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Ajassa

Yksi hetki
KUVA: JANI PIHLAJA

us
Pääkirjoit

Diagnoosi oli helpotus
Harvinaista lihasheikkoussairautta sairastava Ritva Suikkonen haluaa jakaa
kokemuksiaan muiden hyväksi.
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Mikä on tärkeää?

Mikä on myasthenia gravis?
Se on halvauksen omainen lihasheikkoussairaus, jossa hermolihasliitoksen toiminta on häiriintynyt,
eivätkä viestit mene perille. Rasituksen myötä lihakset väsyvät.

Tässä Henki ja elämä -lehdessä käsitellään laajassa jutussa
arvojen mukaista elämää. Jutussa pohditaan, kuinka voi
löytää tavan elää omien elämänarvojensa mukaan. Kuinka tunnistaa, mitkä ovat itselle tärkeitä asioita ja mitkä
vain ulkopuolelta tulevia odotuksia? Kuinka tunnistaa,
onko autopilotti jäänyt päälle? Mitä jos tuntee olevansa ihan jumissa?
Arvoista tärkein voi olla esimerkiksi perheestä huolehtiminen, mutta silti huomaa istuvansa ilta illan jälkeen ylitöissä. Psykologi Arto Pietikäinen kertoo kannustavansa
asiakkaitaan pohtimaan, miten he voisivat siirtää itselleen tärkeitä periaatteita käytännön toimintaan juuri tänään ja tällä viikolla.
Arvoja voi halutessaan pohtia myös tämän lehden muiden juttujen avulla. Omalla tavallaan jokaisen tässäkin
lehdessä esiintyvän ihmisen tarina koskettaa tätä teemaa. Kokeile lukea juttuja arvojen mukaisen elämän näkökulmasta. Jos jo luit, katso niitä uudelleen tästä näkökulmasta.
Sivulla 3 harvinaista lihassairautta sairastava Ritva Suikkonen kertoo nauttivansa jokaisesta päivästä ja haluaa
antaa vertaistukea muille sairastuneille. Joskus omat elämänarvot tulevat esiin ja kirkastuvat, kun ihminen on
kriisissä tai kohtaa jonkin läheltä piti -tapahtuman. Sivulla 15 suomentaja Antti Saarilahti toteuttaa omaa visiotaan vapaaehtoistyön kautta saapumalla kirkkoon joka viikko samaan aikaan. Aukeamalla 10–11 taas esimerkiksi seurataan, kuinka saarna syntyy ja millaiset arvot ja
ajatukset ohjaavat papin työtä.
Näkökulman muuttaminen ja oman itsen havainnointi tekee hyvää, mutta ei ole ihan helppo toteuttaa arjen
rullatessa niin, että ei mukana meinaa pysyä. Hyvä uutinen on se, että jo asian pohtiminen on askel kohti arvojen mukaista elämää.

Lapuan hiippakunnan uusi piispa Matti Salomäki vihittiin virkaansa Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6.
helmikuuta kello 11.04. Virkaan vihkimisen toimitti Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (takana
keskellä). Häntä avustivat Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja Turun arkkihiippakunnan piispa
Mari Leppänen. Piispa Simo Peura jäi eläkkeelle 30. tammikuuta.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Perheiden hiihtolomahäppeninki ke 2.3. klo 9.30–12
Kultalakin päiväkodin pihassa, Keltinmäentie 11 B. Mäenlaskua, lumimaalausta, makkaranpaistoa. Talo tarjoaa juomat.

Sanottua
Totta kai itsekin muistaa histo’’
’’ Tutkimuksissa me olemme onriallisia urheilukuvia, joissa voitta- nellisia, mutta se ei näy. Puutteen

palkkaa. Pitäisi olla enemmän sitä,
että toinen auttaa toista.”

ja ottaa viimeisen kilpailijan maaliin. Siihen kulminoituu kanssakilpailijoiden arvostus ja kunnioitus
kaikkia olympiaurheilijoita kohtaan.”

Vapaaehtoistyöntekijä
Matti Ulmanen (KSML 6.2.2022)

’’

Ja se juuri on kirkon ydin ja uskon paikka. Sisäinen voima. Taju
siitä, että olen pieni, mutta voin
hetkittäin kurkottaa korkeuksiin
ja kokea ihmeitä.”
Toimittaja Anna-Stina Nykänen
(Maansuola 10.2.2022)
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Haluaisitko aloittaa arkiaamusi hetken hiljentymisellä sanan ja musiikin parissa? Tule mukaan Keskiviikon kirkkohetkeen Palokan kirkolle keskiviikkoisin kello 9.30.

Lisää toimintaamme tapahtumaliitteessä.

Olympiavoittaja Iivo Niskanen
(IL 11.2.2022)

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Talvisodan päättymistä
muistetaan 13.3. seppeleenlaskulla Taipaleen muistomerkillä kello 11.30, jonka jälkeen
seppeleenlasku myös sankarihaudoille Vanhalla hautausmaalla.

puute varmaankin selittää sen.
Täällä pidetään itsestään selvänä,
että hanasta tulee puhdasta vettä. Luulen, että kaikki suomalaiset,
jotka veisin Somalimaahan, hymyilisivät palattuaan.”
Mustafe Hassan (HS 28.1.2022)

’’

Suoraan sanottuna ihmetyttää, miksi nuoria ei tule mukaan.
Onko elämä nykyään niin hektistä, ettei ole aikaa? Ollaanko niin
poikki töiden jälkeen? Pitäisi miettiä muitakin hyötyjä, eikä ajatella,
että en tee mitään ilman kunnon

Korona-aikana olen huoman’’
nut, että usein omat kuulumisten kyselyn rahkeet niin töissä
kuin kotona menevät niihin ”välttämättömiin” kohteisiin. Entäs ne
kaikki muut tärkeät ihmiset, jotka
ovat kanssani jakaneet elämän eri
osa-alueita? Nyt olisi hyvä aika kysyä heiltä: Miten menee?”

Milloin sairaus todettiin sinulla?
Sain diagnoosin parikymmentä vuotta sitten. Jonkinlaisia oireita minulla oli ehkä jo lapsesta asti. Oikean diagnoosin saaminen oli
valtavan suuri helpotus.
Miten sairaus näkyy elämässäsi?
Sairaus ei aina näy ulospäin, mutta
tunnen sen koko ajan. Minun pitää
jatkuvasti huomioida, miten lihakset toimivat ja kuinka paljon voin
rasittaa itseäni. Myös lepoa tarvitaan paljon. Sairauteen on lääkitys,
joka auttaa jaksamaan.
Kuinka harvinainen sairaus on
Suomessa?
Tällä hetkellä sairastavia on noin
1 400. Keski-Suomen alueryhmässä jäseniä on noin 30–40.

Käymme kahvilla tai retkellä. Järjestämme myös tilaisuuksia ja tempauksia muiden järjestöjen ja tahojen kanssa. Toimin myös Suomen
MG-yhdistyksen yhteyshenkilönä.
Mitä sanoisit hänelle, joka
tänään saa MG-diagnoosin?
Ei kannata jäädä liikaa yksin, elämä jatkuu ja kannattelee kuitenkin. Elämässä on paljon hyvää. Tosi tärkeää on tulla kuulluksi, ja olen
valmiina kuuntelemaan. Toivon,
että voisin hyödyntää ja jakaa kokemuksiani muillekin yhteisen hyvän eteen.

nut asioista. Puhuminen toisten
kanssa hälventää ennakkoluuloja. Onneksi asenteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Toivoisin enemmän rakentavaa keskustelua myös mediassa. Uskotaan
enemmän ihmiseen ja hänen voimavaroihinsa.
Mitkä asiat tuovat sinulle iloa
elämään?
Kolme lapsenlasta on suuri ihme.
Heidän lisäkseen pienetkin arjen
asiat tuovat iloa elämään ja sen
oivaltaminen, että elämä on suuri lahja. Luonto ja ulkoilu sekä Sarvivuoressa kokoontuva pieni seu-

rakunnan piiri antavat voimia arkeen.
Mistä unelmoit?
Unelmoin, että voisin elää kohtuullista, hyvää elämää.
Odotatko jo kevättä?
Valoa kohti mennään ja on mukava seurata kasvun ihmettä. Nautin
kuitenkin jokaisesta päivästä ja hetkestä vuodenajasta riippumatta.
Kansainvälistä Harvinaisten sairauksien päivää vietetään ma 28.2.

Miten rohkaisisit muita ihmisiä,
jolla on harvinainen sairaus?
Jokainen ihminen on tärkeä. Vaikea sairaus ei määritä kenenkään
ihmisen arvoa.
Millaisiin ennakkoluuloihin olet
törmännyt sairauden johdosta?
Kun lihakset eivät toimi, en pysty esimerkiksi hymyilemään. Silloin luullaan, etten ole kiinnostu-

Miksi haluat olla mukana
MG-yhdistyksen toiminnassa?
Sain neurologian osastolta heti
vinkin yhdistyksestä. Koin sen suurena helpotuksena. Vertaistuen
merkitys on suuri. Itse olen joutunut käymään vaikean ja pitkän
tien oikean diagnoosin saamiseksi. Kun sairaus tänä päivänä todetaan, toivon, että jokainen saisi tietoa ja tukea, jotta voisi elää omannäköistä elämää. Tutkimuksen rinnalla tarvitaan myös kokemustietoa siitä, mitä on elää arjessa sairauden kanssa.
Millaista toimintaa yhdistys
järjestää?
Olemme järjestäneet Keski-Suomen alueryhmän paikallistapaamisia noin neljä kertaa vuodessa.

Hankesuunnittelija Ville Kämäräinen
(Lasten ja nuorten keskus 27.01.2022)

Kannessa: Yleisurheilija Elmo Lakan arvot ovat muuttuneet vuosien aikana.
Hän on oppinut, että urheilu on parhaimmillaankin vain urheilua.
Kuva: Petri Blomqvist

Päätoimittaja
Jonna Arola 040 535 1064
Toimitus
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612
Jaakko Heikkinen 041 731 4110

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

Ritva Suikkonen nauttii luonnosta
ja ulkona liikkumisesta.
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Yksi suuri seurakunta,
monta lähikirkkoa
Uspenskin
katedraalikuoro
Jyväskylän
Pääsiäiseen
Jyväskylässä 10.–18. huhtikuuta
järjestettävän Jyväskylän Pääsiäinen -taidefestivaalin ohjelmisto on täydentynyt. Tapahtumaan kuuluu muun muassa
konsertteja, tanssia sekä kuvaja ympäristötaidetta. Festivaalin järjestää Jyväskylän seurakunta. Tapahtuma käynnistyy
palmusunnuntaina 10.4., jolloin kuullaan muun muassa
Maximilian Steinbergin Piinaviikko-teos Taulumäen kirkossa. Vierailevana kuorona esiintyy Uspenskin katedraalikuoro.
Erilaisia konsertteja on alueseurakuntien kirkoissa useita. Viikon aikana kuullaan Jyväskylä Sinfonian esittämä J.S.
Bachin Johannes-passio ja gospelilottelua Ikosen sisarusten ja
Studiokuoron esittämänä. Ohjelmistossa on myös useita konsertteja lapsille.
Tanssitaiteilija Sebastien López-Lehdon tanssiteos LIGHT
nähdään kahtena iltana Kuokkalan kirkossa, ja avoimissa työpajoissa voi tutkia liikutetuksi
ja kannatelluksi tulemisen kokemusta liikkeen kautta. Kaupunginkirkossa on tapahtuman
aikana esillä kuvataiteilija Timo
Hämäläisen taidenäyttely.
Jyväskylän koululaiset kätkevät pääsiäisen aikana eri puolille kaupunkia lähes tuhat kiveen maalattua lintua ohikulkijoita ilahduttamaan. Kaikilla
kaupunkilaisilla on lisäksi mahdollisuus osallistua valokuvauskilpailuun.
Koko ohjelma julkaistaan
seurakunnan nettisivuilla ja
Henki ja elämä -lehdessä maaliskuussa.

Seurakuntaelämä toteutuu jatkossa lähikirkkoalueilla, alueseurakunnat jäämässä historiaan.
JONNA AROLA,
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Jyväskylän seurakuntaan on suunnitteilla muutoksia ensi vuoden
alussa. Alueseurakunnat ovat jäämässä historiaan, ja toimintaan voi
osallistua tai käyttää seurakunnan
palveluita lähikirkolla. Lähikirkkoalueet muodostuisivat pääosin nykyisen alueseurakuntajaon mukaisesti.
Kirkkoneuvosto hyväksyi helmikuussa rakennetyöryhmän esityksen periaatteellisella tasolla jatkovalmistelun pohjaksi.

Lähikirkkoalueita luonnehditaan valmistelussa toiminnallisiksi,
jumalanpalveluselämän ja seurakuntaelämän perusyksiköiksi sekä
seurakuntalaisuuden toteutumisen lähiyhteisöiksi. Seurakuntalaisen näkökulmasta toiminta ei juuri muutu.
– Oma lähikirkko ja sen toiminta sekä pitkälti myös tutut työntekijät säilyvät ennallaan, rakenneselvityksen työstämisessä mukana ollut pastori Matti Väätäinen
kertoo.
Seurakunnan toimintaan voi
tälläkin hetkellä osallistua paitsi
oman asuinpaikkansa lähellä, myös
haluamassaan kaupunginosassa

kai vaikkapa keskustassa. Alueseurakunnista luopumisen kuitenkin
toivotaan entisestään vahvistavan
seurakunnan identiteettiä yhtenä
suurena seurakuntana ja toisaalta säilyttävän alueiden jo olemassa olevan yhteisöllisyyden lähikirkkotoiminnan muodossa.

Oma lähikirkko
”ja sen
toiminta sekä
pitkälti myös tutut
työntekijät säilyvät
ennallaan.
Matti Väätäinen

Kirkkoherra Arto Viitalan mukaan Jyväskylän seurakunnassa on
eri tavoin haluttu varmistaa, että
seurakunta olisi lähellä ihmisiä.
– Niin nykyisellä kuin tulevalla organisaatiolla tuetaan tätä tavoitetta. Olemme Suomen suurin
seurakunta, mutta eri puolilla kaupunkia on toimitiloja ja työntekijöitä mahdollistamassa seurakuntaelämää.

Hallinnollinen uudistus sai alkusysäyksensä piispantarkastuksessa puolitoista vuotta sitten, kun
seurakunta sai tehtäväksi selvittää,

millainen rakenne palvelisi parhaiten seurakunnan laajentuessa
mahdollisten liitosten myötä. Nykyinen alueseurakuntajako on selvityksessä todettu liian kankeaksi reagoimaan mahdollisiin seurakuntaliitoksiin.
– Toinen keskeinen lähtökohta
oli, millainen rakenne palvelisi parhaiten seurakunnan toimintaa ja
sen kehittämistä niukkenevien resurssien puitteissa, ja miten saisimme henkilöstön osaamisen mahdollisimman hyvin käyttöön, Matti Väätäinen selvittää.
Vuodenvaihteessa Keski-Suomessa tapahtui kolme seurakuntaliitosta, kun Konnevesi yhdistyi
Laukaan seurakuntaan, Karstula ja
Kyyjärvi Saarijärven seurakuntaan
ja Multia liitettiin osaksi Keuruun
seurakuntaa.

– Yksittäisiä puheenvuoroja on
kuultu, joissa pidetään nykyistä rakennetta niin hyvänä, että muutos
olisi tarpeeton. Kun nyt on käynnistynyt kuulemiskierros yksityiskohtaisesta esityksestä, muutosehdotuksiakin varmasti saadaan. Lähikirkkoalueen niveltyminen osaksi isompaa aluetta on tietysti keskeinen kohta muutoksessa ja siihen liittyy erilaisia kysymyksiä.

Lähikirkkoalueen
”niveltyminen
osaksi
isompaa aluetta on
tietysti keskeinen
kohta muutoksessa.
Arto Viitala

Marja Jeronen (vas.) työskentelee Ruoka-apu Lyydiassa vapaaehtoisena. Milla Nenonen kuuli Lyydiasta kuntouttavan työtoiminnan kautta.

Luottamuselimissä uudistus on
edennyt varsin kitkattomasti. Kirkkoneuvostossa edustaja esitti asiaa
palautettavaksi valmisteluun niin,
että alueita kuultaisiin lisää vielä
ennen esityksen hyväksymistä jatkovalmistelun pohjaksi, mutta valmistelua päätettiin jatkaa.
Kirkkoherra Viitalan mukaan
keskustelua onkin toistaiseksi käyty ennen muuta päälinjoista ja niihin on suhtauduttu eri tahoilla
varsin myönteisesti.

Uudistuksen yhteydessä muodostettaisiin myös alueita, joiden
merkitys painottuu hallintoon
ja työnjohtoon. Yhdessä tiiviisti toimisivat Keskusta–Huhtasuo,
Kuokkala–Vaajakoski, Palokka–
Tikkakoski, Keltinmäki–Säynätsalo–Korpilahti.
Nykyisten alueneuvostojen tilalle kaavaillaan kullekin neljästä alueesta aluejohtokuntaa, jotka saavat
myös aiempiin alueneuvostoihin
verrattuna lisää valtaa ja vastuuta.

Seurakunta
hakee talous- ja
hallintojohtajaa
Jyväskylän seurakuntaan avautuu haettavaksi talousjohtajan
sekä hallintojohtajan virat. Molempien virkojen hakuaika on
kirkkoneuvostolle tehdyn esityksen mukaan 1.–25. maaliskuuta. Talousjohtaja muun muassa johtaa taloustiimin sekä
kiinteistöpalvelujen ja hautaus
palvelujen kokonaisuutta sekä
vastaa seurakunnan taloushallinnosta ja -suunnittelusta. Hallintojohtaja muun muassa johtaa hallintotiimin ja IT-aluekeskuksen muodostamaa kokonaisuutta sekä toimii lainsäädännön asiantuntijana.

Sepän Kipinässä vietettiin helmikuussa koko perheen ystävänpäivää. Hallinnollisten muutosten toteutuessa toiminta ei seurakuntalaisen näkökulmasta
juuri muutu, vaan toimintaan voi osallistua omalla lähikirkolla tai missä muussa seurakunnan toimipisteessä haluaa.

Leipää ja kanaa, salaatin kera?
Ruoka-apu Lyydia jakaa Jyväskylässä viikoittain 200–300 ruokakassia.
MINNA PALOVAARA teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

On torstai ja kello lähenee yhtätoista. Ruoka-apu Lyydiassa kaikki
alkaa olla valmiina: Täydet ruokakassit on lastattu kylmäaltaisiin ja
tyhjät muovipussit odottavat täyttäjiään. Kassiin voi sujauttaa vaikkapa perunapussin, banaanitertun,
salaattipussin ja maitopurkin. Kylmäkaapista saa valita kanasuikaleita tai jauhelihaa. Leipää on tarjolla laatikoittain ja sitä saa ottaa
useamman pussillisen, niin monta
kuin tarvitsee.
Ovet avataan tasan kello 11. Ulkona jo valmiina odottavat ruokaavun hakijat soljuvat yksi kerrallaan sisään, mutta ensimmäiseksi
tarkastetaan ruokasetelit.
– Seteli tarvitaan, koska sillä tavalla ruoka-apu voidaan kohdentaa niille, jotka sitä aidosti tarvitsevat, sanoo Lyydian toiminnasta
vastaava Hanna-Mari Pusaa.
Ruokasetelin kirjoittaa oman
asuinalueen seurakunnan diakoniatyöntekijä. Keskusteluissa kartoitetaan hakijan kokonaistilanne ja ohjataan tarvittaessa
myös muun avun piiriin. Ruokaseteli kirjoitetaan useimmiten puoleksi vuodeksi, ja osa saapuu nimenomaan Lyydian ruokaseteliä
hakemaan.
Monelle ruoka-apua kysyvälle
myös korona on lisännyt taloudellista epävarmuutta.
– Käymme läpi tulot, menot, ve-

lat ja käyttöön jäävät varat. Huomioimme myös sairaudet ja muut
erityistilanteet. Pysähdymme ihmisen tilanteen äärelle, ja palaamme
siihen jälleen, kun seteli uusitaan,
valottaa Jyväskylän seurakunnan
diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho.

Kuka tahansa jyväskyläläinen voi
hakeutua seurakunnan diakonian
juttusille.
– Aika yleisesti luullaan, että
seurakunta auttaa vain kirkkoon
kuuluvia, mutta emme kysy jäsenyyttä. Diakonia auttaa kaikkia
avun tarvitsijoita, Lepoaho sanoo.
Milla Nenonen, 23, asuu Kypärämäessä ja haki ruokasetelinsä Kortepohjan seurakuntatalolta.
Hänelle asiointi seurakunnassa oli
luontevaa.
– Diakoni oli mukava ihminen,
kyseli kuulumisia ja miten elämässä menee. Hän oli oikeasti kiinnostunut asioistani ja olisin saanut
muutakin ohjausta, jos olisin tarvinnut. Uskosta ei puhuttu, koska
en itse ottanut sellaista puheeksi.
Nenonen käy kuntouttavassa
työtoiminnassa, ja siellä osattiin
vinkata Lyydian ruoka-avusta.
– Olen käynyt täällä jo pari kertaa. Lyydiasta saa leipää ja muutakin ruokaa ilmaiseksi, ja se on tosi
tärkeä apu, hän sanoo.
Vajaa vuosi sitten Jyväskylän
kaupunki ja seurakunta kutsuivat
alueelliset toimijat miettimään,
miten ruoka-avun jakaminen jär-

jestettäisiin kaupungissa parhaalla
tavalla. Uutta mallia valikoitui organisoimaan Vaajakosken Suvanto
ry, joka vuokrasi tilat Seppälän Ahjokadulta logistiikkakeskusta varten. Ruoka-apu Lyydia käynnistettiin tammikuussa yhteistyössä ruoan lahjoittajien, Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän seurakunnan ja
Jyväskylässä ruoka-apua tarjoavien
järjestöjen kanssa.

Diakoni oli
”mukava
ihminen,

kyseli kuulumisia
ja miten elämässä
menee.
Milla Nenonen

– Vaajakosken Suvannolta löytyi intoa ja ideoita organisoida ja
kehittää toimintaa. Syntyi yhteisen tekemisen meininki, toteaa Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski tyytyväisenä.
Uudessa mallissa on keskeistä sen
maksuttomuus ja vastikkeettomuus tarvitsijoille ja saavutettavuus mahdollisimman tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia. Aiemmin ruokakassin saattoi toisaalla
saada ilmaiseksi ja joillakin alueilla
siitä joutui maksamaan.
– Kassin hinta saattaa olla merkittävä vähävaraisille, eikä kukaan

saisi joutua velkaantumaan ruokaavun vuoksi, Lepoaho painottaa.
Ruoka-avun sisältö vaihtelee
lahjoitusten mukaan. Tällä hetkellä Lyydian yhteistoimintayrityksiä
ovat Keskimaa, Lidl, Foodora Market Jyväskylä ja Vaasan leipomot,
joiden hävikkilahjoitukset pakataan ruokakasseiksi ja jaetaan Lyydiassa ja satelliittipisteissä eri puolilla kaupunkia.
Viikoittain jaetaan 200–300 ruokakassia.
– Keskimaa ja Lidl toimittavat
hävikkiruokansa meille Lyydian
terminaaliin ja Foodora Marketin
lahjoitukset noudamme itse. Lisäksi saamme pian käyttöön kylmäauton, liikkuvan jakelupisteen. Se on
kätevä, jos jakelupisteeksi haluavalla ei ole mahdollisuutta ruokakassien säilytykseen, Hanna-Mari
Pusaa esittelee.
Tavoitteena on, että avun tarvitsija
saisi ruoka-avun läheltä ilman pitkiä hakumatkoja. Uusia jakelupisteitä pyritään avaamaan tasaisesti eri alueille. Lisäksi Lyydian yhtey
teen avataan keväällä myymälämäinen tila, jolloin kassin sisällön
voi valita itse.
– Kun asiakkaat pääsevät vaikuttamaan ruokakassiensa sisältöön, hävikki pienenee entisestään,
Pusaa pohtii.
Kokemuksen kertyessä toimintaa kehitetään edelleen. Pusaa kertoo Lyydian tapahtumista säännöllisesti sen somekanavilla ja toivoo,

että elintarvikelahjoittajia saataisiin myös lisää.
– Haluamme olla läpinäkyviä,
että kaikki ruoka-apua tarvitsevat,
yhteistyökumppanit ja kuka tahansa voi seurata toimintaamme.
Apu menee kauttamme lyhentämättömänä tarvitsijoille.
Myös muut järjestöt ovat tervetulleita mukaan esimerkiksi satelliittipisteinä.
– Vaikka Vaajakosken Suvanto
lähti operoimaan toimintaa, kaikki ovat tervetulleita. Edellytämme kuitenkin sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin kuten ruokakassin maksuttomuuteen, Leinonkoski toteaa.

			
Tiesitkö?

Ruoka-apu Lyydia
QQ Hävikkiruokaterminaali ja

jakelupiste Seppälässä,
osoitteessa Ahjokatu 16.
QQ Ruoka-apua voi hakea joka
toinen viikko seurakunnan
diakonian kirjoittamaa
ruokaseteliä vastaan.
QQ Kasseja jaetaan myös
satelliittipisteissä, joita ovat
Vaajakosken Suvanto
Vaajakoskella, Café Agapé
Yliopistonkadulla, Kylän
Kammari Säynätsalossa ja
maaliskuusta alkaen
Korpilahden seurakuntatalo.
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Arvot ovat asioita, joita pidämme elämässä
tärkeimpinä. Niiden nimeäminen on kuitenkin
helpompaa kuin todeksi eläminen. Lappiin
muuttanut Miia Aitta-aho, huippu-urheilija
Elmo Lakka ja opiskelija Emmi Kanerva kertovat
matkastaan kohti arvojen mukaista elämää.
JANNE KÖNÖNEN teksti
PETRI BLOMQVIST,
MIIA AITTA-AHO kuvat

Viime keväänä tuolloin vielä vaajakoskelainen Miia Aitta-aho teki rohkean päätöksen.
– Olimme mieheni kanssa lomalla pohjoisessa ja heitettiin aluksi ihan vain vitsinä,
että mitä jos muutettaisiinkin Lappiin, Aitta-aho muistelee.
Nyt hän kertoo puhelimessa Ivalosta, että
ratkaisu kumpusi hänen arvomaailmastaan
ja oli lopulta melko helppo.
– Luonto, rauha, melusaasteen ja kiireen
puuttuminen olivat asioita, joille halusin antaa enemmän tilaa elämässäni. Vitsi muuttui nopealla tahdilla vakavaksi harkinnaksi.
Kun Ivalosta löytyi töitä sisustusmyyjänä ja lapselle koulupaikka, päätös sinetöityi. Tuore lappilainen kertoo pohtineensa
elämänsä arvoja pitkään ja syvällisesti. Hän
on huomannut niiden muodostavan toisistaan riippuvaisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi rakkaus ja rehellisyys ovat hänen mielestään sellaisia arvoja, jotka kietoutuvat väistämättä toisiinsa. Jos ihminen rakastaa, hän
ei voi valehdella toiselle.
– Ja kauneus puolestaan liittyy muihin
arvoihini siten, että kun ihminen on toisille
rehellinen, hän on mielestäni kaunis.
Rehellisyyteen liittyy Aitta-ahon mukaan
sekin tärkeä seikka, että osaa erottaa omat
arvonsa muiden arvoista.

		Rakkautta,
		rehellisyyttä,
kauneutta
Miia Aitta-aho nauttii Ivalossa
asumisessa erityisesti siitä, että
ihmisillä ei ole kiire mihinkään.

Aitta-ahon elämänmuutos pohjautuu
pyrkimykseen elää arvojensa mukaista elämää. Arvojensa mukaan elämistä pohtii
myös moni muu suomalainen.
Mitkä asiat ovat sinulle elämässäsi tärkeimpiä? Useimmat ihmiset vastaavat kysymykseen mainitsemalla ainakin ystävät ja
perheen, hyvinvoinnin, terveyden ja luonnon.

Vaikeampi kysymys sen sijaan on, osaammeko elää näiden meille tärkeiden asioiden
mukaisesti. Näkyvätkö arvot jokapäiväisessä elämässämme?
Aiheesta paljon julkisuudessa puhunut
ja kirjoittanut psykologi Arto Pietikäinen
kohtaa työssään enenevässä määrin ihmisiä,
jotka kokevat, etteivät suoritteet ja menestys ulkoisessa elämässä ole taanneet heille
pysyvämpää onnea. Niiden kautta on saatu
vain nopeasti haihtuvaa tyydytystä.
Arvoista puhuminen saattaa kuulostaa
filosofiselta, mutta kysymys on Pietikäisen
mukaan hyvin käytännönläheisistä asioista.
– Jos arvot eivät näy käytännön elämässä,
ei niillä ole paljoakaan merkitystä, psykologi huomauttaa.

Pietikäinen korostaa, että omia arvoja on
hyvä kirkastaa menemällä elämänsisältöjen
taakse.
– Sinällään vaikkapa parisuhteessa
kumppanina oleminen, isän tai äidin rooli,
tai mikä tahansa elämänsisältö sinällään, ei
ole vielä arvo.
– Vasta sen jälkeen, kun kysytään, millainen haluaisin parisuhteessa, isänä tai äitinä
tai jossain muussa roolissani olla, ollaan tekemisissä arvojen kanssa.
Jos tärkeitä arvoja ovat esimeriksi kannustavuus ja kunnioittava suhtautuminen
muihin ihmisiin, on Pietikäisen mukaan tärkeää kysyä, miten voisin olla käytännössä elämässä kannustavampi ja kunnioittavampi. Hän pyytää asiakkaitaan usein poh-

timaan, miten he voisivat siirtää itselleen
tärkeitä periaatteita käytännön toimintaan,
juuri tänään ja tällä viikolla.
Mieli ja tunnemaailma jarruttavat usein
ihmisen matkaa kohti arvojen mukaista elämää.
– Arvojen vieminen käytäntöön ei ole aina helppoa, sillä ajatukset muodostavat vaikutusvaltaisia esteitä. Joskus pelkokin voi estää arvojen toteutumisen. On hyvä muistaa,
että tunteet tulevat ja menevät, eikä niihin
tarvitse enempää kiinnittyä.

Psykologi Pietikäinen kannustaa niin
ikään välttämään sitä, että omat arvot sekoittuvat muiden tärkeäksi nimeämiin tavoitteisiin, odotuksiin ja mielipiteisiin. On
hyvä kysyä, eletäänkö elämää itse valitulla
suunnalla vai toteutetaanko vain muiden
haluamia asioita.
– Myös yhteiskunnan arvot ja mainosten
maailma luovat helposti mielikuvan siitä,
mikä on elämässä tärkeää. Olisi kuitenkin
hyvä tiedostaa, mitkä ovat omasta sisimmästä kumpuavia arvoja, hän sanoo.
Vaikkei omien arvojen mukaista elämää
voisi joka hetki elääkään, on silti hyvä ponnistella niiden viitoittamaan suuntaan. Pietikäinen muistuttaa, että ihmisten puhuessa elämänsä ehtoopuolella menneisyydestään, harva nostaa enää esille vaikkapa työtä tai sen kaltaisia saavutuksiaan.
– Sen sijaan se, millainen olin ja mitä annoin omille lähimmille ihmisilleni, koetaan
kuolemankin edessä hyvin tärkeäksi.

”Se, millainen olin ja mitä annoin omille
lähimmille ihmisilleni, koetaan kuolemankin
edessä hyvin tärkeäksi.”
Psykologi Arto Pietikäinen
JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA uu
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”Ei olla tulossa
maitojunalla takaisin”
Kun Miia Aitta-ahon muuttokuorma suuntasi viime kesänä Jyväskylästä kohti Ivaloa, moni ystävä veikkasi perheen palaavan pian maitojunalla takaisin.
– Ei olla kyllä tulossa täältä ihan heti takaisin, naurahtaa Aitta-aho nyt
kysymykselle.
– Olemme viihtyneet Lapissa todella paljon. Ja vaikka niin kävisikin,
että tulisimme joskus takaisin, en näkisi sitä epäonnistumisena. Ratkaisu kumpusi omista arvoistani ja on ollut hienoa elää niiden mukaisesti, hän painottaa.
Aitta-aho arvelee, että lappilaisten elämänarvot eroavat jonkin verran
eteläsuomalaisista. Ihmisillä kun ei ole kiire mihinkään.
– Ei juosta kaupasta toiseen turhanpäiväisten ostosten perässä, kun ei
ole edes kunnolla kauppojakaan, hän kertoo huvittuneesti.
Aitta-aho kertoo huomanneensa, että kun elämästä on karsittu kaikki
ylimääräinen, sitä huomaakin tulevansa toimeen yllättävän vähällä. Hän
kokee Ivalossa suurta mielihyvää aivan pienistä ja arkisista asioista.
Lapissa asumisen hyviksi puoliksi Aitta-aho nimeää myös sen, että ulos
mennään, oli keli mikä hyvänsä. Ja sen, että toiseen ihmiseen keskitytään.
– Täällä vietetään tosi paljon aikaa luonnossa. Ja kun ollaan toisten luona kylässä, ei räpläillä kännykkää, vaan keskitytään juttelemaan.

”Mieluummin yksin
kuin pahoinvoivana
huonossa seurassa”
JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA uu

”Kiusauksena on määritellä
itseäni suoritusten kautta”
Eräs Suomen parhaista yleisurheilijoista, pika-aituri Elmo Lakka myöntää, että urheilijan ammatissa on vaikeaa, usein mahdotontakin, pitää kiinni kaikista tärkeimmistä arvoistaan.
– Arvot ohjaavat kyllä käyttäytymistäni, mutta toisaalta joudun tekemään paljon
myös niiden vastaisia valintoja.
Vaikka Lakka esimerkiksi arvostaa suuresti perheen ja läheisten kanssa vietettyä aikaa, hän ei kuitenkaan huippu-urheilijana
pysty sitä aina toteuttamaan. Lukuisia suomenmestaruuksia voittanut urheilija sanoo,
että ammatti on perhe-elämän lisäksi välillä vastoin myös toista hänelle hyvin tärkeää
arvoa, terveyttä.
– Huippu-urheiluhan on kaukana ter
veyttä edistävästä liikunnasta! Lakka täräyttää.
– Toisinaan joudun puskemaan itseni aivan äärimmilleen ja puremaan hammasta,
kun jokin kohta kropassa on kipeä. Ja vaikka
keho kokee tiukkojen treenien jälkeen kovia, seuraavana päivänä pitää taas yrittää olla vielä entistäkin parempi.
Urheilija toivoo voivansa omistaa kilpa
uran jälkeen enemmän aikaansa muille arvoilleen. Vaikka Lakka kertoo nauttivansa tällä hetkellä suunnattomasti ammatistaan, tuntuu hänestä hyvältä ajatella, että

uran jälkeen on mahdollista tehdä valintoja muutoinkin kuin urheilun optimoinnin
näkökulmasta. Jo tällä hetkellä hän yrittää
muistuttaa itselleen, että elämässä on paljon muutakin mielekästä kuin urheileminen.
– Että en ole pelkästään pika-aituri, vaan
ennen kaikkea ihminen Elmo Lakka.
Yleisurheilija pitää itseään kuitenkin onnekkaana voidessaan toteuttaa sitä mistä eniten pitää, urheilla ammatikseen. Hän
kertoo tiedostavansa, että urheilijana on
kiusaus ryhtyä määrittelemään itseään tekemisten, suoritusten ja menestyksen kautta.
– Mutta vaikka olen huippu-urheilija,
olen mielestäni pohjimmiltani melko jalat
maassa tyyppi, enkä kurottele korkeuksiin.
– Tällä hetkellä pidän siitä, että saan urheilla, mutta urheilun ulkopuolella on myös
todella mielekkäitä asioita, joita voin toteuttaa ja tehdä, kuten opiskelu ja perheen
kanssa vietetty kullanarvoinen aika.
Lakka kertoo arvojensa muuttuneen vuosien aikana. Hän on oppinut sen, että urheilu on parhaimmillaankin vain urheilua.
– Nautin siitä valtavasti ja se tekee minut
onnelliseksi, mutta koetan olla rakentamatta omaa identiteettiäni urheilijana olemisen
varaan.

Jo nuorena omilleen muuttanut, Jyväskylän
Keljossa nykyisin asuva opiskelija Emmi Kanerva kertoo pitävänsä elämänsä tärkeimpinä arvoina hyvin tavallisia asioita. Eräs
niistä on omasta jaksamisesta huolehtiminen. Jatkamisen painottaminen on muuttunut teoiksi pitkällisessä prosessissa.
– Olen pohjimmalta luonteeltani sellainen, että unohdan helposti itseni. Otan liian usein toisten huolet omikseni, mediaalaa Gradialla opiskeleva Kanerva luonnehtii itseään.
– Joskus aikaisemmin omasta olotilasta
kiinni pitäminen oli minulle melko vierasta. Nyt koetan opetella ja toteuttaa sitä joka päivä.
Jaksamisesta huolehtimiseen kuuluu
muun muassa se, että osaa tunnistaa omat
rajansa ja vetäytyä välillä yksinäisyyteen lataamaan akkuja. Kanerva saattaa sanoa kavereille, että ei jaksa nyt nähdä heitä, vaan
haluaa vain olla sillä hetkellä yksin. Hän
myös varmistaa hyvät yöunet ja liikkuu paljon luonnossa.
Aluksi itsekkäältä vaikuttanut päätös
tuottaa Kanervan mukaan useimmiten hyvää myös muille: Voidessaan itse paremmin
hän jaksaa olla ystäville levänneenä taas parasta mahdollista seuraa.
Kanervalle metsissä liikkuminen ja järvien
läheisyys ovat paikkoja, joissa elämän arvoja

ja ajatuksia on vaivattominta kirkastaa. Aina vetäytyminen ei kuitenkaan tarkoita yksin olemista.
– Jos haluan lähteä keräämään voimia
luontoon, voin helposti saada jonkun ystävän mukaan. Koen ystävien kanssa samanlaista rauhaa ja levollisuutta kuin yksinäisyydessä.
Omien arvojen vieminen käytäntöön tarkoittaa hänelle esimerkiksi sitä, että välttää
ajautumista huonoihin kaveriporukoihin.
– Vietän mieluummin aikaani yksin kuin
voin pahoin huonossa seurassa. Varsinkin
nuorempana mennään helposti massan
mukana, eikä välttämättä ymmärretä, miten tärkeää on pitää omista arvoista.
Yhdeksi elämänsä isoista käännekohdista
Kanerva nimeää rippileirin.
– Ripari oli todella vaikuttava kokemus.
Meidän leirillä vallitsi tosi kodinomainen,
lämmin henki. Aivan kuin olisi viettänyt aikaa omien sisarustensa seurassa.
Kanerva kertoo tutustuneensa leirillä ennestään tuttuihinkin ihmisiin uudella tavalla, ja että ihmisistä tuli pintaan sellaisia puolia, joita hän ei ollut aikaisemmin huomannut.
– Loppujen lopuksi olimme kyyneleet silmissä, kun leiri loppui. Emme olisi halunneet lähteä sieltä, Kanerva muistelee haikeana.

”Jos haluan lähteä keräämään voimia
luontoon, voin helposti saada jonkun
ystävän mukaan.”
Emmi Kanerva
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Saarnasta
sanottua
”Hyvässä saarnassa luodaan jotain
uutta. Jos puhuja on itselleen totta,
läsnä ja avoin, se avaa usein myös
yhteyden kuulijoihin”, pastori Minna
Rantalainen
”Saarnakokemukseen vaikuttaa oma
mieliala. Jos mieli on hämmentynyt,
saarnasta saa virvoitusta. Tärkeää on
saarnan lisäksi ehtoollinen ja yhteinen
virrenveisuu. Niistä tulee kiitollinen
mieli”, seurakuntalainen Tellervo
Kangas
Teologiharjoittelija Jaakko Kalske saarnasi Kuokkalan kirkossa. Kalskeen mielestä on
tärkeää, että saarnan sanoma tuntuu ajankohtaiselta ja kohtaa seurakuntalaisten
odotukset.

”Saarnan tulee yhdistää ihmisiä, ei
hajottaa”, seurakuntalainen Pirjo
Virolainen
”Tässä kirkossa kuullaan vain hyviä
saarnoja”, Virsimiehet, Kuokkalan
kirkko
”Papin pitää puhua niin, että
huonokuuloisetkin kuulevat. Tänään
saarnattiin selkeällä ja kuuluvalla
äänellä ja keskityttiin päivän tekstiin”,
seurakuntalainen Tellervo Kangas
”Puhuttu puhe on eri kuin luettu teksti.
Saarnapuheen pitää olla luontevaa.
Hyvä saarna koskettaa kuulijaa ja hän
kokee tulleensa kohdatuksi”, pastori
Minna Rantalainen
”Hyvä saarna koskettaa ja sen
muistaa”, seurakuntalaiset Matti
Kinnarinen ja Reijo Kyyhkynen

Ennen messua pastori Minna Rantalainen ja teologiharjoittelija Jaakko Kalske
tarkastivat harjoittelijan toista saarnaa
Kuokkalan kirkon sakastissa.
Kuokkalan oma kuoro, Virsimiehet, kertoo vuosien saatossa kuunnelleensa satoja saarnoja.

Saarna
kuin huuhteleva vesi
”Katso niiden suuntaan,
jotka katsovat sinuun”.
Minna Rantalainen
rakentaa saarnansa
tätä ohjetta noudattaen.

SARI LEHTELÄ teksti
PETRI BLOMQVIST kuvat

Tammikuun viimeistä viikonloppua elettiin
Valtteri-myrskyn seurassa. Seurakuntalaiset
saapuivat Kuokkalan kirkkoon messuun ja
kuulemaan saarnaa.
– Toivon saavani saarnasta lohtua ja lisää luottamusta Jumalaan, sanoo Pirjo Virolainen, joka puolisonsa Hannu Kauppisen kanssa oli ensimmäistä kertaa Kuokkalan kirkossa. Pariskunta oli muuttanut vain
runsasta viikkoa aiemmin Lahdesta Jyväskylään.
Myrsky oli aiheena myös päivän tekstissä,
jossa Jeesus joutuu oppilaidensa kanssa järvellä myrskyyn.
– Se tuntui omakohtaiselta. Olemme
omassa elämässämme olleet vuoden tunnemyrskyssä tyhjentäessämme 30 vuotta perheemme kotina ollutta omakotitaloa. Lisäksi iäkäs äitini kuoli vain viikko sitten, Hannu
Kauppinen kertoi.
Hänestä saarna on silloin hyvä, kun sen
kokee henkilökohtaiseksi. Saarna puhuttelee, kun pappi tuo siinä esiin jotain omakohtaista – ja sitä tulee kokemuksen myötä.

Ehtoollinen ja saarna ovat seurakuntalaisille tärkeimmät asiat messussa. Seurakuntalaisten jumalanpalveluskokemuksia käsittelevän tutkimuksen mukaan saarnalta
odotetaan uskon keskeisten asioiden monipuolista käsittelyä.

– Saarnan tarkoitus on antaa ihmisille
luottamusta ja voimia, että he jaksavat arjessaan. Saarna on parhaimmillaan kuin vesi, joka huuhtelee ja virkistää. Tavoite on
saada kuulijoissa liikkeelle jotain, josta ei
välttämättä heti tiedä mihin se johtaa, sanoo Kuokkalan kirkon pastori Minna Rantalainen.

tarkoitus
”on Saarnan
antaa ihmisille
luottamusta ja
voimia.
Minna Rantalainen

Saarnaa valmistellessaan hän rukoilee, että löytäisi oikeat sanat ja sisällön.
– Kukaan ei halua saarnata tylsästi. Saarnaajan toivo on, että Pyhä Henki tekisi sanasta elävää.
Rantalaisen mielestä papit voisivat saarnata paljon rohkeammin. Saarnaaja ei ole
pääosassa, mutta päivän sanoma suodattuu hänen kauttansa.
Samankaltainen prosessi tapahtuu Rantalaisen mielestä taiteilijan työssä. Hän saarnaa mielellään ja pitää sitä etuoikeutena. Samalla se kuitenkin herättää kauhua.
– Mietin, onko minusta tehtävään. Riitänkö minä?

Luterilainen kirkko on sanan kirkko ja
saarnalla on siinä keskeinen sija. Teologian
opiskelijat saavat kuitenkin puheen pitämiseen vain vähän koulutusta. Saarnan valmisteluun on Jyväskylän seurakunnassa varattu kahdeksan tuntia. Tulevan pyhän saarna pyörii papin mielessä kuitenkin koko viikon ajan.
Minna Rantalainen on toiminut pappina
kohta 15 vuotta ja saarnannut lähes parisataa kertaa. Neljän papin seurakunnassa hänelle lankeaa saarnavuoro noin kerran kuussa. Haasteena on löytää uutta sanottavaa
päivän teksteistä. Samat Raamatun tekstit
toistuvat kolmen vuoden välein, joten ne
ovat tulleet Rantalaiselle hyvin tutuiksi.
Saarna-aineistona on Raamatun lisäksi kirjallisuus, teologiset kommentaarit, sanomalehdet ja muut viestimet. Rantalaisen
mukaan papin oma elämä on myös suuri aineiston lähde.
Minna Rantalaisen ohjaamalla teologiharjoittelija Jaakko Kalskeella on tekeillä elämänsä kolmas saarna. Hänestä pyhän
tekstien ja niiden taustojen tutkiminen on
kivaa.
– Samalla tunnen suurta vastuuta siitä,
miten sanoitan sanomaa niin, että se tuntuu ajankohtaiselta ja kohtaa seurakuntalaisten odotukset. Jokin uusi näkökulma voi
tulla mieleen esimerkiksi suihkussa tai nukkumaan mennessä. Juttelen niistä sitten
Minnan kanssa, Kalske kertoo.

– Lopulta täytyy löytää luottamus siihen,
että saarna syntyy Raamatun tekstin pohjalta. Lopuksi luen ääneen kirjoittamani tekstin ja muokkaan sitä vielä, Kalske kertoo.
Myös Rantalainen kirjoittaa saarnansa,
mutta pyrkii opettelemaan sen niin hyvin,
ettei se kuulosta luetulta.
– Oma mies ja aikuiset lapseni toimivat
hyvänä kaikupohjana saarnaa valmistellessa. Samoin kollegoilta saa tarvittaessa tukea.
Naispapeilla on Facebookissa NAPS-ryhmä,
josta löytyy paniikin iskiessä vertaistukea.

Saarnatilanteessa on tärkeää, että saarnaajan ja seurakuntalaisten välillä on yhteys.
Saarnaa kuunnellaan eri tavoin: yksi keskittyy
silmät kiinni, toinen hakee katsekontaktia.

– Sain opiskellessa ohjeen, että katso niiden suuntaan, jotka katsovat sinuun. Silloin
löytyy yhteys, Minna kertoo.
Suomalaiset antavat palautetta hillitysti,
mutta pappi oppii lukemaan seurakuntalaisiaan. Kuokkalassa on pastorin mukaan virkeitä seurakuntalaisia, joilta saa palautetta.
Joskus palautetta saa jopa vuosien kuluttua.
– Tapasin hiljattain opettajan, joka yhä
muisti 15 vuotta sitten pitämäni saarnan.
Hyvältä tuntuu myös, jos palautetta saa
saarnakonkareilta, Rantalainen sanoo.
Kuokkalan kirkossa kuultu Jaakko
Kalskeen myrskysaarna on luettavissa osoitteessa www.lehteri.fi

Tiesitkö?

			

Näin tehdään hyvä saarna
QQ Puhetaidon kouluttaja Antti

Mustakallio antaa viisi vinkkiä saarnan
valmistamiseen:
1. Olennaista on miettiä kolme asiaa:
mitä haluat saarnan saavan kuulijoissa
aikaan, minkälaisia odotuksia kuulijoilla
on ja mikä on saarnan ydinviesti.
2. Puhu ihmisille samalla tavalla kuin
puhuisit muissakin tilanteissa.

3. Mieti, onko saarnaajan ja
seurakunnan välillä esteitä. Voisitko
saarnata saarnastuolin sijasta
seurakunnan edessä? Oletko liian
sidoksissa muistiinpanoihisi?
4. Hyvän saarnan valmistaminen vaatii
vaivannäköä.
5. Kokeile jotain uutta ja ota pieniä riskejä.
Näin saarnasta tulee kiinnostava.
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Koronaepidemian vaikutus näkyy sairaalasielunhoidon tilastoissa selvästi. Sairaalapappien
henkilökunnalle antama työnohjausten määrä lähes kolminkertaistui vuosien 2020 ja 2021
välillä. Samoin sairaalapappien päivystysvuorokausien määrä nousi.
Sairaalapapeilla oli viime
vuonna noin 44 000 kohtaamista potilaiden, heidän läheistensä ja hoitohenkilökunnan kanssa. Yli puolet kohtaamisista oli
potilaiden kanssa. Kasvokkain
tapahtuvat kohtaamiset potilaiden kanssa vähenivät. Verkon
ja puhelimen välityksellä tavattiin noin 18 000 ihmistä.

Ekopaasto-kampanjassa innostetaan suomalaisia liittymään
pääsiäispaastoon tavalla, joka
osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta. Tänä
vuonna Ekopaaston teemana
ovat monenlaiset metsäsuhteet
ja metsän kutsu. Metsä kutsuu
meitä hiljentymään, suojelemaan, samoamaan, nauttimaan
ja virkistymään.
Kampanjan tavoitteena on
vahvistaa luontosuhdetta ja saada meidät ymmärtämään, kuinka tärkeää on huolehtia meitä
ympäröivästä luonnosta, joka jo
nyt kärsii ilmastonmuutoksen
seurauksista.
– Suojelutoimet eivät vielä
yksin riitä lajikadon pysäyttämiseen, vaan suojelun lisäksi pitää myös hillitä ilmastonmuutosta, lopettaa luonnonvarojen
ylikulutus, ehkäistä saastumista ja ennallistaa luontoa, muistuttaa Marttaliiton kehittämispäällikkö Salka Orivuori.
Martat ovat mukana jo kolmatta kertaa Ekopaasto-kampanjassa.
Ekopaasto käynnistyy tuhkakeskiviikkona 2. maaliskuuta ja
kestää seitsemän viikkoa pääsiäislauantaihin asti.

Tuhkausten
suosio kasvoi
edelleen
Vuonna 2021 Jyväskylän kuudelle hautausmaalle haudattiin
yhteensä 1 024 vainajaa. Tuhkahautauksien osuus kaikista
hautauksista on kasvanut edelleen. Sen osuus lähestyy jo 70
prosenttia kaikista hautauksista. Suurin osa tuhkahautauksista tehdään vanhoihin arkkusukuhautoihin (51 prosenttia).
Seuraavaksi eniten uurnia haudataan uurnasukuhautoihin ja
muistolehtoihin.
Jyväskylän krematoriossa tuhkattiin viime vuonna yhteensä
1 853 vainajaa. Jyväskylän seurakunnan hautausmaille heistä haudattiin 653 vainajaa, muiden seurakuntien hautausmaille
1 060 ja muualle kuin hautausmaalle 140.

Viime vuoden
YV-keräystulos
kaksi miljoonaa
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen hieman yli kahden miljoonan euron keräystuotoilla Suomessa tuetaan taloudellisessa ahdingossa sinnitteleviä ikäihmisiä sekä parannetaan
heidän digitaalisia valmiuksiaan Kirkon Diakoniarahaston ja
seurakuntien kautta.

”Vihkimys kutsuu diakonian virkaan”, sanovat Jyväskylän seurakunnan diakonit Ullamari Saukkonen (vas.)
ja Päivi Kivilahti.

Tunnuksina vihreä
virkapaita ja stola
Kaksi Jyväskylän seurakunnan diakonia vihittiin diakonian
virkaan Lapuan tuomiokirkossa.
JAAKKO HEIKKINEN teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Jyväskylän seurakunnan diakonit
Päivi Kivilahti ja Ullamari Saukkonen on vihitty diakonian virkaan. Vuosittainen vihkimys järjestettiin Lapuan tuomiokirkossa
sunnuntaina 20. helmikuuta. Lapuan hiippakunnasta vihkimyksen
sai tänä vuonna yhteensä kahdeksan diakoniatyöntekijää.
Diakonian virka on yksi kolmesta
kirkon vihkimysvirasta. Muita virkoja ovat piispan virka ja pappisvirka.
– Diakonian virka on palvelutehtävä ja vihkimys kutsuu meitä

siihen, Saukkonen avaa vihkimyksen merkitystä.
– Vihkimyksen jälkeen olemme oikeutettuja käyttämään viran
tunnuksia, Kivilahti täydentää.

Tunnuksina toimivat vihreä virkapaita sekä jumalanpalveluksissa
käytettävä stola. Aiemmin vihkimys
on saatu jo koulunpenkiltä, mutta
nykyään siihen vaaditaan työsuhde.
Puoli vuotta Säynätsalossa työskennellyt Saukkonen ja vuoden verran
töitä Vaajakoskella tehnyt Kivilahti
pitävät käytäntöä hyvänä.
– Minusta on tärkeää, että on jo
tehnyt tätä työtä, kun ottaa vihki-

myksen vastaan, Kivilahti arvioi.
– Silloin on jo nähnyt sen, mihin
pitää sitoutua, Saukkonen jatkaa.

Ennen tehtävään astumista diakoneilta edellytettiin tiettyjä lupauksia. Heiltä kysyttiin muun muassa,
tahtovatko he Jumalan avulla pysyä
lujina kirkon uskossa ja vahvistaa
siinä seurakuntalaisia. Ennen vastikään toimitettua messua diakonit
osallistuivat ordinaatiovalmennukseen ja kävivät kahdenkeskisiä keskusteluja niin piispa Simo Peuran
kuin Matti Salomäenkin kanssa.
Diakoniatyö täyttää tänä vuonna 150 vuotta.

hyvää syytä elää

Lisätietoa Ekopaastosta
osoitteessa ekopaasto.fi.

LIPUT 30/28/22 €



Tarjous Henki&elämä
-lehden lukijoille!

Tällä kupongilla liput 9 hyvää syytä elää -näytelmän esityksiin 2 yhden
hinnalla. Tarjoushintaiset liput vain teatterin lippumyymälästä.
Tarjoushinta lasketaan peruslipun hinnasta. Voimassa 2.4.2022 saakka.

Vapaudenkatu 36 · 014 266 0110 · jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Palokan kirkolla (Rovastintie 8)
19.3.2022 klo 10-16
Alustamassa päivää Markku &
Riitta Leminen sekä Riitta & Juha
Hämäläinen. Lastenhoito järjestetty.
Ruokailu 6e aik. / 3e lapsi.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
10.3 mennessä:
Anne Savolin 050 3800583 tai
anne.savolin@evl.fi

NettiSaapas on etsivää nuorisotyötä. Sitä tehdään
saappaina verkossa eri alustoilla kuten Youtubessa,
TikTokissa ja Instagramissa. Saapaslaisena sinä saat
koulutuksen tehtävääsi ja päivystät yhdessä muiden
nuorten sekä vastaavien ohjaajien kanssa.
Ekopaaston teemana on metsä.

OTA KUVA JA VOITA LAHJAKORTTI!

Koulutukseen ei voi osallistua oman akuutin
kriisitilanteen ollessa päällä.
ILMOITTAUDU NETTISIVUILLAMME:
jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret/nuoret/muu-toiminta

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

VIRSIÄ &VIINIÄ
Jyväskylän seurakunta järjestää keväällä 2022 valokuvauskilpailun,
johon voit osallistua jakamalla aiheeseen liittyvän kuvasi Facebookissa
tai Instagramissa ajalla 1.3. – 14.4. Merkitse kuva tunnisteilla:
#elossa ja #jyväskylänpääsiäinen2022
Kaikki molemmilla tunnisteilla merkityt, julkisesti jaetut kuvat ovat mukana
kilpailussa, jossa palkintoina on viisi 100 – 200 € arvoista lahjakorttia.
Lue lisää: jyvaskylanseurakunta.fi

Parisuhdepäivä
ARJESSA ONNEN AVAIMET

VAPAAEHTOISEKSI NETTISAAPPAAN
PORUKKAAN? KOULUTUS 19.–20.3.2022.
ILMOITTAUDU 16.3. MENNESSÄ!

Pyhäposse pohtii
elämän tärkeitä
kysymyksiä
Jyväskylän seurakunnassa on
aloittanut Pyhäposse, kouluikäisten oma kirjekerho. Kerran
kuukaudessa kotiin saapuva kirje sisältää erilaisia tehtäviä, kertomuksia ja yllätyksiä. Kirjeen
äärellä voi myös pohtia elämän
tärkeitä kysymyksiä. 12–16-vuotiaille nuorille suunnattu Pyhäposse on maksuton. Kirjeen voi
tilata seurakunnan nettisivujen
kautta. Pyhäposse on jatkoa seurakunnan vuonna 2017 käynnistämälle Kirjepyhäkoululle.

60
Kaunis satu kipeistä asioista

Ekopaastossa
mennään
metsään

TEKSTI ANNA KROGERUS OHJAUS ANSSI VALTONEN

Korona lisäsi
sairaalapappien
kohtaamisia

hengessä!
ssä
Uutisia hyvä

p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 36
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Kukitamme
Elämäsi
Juhlat!

Maksuton ilta Kankaan saunan
kahvilatiloissa (Kympinkatu 3),
joissa mahdollisuus ostaa virvokkeita.

KLO 19–21
PE 11.3., KE 25.5.,
PE 16.9., SU 27.11.
& LA 17.12.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat

Seppälän Citymarket

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

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1942
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.
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Sana sinulle
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Hengissä
NINA HUISMAN

Laskiaissunnuntai
Luuk. 18:31–43
Kristinusko on vallankumousliike – aivan kirjaimellisesti. Lukiessa Jeesuksen toiminnasta, opetuksista ja elämästä voi toistuvasti huomata, että se, mitä
ihmiset ovat tottuneet pitämään valtana, kumotaan. Ihmisten käsitykset siitä,
mikä on kunniakasta, menestyksekästä
tai viisasta, haastetaan. Erilaiset valtahierarkiat käännetään ylösalaisin.

”Antti on korvaamattoman arvokas meille”, sanoo suntio Marita Pajala
kynttilöiden loistaessa Säynätsalon kirkossa.
JAAKKO HEIKKINEN teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Säynätsalon kirkossa on harras
tunnelma. Ulkona on kirkas talvipäivä ja auringonvalo säteilee ikkunasta sisään tilaan. Kynttilät on
sytytetty ja kukat asetettu vaasiin. Kymmenkunta kasvomaskeihin sonnustautunutta seurakuntalaista pitelee käsissään virsikirjaa ja Penkkipsalttaria.
– Herra, avaa minun huuleni,
Antti Saarilahti aloittaa vuororukouksen.

Alkava paastonaika haastaa Jeesuksen
seuraajia tarkastelemaan itseään. Tänä
vuonna yritän lähestyä paastoa omana
vallankumouksenani: mikä elämässäni
kaipaa muutosta?
Laskiaissunnuntain Luukkaan tekstissä
kuvataan tilanne, jossa hierarkiat haastetaan ja vanhat oletukset osoittautuvat
tyhjiksi. Jeesus kertoo opetuslapsilleen,
mitä Jerusalemissa tulee pian tapahtumaan. Jeesuksen seuraajien ydinjoukko
ei kuitenkaan ymmärrä Jeesusta odottavasta kohtalosta, sen merkityksestä tai edes Jeesuksen todellisesta identiteetistä yhtään mitään. Seuraavassa
kohtauksessa Jeesus kohtaa apua pyytävän miehen, joka tietää: ”Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!” Oletukset siitä, kuka todella tuntee Jeesuksen,
osoittautuvat paikkaansa pitämättömiksi, kun opetuslapset eivät ymmärrä Jeesuksen puhetta ennustuksien toteutumista, mutta kadunvarressa kerjäävä
sokea tuntematon käsittää Jeesuksen
merkityksen ilman selityksiä.
Paastoaminen ei ole vain sisäinen prosessi, vaan se voi heijastua myös ympärillemme. Perinteisesti kirkossa puhutaan palvelemisesta tai auttamisesta. Niihinkin voi sisältyä valta-asetelma; helposti sitä saattaa asettua ylhäältä käsin olettamaan, mitä toinen ihminen todella tarvitsisi. Kun paaston
aikana pohdin oletuksien ja valta-asetelmien kumoamista ja samalla suhdettani muihin ihmisiin, aion ottaa ohjenuorakseni Jeesuksen kysymyksen sokealle miehelle: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?”
Vaikka Jeesus on auttaja ylitse muiden,
hän hylkää kysymyksellään asetelman,
jossa auttaja olettaisi tietävänsä autettavaa paremmin. Jeesuksen kysymys
on merkki vilpittömästä pyrkimyksestä palvella.
Anne Heikkinen
Kirjoittaja on Sastamalan
seurakunnan pappi

Tervetuloa
päivärukoukseen

Matt. 4:1–11
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus
oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja
neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli
nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen
ja sanoi hänelle: ”Jos kerran olet Jumalan
Poika, niin käske näiden kivien muuttua
leiviksi.” Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’”

Sitten Paholainen vei Jeesuksen
pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika,
niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu:
’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’” Jeesus vastasi hänelle:
”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa,
Jumalaasi.’”
Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin

korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: ”Kaiken tämän minä annan
sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle:
”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu:
’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa
ja ainoastaan häntä palvella.’”
Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä,
jotka palvelivat häntä.

Rakkauden asein kaikkea pahaa vastaan
Miksi Pyhä Henki antoi Jeesuksen
kärsiä kaikki nämä koettelemukset?
Jumala oli kutsunut Jeesuksen julistamaan Jumalan valtakunnan ilosanomaa
maan köyhille. Jumalan valtakunnan läsnäolo ei tarkoittanut vain sisäistä Jumalan
rakkauden kokemista, vaan sen oli tarkoitus murtautua esiin konkreettisena muutoksena maan päällä. Niinpä Jeesus joutuisi julistuksellaan taistelemaan rikkaita ja valtaapitäviä vastaan. Maaperä oli kova, ja tehtävä oli haasteellinen. Jeesuksen
oli asetettava toiset ihmiset itsensä edelle. Oliko hän Jumalan Pojaksi kasteessa
asetettuna valmis luopumaan kaikista inhimillisistä tarpeistaan voidakseen puolustaa sairaita, heikkoja, köyhiä ja kaikkia
ulos suljettuja? Vasta voitettuaan kiusaukset, joilla hänen kutsumustaan koeteltiin,
oli hän valmis kohtaamaan Jumalan antaman tehtävän mukanaan tuomat haasteet.
Jeesusta valmisteltiin kiusausten kautta
ristin ja kärsimyksen tielle.
Mikä on koettelemusten tarkoitus
kristityn elämässä?
Koettelemukset ja kiusaukset eivät ole
sama asia. Koettelemukset voivat parhaimmillaan lähentää meitä Jumalaan, sil-

Hetkirukoukset ovat kuuluneet
Saarilahden elämään jo pitkään.
Aamu- ja iltarukoukset ovat paitsi rikastuttaneet hänen uskonelämäänsä, myös syventäneet hänen
Raamatun ymmärrystään. Nyt
34-vuotias mies haluaa tarjota saman tilaisuuden myös muille, vapaaehtoisesti.
– On hienoa saada tarjota tämä mahdollisuus keskellä viikkoa, kun muuta jumalanpalveluselämää ei juuri ole. Samalla pääsen tutustuttamaan seurakuntalaisia tähän kirkon vanhaan hetkirukousperinteeseen.
Hetkirukousperinteen juuret
ulottuvat juutalaisuuteen saakka.
Läntisessä kirkossa perinne muotoutui omanlaisekseen varhaiskeskiajalla.

– Meidän virsikirjaamme hetkirukouskaavat on lisätty aika hiljattain, Saarilahti laskeskelee.
– Aika moneksi sadaksi vuodeksi tämä perinne pääsi siis
unohtumaan.

Aluksi Saarilahti toimitti yhteisiä hetkirukouksia useamman
kerran päivässä, mutta nyt päiväksi on vakiintunut keskiviikko
ja ajaksi kello 12. Osallistujia on
yleensä vähän, mutta Saarilahti
uskoo, että jos kiinnostusta löytyy, toiminta voi laajeta jälleen.
– Minusta tämä on silti mielekäs tehtävä pienelläkin porukalla.
Hetkirukousperinne voi Saarilahden mukaan olla vielä monelle vieras, mutta vakiinnutettuaan asemansa säännöllisiä kävijöitä voi olla enemmän. Hän iloitsee rukoushetkiin osallistuneiden
kertoneen saaneensa niistä paljon.
Kävijät ovat kuvailleet hetkeä
kauniiksi ja hartaaksi.
Saarilahti tekee vapaaehtoistyötä suomentajan töidensä ohella.
Rukoushetket eivät vaadi häneltä
paljon etukäteisvalmisteluja.
– Kotona valitsen virret ja silmäilen läpi päivän lukukappaleen
ja psalmin. Vilkaisen, että lukiessa
ei sitten tule vastaan mitään vaikeaa tai yllättävää.

Saarilahti kehottaa kaikkia selailemaan vapaa-ajallaan virsikirjaa, ja erityisesti sen jumalanpalvelusliitettä. Hän paljastaa liiteosioon kätkeytyvän lukuisia hartauselämän aarteita, jotka ovat
vähemmällä käytöllä kirkossa.
– Sieltä löytyy kaikkea kaunista
ja samalla hetkirukouksissa pääsee osaksi yli tuhatvuotista perinnettä.
Virsikirjan virsistä Saarilahtea
puhuttelee erityisesti virsi 222,
joka kuullaan rukoushetkissäkin
usein soveltuvilta osin. Jeesus Kristus, elämämme on keskiaikainen
virsi Saksasta, ja Saarilahden mukaan juuri sen hartaus vetoaa häneen.

Kaksi vuotta sitten Säynätsaloon muuttanut Saarilahti on vaikuttunut alueen kirkosta ja kutsuu sitä Jyväskylän kauneimmaksi. Säynätsalon kirkko on avoinna
arkisin kahdestatoista kolmeen.
Keskiviikkoisen rukoushetken jälkeen kirkkoon voi siis jäädä hiljentymään.
Päivärukouksen jälkeen suntio Marita Pajala kiittää seurakuntalaisten edessä Saarilahtea ja
kertoo, kuinka suuri merkitys hänen tekemällään vapaaehtoistyöllä on.
– Antti on korvaamattoman
arvokas meille, Pajala summaa.

lä koettelemusten keskellä me huudamme avuksi Jumalaa. Kiusaukset puolestaan ovat asioita, jotka houkuttelevat meitä pois sellaisen hyvän tekemisestä, jonka
tiedämme oikeaksi.
Miten kiusaukset voi voittaa?
Kiusauksissa voi kysyä itseltään, mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Rukous hiljaisuudessa voi avata mielen, niin että Pyhä
Henki antaa voimaa toimia rohkeasti sen
asian puolesta, jonka jo sisimmissään on
tietänyt oikeaksi.
Isä meidän -rukouksessa on kohta
”äläkä saata meitä kiusaukseen”. Mitä
me silloin rukoilemme?
Kiusaukset ja paha ovat vastakohta sille,
että Jumalan nimi pyhitetään, Hänen valtakuntansa tulee ja Hänen tahtonsa tapahtuu. Rukoilemme tässä, että säilyttäisimme uskon Jumalaan, ja että pitäisimme silmiemme edessä kirkkaana Jumalan äärettömän ihmisrakkauden niin, että emme väsyisi tekemään sitä, mikä on hyvää ja Jumalan oikeudenmukaisen tahdon
mukaista. Vaikeneminen ja pahan hiljainen hyväksyminen on myös kiusaus. Jeesuksen seuraajina meidät on kutsuttu tais-

Aluekappalainen Teija Laine saarnaa
Palokan kirkon messussa su 6.3.
kello 10.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

telemaan rohkeasti rakkauden asein kaikkea sitä pahaa vastaan, jota näemme maailmassa.

Antti Saarilahden mielestä hetkirukoukset olisivat hieno tapa vahvistaa kirkon rukouselämää kaikkialla.

Tänään rukoilen
Muutokseni avain – sinulla Jumala.
Minna Jaakkola

		
kaari

Elämän

KASTETUT
Anton Vilho Ossian Aho
Juliette Lilia Sofia Halinoja
Oona Eva Eliisa Halonen
Ville Veikko Kalevi Hepola
Sumu Veikko Elia Huwiler
Kosti Aabel Hämäläinen
Venla Ilona Härkönen
Leo Emil Oliver Janhunen
Julius Olavi Kristian Jokipuro
Venla Lumi Tuulia
Jauhiainen Moilanen
Eevert Noel Elia Jokinen
Aada Johanna Amalia Juvakka
Aleksi Johannes Kaikuranta
Linus Benjamin Kalliokoski
Atso Heikki Topias Kokkila
Sami Sebastian Kukka
Essi Edla Tuulikki Kukko
Viljami Kalevi Kukkonen
Otso Eino Armas Kärkkäinen
Lauri Vilhelm Juhani Lantela
Eljas Juhani Linna
Mila Lahja Anneli Lintusaari
Konsta Aleksanteri Lohvansuu
Elli Emelia Tuulia Lönn
Aatos Toivo Antero Manninen
Oiva Ilmari Ojell
Veeri Veli Kontio Ovaskainen
Neea Sofia Helena Paatola
Pauno Pekka Iivari Pajunen
Toivo Jouni Olavi Parhiala
Samuel Johannes Parkkonen
Aaron Juhonpoika Partanen
Ninna Miisa Melissa Peltomäki

Miisa Matilda Pentinmäki
Kasper Eino Adrian Penttinen
Eeti Hannu Oskari Piispanen
Otso Armas Ilmari Pitkänen
Miro Anton Einari Rajala
Emma Alisa Rohula
Veera Lilja Justiina Rämö
Liinus Oliver Salonen
Väinö Antti Mikail Savinen
Saaga Amalia Suopellonmäki
Leo Joakim Temonen
Saana Joanna Tikkala
Viljo Eevert Olavi Timonen
Nooa Oliver Toivanen
Louna Eelin Olivia Tuimala
Pihla Päivikki Vahteri-Lehto
Virve Maaret Valkonen
Johannes Viktor Varis

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Juho Johannes Pulkkinen ja Jenni Marita Puttonen
Aki Markus Vesterinen ja Sanna Hannele Lunkka
Niklas Joona Petteri Pulli ja Satu Helena Nevalainen
Jouni Olavi Hankomäki ja Heini Maria Karoliina Leinonen
Joni Aleksi Kaukometsä ja Essi Tuulia Bettina Sipponen
Jaakko Olavi Laitinen ja Essi Elisa Jääskeläinen
KUOLLEET
Jenny Dagmar Luhtamäki 100 v
Nelly Lapio 98 v
Helvi Maria Ala-Lahti 96 v
Aino Ester Vuori 96 v
Lauri Johannes Alho 95 v
Toimi Olavi Friman 95 v
Niilo Antero Leikman 95 v
Anja Eila Paukama 94 v
Katri Sanelma Sievänen 94 v
Sointu Aulikki Mäkelä 93 v
Aili Dagmar Heikkinen 92 v
Lempi Maria Nieminen 92 v
Matti Elis Pollari 92 v
Laila Tellervo Ahonen 91 v
Maija Ester Jukkala 91 v
Katri Helena Riekkinen 91 v
Hilkka Maria Toivola 91 v
Elli Marjatta Vuorimies 91 v
Eila Helena Hokkanen 90 v
Ida Anna Maria Hyvönen 90 v
Hilkka Liisa Jokinen 90 v
Liisa Elisabet Kauppinen 90 v
Vuokko Anni-Mari Kiiski 90 v
Anja Maija Liisa Koistinen 90 v
Toivo Kalervo Heinonen 89 v
Aino Elvi Järvenpää 89 v
Raili Kaarina Ahonen 88 v
Matti Sakari Eini 88 v
Pekka Antero Palmgren 88 v
Jussi Antero Ruuska 88 v
Ritva Anna-Liisa Ottavainen 87 v
Kyllikki Kovanen 86 v
Ulpu Marja-Liisa Kytömaa 86 v
Lars Ivar Petter Mårtensson 86 v
Kauko Olavi Laitinen 85 v
Irma Maria Paatelainen 85 v
Raija Kyllikki Pihl 84 v
Raili Marjatta Koskinen 83 v

Maija-Liisa Kujala 83 v
Sirpa Aila Reinikainen 83 v
Tuovi Anneli Tick 83 v
Helga Annikki Erhomäki 82 v
Pekka Olavi Lehtonen 82 v
Terttu Kyllikki Tukiainen 82 v
Juhani Asser Laitanen 81 v
Liisa Kaarina Lehtovaara 81 v
Niilo Ilmari Saarela 81 v
Erkki Kalevi Hänninen 80 v
Eero Ilmari Lampinen 80 v
Liisa Anneli Kiljunen 79 v
Ritva Orvokki Alm 78 v
Marja-Liisa Katajisto 78 v
Kari Hans Tapio Kauppinen 77 v
Sirkka Liisa Näremäki 77 v
Marita Talvikki Huikko 76 v
Kari Antero Honkonen 75 v
Kari Juhani Hämäläinen 75 v
Raimo Kullervo Kaponen 75 v
Leena Marjatta Kaipiainen 75 v
Raija Anneli Kolehmainen 75 v
Ossi Kalervo Vartiainen 74 v
Pekka Juhani Panttila 73 v
Heljä Kaarina Jokinen 72 v
Merja-Leena Pihlaja 72 v
Simo Tuomas Hänninen 71 v
Seija Anneli Peltomaa 69 v
Pirjo Kaarina Metso 65 v
Seppo Uljas Jaatinen 62 v
Pekka Toivo Juhani Keurulainen 57 v
Hanna Maarit Emaus 56 v
Elina Päivikki Toikkanen 56 v
Risto Tapio Levälahti 55 v
Pirjo Hannele Petrescu 52 v
Marika Anneli Flyktman 50 v
Iina Krista Susanna Hirvonen 30 v

Se tuntee onnen syvän ja riemun sydämen,
ken puolison saa hyvän, niin rakkaan, läheisen.
Soi kiitos Jumalalle lahjasta elämän!
Ja kiitos rakkaimmalle, on suuri aarre hän.
Pirjo Vahtola (Virsi 822)
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Tiesitkö?
QQ Surunkesyttäjät on

dokumentaarinen elokuva
surun kohtaamisesta,
muutoksesta, luopumisesta
ja rakkaudesta.
QQ Surunkesyttäjät-elokuvan
erikoisnäytös Jyväskylässä ti
15.3. kello 17 Kino Aurorassa.
Liput 12/10 euroa.
QQ Näytöksen jälkeen ohjaaja
Mina Laamo keskustelee
elokuvasta ja elokuvan
teemoista yleisön ja
Surujärjestöjen (Huoma ry,
Käpy ry, Nuoret Lesket ry ja
Surunauha ry) kokemusasiantuntijoiden kanssa.
QQ Elokuva on saanut Kirkon
Mediasäätiön tuotantotukea.
Surunkesyttäjät-elokuvassa esiintyvät ihmiset ovat päättäneet kohdata surun sitä väistämättä tai pakenematta. Tuula vietti Jussin kanssa lähes 60
vuotta elämästään.

Suru on jäänyt sivupolulle
Ohjaaja Mina Laamo halusi tehdä surun kokemuksesta näkyvämpää ja arkipäiväisempää.
SIRPA KOIVISTO, teksti
PÄIVI KETTUNEN / KOKO
PRODUCTION OY kuva

Surun ja mahdollisen lapsettomuuden kohtaaminen omassa elämässä pysähdytti Mina Laamon.
Surua ei voinutkaan hallita, vaan
tunteiden läpikäymiselle oli annettava aikaa, kun lasta ei vain toiveista huolimatta kuulunut elämään.
Samalla ohjaajana ja käsikirjoittajana työskentelevä Laamo huomasi,
miten vähän surusta ja surun kohtaamisesta puhutaan.
– Yhteiskuntamme on muuttunut niin, että elämän ajatellaan olevan hyvää vain silloin, kun
olemme onnellisia. Suru koetaan

jonkinlaisena poikkeustilana, josta pitäisi pyristellä eroon mahdollisimman nopeasti, vaikka sitten
lääkkeillä.
Suru on työnnetty sivupolulle,
vaikka se koskettaa meitä jokaista
jossakin elämänvaiheessa.
– Puhumme usein siitä, mikä
surun aiheuttaa, ja joskus myöhemmin saatamme mediasta lukea, miten joku selvisi surusta. Minua kiinnostaa kuitenkin enemmän se, mitä siinä välillä tapahtuu
– aikana, jolloin surun kokemukset ovat voimakkaimmillaan, Laamo sanoo.

Surun kohtaaminen on ehdottomasti pelottavaa, Laamo myöntää.

– Ehkä välttelemme surua juuri siksi, että se on jotakin tuntematonta, emmekä tiedä, millaista se
on. Surun kokemus voi olla todella
voimakas ja kivulias.

Akuutissa
”suruvaiheessa

tarvitsisimme
juuri ystävien ja
läheisten tukea.
Laamon mielestä emme osaa
aina kohdata surevaa. Läheisten
kannattelu jatkuu hautajaisten yli,
mutta jossakin vaiheessa loppuu,

vaikka sureva on vasta silloin suruprosessin alussa.
– Yksinäisyyden tunne tulee siitä, että jäämme johonkin välitilaan maailman jatkaessa menoaan.
Akuutissa suruvaiheessa tarvitsisimme juuri ystävien ja läheisten tukea.
Länsimaissa olemme pyrkineet
kontrolloimaan elämää kaikin mahdollisin keinoin.
– Mutta eihän elämä mene niin,
vaan törmäämme jatkuvasti yllättäviin asioihin, kuten koronakin on
osoittanut, Laamo muistuttaa.
– Elämä on luopumisen harjoittelemista. Samaan aikaan ajattelen, että elämän kauneus ja ainutkertaisuus tulee juuri siitä, että elämä on rajallista.

Laamon omat surun kokemukset
olivat pohjana dokumentaariselle
elokuvalle Surunkesyttäjät. Elokuvassa esiintyvät ihmiset ovat päättäneet kohdata surun sitä väistämättä tai pakenematta.
– Halusin tehdä surun kokemuksesta näkyvämpää ja arkipäiväisempää. Pyrkimys on vähentää pelkoa
vaikeaksi koettuja tunteita kohtaan
ja kannustaa tutustumaan myös niihin oman tunne-elämän osa-alueisiin, jotka mieluiten torjumme.
Laamo uskoo, että mitä paremmin tiedostamme ovat tunteemme, sitä helpompi meidän on kohdata muita ihmisiä.
– Surun kohtaaminen itsessä ja
muissa voi olla myös vapauttavaa.

Elämästä

Ylioppilaslakki näkyvissä
JAAKKO HEIKKINEN teksti ja kuva

Olen Alma Muhonen, 18 vuotta.
Olen syntynyt Uuraisilla ja asun
siellä yhä perheeni kanssa. Kotikulmilla käytyjen ala- ja yläasteen jälkeen suuntasin lukioon naapurikuntaan Petäjävedelle.
Näin jälkeenpäin ajattelen, että
se vaati minulta tietynlaista rohkeutta. Puntaroin päätöstä pitkään.
Kuinka tuttua ja turvallista olisikaan ollut lähteä ystävien perässä
”maalta kaupunkiin”, Jyväskylään.
Lukiotaipaleeni ensimmäisestä
keväästä tuli myös ensimmäinen

koronakevät. Olen siis kohta lukenut itseni ylioppilaaksi lähes täysin
koronan varjossa.
Alati muuttuva tautitilanne on
näkynyt jatkuvana epävarmuutena myös opiskeluissa. Uskon, että
etäopiskeluaika sekä turvallisesti
toteutettu lähiopiskelu vaikuttivat
siihen, että emme osanneet ryhmäytyä luokkana, emmekä oikein
koskaan oppineet puhaltamaan
yhteen hiileen.

Olen iloinen siitä, että nyt alkuvuodesta saimme lopulta viettää
viime keväältä siirtyneet vanhojen

tanssit ja juhlia penkinpainajaisia
eli penkkareita.
Nyt olenkin jo lukulomalla. Tämän kevään ylioppilaskirjoituksissa kirjoitan englannin, pitkän matematiikan, psykologian ja äidinkielen.
Olen kirjoittanut aiemmin jo
ruotsin, uskonnon ja yhteiskuntaopin. Ne menivät tavoitteideni
mukaisesti.
Ylioppilaskirjoituksien aikaan
käynnistyy myös kevään yhteishaku. Haen siinä ensisijaisesti Turkuun, jossa aion lukea valtiotieteitä. Turku on kiva kaupunki. Myös

musiikin opiskelu kiinnostaisi jokseenkin minua. On myös mahdollista, että käyn armeijan lukiosta
valmistuttuani. Luulen, että välivuosi koulumaailmasta voisi tehdä
minulle ihan hyvää.

Haluan toivottaa kanssaopiskelijoille tsemppiä kevään koitoksiin.
Nyt kouluun hakeville ja esimerkiksi ensi syksynä lukionsa aloittaville tahdon sanoa, että eläkää hetkessä ja nauttikaa siitä.
Lukio on äkkiä ohi. Siihen kuuluu paljon uurastamista, mutta
myös mieleenpainuvia hetkiä.

Alma Muhonen odottaa jo aikaa,
kun hän saa painaa ylioppilaslakin
päähänsä. Hän toivoo, että
kesäkuussa koronatilanne olisi
parempi, ja läheiset pääsisivät
seuraamaan lakitusta livenä.
Lukion kaksi viimeisintä kevään
ylioppilasjuhlaa on striimattu
juhlaväelle.

