnassa
pienimuotoisia
ehtoollishetkiä
Jyväskylän seurakunnassa on
mahdollista viettää ehtoollista.
Pienimuotoisia ehtoollishetkiä
järjestetään alueseurakunnissa
sunnuntaisin ja myös joinakin
arkipäivinä. Hetkiin voi osallistua
korkeintaan kuusi seurakuntalaista kerrallaan, ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen puhelimitse. Tarkemmat ajat ja ilmoittautumistiedot löytyvät verkkosivuiltamme alueseurakuntien tapahtumista ja osiosta Jumalanpalvelukset ja uskonelämä.

Mediasäätiön
palkinto
Suvi Westille
Kirkon mediasäätiön palkinto on myönnetty ohjaaja Suvi
Westille elokuvasta Eatnameamet – Hiljainen taistelumme, joka on kuvaus Suomen valtion
saamelaispolitiikasta, saamelaisten nykytilanteesta ja taistelusta olemassaolonsa puolesta.

Kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet monin tavoin toimitusten järjestelyihin, sanoo Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen.

Rajoitukset tuoneet muutoksia
kirkollisiin toimituksiin
Hautajaiset ja muut kirkolliset toimitukset ovat sujuneet poikkeusajan rajoituksista
huolimatta pääosin hyvin. Eniten päänvaivaa tuottavat osallistujamäärää säätävät
rajoitukset.
IIKKA HACKMAN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Poikkeusajan järjestelyistä ja muuttuvista kokoontumisrajoituksista on selviydytty Jyväskylän seurakunnan toimituksissa pääasiassa
hyvin. Merkittävin kastetilaisuuksien, vihkimisten ja hautaan siunaamisten käytäntöihin vaikuttava tekijä ovat olleet kokoontumisrajoitukset.
– Haluamme noudattaa viranomaisten suosituksia ja määräyksiä hyvin tunnollisesti. Kokoontumisrajoitus on tietysti vaikuttanut
oleellisesti toimitusten järjestelyihin. Aluehallintoviraston määräys
maksimissaan 10 hengen yleisötilaisuuksista on ollut voimassa nyt
jo pidempään. Ihmiset ovat sen kiitettävästi myös sisäistäneet, sanoo
Yhteisen seurakuntatyön johtaja
Heli Ahonen.
Käytännössä vastuu yleisömäärän rajaamisesta on toimituksen
suorittavalla papilla, joka käy asian
etukäteen läpi asianosaisten kanssa. Hautaan siunaamisten kohdalla
tiukasta 10 hengen rajasta on joustettu silloin, kun vainajan tärkeimmän lähipiirin koko on ollut suurempi.
– Olemme pitäneet linjaa, et-

tä ylitys sallitaan vain, kun kyseessä ovat vainajan perheenjäsenet,
ja kovin paljon tuota kymmenen
henkilön rajaa ei lähdetä ylittämään, Ahonen sanoo.
Hautaustoimistojen liitto kritisoi hautajaisten tiukkoja osallistujarajoituksia julkisesti maaliskuun
alussa.

Poikkeusaika on vaikuttanut jossakin määrin myös toimitusten lukumääriin Jyväskylän seurakunnassa.
– Hautaukset tietenkin tapahtuvat kun tapahtuvat, ja onneksi
pandemia ei ole meillä vaikuttanut
niiden lukumääriin merkittävästi. Mutta kun katsoo vuotta 2020
kokonaisuutena, vihkimisiä oli aiempaa vähemmän, ja niitä on jonkin verran siirretty tulevalle kesälle. Myös kasteita siirrettiin paljon,
Ahonen kertoo.
Vaikka lapsen nimi on rekisteröitävä kolmen kuukauden sisällä syntymästä, voi varsinaisen
kasteen järjestää milloin hyvänsä
myöhemminkin.
– Viime kesänä oli jo paljon hieman alle yksivuotiaiden kastetilaisuuksia.
Hautajaisten kohdalla samanlaista joustoa ei luonnollisista syis-

tä ole, ja seurakunta on tarjonnut
apua yleisörajoitusten tuottamiin
uusiin tilanteisiin muun muassa
tarjoamalla kantoapua vainajan
siunaamista varten. Käytännössä
seurakunta on järjestänyt kantajat
kuljettamaan vainajan etukäteen
hautaan siunausta varten.
– Asia nousi esiin viime keväänä,
kun saattoväen lukumäärää jouduttiin rajoittamaan. Melkein viikoittain tätä palvelua on tarvittu,
seurakunnan hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri sanoo.

Haluamme
”noudattaa

viranomaisten
suosituksia ja
määräyksiä hyvin
tunnollisesti.
Toinen iso muutos on se, ettei
vainajan katsominen ennen siunausta ole seurakunnan tiloissa mahdollista. Pekurin mukaan vainajan
tuhkaaminen ja siunauksen suorittaminen pienimuotoisesti uurnan äärellä on yleistynyt poikkeusaikana.

Ylimääräistä päänvaivaa toimitusten järjestelyissä tuottaa se, että
tällä hetkellä kaupungin ja aluehallintoviraston ohjeet poikkeavat toisistaan: kaupunki suosittelee yksityistilaisuuksiin maksimissaan kuuden hengen henkilömäärää, kun
AVIn suositus yleisötilaisuuksiin on
kymmenen henkeä. Kodeissa järjestettävät kastetilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, jolloin kirkko ei voi
määritellä niiden väkimäärää.
– Silloin pappi yrittää kasteperheen kanssa keskustelemalla päästä yhteisymmärrykseen. Hyvin tämä on yleisesti ottaen toiminutkin,
Heli Ahonen kertoo.
Toisaalta suuntaus on Ahosen
mukaan ollut jo ennen koronapandemiaa se, ettei juhlia ole järjestetty ihan niin suurella joukolla kuin
aiemmin on ollut tapana.
Kokonaisuutena seurakuntatyön johtaja pitää kirkollisia toimituksia koskevaa ohjeistusta riittävän selkeänä.
– Määräyksiä on ollut toimitusten kohdalla kohtuullisen helppo soveltaa käytäntöön. Muussa
seurakunnan toiminnassa nopeat
muutokset ja epäselvyys näkyvät
enemmän, kun aina ei välttämättä
tiedä millaiset määräykset ovat voimassa ensi viikolla, Ahonen sanoo.
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Elämän huolien ja murheiden
kanssa ei tarvitse jäädä yksin.
Tähän on koottu Jyväskylän
seurakunnan palveluja, jotka
tarjoavat tukea ja apua eri
elämäntilanteissa
korona-aikana.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

LASTENHOITOAPU Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatus tukee perheitä
korona-aikana tarjoamalla apua lastenhoitoon. Hoitoapu on maksutonta.
Lastenohjaajien yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi

RUOKA-APU Diakonimme jakavat Arjen eväät -ruokakasseja vähävaraisille ja niitä
muuten tarvitseville. Ruokakassin saaminen edellyttää yhteydenottoa oman alueesi
diakoniaan. Yhteystiedot: tämän lehden sivulla 13.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Ajanvaraus tiistaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 12–14.30 numerossa 044 774 7052.

OPPILAITOSPAPIT JA -DIAKONI Opiskelijoille ja henkilökunnalle.
Heidän kanssaan voit keskustella mieltäsi painavista asioista.
Tarkemmat yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi/oppilaitospappi

SAIRAALAPAPIT Potilaita, omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa varten.
Kun tarvitset kuuntelijaa, kun toivot, että puolestasi rukoillaan, haluat saada ehtoollisen tai
haluat hyvästellä vainajan. Yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi/yhteystiedot/sairaalapapit

KIRKON KESKUSTELUAPUA Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä tai hengellistä
tukea netissä, chatissä, puhelimitse tai kirjeitse. Palveleva puhelin on avoinna joka ilta
kello 18–24 numerossa 0400 221 180. Muut kanavat: evl.fi/kirkonkeskusteluapu

DIAKONIAN VASTAANOTOT Korona-aikana ajanvarauksella. Diakoniatyöntekijään
voit ottaa yhteyttä, kun haluat miettiä elämäntilannettasi tai etsiä ratkaisuja arjen
ongelmiin. Yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi/diakonia-ja-auttaminen
Koronan jälkeen myös vertaistukiryhmämme kokoontuvat taas normaalisti.
Katso ryhmämme elämän eri tilanteisiin: tämän lehden sivulla 13.

OPPILAITOKSET

PÄIVYSTÄVÄ
PAPPI

Ota yhteyttä oppilaitostyöntekijöihimme:

Arkisin 9−15 puh.
040 535 2328

Toimimme:
Yliopistolla
JAMK:lla
Gradialla
Lukioissa
Olet tervetullut juttelemaan!

KUVASSA

Jyväskylän
yliopiston
pappi

Matti
n
Väätäine

KUVASSA

Kaikki keskusteluapumme
on aina luottamuksellista.
Keskusteluiden ei tarvitse
koskea lainkaan uskontoa.
Kuuntelemme Sinua.

Keltinmäen
aluekappalainen
(vt.)

Kirsi la
Pohjo
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Kaiken
keskellä

ILO
Elsa, Lumi ja Seela
lauloivat pääsiäisen
päiväkerhossa
lastenvirren Pienen
aasin askeleet.

Kirkkoherra Arto Viitala vieraili
päiväkerhossa ja askarteli tipun.
Samalla vaihdettiin ajatuksia
pääsiäisestä ja pohdittiin erästä
visaista kysymystä.

77

Päiväkerholaiset eläytyivät palmusunnuntain tarinaan, jossa Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ihmisten heilutellessa palmunlehviä.

Päiväkerholaiset Lumi Udd ja
Seela Lehtinen kerhoeväiden ja
pääsiäisherkkujen äärellä.
Lumi Udd ja Arto Viitala askartelivat Neulaskodilla pääsiäistiput, joille annettiin nimiksi Helmi ja Tauno.

ELINA MANNINEN teksti
AKI KOLEHMAINEN kuva

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto
Viitala on karkkilakossa.
– Mutta vain nyt paaston ajan, pääsiäiseen saakka. Sitten herkutellaan.
Keljonkankaan Neulaskodin päiväkerholaiset Elsa, Seela ja Lumi eivät lakkoile. Heti kun lastenohjaaja Tarja Masalin antaa luvan, pienet pääsiäismunat katoavat kulhosta parempiin suihin. Päiväkerhossa on tällä
kertaa aiheena pääsiäinen, ja niinpä pöydältä löytyy munien lisäksi myös pajunkissoja,
rairuohoa, kasa askartelutarpeita ja viisi lähes valmista pääsiäistipua.
– Pyrstösulan voi lopuksi liimata tipun
taakse, mutta varokaa etteivät sormet mene
liimaan. Ja heltan voi laittaa paikalleen näin,
naks! Masalin demonstroi askartelijoille.

Viitala on kutsuttu maaliskuiseen pääsiäispäiväkerhoon vieraaksi, kuuntelemaan ja
vastailemaan lasten aihepiiriä koskeviin kysymyksiin ja osallistumaan samalla seurakunnan pääsiäisvideon kuvauksiin. Aluksi tipujen askartelu kirvoittaa eläväisiä pohdintoja eri lintujen äänistä, mutta pienen lämmittelyn jälkeen mennäänkin suoraan ikuisuuskysymyksiin.
– Kumpi tuli ensin, kana vai muna? tiedustelee viisivuotias Seela Lehtinen pöytäseurueelta.

– Sepä onkin ihmeellinen kysymys. Kumpi
sinun mielestä? Viitala heittää pallon takaisin.
Pienen pyörittelyn jälkeen Lehtinen päätyy lopputulokseen, että kanan on täytynyt
tulla ensin.
– Jumala loi kanan, ja kana loi munan,
hän summaa pohdinnat.
Mutta miten kananpoikaset liittyvät pääsiäiseen, kristikunnan suurimpaan juhlaan?
– Oikeastaan tiput liittyvät pääsiäiseen yhdessä pääsiäismunien kanssa, Viitala valottaa.
– Kananmunan sisällä on kätkettynä elämää, eli tipu. Vähitellen se kasvaa ja kun se
on valmis tulemaan maailmaan, munankuori menee rikki ja tipu kuoriutuu. Pääsiäisenä juhlitaan sellaista elämää, joka tulee
kätköstä esille.

seen Jeesuksen. Suru vaihtuu iloksi ja ihmiset saavat kokea, että Jumala luo elämää
kuolemankin keskelle, Viitala tiivistää.

Pääsiäinen on valon ja elämän juhlaa,
mutta on perinteessä tummiakin sävyjä.
– Te varmaan muistatte kertomuksen,
jossa Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin?
Jerusalemissa tapahtui sitten monenlaista.
Jeesus söi esimerkiksi juhla-aterian ystäviensä kanssa, mutta eteen tuli myös vaikeita asioita ja Jeesus vangittiin, Viitala kertoo.
– Joo, ollaan me kuultu. Jeesus ristiinnaulittiin ja se kuoli, mutta heräsi sitten eloon,
päiväkerholaiset tietävätkin tarinan jatkon.
– Niin, siitä tuli tosi murheellinen juttu.
Mutta pääsiäinen on juuri se juhla, jolloin
Jeesuksen ystävät ovat ensin hyvin surullisia, kunnes he sitten kohtaavatkin ylösnous-

– Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, ihmiset heiluttivat hänelle puista katkottuja palmujen oksia. Suomessa on sen verran kylmä, ettei täällä kasva palmuja, mutta keväällä ihan ensimmäisenä kasvaa pajunkissoja. Ne muistuttavat palmunoksista ja ovat
myös elämän merkki, Viitala silittää pieniä
pajunkukintoja.
– Oletteko te muuten käyneet virpomassa? Mitäs siinä pitikään sanoa?
– Virvon varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks, vitsa sulle, palkka mulle, Elsa
muistaa ulkoa koko lorun.
– Ja sitten saadaan pääsiäismunia ja joskus karkkia!

Tiput alkavat valmistua ja puhe siirtyy
pöydällä oleviin pajunoksiin. Jotenkin nekin taitavat linkittyä ensimmäisen pääsiäisen tapahtumiin?

Pääsiäisenä
”juhlitaan
sellaista

elämää, joka tulee
kätköstä esille.

– Joo, palmusunnuntainahan näillä virvotaan. Ja siinä voi myös sanoa lopuksi, että
”Jumala sinua siunatkoon”. Mutta sekin on
hienoa, että saa karkkia tai muuta hyvää,
Viitala myöntää.

Päiväkerholaisten pääsiäiseen kuuluvat
tänäkin vuonna pääsiäismunat, -laulut ja
-askartelut, kenties virpominenkin, mutta
mitä aikoo kirkkoherra tehdä pääsiäisenä?
– Toivottavasti pääsen käymään kirkossa,
Viitala aloittaa.
– Nyt kun on nämä maskit ja monenlaisia
rajoituksia, kirkotkin ovat olleet kiinni. Mutta toivottavasti pääsiäisenä päästään kirkkoon, sen aika näyttää. Varmaan käyn myös
kävelyllä keväisessä luonnossa, ja mämmiä
ja muita herkkuja täytyy syödä. Rairuohon
voisi kylvää, hän tuumailee.
– Mutta tiedättekö te vielä sen yhden tärkeän pääsiäisen merkin? Viitala muistaa.
– Se on ristinmerkki. Se kertoo, että vaikka elämässä on joskus tosi isoja suruja, voi
siihen surun keskellekin tulla iloa. Vaikka on
vaikeuksia, voi silti olla toiveikkaalla mielellä. Se on sitä Jumalan huolenpitoa, jota pääsiäisenä juhlitaan.
Katso askarteluhetken tunnelmia
videolta ja seurakunnan pääsiäisen
ohjelma osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/paasiainen
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Muuttuuko
mikään?
Korona-aikana olemme suojelleet
ikäihmisiä. Professori Teppo Kröger
kuitenkin uskoo, että olisimme
säästyneet vähemmällä, jos turvallisuus
hoivakodeissa olisi ollut sairaaloiden
tasolla.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Vuosi sitten, maaliskuun puolivälissä Suomeen julistettiin poikkeustila koronaepidemian vuoksi. Samalla otettiin käyttöön valmiuslaki. Koululaiset siirtyivät etäopetukseen, ravintoloita suljettiin, Uusimaa eristettiin. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kiellettiin, ja
yli 70-vuotiaat velvoitettiin pysymään erillään muista ihmisistä tartuntavaaran vuoksi.
Maaliskuussa 2021 olemme jälleen poikkeustilassa.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professorin Teppo Krögerin mukaan
pandemia on ollut monin tavoin yllätyksellinen. Se on vaikuttanut kaikkien ihmisten
elämään ja elämänlaatuun. Ikääntymisen ja
hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtajana Kröger on seurannut erityisesti vanhemman väestönosan tilannetta.
– Positiivinen yllätys on ollut se, miten
pitkälle yhteiskunta on valmis menemään
suojellakseen suurimpaan riskiryhmään
kuuluvien, vanhimpien jäsentensä henkeä
ja terveyttä. Nuoremmat ovat rajoituksia
noudattamalla turvanneet ikääntyneiden
ihmisten hyvinvointia, Kröger toteaa.
– Se on luonut uskoa siihen, että elämme
yhteiskunnassa, joka oikeasti välittää ikäihmisistään. Tätä luottamusta korona-ajan
toimenpiteet ovat vahvistaneet.

Koronakriisi on tuonut mukanaan paljon
inhimillistä hätää ja kärsimystä, niin taloudellista, sosiaalista kuin terveydellistäkin.
Esimerkiksi ikäihmiset ovat joutuneet pitkään pysyttelemään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Korona-aika on koettu pelottavaksi, yksinäiseksi ja tyhjäksi. Tukiverkoston puuttuminen, avuntarve ja sosiaalinen eristäytyneisyys ovat kuormittaneet
monen vanhuksen mieltä.
– Jo ennen koronaa on tiedetty, että yksinäisyys on todella laajaa ikäihmisten joukossa. Pandemia on kärjistänyt ja lisännyt yksinäisyyttä, vaikka tarkkaa tutkimusnäyttöä
tästä ei vielä ole, Kröger sanoo.

Pahimpana
”korona-aikana
edes
puolisot eivät ole
voineet tavata
toisiaan hoivakodeissa

– Sosiaalisten kontaktien puute on aiheuttanut hyvin koskettavia ja traagisia tilanteita. Pahimpana korona-aikana edes puolisot eivät ole voineet tavata toisiaan hoivakodeissa, Kröger jatkaa.
Ikävintä ovat olleet monet kuolemantapaukset. Suurin osa koronaan menehtyneis-

tä on ollut vanhuksia. Toisaalta olemme selvinneet pienemmin menetyksin kuin monet muut maat.
– Kaikkia kuolemantapauksia ei olisi pystytty ehkäisemään, mutta jos turvallisuus
olisi ollut hoivakodeissa samalla tasolla
kuin sairaaloissa, uskon, että olisimme säästyneet vähemmällä.
Krögerin mielestä terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden erilainen merkitys ja tärkeys on korostunut koronapandemian aikana.
– Se on osaltaan vaikuttanut siihen, että tartuntoja on ollut hoivakodeissa ympäri maata. Edelleenkin vaikuttaa siltä, ettei esimerkiksi suojavälineiden käyttö ja saatavuus ole kaikissa hoivakodeissa vieläkään
sairaaloiden tasolla.

Krögerin mielestä on mielenkiintoista
nähdä, mitä pandemiasta seuraa.
– Nähtäväksi jää, opimmeko mitään vai
palaammeko vanhaan.

– Toivon, että muistamme pandemian
jälkeenkin, että ikäihmiset eivät ole mikään
erillinen ihmisryhmä, vaan keskeinen osa
yhteiskuntaa.
Mitä ikääntyville tapahtuu ja millaiset
palvelut heillä on, koskettaa Krögerin mukaan jokaista meistä.
– Tämä ajatus on ehkä hieman mennyt
eteenpäin koronan aikana, mutta nähtäväksi jää, kestääkö se myös sen jälkeen, kun palaamme normaalioloihin.
Krögerin mielestä kysymys on pitkälti arvovalinnoista.
– Tähän asti Suomi on tehnyt valinnan,
että sijoitamme huomattavasti vähemmän resursseja ikäihmisten palveluihin
kuin muut Pohjoismaat. Toivon, että linjaus
muuttuu, mutta vielä en siihen usko.

Monet vanhukset kärsivät hoivaköyhyydestä. He eivät saa riittävästi apua päivittäisissä perustoiminnoissa eivätkä muissa ar-
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jen tärkeissä asioissa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yksin kotona asuvat vanhukset, jotka saattavat jäädä kaikenlaisen
avun ja huomion ulkopuolelle.

Nähtäväksi jää,
”opimmeko
mitään
vai palaammeko
vanhaan.

Hoivaköyhyyteen liittyvät sosiaaliset ja
emotionaaliset tarpeet ovat korona-aikana
entisestään korostuneet.
– Vanhusten kotikäyntien kestoa on vähennetty, eikä heidän kanssaan ehditä juurikaan keskustella. Aiemmin on ajateltu,
etteivät nämä kysymykset ole niin tärkeitä.
Nyt on kuitenkin nähty, ettei ihminen elä

pelkästään perushoivasta, vaan sosiaaliset
ja emotionaaliset tarpeet ovat meille kaikille todella tärkeitä elämänlaadun ja elämän mielekkyyden kannalta, Kröger muistuttaa.
Iäkkäiden asema yhteiskunnassa on Krögerin mukaan kaksijakoinen.
– Meillä on vahvoja ikäsyrjiviä asenteita
ja toimintamalleja vaikkapa työelämässä,
toisaalta vanhuksia arvostetaan varsinkin
yksityiselämän puolella. Esimerkiksi nuorten ja isovanhempien suhde on ymmärtääkseni läheisempi kuin aikaisempina vuosikymmeninä.

Vanhuspalvelujen ongelmista on keskustelu jo usean vuoden ajan. On puhuttu hoivakriisistä, hoitajamitoituksesta, kotihoidon
puutteista. Kaiken keskellä on unohtunut,
mitä ikäihmiset itse haluavat.
– Meillä on edelleen hyvin ammattikeskeinen ja ylhäältä päin johdettu järjestelmä,

vaikka muutosta parempaan onkin tapahtunut. Pitäisi kuunnella enemmän ihmisten
omia toiveita, tarpeita ja ehdotuksia, Kröger sanoo.
– Ehkä pelkäämme sitä, että toiveita ja
tarpeita tulee valtavan paljon ja resurssit
loppuvat kesken. Jos ihmiset saisivat enemmän vaikuttaa palveluihin, voisi löytyä jopa
kevyempiä ja tehokkaampia malleja niiden
järjestämiseksi kuin mitä meillä tällä hetkellä on, Kröger uskoo.

Kröger muistuttaa, että jokainen vaihe ihmisen elämässä on tärkeä.
– Hyvä vanhuus on hyvän lapsuuden,
nuoruuden ja hyvän aikuisuuden jatke. Siihen kuuluu, että voi jatkaa hyvää elämää
haluamallaan tavalla niiden ihmisten vierellä, joiden kanssa haluaa elää. Sen jälkeen,
kun kaikki ei enää suju omin voimin, on
mahdollisuus saada tukea ja apua sellaisessa muodossa, jota itse toivoo.

Jyväskylän yliopiston yhteiskunta
politiikan professorin Teppo Krögerin
mielestä korona-aika on luonut uskoa
siihen, että elämme yhteiskunnassa,
joka oikeasti välittää ikäihmisistään.
Hän toivoo, että pandemian jälkeenkin
muistaisimme, että ikäihmiset ovat
keskeinen osa yhteiskuntaa.
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ILAHDUTA ITSEÄSI JA LÄHEISTÄSI
HANKKIMALLA LIPUT

CLUB FOR FIVE VIRRET
ETÄKONSERTTIIN

PITKÄPERJANTAINA 2.4.2021 KLO 19

CLUB
FOR
FIVE

KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja srk-talo Kirkonmäentie 1–3 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste ................ 050 557 9012
Srk-assist. vs. Esa Härköjärvi (ke-pe)
050 557 9012
Hautausasiat ............... 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto
................................ 050 353 2727
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639

JY VÄSKYL ÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA
POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JKL
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 kaikki yhteystiedot
löydät nettisivuiltamme:
jyvaskylanseurakunta.fi

KONSERTTI OSOITTEESSA:
www.jumalanpalvelusverkossa.fi
TALTIONTI KATSOTTAVISSA 8.4. ASTI.

LIPPU.FI

merkityksellistä mediaa

Seppälän Citymarket

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

ALUESEURAKUNNAT
HUHTASUO
Huhtakoti Nevakatu 1 (liikekeskus)
......... 040 560 9905 tai 044 481 1628
Kipinä Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5
................................ 044 737 1921
Aluekappalainen Paulus Pikkarainen
................................ 044 430 9075
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko Keltinmäentie 10
.......... 050 549 7037 tai 044 481 1630
Aluekappalainen vt. Kirsi Pohjola
................................ 050 590 0296
Srk-assist. Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
Kortepohjan srk-keskus Isännäntie 4
................................ 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko ......... 044 481 1628
Aluekapp. Seppo Wuolio 050 521 5415
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
Lahjaharjun kappeli Ukonniementie 2
................................ 050 549 7039

KUOKKALA
Kuokkalan kirkko Syöttäjänkatu 4
.......... 050 549 7045 tai 044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht 050 407 0115
Srk-assist. Miia Siekkinen 050 408 8816
Varhaiskasv. Tiina Korhonen 050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko Rovastintie 8
............. 040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija
teija.i.laine@evl.fi ......... 040 560 9906
Srk-assist. Sari Tarvala ... 044 331 5320
Varhaiskasvatukseno. Marja-Terttu Kivelä
................................ 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko Saarnatie 1
.......... 050 340 9896 tai 044 481 1630
Aluekappalainen Osmo Väätäinen
................................ 0500 545 611
Srk-assist. Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
Neulaskoti Pihkatie 4, Keljonkangas
................................ 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Esko Helenius
................................ 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko Kirkkokatu 18
.......... 040 560 9917 tai 044 481 1627
Aluekappalainen Risto Vallipuro
................................ 040 545 8720
Srk-assist. Sari Tarvala ... 044 331 5320
Varhaiskasvatukseno. Marja-Terttu Kivelä
................................ 040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11
.......... 040 560 9929 tai 044 481 1629
Aluekappalainen Arto Kauppinen
................................ 040 560 9920
Srk-assist. Miia Siekkinen 050 408 8816
Varhaiskasv. Tiina Korhonen 050 340 9887
Jyskän srk-koti Asmalammentie 4
................................ 040 560 9928
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei yhteystiedon yhteydessä
toisin mainita.

Hyvä ilmoittaja ja
kuntavaaliehdokas!
Haluatko näkyvyyttä
paikallislehdessä?
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Juha Kurvinen 040 665 5983
juha.kurvinen@kotimaa.fi

hengessä!
ssä
Uutisia hyvä

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
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.

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

N O J AT U O L IKIRKOT
Kevät 2021
Vain verkossa
klo 18.30:
KE 31.3. Usko
KE 28.4. Toivo

youtube.com/henkielama

n
e
n
i
ä
i
s
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Kokoonnumme
tänä vuonna osoitteessa:

YOUTUBE.COM/HENKIELAMA

Tilaisuudet järjestetään koronan vuoksi vain verkossa.
Emme tällä hetkellä kokoonnu paikan päälle.
PALMUSUNNUNTAI 28.3. KLO 10
Jumalanpalvelus Tikkakosken kirkosta
(suora lähetys)
HILJAISEN VIIKON MAANANTAI 29.3. KLO 13
Hartaus Koivuniemen kappelista (tallenne)
HILJAISEN VIIKON TIISTAI 30.3. KLO 13
Hartaus Koivuniemen kappelista (tallenne)
HILJAISEN VIIKON KESKIVIIKKO 31.3.
KLO 13 Hartaus Koivuniemen kappelista (tallenne)
KLO 18.30 Nojatuolikirkko (suora lähetys)
KIIRASTORSTAI 1.4. KLO 19
Jumalanpalvelus Kaupunginkirkosta (suora lähetys)
PITKÄPERJANTAI 2.4. KLO 10
Jumalanpalvelus Kaupunginkirkosta (suora lähetys)
PÄÄSIÄISYÖ 3.4. KLO 23
Jumalanpalvelus Kaupunginkirkosta (suora lähetys)
I PÄÄSIÄISPÄIVÄ 4.4.
KLO 11 Jumalanpalvelus Kuokkalan kirkosta (suora)
KLO 15 Sanaa ja musiikkia Korpilahden kirkosta (tallenne)
II PÄÄSIÄISPÄIVÄ 5.4. KLO 10
Jumalanpalvelus Palokan Pelimannitalolta (suora)

Kanavallamme näet myös
konserttisarjamme Jyväskylän
Pääsiäinen 2021 -lähetykset:
RISTIN TIELLÄ – PÄÄSIÄISAJAN MUSIIKKIA
SU 28.3. KLO 18 Kuokkalan kirkosta (tallenne)
Seurakunnan musiikkiviranhaltijat konsertoivat
TIELLÄ JERUSALEMIIN TI 30.3. KLO 18 Säynätsalon
kirkosta (suora lähetys) Gospel Covertajat esiintyy
VIA CRUCIS PE 2.4. KLO 15 Kuokkalan kirkko
(suora lähetys) Felis-jousikvartetti esiintyy
KÄRSIMYKSESTÄ VALOON LA 3.4. KLO 18
Keltinmäen kirkosta (tallenne) Pertti Tahkola, tenori,
Annastiina Tahkola, mezzosopraano, Anu Järvelä,
viulu, Maria Mangeloja, alttoviulu, Andras Szabo, urut
SURREXIT PASTOR BONUS! – PÄÄSIÄISRIEMUA
BAROKKISÄVELIN SU 4.4. KLO 18 Kaupunginkirkosta
(suora lähetys) Katariina Poikela, mezzo-sopraano,
Sirpa Berg, oboe, Jukka Hassinen, urut

Konserteissa on lahjoitusmahdollisuus
2021 Yhteisvastuukeräykseen. Keräys
toteutetaan ikäihmisten hyväksi.

Lähetyksemme ovat ilmaisia,
tervetuloa mukaan!
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Tapahtumat 25.3.–28.4.
Jyväskylän seurakunnassa toimitaan voimassa olevien koronarajoitusten mukaan. Jumalanpalvelukset
toteutetaan tällä hetkellä verkon välityksellä. Mikäli viranomaisohjeet
muuttuvat huhtikuussa, ajankohtaisimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi

HALSSILA
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17
Kipinä
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30 Kipinä.

HUHTASUO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Ehtoollishetket:
Su 28.3., 11.4., 18.4. ja 25.4. klo 12 ja klo 13 Huhtakoti. 6 hlöä/tilaisuus.
To 1.4. klo 18, 19 ja 20 Huhtakoti.
Su 4.4. klo 12, 13 ja 14 Huhtakoti.
Ehtoollishetkiin on ennakkoilmoittautuminen
p. 044 737 1921. 6 hlöä/tilaisuus.
Huhtakodin avoimet ovet pe 2.4. klo 12–15.
Mahdollisuus hiljentymiseen, rukoukseen ja
keskusteluun.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17
Kipinä.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30 Kipinä.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to klo 13.30
Kipinä.
Pääsiäisaskartelua 6–12 -vuotiaille ke 31.3. klo
17.30–19 Huhtasuon yhteispalvelupiste, Nevakatu 1. Ilm. ti 30.3. klo 16.30 mennessä tekstiviestillä 044 4309 748.
Miten se satu menikään?
Lumikki ja 3 kääpiöitä – Luovaa satuteatteria la 17.4. kello 11–13 ja 14–16
Kipinässä 1–4-luokkalaisille. Tuokioiden aikana tehdään yhdessä hauskoja
muunnelmia tutuista saduista. Ilmoittautuminen 14.4. mennessä jompaan
kumpaan ryhmään. Tied. Kirsi-Marja
Piippanen, 050 595 3945.
MUU
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi Seppälän
Prismaan tai kauppakeskus Seppään huhti–
toukokuussa vaikka tunniksi pariksi kerrallaan.
Lipaskeräys toteutetaan koronaohjeet huomioiden. Ota yhteyttä diakoni Juha Haloseen 050
5497024 (viesti), juha.halonen@evl.fi.

KELJONKANGAS
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Ehtoollishetki to 1.4. klo 17, 18 ja 19 Neulaskoti. Ennakkoilm. 044 486 3707/esko.helenius@
evl.fi. 6 hlöä/tilaisuus.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lapsiparkki to 25.3. ja 29.4. klo 17–19.30 Neulaskoti. 2–10-vuotiaille. Ilmoita lapsesi mukaan
viestillä viim. ke klo 16 mennessä 050 442 0198.
Viestiin lapsen nimi ja ikä.
Vauvakerho netissä ke 31.3. klo 15. Pyydä liittymislinkkiä Leenalta 050 340 9891.
MUU
Pääsiäispolku Neulaskodin ikkunoissa su
28.3.–5.4. Kiertely omatoimisesti. Kertomuksen
yhteydessä on QR-koodeja.

KELTINMÄKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Ehtoollishetki su 28.3. klo 10, 11 ja 12 kirkko. 6
hlöä/tilaisuus. Ennakkoilm. p. 050 549 7037.
Hiljaisen viikon hartaus verkossa ma–ke 29.–
31.3. klo 18 aluesrk:n Youtube -kanavalla.
Elämä voittaa -pääsiäisvideo la 3.4. klo 18
aluesrk:n Youtube-kanavalla.
MUSIIKKITILAISUUDET
Musiikkituokio keskellä viikkoa verkossa ke

14.4. klo 18. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
AIKUISILLE
Miesten piiri Zoomissa ti klo 18. Tied. 040 563
1360.
MUU
Pääsiäisen ikkunapolku 28.3.–11.4. Kertomuksen näet kurkistelemalla ikkunoihin Keltinmäen kirkon takapihalla sekä Kortepohjan srkkeskuksen etupihalla. Kiertely omatoimisesti
24/7. Kertomuksen yhteydessä on QR-koodeja
pääsiäislauluihin, joita voi kuunnella ja osassa
myös laulaa/leikkiä mukana.

KESKUSTA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kaupunginkirkko avoinna to 25.3. klo 13–18,
29.–31.3. klo 15–19.
Ehtoollishetket Kaupunginkirkossa:
Ennakkoilm. satu.konsti@evl.fi/044 431 4415
(myös WhatsApp). 6 hlöä/tilaisuus.
To 25.3. klo 13, 14 ja 15.
Su 28.3. klo 10, 11 ja 12.
Su 4.4. klo 10, 11 ja 12.
Ma 5.4. klo 10, 11 ja 12.
Su 18.4. klo 10, 11 ja 12.
Su 25.4. klo 10, 11 ja 12.
International Sunday Service -recording su
28.3. klo 18 Internet.
Kiirastorstain jumalanpalvelus verkossa to
1.4. klo 19 Kaupunginkirkko, Miikka Tarpeenniemi, Seppo Wuolio, Jukka Hassinen, Heikki
Niininen, viulu ja laulu. Henki ja elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkossa.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus verkossa
pe 2.4. klo 10 Kaupunginkirkko, Ville Tikkanen,
Miikka Tarpeenniemi, Piia Laasonen. Henki ja
elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen
verkkosivuilla.
Pääsiäisyön jumalanpalvelus verkossa la 3.4.
klo 23 Kaupunginkirkko, Seppo Wuolio. Henki
ja elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkossa.
MUSIIKKITILAISUUDET
Surrexit pastor bonus! – Pääsiäisriemua barokkisävelin -konsertti verkossa su 4.4. klo
18 Kaupunginkirkko. Katariina Poikela, mezzo-sopraano, Sirpa Berg, oboe, Jukka Hassinen,
urut. Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lumikki ja 3 kääpiöitä – Luovaa satuteatteria
la 17.4. klo 11–13 ja klo 14–16 Kipinä. Leikitään
ja tehdään pieniä esityksiä. 1–4-luokkalaisille.
Ilm. 8.3.–14.4. jyvaskylanseurakunta.fi.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5, 2. krs.
Avoinna ma–pe 10–16 ja la–su 11–16.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30.
Luovaa satuteatteria la 17.4. Kts. Huhtasuon
nosto.

KORPILAHTI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Jumalanpalvelukset ovat kuunneltavissa netissä osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 28.3. klo
16, Miina Karasti, Hannes Asikainen.
Kiirastorstain jumalanpalvelus verkossa to
1.4. klo 18 kirkko, Antti Koivisto, Miina Karasti,
Päivi Perttilä. Katsottavissa Korpilahden kirkko
-Youtube-kanavalla.
Ehtoollishetket:
Ennakkoilm. 050 557 9008. 6 hlöä/tilaisuus.
To 1.4. klo 19 ja 19.30 kirkko.
Su 4.4. klo 10, 11.30 ja 12 kirkko.
Su 18.4. klo 11.30 ja 12 kirkko.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus verkossa
pe 2.4. klo 10 kirkko, Miina Karasti, Päivi Perttilä. Katsottavissa Korpilahden kirkko -Youtubekanavalla.
Pääsiäisaamun jumalanpalvelus verkossa su
4.4. klo 10 kirkko, Miina Karasti, Antti Koivisto,
Päivi Perttilä. Katsottavissa Korpilahden kirkko
-Youtube-kanavalla.
Pääsiäisen musiikkia ja sanaa verkossa su 4.4.

klo 15. Matias Lahti, viulu, Irina Vavilova, piano ja urut, Antti Koivisto, tekstit. Katsottavissa
Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Etäperhekerho Teamsissä to 25.3. klo 10. Lähetä sähköpostiosoitteesi viestinä numeroon
050 557 9006. Saat sähköpostiisi liittymislinkin.
Lasten ilta ti 13.4. ja 27.4. klo 17.30 seurakuntatalo. Tuo lapsesi (2–12v) leikkimään, saat hetkisen omaa aikaa. Ilmoita lapsesi mukaan viestillä viim. edellisenä iltana 050 557 9006.
Pääsiäisen rastipolut perheille 27.3.–11.4.
Lähtöpaikka Martinpolku 8, Kotiseutumuseolla. Mukaan tarvitset älypuhelimen, jossa on qrkoodi -sovellus.

KORTEPOHJA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Elämä voittaa -pääsiäisvideo la 3.4. klo 18 Keltinmäen aluesrk:n Youtube-kanavalla.
MUU
Pääsiäisen ikkunapolku 28.3.–11.4. Kertomuksen näet kurkistelemalla ikkunoihin Keltinmäen kirkon takapihalla sekä Kortepohjan srkkeskuksen etupihalla. Kiertely omatoimisesti
24/7. Kertomuksen yhteydessä on QR-koodeja
pääsiäislauluihin, joita voi kuunnella ja osassa
myös laulaa/leikkiä mukana.

KUOKKALA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Jumalanpalvelus verkossa su 28.3. klo 11, Liisa Ruusukallio, Miika Mäkinen, Elina Lintulahti,
Eija-Liisa Väisänen.
Ehtoollishetket:
Ennakkoilmoittautuminen, 6 hlöä/tilaisuus.
Su 28.3. klo 12.15, 12.45 ja 13.15 kirkko. Ennakkoilm. 050 521 5412.
To 1.4. klo 20.15, 20.45 ja 21.15 kirkko. Ennakkoilm. 050 521 5412.
La 3.4. klo 21 puolen tunnin välein kirkossa. Ennakkoilm. 044 431 4438.
Su 4.4. klo 12.15, 12.45 ja 13.15 kirkko. Ennakkoilm. 050 523 4134.
Kiirastorstain messu verkossa to 1.4. klo 19,
Liisa Ruusukallio, Minna Rantalainen, Sari Solismaa, Sirpa Lampinen. Kuokkalan aluesrk:n
Youtube-kanavalla.
Pääsiäispäivän messu verkossa su 4.4. klo 11
kirkko, Minna Rantalainen, Riku Bucht, Marjo
Nieminen, Eija-Liisa Väisänen. Henki ja elämän
Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Satu Lähteenkorva
vieraana
Tuomasmessussa
Tuomasmessu verkkolähetyksenä su
18.4. kello 18. Vieraana psykologi Satu
Lähteenkorva. Mukana myös Johanna
Puupponen ja Piia Laasonen. Tuomasmessu on katsottavissa Henki ja
elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
MUSIIKKITILAISUUDET
Felis-kvartetti: Via Crucis -konsertti verkossa
pe 2.4. klo 15 kirkko. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.

LOHIKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Pääsiäispäivän ehtoollishetki su 4.4. klo 14
Lahjaharjun kappeli, Ville Tikkanen, Jukka Hassinen. Ennakkoilm. 2.4. mennessä satu.konsti@
evl.fi/044 431 4415 (myös WhatsApp). 6 hlöä/
tilaisuus.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
3–5-v. päiväkerho to klo 9 Katajatie 1 as 6.

PALOKKA
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Jumalanpalvelus verkossa su 28.3. klo 10 Pelimannitalo, Tuulia Kokkonen, Ulla Palola, Liisa
Partanen. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Hiljaisen viikon hartaus verkossa ma–ke 29.–
31.3. klo 13 Koivuniemen kappeli. Katsottavis-

sa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Kiirastorstain vaellusmessu to 1.4. klo 17 Pappilanjoen tuntumassa. Lähtö Jokelan koulun
pysäköintialueelta klo 17–19 turvavälein. Ehtoollishetki. Liikuntarajoitteisilla mahdollisuus
osallistua ehtoolliselle klo 16–17 välillä ilm.
etukäteen 040 560 9910.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus verkossa pe 2.4. klo 10 Pelimannitalo, Tuulia Kokkonen, Liisa Partanen, Tiina Laiho. Aluesrk:n
Youtube-kanavalla.
Pääsiäispäivän jumalanpalvelus verkossa su
4.4. klo 10 Pelimannitalo, Teija Laine, Ulla Palola, Liisa Partanen. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Pääsiäismaanantain sanajumalanpalvelus
verkossa ma 5.4. klo 10 Pelimannitalo, Ulla Palola, Liisa Partanen. Henki ja elämän Youtubekanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Verkkoseminaari
uskontojen
pyhistä kirjoista
Mitä sinulle merkitsee Raamattu? Mitä
tiedämme muiden uskontojen pyhistä
kirjoista? Verkkoseminaarissa Kotimme
uskontojen maailmassa keskustellaan
pyhistä kirjoista ti 13.4. kello 18. Voit
liittyä mukaan lähettämällä pyynnön
osoitteeseen teija.i.laine@evl.fi.
Jumalanpalvelus verkossa su 25.4. klo 10 Pelimannitalo, Ulla Palola, Seppo Hautalahti, Tiina Laiho. Henki ja elämän Youtube-kanavalla ja
Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
NUORILLE
Nuortenilta ke klo 18 Roihu.
Iltacafe pe 23.4. klo 19 Roihu.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Apua lapsiperheiden arkeen. Kaipaisitko hetken hengähdystä, lastenhoitoapua, juttuseuraa? Ota yhteyttä 040 500 7820/040 535 2276.

SÄYNÄTSALO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kirkon avoimet ovet hiljentymiseen ma–pe
klo 12.
Jumalanpalvelus verkossa su 28.3. klo 10, Esko
Helenius, Matti Mertanen. Aluesrk:n Youtubekanavalla.
Ehtoollishetket:
Ennakkoilmoittautuminen 0500 545 611/
osmo.vaatainen@evl.fi, 6 hlöä/tilaisuus.
To 1.4. klo 17, 18 ja 19 kirkko.
Su 4.4. klo 10, 11 ja 12 kirkko.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus verkossa pe 2.4. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen, Hannes Asikainen. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Leipäsunnuntai verkossa su 4.4. klo 16 srk-koti. Kristus on ylösnoussut, Marko Haukkamäki. Kansanlähetys Keski-Suomi -Youtube-kanavalla.
Jumalanpalvelus verkossa su 11.4. klo 10
kirkko, Osmo Väätäinen, Matti Mertanen.
Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Leipäsunnuntai verkossa su 18.4. klo 16 srkkoti. Hyvä Paimen, Kyösti Kytöjoki. Kansanlähetys Keski-Suomi -Youtube-kanavalla.
Jumalanpalvelus verkossa su 25.4. klo 10 kirkko, Esko Helenius, Matti Mertanen. Partiolaisten kolehtipyhä. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
MUSIIKKITILAISUUDET
Gospel Covertajat – Tiellä Jerusalemiin -konsertti verkossa ti 30.3. klo 18, Hannes Asikainen, Mikko Miettinen ja Esko Turpeinen. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Pyhäkoulu to 25.3, 8.4. ja 22.4. klo 18 srk-koti.
MUU
Pääsiäispolku su 28.3.–5.4. seurakuntakodin ikkunoissa. Kiertely omatoimisesti. Rasteja myös Sarullan, AaBakeryn ja Kirsin kukan
ikkunoissa. Kertomuksen yhteydessä on QRkoodeja.

TIKKAKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus verkossa su 28.3. klo 10
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kirkko, Laine, Laiho. Henki ja elämän Youtubekanavalla ja Keskisuomalaisen verkossa.
Pääsiäisvaellus katsottavissa
Youtube-kanavalla
Pääsiäisvaelluksella kohtaamme ihmisiä ja kuulemme Jeesuksen viimeisten
päivien tapahtumat. Pääsiäisvaellus on
katsottavissa koko pääsiäisen ajan verkossa Tikkakosken alueseurakunnan
Youtube-kanavalla.
Seuraavat jumalanpalvelukset ovat katsottavissa aluesrk:n Youtube-kanavalla:
Hiljaisen viikon ahtikirkot verkossa ma 29.3.,
ti 30.3. ja ke 31.3. klo 18
Kiirastorstain messu verkossa 1.4. klo 18, Risto Vallipuro, Ville von Gross, Maria Paukkunen.
Ehtoollishetki paikan päällä kirkossa klo 19.30–
20.30 yksitellen, kulkueenomaisesti koronarajoituksia noudattaen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus verkossa 2.4. klo 10, Ville von Gross, Sirpa Piilonen.
Pääsiäissunnuntain messu verkossa 4.4. klo
10, Ville von Gross, Risto Vallipuro, Maria Paukkunen. Ehtoollishetki paikan päällä kirkossa klo
11.30–12.30 yksitellen, kulkueenomaisesti koronarajoituksia noudattaen.
Sanajumalanpalvelus verkossa 5.4. klo 18, Risto Vallipuro, Tiina Laiho.
Iltakirkko verkossa ke 7.4. klo 18, Risto Vallipuro, Maria Paukkunen.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 11.4. klo 10,
saarnaa Jukka Jämsén, Risto Vallipuro, Sirpa Piilonen. Lähetyksen kuulumisia.
Perhekirkko verkossa su 18.4. klo 10, Ville von
Gross, Sirpa Piilonen.
Messu verkossa su 25.4. klo 10 Risto Vallipuro,
Tiina Laiho. Ehtoollishetki paikan päällä kirkossa klo 11.30–12.30 yksitellen, kulkueenomaisesti koronarajoituksia noudattaen.
MUSIIKKITILAISUUDET
Lapsikuoro ja musiikkikerho ke klo 15 kirkko.
Tied. sirpa.piilonen@evl.fi/040 560 9913.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Ruokakassien jakelu to 25.3., 8.4. ja 22.4. klo
10.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Pääsiäisvaellusvideo nähtävillä aluesrk:n Youtube-kanavalla 28.3.–5.4.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 28.3. klo 10,
Esa Jurva, Eveliina Modinos. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Ehtoollishetket to 1.4. klo 16–19.45 kirkko. 6
hlö/tilaisuus. Ennakkoilm. 28.3. mennessä 040
560 9919/044 430 9113.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus verkossa pe 2.4. klo 10 kirkko, Esa Jurva, Eveliina
Modinos, Sacrelicus-kvartetti. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Pääsiäispäivän jumalanpalvelus verkossa su
4.4. klo 10 kirkko, Eeva-Kaisa Rossi, Pertti Tahkola. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Kirkon ovet auki hiljentymistä varten su 4.4.
klo 12–16 kirkko. Pappi paikalla.
2. pääsiäispäivän jumalanpalvelus verkossa
ma 5.4. klo 10 kirkko, Heli Karjalainen, Eveliina
Modinos. Aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 11.4. klo 10
kirkko, Heli Karjalainen, Eveliina Modinos. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla
ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kaunisharjun lapsiparkki pe 26.3., 9.4., 16.4.
ja 23.4. klo 9–12 Kaunisharjun kerhotila, Yläkoskentie 11. Ilmoita lapsesi viim. sen viikon ke
mennessä, mihin parkkiin haluat p. 0400 905
915/040 574 1706. Omat eväät.
Virpominen su 28.3. klo 11–13. Tule virpomaan Vaajakosken kirkon etupihalle. Paikalla
työntekijöitä, virpojille palkka! Virpomisvitsat
myydään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
MUU
Vappuaattona pe 30.4. Vaajakosken kirkolla
on myytävänä munkkeja Yhteisvastuun hyväksi ja simaa partiotoiminnan hyväksi. Kts. tarkempi tieto seuraavasta lehdestä.

Yhteiset
NOJATUOLIKIRKKO
Nojatuolikirkko verkossa ke 31.3. klo 18.30.
Usko-aiheista keskustelua juontamassa pastori Marika Närhi ja illan musiikissa Maria Salmela, Eveliina Modinos ja Tiina Järvinen. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
RETKI LAPPIIN
Retki Kilpisjärvelle 31.7.–6.8. Matkan järjestävät Palokan alueseurakunta, Karitsaiset ry
ja Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys. Hinta 450 euroa, alle 12-vuotiaat 225 euroa (sis.
majoitus Haltinmaa-majatalossa, aamupalan,
päivällisen, matkat sekä mahdollisen ulkomaanmatkan). Monipuolinen retkiohjelma.
Ilm. ensisijaisesti sähköpostilla info(at)karit-

saiset.net tai 045 663 3937/Aino Viitanen. Liitä mukaan puhelinnumerosi ja mahdoll. ruoka-aineallergiat.
KOHTAAMISPAIKKA
KohtaamisPaikan NettiKirkot @ YouTube
kanava KohtaamisPaikka Jyväskylä su 28.3,
11.4., 18.4. ja 25.4. klo 17.
Ajantasaiset toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka
Jyväskylä / instagram @kohtaamispaikka.
YouTube-kanavalta KohtaamisPaikka Jyväskylä löydät koronakauden aikaiset opetukset.
NÄKÖVAMMAISET, HUONOKUULOISET,
OMAISHOITAJAT
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549 7023. Päivys-

tys ma ja ke klo 9–11, ei ma 5.4.
Kokoontumisista voi kysyä työntekijältä.
SANA JA RUKOUS
Rukousretriitti ”Puhalla Jumalan tuuli” Kiponniemen leirikeskuksessa pe–su 30.4.–2.5.
Ilm. ja tied. kari.valkonen(at)kolumbus.fi tai
050 384 3702.
VIITTOMAKIELISET
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.lehtinen@
evl.fi. Vastaanotto Aseman Pysäkillä (Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12 ja ke klo 9–11
(Web-aika klo 11–12). Korona-aikana vastaanotolle ajanvarauksella.

Kristilliset järjestöt
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Tilaisuus ma 12.4. klo 14 Sepänkeskus (mikäli
koronarajoitteet sallivat).
Tilaisuus ma 26.4. klo 14 ja vuosikokous klo
15 Sepänkeskus (mikäli koronarajoitteet sallivat).
Kevätretki 10.5. ja kevätjuhla 24.5.
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
Lauletaan ja kahvitellaan pe 2.4. klo 13. Pitkäperjantaihin liittyviä lauluja ja virsiä, vetäjänä Annika Tammela.
Kirjapiiri II ti 6.4. klo 13. Lori Lanses: Pitkä tie
kotiin, vetäjänä Pirjo-Liisa Sillgrén.
Kirjapiiri I ma 12.4. klo 13. Delia Owens: Suon
villi laulu, vetäjänä Kaarina Mäkinen.
Exodus-raamattupiiri kokoontuu kerran kuussa yhdessä sovittuna aikana. Naisille suunnattu piiri, jossa käydään tällä hetkellä läpi Psalmien sanomaa kahvikupin ääressä,
vetäjänä Heidi Watia.
Puuroa ja puhetta -aamiaistilaisuudet pyritään aloittamaan toukokuussa. Noudatamme
Jyväskylän kaupungin ja AVI:n suosituksia kokoontumisesta.
JYVÄSKYLÄN RAUHANYHDISTYS
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505 0653
Raamattuluokka pe 26.3. klo 19, live-lähetys.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12, live-lähetys; klo 16
Nettiseurat.
Tiistaikylä ti 30.3. klo 13, nettilähetys.
Nettiseurat ke 31.3. klo 19.
Pääsiäispäivän nettiseurat su 4.4. klo 16.
2. pääsiäispäivän nettiseurat ma 5.4. klo 16.
Nettiseurat ke 7.4. klo 19.
Raamattuluokka pe 9.4. klo 19, live-lähetys.
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12, live-lähetys; klo 16
Nettiseurat.
Nettiseurat ke 14.4. klo 19.
Raamattuluokka pe 16.4. klo 19, live-lähetys.
Nettiseurat su 18.4. klo 16.
Nettiseurat ke 21.4. klo 19.
Raamattuluokka pe 23.4. klo 19,
live-lähetys.

Pyhäkoulu su 25.4. klo 12, live-lähetys;
klo 16 Nettiseurat.
KANSAN RAAMATTUSEURA
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Earth Hour -rukouspolku ja -kävely la 27.3.
klo 20.
Hehku ti 6.4., 13.4., 20.4. ja 27.4. Vapaudenkatu 24 tai etänä. Nuorten aikuisten yhteisö.
Naisia kaivolla -verkkotapahtuma Rukouksen ilta ma 12.4. klo 18.30. Vieraana Tuula
Tynjä, KRS Avioparityö. Ilm. ja tied. anna.kuula@sana.fi la 10.4. mennessä.
Hehku + pe 16.4. ja 30.4. klo 18.30 Vapaudenkatu 24 tai etänä. Yhteiskristillinen yhteisö
30–45-vuotiaille. Seuraa tarkempia ilmoituksia kokoontumisista Hehku Jyväskylän Facebook- tai Instagram-sivuilta tai kysy opiskelijatyöntekijä Venla Ojalalta, 0400 717 349, venla.ojala@sana.fi.
KESKI-SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä,
(014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Teetupa pe klo 18–21.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä muiden
asioiden puolesta ma klo 18.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti Zoomissa klo 18. Tied. 045 112 2986.
Varkkari-ilta 5–7-luokkalaisille ke 31.3., 15.4.
ja 29.4. klo 18–19.30.
Naisten raamattupiiri ti 6.4. ja 20.4. klo 13.
Naistenpiiri ke 7.4. ja 21.4. klo 18.
Sanan Keidas su 25.4. klo 16. Rukousta ja keskustelua.
Muualla Jyväskylässä:
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti
klo 11.30, whatsapp-ryhmä. Tied. 044 554
5768.
Vaajakosken miestenpiiri to 25.3., 8.4. ja 22.4.
klo 18.30, Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
Leipäsunnuntai verkossa su 4.4. klo 16 Säynätsalon srk-koti. Kristus on ylösnoussut, Marko Haukkamäki. Youtube-linkki löytyy nettisivulta.
Leipäsunnuntai verkossa su 18.4. klo 16 Säynätsalon srk-koti. Hyvä Paimen, Kyösti Kytöjoki. Youtube-linkki löytyy nettisivulta.

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Ennakkoilmoittautuminen ehtoollishartauksiin: www.sley.fi/ilmoittaudumessuun.
Ehtoollishartaus 1–4 su 28.3. klo 12, 13, 14
ja 15.
Aamurukouspiiri ma klo 8.
Opiskelijailta ke 31.3. klo 18.30. Kristinusko
ja päihteet, Markku Jokinen, kysy lähi- ja etäosallistumisesta: eo.jkl.opiskelijatyontekija@
gmail.com.
Kiirastorstai-illan ehtoollishartaus 1–3 to
1.4. klo 17, 18 ja 19.
Pääsiäisen ehtoollishartaus 1–4 su 4.4. klo
12, 13, 14 ja 15.
Opiskelijailta ke 7.4. klo 18.30. Jumalan laki,
Ville Auvinen, kysy lähi- ja etäosallistumisesta:
eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
Ehtoollishartaus 1–4 su 11.4. klo 12, 13, 14
ja 15.
Opiskelijailta ke 14.4. klo 18.30. Raamatulla
päähän? Tuomas Lempinen, kysy etäosallistumisesta: eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.
com.
Ehtoollishartaus 1–4 su 18.4. klo 12, 13, 14
ja 15.
Viikkomessu ja opiskelijailta ke 21.4. klo
18.30, ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla: eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
Ehtoollishartaus 1–4 su 25.4. klo 12, 13, 14
ja 15.
Opiskelijailta ke 28.4. klo 18.30. Minun tarinani, Raad, kysy lähi- ja etäosallistumisesta:
eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Raamattuilta ke 14.4. klo 18 Vaajakosken
kirkko, Kirkkotie 11. Uuden elämän ihme, Anneli Montonen. Illoissa mukana myös Mirja
Jokela ja Ursula Hyvärinen.
Toivon torstai verkossa to 15.4. klo 18.30
Neulaskoti, Pihkatie 4. Kylväjävertaus, Markus
4:10–20, Saija Väätäinen, musiikki Jennimari ja
Ville Niemi. Katsottavissa Suomen Raamattuopiston Youtube-kanavalla.
Elämän puolella -ilta verkossa to 22.4. klo
18.30 Roihu, Palokan kauppakeskus. Naisprofeetta Hulda, Aino Viitanen, musiikki Tiina Kemiläinen. Katsottavissa Suomen Raamattuopiston Youtube-kanavalla.

Diakonian vastaanotot
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi
Keljonkangas: 041 730 3226, marjo.mattila@
evl.fi
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: 050
549 7026, ulla.hautamaki@evl.fi; 044 716 4959,
ainoleena.laitinen@evl.fi; 050 549 7015, elina.
fuchs@evl.fi. Ruokapankkisetelipäivystys ma
klo 12–13 kirkolla ja to klo 10–11 Kortepohjan
srk-keskuksessa

Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027, lea.pietilainen@evl.fi; 050 549 7006, sami.junttila@evl.fi;
050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai 050 549
7001, paivi.helenius@evl.fi
Korpilahti: 050 557 9003, johanna.summanen@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.kiviranta@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 ja ke klo 9–11.
Viittomakieliset: Kuurojendiakonissan vastaanotto Aseman Pysäkillä (Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12 ja ke klo 9–11 (webaika
klo 11–12).
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Sana sinulle

Hengissä

Pääsiäispäivä
Luuk. 24:1–12, Joh. 20:1–10,
Matt. 28:1–8

Keväällä on helppo nähdä, että kuol
lut on kuollutta. Sellaisenaan se ei pa
laa. Pääsiäisen kertomus on sekä kyl
mä suihku että jännittävä lupaus sellai
sesta, minkä ei pitänyt olla mahdollista.
Kaikki mikä on tapahtunut, on men
nyttä: jos etsii elävää, on turha tuijottaa
kiveä, jonka taakse ristillä tapettu Jee
sus vietiin. Pääsiäinen ei sijoitu sattu
malta kevääseen, vaan se ajoittuu koh
taan, jossa kuolleen näköisestä luon
nosta tulee yhtäkkiä taas elävää.
Ronja Ryövärintytär (Astrid Lind
gren) kohtaa tämän hetken näin: ”Mi
nun oli huudettava keväthuuto, muu
ten halkean.”
Jeesuksen ystävät ramppaavat vuo
ron perään haudalla katsomassa, että
ihanko todella hauta on tyhjä. Pari päi
vää aiemmin hengiltä ruhjottua Jeesus
ta ei näy missään. Hän on onnistunut
mahdottomassa ja herännyt henkiin.
Uusi vaihe on alkanut.
Ja tämä sitten muka pitäisi uskoa?
Uuteen siirtyminen ei onnistu ihmi
seltä ilman uskoa. Tosiasia maailmas
ta jättää kokonaisuuden vajaaksi. Per
hosen toukan pitää kuolla, jotta perho
nen voi syntyä. Harvalle ihmiselle tämä
kuitenkaan riittää maailmanselityksek
si. Jo ensimmäiset jäljet ihmisen kult
tuurista paljastavat, että kuolema ei ole
ollut meille raja. Perhosen kuoren ja
perhosen siiveniskun välillä tapahtuu
enemmän kuin metamorfoosi, tai toisin
päin: metamorfoosi ei ole vain fyysinen
muodonmuutos. Vastasyntyneen per
hosen siivenisku on runoutta ja mys
tiikkaa; se on uskoa siihen, mitä ei voi
kokonaan selittää.
Jeesuksen ruumis ei jäänyt hautaan
mätänemään, vaan tapahtui jotain, jon
ka varassa edelleen kuka tahansa voi
kävellä kuolemaa kohti. Meidän ei tar
vitse onnistua mahdottomassa, riittää
että Jeesus teki sen. Sen kun vain men
nään perässä silmät sirrissä kohti pää
siäisen aurinkoa, täysikuuta, heräävää
kevättä ja valoa, jolle ei ole loppua.

Rebekka Naatus
Kirjoittaja on
Kallion seurakunnan
viestintäpäällikkö

Joh. 10:1–10
Jeesus sanoi:
”Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lam
mastarhaan portista vaan kiipeää sinne
muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee
portista, on lampaiden paimen. Hänelle
vartija avaa portin, ja lampaat kuuntele
vat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan
nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan
ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden
edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne
tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät

lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen
luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä.”
Jeesus esitti heille tämän vertauksen,
mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän
puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi:
”Totisesti, totisesti: minä olen lampai
den portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen
minua, ovat kaikki olleet varkaita ja ros
voja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä.
Minä olen portti. Se, joka tulee sisään
minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti

tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas
tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuho
amaan. Minä olen tullut antamaan elämän,
yltäkylläisen elämän.”

Minä olen portti, sanoo Jeesus
Mitä Jeesus tarkoitti varkailla lammastarhassa?
Jeesus sanoo, että se, joka ei mene portis
ta on varas ja yrittää päästä Taivasten val
takuntaan vilpillisesti eli väärin perustein.
Jeesus on tässä kohtaa fariseusten keskel
lä ja suuntaa sanansa erityisesti juuri heil
le. Fariseuksethan olivat lainoppineita ja
pilkun tarkkaan Mooseksen lakia lukevia
juutalaisia. Heidän tarkoituksensa oli nou
dattaa Jumalan antamaa lakia niin, että he
hyvillä teoilla pääsisivät Taivasten valta
kuntaan. Tähän Jeesus halusi puuttua täl
lä vertauksella.
Fariseusten ajattelusta puuttui aito rak
kaus. Se oli kuin väljähtynyttä hyvän te
kemistä ja hammas irvessä puurtamista
Jumalan nimessä. Se ei ollut kuitenkaan
Jeesuksen opetuksen mukaan sitä, mitä
ihmisiltä odotettiin.
Tämä teki fariseuksista varkaita ja ros
voja, jotka kyllä tahtoivat päästä Tai
vaaseen, mutta väärin keinoin. Jeesuk
sen kautta Taivasten valtakuntaan pääsee
myös fariseus. Tarvitaan vain uskoa Kris
tukseen, joka avaa portin lammastarhaan
eli tien Taivaaseen.
Miksi Jeesus puhuu itsestään porttina?
Tämä on hyvä kysymys. Näyttää siltä, et

tä erityisesti Johanneksen evankeliumin
eri kohdissa Jeesus kuvaa omaa rooliaan
tällaisten vertausten kautta. Luvussa 14
Jeesus sanoo olevansa tie, totuus ja elä
mä. Hän on meidän ihmisten tie Taivaa
seen. Tässä luvussa 10 hän kuvaa puoles
taan itseään porttina, mutta ajatus on sa
ma: ainoastaan tästä portista kulkemal
la pääsee Taivasten valtakuntaan. Jeesus
tahtoo näillä vertauksilla kirkastaa ihmis
ten ajatuksiin sen, että vain uskomalla hä
neen pelastuu.
Millainen on hyvä paimen? Miten
erottaa oikea kutsu väärän paimenen
kutsusta?
Paimenen tulee olla esimerkillinen sanois
sa ja teoissa. Hyvä paimen pitää itsensä
ja laumansa tasapainossa ja ohjaa katso
maan luottavaisena kohti Kristusta. Vää
rä paimen ohjaa pois Kristuksen viitoitta
malta tieltä.
Mitä tarkoittaa, että ”hän voi vapaasti
tulla ja mennä”?
Ajattelen, että tässä kohtaa on hyvä ot
taa mukaan myös virkkeen loppuosa ”ja
hän löytää laitumen”. Kun ottaa sydämes
sään todesta sen, että Kristus on korjan
nut kuntoon meidän ihmisten välit Juma

Pastori Miikka Tarpeenniemi on
mukana Kaupunginkirkon ehtoollis
hetkissä su 18.4. kello 10, 11 ja 12.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

lan kanssa, on ymmärtänyt sen, mitä meil
tä odotetaan. Tällainen usko tekee va
paaksi ja saa löytämään laitumen eli pää
semään perille.
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Ossin ensimmäinen juhla

		
änkaari

Eläm

Ossi Elias Viikki sai nimensä rennossa ja tunnelmallisessa
kastetilaisuudessa, vaikka korona-aikana myös perhejuhlat
juhlitaan pienellä väellä.
MINNA PALOVAARA teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Silakka on saapunut! Vauvan hauska työnimi vaihtui ristimänimeen,
kun Julia Paajoen ja Mikko Viikin
odotettu toinen lapsi kastettiin
Vaajakosken kirkossa.
– Kaste merkitsee meille rakkaudentäyteistä lapsen ensimmäistä juhlaa. Hänen elämänsä alkaa sen kautta parhaalla mahdollisella tavalla, vanhemmat kertovat.
Toiveissa oli rento ja lämminhenkinen tilaisuus – ja sellainen se
olikin. Kirkkoon kokoontuivat vain
kaikkein läheisimmät koronarajoitusten puitteissa.
Huomion keskipiste lepäili tyytyväisenä sylikumminsa käsivarsilla, ja isoveljen tärkeä tehtävä oli
rummuttaa lauluille tahtia nelivuotiaan innolla.

Kasteen kulku, musiikkivalinnat,
tekstit ja rukousaiheet käytiin etukäteen läpi pappi Liisa Ruusukallion kanssa. Sillä tavalla juhlasta tehtiin juuri omalta tuntuva.
– Perheeseen tutustuminen aut-

taa minua puhumaan juuri heille ja
toisaalta antaa vauvan läheisille tilaisuuden kysellä minulta vapaasti kasteesta ja muistakin asioista,
Ruusukallio sanoo.
Kasteessa lapsi saatellaan Jumalan perheeseen. Se on papillekin joka kerta iso juhla.
– Tuntuu huumaavalta saada
kertoa ristiäisväelle, että lapsi saa
maailman parhaan turvan ja avun
elämään, rakastavan Kaikkivaltiaan. Se on kuin ojentaisi vastasyntyneelle Jumalan täyttämän lottovoittokupongin, Ruusukallio kuvailee.

Haluamme
”kasvattaa
lapsemme

avoimiksi ja uteliaasti
elämää katseleviksi
ihmisiksi.
Vauva sai otsalleen ja rintaansa
ristinmerkit ja nimekseen Ossi Elias Viikki.
– Mieheni ehdotti Ossia jo en-

nen vauvan syntymää, ja onhan
vauva aivan Ossin näköinen. Tykkäämme perinteisistä nimistä, Julia-äiti sanoo.
Kummeiksi vanhemmat pyysivät
läheisiä ihmisiä, joiden he toivovat kulkevan mukana lapsen kasvaessa, antavan aikaansa ja rakkauttaan.
– Haluamme kasvattaa lapsemme avoimiksi ja uteliaasti elämää
katseleviksi ihmisiksi. On tärkeää osata ottaa muut huomioon
ja kohdella heitä kunnioittavaksi.
Toivon, että he uskaltavat aina kysyä vaikeitakin kysymyksiä, kun kysyttävää on.
Musiikkina juhlassa soivat virret
Herra kädelläsi ja Juhla on nyt riemullinen. Sanat kertovat kasteen
riemusta:
”Juhla on nyt riemullinen,
me yhdessä näin vietämme sen.
Vapahtajan yhteyteen
kannamme lapsemme rakkaan.
Jumalan perheeseen,
Jeesuksen yhteyteen
lapsi näin kasteessa liittyä saa.”

KASTETUT
Eliel Nikolas Ahonen
Lily Amelia Ahonen
Peter Brian Tedros Amaniel-Pajumäki
Venna Mirella Hilla Ersta
Eerik Oliver Eräjärvi
Toivo Olavi Friman
Raisa Lilja Maria Heikkilä
Aada Lahja Lyydia Hirvonen
Emil Auvo Aatos Houtsonen
Hilma Elise Huuska
Aatos Leonel Huusko
Kaarlo Eino Albert Hänninen
Julius Antero Kalliokoski
Noel Veikko Karttunen
Niklas Eino Olavi Kohvakka
Aada Linnea Kotilainen
Eemil Iisakki Käyhkö
Theo Ensio Narit Laakkonen
Aapo Eero Alvar Laakso
Janni Maria Laitinen
Elsi Aada Anneli Lehtonotko
Aini Inari Leppänen
Stella Maria Linna
Iines Eerika Manninen
Neela Ellen Manninen
Jimi Jooa Jamiel Marin
Saaga Aurora Mäkelä
Ruben Leino Eliel Nissinen
Aatos Oliver Ollila

Olivia Sylvi Patteri
Aale Valto Ilmari Pekkala
Elma Aino Emilia Peltola
Emilia Jenniina Pitkänen
Elli Inari Pitkäranta
Aukusti Vilho Johannes Pohjola
Hilma Taimi Maria Pohjola
Aino Lilja Alissa Poikolainen
Eliel Alvar Johannes Rantanen
Lotta Sofia Rautiainen
Eetu Olavi Riitesuo
Mikael Kyösti Tapio Ripatti
Judit Helena Inkeri Rissanen
Isla Maria Aleksandra Rosti
Meea Orvokki Saarelainen
Lenni Aleksi Sandström
Lukas Oliver Saulio
Amelia Juli Linnea Seppänen
Iivo Armas Olavi Somero
Kaaprieli Leo Juhani Sundberg
Roope Osmo Juhani Tammis
Tuomas Eino Ensio Tiainen
Eevi Aino Ilona Törmänen
Ossi Elias Viikki
Senni Aini Irene Vilkman
Liam Tapani Vornanen
Otso Noel Veikko-Sakari Yli-Muilu
Isla Ellen Alexia Österlund

AVIOLIITTOON KUULUTETTAVAT
Matti Tapio Ikonen ja Tuula Anneli Kiiski
Juho Mikko Antero Kääriäinen ja Lotta Marleena Penttinen

Julia Paajoki (vas.), Mikko Viikki, isoveli Viljami sekä kummit Sanna Paajoki ja Linda Viikki ihailevat kastelasta
pastori Liisa Ruusukallion kanssa.

Tänään rukoilen
Kaikkivaltias, ikuinen Jumala. Sinä olet asettanut meidät viljelemään ja varjelemaan
tätä kaunista maata. Auta meitä käyttämään oikein lahjojasi, niin että voisimme nauttia
yhdessä tulevien sukupolvien kanssa puhtaasta maasta, vedestä ja ilmasta. Täytä meidät
rauhan, yksimielisyyden ja rakkauden hengellä.Varjele kateudelta, katkeruudelta ja
vihalta. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Lähde: Kirkkokäsikirja II

KUOLLEET
Lilja Sylvia Karjalainen 98 v
Helvi Helena Simonaho 98 v
Marita Elisabet Mäkinen 97 v
Aune Tanskanen 95 v
Helmi Lyyli Karppinen 95 v
Heli Ilona Hänninen 94 v
Mirjam Alina Tikkanen 94 v
Meeri Inkeri Kytönen 93 v
Kirsti Kaarina Havu 92 v
Helvi Annikki Saarikko 92 v
Sirkka Tuovinen 92 v
Terttu Kaarina Kaerila 90 v
Ellen Ilona Keskinen 90 v
Yrjö Kuparinen 90 v
Kalevi Oskari Varsala 90 v
Lauri Juhani Ahonen 89 v
Raimo Heikki Helenius 89 v
Eila Annikki Hirvonen 89 v
Aarne Mikael Laitinen 89 v
Seija Annikki Matikainen 89 v
Anja Ester Kääriäinen 88 v
Laila Tanttu 88 v
Pirkko Marketta Ahola 86 v
Antti Mikael Peltoniemi 86 v
Kauko Kalevi Ramstedt 86 v
Pentti Sakari Sinivuori 86 v

Sirkka-Liisa Makovuo 85 v
Martti Pauli Pukkala 84 v
Mirjam Johanna Niemi 83 v
Esko Olavi Järvinen 81 v
Kaisa Riitta Liisa Kosola 81 v
Kosti Olavi Lahtinen 79 v
Väinö Antero Moilanen 79 v
Anja Tuulikki Lasanen 79 v
Sylvi Maria Burman 78 v
Varpu Anna Amalia Eloranta 78 v
Seppo Sakari Iisakki Hirvilammi 77 v
Teuvo Valter Pasanen 74 v
Raili Marjatta Pienmäki 74 v
Lea Tuulikki Ylinen 73 v
Matti Ilmari Pesu 70 v
Salme Ellen Kovanen 69 v
Tarja Hellevi Huisman 67 v
Leila Inkeri Puttonen 64 v
Matti Kalevi Haaranen 63 v
Eija Virpi Hannele Oksanen 62 v
Liisa Kyllikki Kortteinen 60 v
Teppo Ensio Pitkänen 59 v
Seppo Kari Antero Norola 57 v
Asta Helena Pietiläinen 57 v
Tuija Kaarina Heiska 51 v
Outi Milla Monica Tuikka 31 v

”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.”
5. Moos. 33:27
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Jyväskylän
pääsiäinen 2021
-konserttisarja
Konsertit ovat katsottavissa ilmaiseksi Youtube-kanavalla Henki ja
Elämä, youtube.com/henkielama
PALMUSUNNUNTAINA
28.3.2021 KLO 18
n Seurakunnan musiikin viranhaltijat esittävät pääsiäisajan musiikkia:
Ristin tiellä
TIKKUTIISTAINA
30.3.2021 KLO 18
n Gospel Covertajat: Tiellä
Jerusalemiin
PITKÄPERJANTAINA
2.4.2021 KLO 15
n Felis-jousikvartetti: Via Crucis
Musiikkia Jeesuksen kärsimysajasta.
Joseph Haydnin ja Cecilia Damströmin sävellyksiä

Kanttori Irina Vavilova ja mezzosopraano Katariina Poikela kirkon
parvella. Barokkimusiikki soi erityisen
hyvin Kaupunginkirkon uruilla.

LANKALAUANTAINA
3.4.2021 KLO 18
n Kärsimyksestä valoon, Bachin ja
Händelin suurteosten sävelin:
Kamarikuoro Valo, Anu Järvela, viulu,
Maria Mangeloja, alttoviulu, Andras
Szabo, urut, Annastiina Tahkola, mezzosopraano, Pertti Tahkola, tenori

Pääsiäisen musiikki
saapuu kotisohville

PÄÄSIÄISSUNNUNTAINA
4.4.2021 KLO 18
n Suurexit pastor bonus! – Pääsiäisriemua barokkisävelin: Katariina
Poikela, mezzosopraano, Sirpa Berg,
oboe, Jukka Hassinen, urut

Jyväskylän seurakunnan pääsiäiskonserttien perinne jatkuu myös poikkeusoloissa.
Konserttiyleisö kohdataan tänä vuonna kirkon sijaan verkossa.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Tänä vuonna perinteikäs Jyväskylän pääsiäinen 2021 -konserttisarja soi vain verkossa. Kaikkien kokoontumisrajoitusten keskellä musiikin merkitys korostuu entisestään; kun korona väsyttää, musiikin äärellä saa hetken hengähtää.
– Olen iloinen, että näihin konsertteihin voi osallistua verkon
kautta mistä vain ja kuka vain. On
tärkeää, että kuulolle pääsee helposti ja maksutta, sanoo musiikin
asiantuntija Maria Salmela Jyväskylän seurakunnasta.

Myös musiikissa pääsiäisen draaman kaari alkaa palmusunnuntaista ja jatkuu kohti pääsiäispäivän
iloa. Konserttisarjan ohjelmisto rakennettiin yleisöä ajatellen, ja se toteutetaan pitkälti paikallisin voimin.
Klassisen musiikin sarja laajenee
tällä kertaa monipuolisemmaksi.
Uutuutena soi Gospel Covertajien osuus sekä seurakunnan musiikin viranhaltijoiden konsertin monipuolinen kattaus.
– Joukkoon mahtuu monenlaisia soittimia ja kokoonpanoja kuorokonsertista jousikvartettiin. Toivomme, että ohjelmisto puhuttelee kuulijoita tässä ajassa.

Pääsiäispäivän konsertti tulvii
ylösnousemuksen riemua barokin
sävelin, Surrexit pastor bonus eli
Hyvä paimen on ylösnoussut! Kuten päivän psalmi kehottaa: Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä! Paasto on
jäänyt taakse, on suuren juhlan aika.

Ohjelma koostuu ilon musiikista
ja erityisesti pääsiäispäivän teksteihin sävelletyistä kappaleista. Musiikkivalinnat soveltuvat hyvin juuri Kaupunginkirkon uruille.
– Ohjelman valinta alkaa aina
soittimesta. Bach ja yleensä ba-

rokki soi tässä kirkossa upeasti. Sitä on myös ilo soittaa, sanoo kanttori Irina Vavilova.
Barokin musiikki 1600-luvulta
vaatii soittajaltaan rohkeutta tulkintaan. Aikakauden tyyli soittaa
on arvoitus, vaikka sen ajan teoksia on tutkittu jo paljon. Kappaleet
ilmentävät suuria tunteita, ja ne
haastavat esittäjänsä eläytymään
niin, että riemu välittyy kuulijalle
läpi konsertin.
– Vaaditaan kisakestävyyttä.
Toisaalta säestäjänä tehtäväni on
tukea solistia, nostaa hänet esiin,
mutta pysyä riittävän tehokkaasti taustalla.

Katso lisää: jyvaskylanseurakunta.fi/paasiainen

Verkkokonsertissa muusikot
esiintyvät kameroille, ja välitön palaute yleisöltä jää puuttumaan.
– Yleisön läsnäololla on esiintyjälle valtava voima. Näissä oloissa
kuulijat on kuviteltava sielunsa silmin jonnekin vastaanottimiensa
ääreen. Yhdessä soittamisen riemu
kuitenkin syntyy ja välittyy pienelläkin kokoonpanolla, Vavilova toivoo.
Suurexit pastor bonus! –
Pääsiäisriemua barokkisävelin konsertin urkuri on vaihtunut sairastapauksen vuoksi.
Irina Vavilovan sijaan konsertissa soittaa Jukka Hassinen.

Elämästä

Ystävät ovat huikeita tukipilareita
MINNA PALOVAARA teksti
VALTTERI ROSSI kuva

Olen Iina Suoranta, 28-vuotias
kosmetologiyrittäjä ja paljasjalkainen säynätsalolainen. Kävin muualla opiskelemassa, mutta veri veti takaisin kotiin. Parasta täällä on
luonto, järvimaisemat ja tietysti
lapsuudenmuistot. Omat lapseni
saavat nyt kasvaa tutulla ja turvallisella seudulla.
Pidän yrittäjän vapaudesta enkä oikeastaan muuta vaihtoehtoa
harkinnut. Perustin kauneushoitolan lähelle kotia, ja voin suunnitella työaikani perheen rytmiin sopi-

vaksi. Nautin siitä, että näen kätteni jäljet välittömästi. Kohtaan työssäni erilaisia ihmisiä, ja moneen asiakkaaseen on muodostunut läheinen suhde. Jaamme kokemuksia ja
ajatuksia, iloja ja suruja. Välillä kuulen aivan huikeita elämäntarinoita.

Mieheni on isoveljeni kaveri, ja
olen tuntenut hänet lapsesta saakka.
Nyt olemme olleet yhdessä 10 vuotta. Suhdettamme kannattelee vakaa
luottamus toiseen ja se, että meillä
on hauskaa yhdessä. Olemme sopivasti erilaisia ja riittävän samanlaisia.

Uusi asiakas merkitsee mahdollisuutta palvella ja tehdä työni mahdollisimman hyvin. Kun hän palaa
hoidettavakseni, se on joka kerta
työvoitto. Toisinaan yhteyden rakentaminen on haastavaa, mutta onnistuminen palkitsee. Työni
ydintä on hoitaminen. Saan auttaa
asiakkaitani voimaan paremmin.

Lasten syntymät ovat olleet elämäni käännekohtia. Tyttäremme
ovat 5- ja 2-vuotiaita, vielä pieniä ja
paljon läheisyyttä tarvitsevia. Perheen kanssa ulkoilemme paljon. Ei
ole edes tärkeää, mitä teemme, kunhan olemme yhdessä. Elämme täysillä mukana lasten touhuissa, olivat he sitten omia tai ystävien lapsia.

Ystävät ovat huikeita tukipilareita, heidän kanssaan voin jakaa kaiken, ja monet ovat kulkeneet vierellä nuoruudesta saakka. Hankalissa hetkissä puhuminen auttaa,
ja he jaksavat kuunnella. Puramme
yhdessä parisuhteen solmukohtia ja tuemme toisiamme lapsiperheen arjessa.
Minulla on kolme kummipoikaa, joiden elämässä saan olla mukana. Haluan luoda heidän kanssaan muistoja, antaa aikaani enkä niinkään tavaraa. Kutsun heitä
yökylään, juttelemme ja höpsöttelemme. Välillä vietämme kokonaisen päivän yhdessä.

Säynätsalolaisen Iina Suorannan
perheen intohimona on Lappi.
He matkustavat sinne usein ja
haaveilevat kokonaisesta talvikaudesta pohjoisessa.

