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Ajassa

Yksi hetki
KUVA: SAM I SAARENPÄÄ

us
Pääkirjoit

Kun tutustuu,
ennakkoluulot häviävät
Lapset ihastelevat ompelija Helena Hedmanin pukua ja kutsuvat sitä prinsessamekoksi.

Uidaan uutisvirrassa

MINNA PALOVAARA teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Maailma muuttui 24.2.2022. Mikään ei sen jälkeen ole ollut entisellään, ei edes koronapandemia. Siltähän se helposti näyttää, jos päätelmänsä tekee selaamalla kännykästä uutisvirtaa. Mihinkäs se korona yhtäkkiä katosi, kysytään. Agendalle ei vaikuta mahtuvan kahta näin suurta kriisitilannetta samaan aikaan. Kovin usein ei media
olekaan joutunut tilanteeseen, jossa yhteiskunta on vastaavanlaisessa monihäiriötilanteessa, ja kerrottavaa on
enemmän kuin pääjuttupaikkoja.
Hyvä uutinen on se, että vapaassa demokratiassamme
on media, joka kaikin mahdollisin resurssein pyrkii välittämään syvällistä ja selittävää tietoa niin sodasta kuin koronasta. Muut kuin nyt eniten esillä olevat Ukrainaa käsittelevät uutiset saattavat vaatia entistä enemmän etsimistä, mutta kadonneet eivät ole muutkaan aiheet. Jos
esimerkiksi korona-asiat kiinnostavat, voi seurata Helsingin Sanomien datadeskin väsymätöntä tilastointia. Myös
lukuja avaavia analyyttisempiä juttuja aiheesta julkaistaan säännöllisesti, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.
Niin sota, korona kuin kolmaskin nykyhetken suuri kriisi, ilmastokriisi, työllistävät suomalaisia mediataloja, journalisteja ja muita viestinnän ammattilaisia valtavasti. Kriisit myös nostavat riippumattoman tiedonvälityksen entistä suurempaan arvoon. Puhumattakaan siitä, kuinka konkreettisesti silmiemme eteen tänä keväänä on valjennut kauheimman kautta, mitä voi tapahtua, kun lehdistön- ja sananvapaus on alennustilassa.
Vaikka tällä hetkellä ykkösuutisen paikka on Euroopassa
riehuvalla sodalla, voi Suomessa luottaa siihen, että journalistinen tieto myös muista ajankohtaisista asioista on
saatavilla. Suurten uutistapahtumien keskellä myös meidän lukijoiden kannattaa kehittää medialukutaitojamme. Näin voi välttää hukkumisen uutisvirtaan, joka on
vuolaampi kuin aikoihin.

Kerro itsestäsi, kuka olet?
Olen Helena Hedman, 62, Jyväskylän
Kangaslammelta. Ammattini on ompelija.

Ulla Jormakka halusi lahjoittaa Kirkon Ulkomaanavun lipaskeräykseen torstaina 17.3. kello 10.07. Lipaskerääjinä toimivat Jyväskylän seurakunnan työntekijät Säde Pirttimäki (vas.) ja Lea Periaho.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Hyväntekeväisyyskonsertti
Soi virteni kiitosta Herran su
3.4. kello 14 Palokan kirkossa. Esiintyjinä Kalle Kinnunen ja
Liisa Partanen. Ohjelma 15 euroa
Suomen Syöpäsäätiön hyväksi.

Sanottua
Erityisesti toivoa tarvitaan, koska
’’
’’ Muutos ja rauha lähtevät joilman sitä häviää näkyvyys tulevaan. kaisesta ihmisestä itsestään, siiToivo on tehtävä ja lahja. Toivo elää
myös toivottomuuden keskellä, silloinkin, kun emme sitä pysty kunnolla tuntemaan. Toivoa tarvitaan,
jotta rauha syntyy – rauha Ukrainassa ja mielenrauha Suomessa.”

’’

Työn ydintä on se, että kohtaan ihmisen ihmisenä. Toivoisin
voivani olla myös toivon, ilon ja
lohdun lähettiläs.”
Sairaalapappi Asta Airaksinen
(Pisara, Yle Areena 26.2.2022)
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Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki on mukana Taulumäen pääsiäispäivän messussa 17.4. kello 18. Messu
katsottavissa myös suorana osoitteessa youtube.com/henkielama.

Lisää toimintaamme tapahtumaliitteessä.

Piispa Teemu Laajasalo
(HS 24.2.2022)

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Toivon ja lohdutuksen lauluja kuullaan to 7.4. kello 10
Korpilahden kirkossa. Timo
Kuutti, laulu ja Eveliina Modinos,
piano. Vapaa pääsy, kolehti Hengen Uudistus kirkossamme ry:lle.

tä miten minä puhun ja käyttäydyn muita kohtaan. Ajattelen, että tässä hetkessä jokainen voi tehdä sen, ettei lietso vihaa tavallisia
kansalaisia kohtaan.”
Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön asiantuntija Riikka Porkola
(evl.fi 3.3.2022)

’’

Yhden uutisaiheen dominointi kertoo ihmisen kyvystä ottaa
vastaan informaatiota. Samalla se
saattaa tuudittaa katsojan ja lukijan siihen, että muut ongelmat
– kuten ilmastonmuutos – olisi-

vat poistuneet. Kansainvälisen ilmastopaneelin tuoreessa raportissa on masentava viesti: ilmasto on muuttunut arvioitua nopeammin.”
Julkaisupäällikkö Olli Seppälä
(Kotimaa 3.3.2022)

Olisi tärkeää varmistaa, että oli’’
si muutakin ajateltavaa kuin vain
kriisiin liittyvät asiat. Tekee myös
sellaisia asioita, jotka rauhoittavat
ja tuottavat mielihyvää ja saa ajatukset pois siitä kaikesta.”
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija,
sotilaspastori Suvi Kouri
(yle.fi 13.3.2022)

Kannessa: Tuoreimmassa nuoren seurakunnan veisukirjassa eli Punaisessa
laulukirjassa on myös yksi reggae-laulaja Jukka Pojan kappale.
Kuva: Timo Jakonen

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
Salli Hyttinen 041 731 7050

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Vapaudenkatu 47
PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ
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Millainen on romaninaisen
kansallisasu?
Vaatteet ovat meille tärkeä osa identiteettiä ja kulttuuria. Asuun kuuluu hame ja päällyspusero eli röijy. Romanihameeseen saattaa kulua jopa 9 metriä samettia, ja sen alle tulee vuori- ja välikankaita. Painoa hameelle voi kertyä 7–10
kiloa. Röijyissä käytetään myös paljetteja ja koristekiviä. Monesti asuun kuuluvat myös kultaiset korvakorut.
Käytätkö itse kansallisasua?
Laitoin hameen 17-vuotiaana ja olen
käyttänyt sitä siitä asti, vaikka hameen
kangas on vaihtunut kevyempään. Tapa
periytyy äidiltä tyttärelle, ja myös omille tyttärilleni oli itsestään selvää pukeutua kansallisasuun.

Miten vietät romanien
kansallispäivää?
Päivä on juhlallinen liputuspäivä. Oma
yhdistyksemme järjestää Huhtasuolla
tapahtuman ja juhlistamme päivää yhdessä. Luvassa on tarjoilua, musiikkia ja
muuta ohjelmaa.
Kohtaatko romaninaisena
ennakkoluuloja?
Uudessa tilanteessa ja vieraiden ihmisten kanssa törmään välillä ennakkoluuloihin. Ihmiset saattavat yleistää ja antaa
kaikille romaneille ikävän leiman jonkun yksittäisen kokemuksen perusteel-

la. Kun tutustuu, ennakkoluulot häviävät. Sillä tavalla olen saanut monta hyvää ystävää.
Tulevatko ihmiset kysymään
vaikkapa vaatetuksestasi?
Pienet lapset saattavat ihastella ”prinsessamekkoa”. Lapset ovat avoimempia
ja heistä huomaa, miten kotona on puhuttu ja miten yleensä suhtaudutaan
romaneihin.
Onko mustalainen
haukkumasana?
Minulle se ei ole sitä, mutta riippuu,
miten sana sanotaan. Se voi olla myös
haukkumanimi, jos se on sellaiseksi tarkoitettu. Asenne, äänenpaino ja kehonkieli merkitsevät enemmän kuin yksi sana.
Miten romanien asema on
muuttunut elinaikanasi?
On menty paljon hyvään suuntaan.
Avoimesti romanina ja omana itsenään on mahdollista päästä eteenpäin
elämässä, kouluttautua ja tehdä töitä.
Oma poikani on toimittaja ja myös tyttärillä on molemmilla ammatit. Koulutus on tärkeää.

Jatkavatko nuoret
romaniperinteitä?
Yleensä jatkavat. Kaikki eivät pukeudu
perinteisiin vaatteisiin, mutta he omaksuvat silti kulttuurin ja käyttäytymisen.
Meille toisen kunnioittaminen ja arvostaminen ovat tärkeitä arvoja. Ketään ei
saa loukata ja pitää käyttäytyä hyvin ja
puhua asiallisesti. Kotona opetetaan tavat ja tarvittaessa ojennetaan, mutta ei
kasvatus sen kummempaa ole kuin kantaväestölläkään.
Mitä kantaväestön olisi
hyvä tietää romaneista?
Elämme tavallista elämää kuin kuka tahansa suomalainen, ja meillä on samat tarpeet kuin kaikilla muillakin, vaikka pukeudumme omalla perinteisellä tavallamme.
Mikä sinulle on
elämässä tärkeää?
Voimavarani ja turvani on usko Jumalaan. Rukoilen ja luen Raamattua. Siunaan rukouksissani päättäjiä ja toivon
rauhaa maailmaan, aiheita riittää.
Romanien kansallispäivää
vietetään 8.4.
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Maskien käyttö
tapahtumissa
jatkuu
Viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten poistuttua
myöskään seurakunnan tiloissa
tai toiminnassa ei ole enää koronaan liittyviä kokoontumisrajoituksia. Toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus maskisuosituksen, turvavälien ja hyvän käsihygienian kautta.
Seurakuntatoimisto (muun
muassa kaste-, hautajais- ja vihkivaraukset) sekä Aluekeskusrekisteri palvelevat ilman ajanvarausta ma−pe kello 9−15.
Yhteyttä suositellaan ottamaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse, tarvittaessa
myös tapaaminen paikan päällä on mahdollinen. Seurakuntatoimisto sijaitsee osoitteessa
Vapaudenkatu 47 ja Aluekeskusrekisterin Jyväskylän toimipiste osoitteessa Ailakinkatu 17.

Seurakunnalta
20 000 euroa
hätäapua
Jyväskylän seurakunta lahjoittaa 20 000 euroa Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräykseen
käytettäväksi ukrainalaisten hädän lievittämiseen. Lahjoitus
tehdään Unto Tapani Vuorisen testamenttilahjoituksesta,
jonka varojen käyttötarkoitus
on humanitäärinen työ sekä lähetystyö. Lahjoituksesta päätti
kirkkoneuvosto.
Piispainkokous on myöntänyt Luterilaiselle maailmanliitolle 100 000 euron avustuksen
ukrainalaisten ja Ukrainan kirkkojen tukemiseen.

Seurakunnalla
myönteinen
tilinpäätös
Jyväskylän seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on vahvasti ylijäämäinen. Tilikauden tulos on noin 2,9 miljoonaa euroa. Talousarviomuutosten jälkeen budjetoitu tulos oli noin
222 000 euroa. Tulokseen vaikuttivat erityisesti kertaluontoisesta salkkujärjestelystä johtuva rahoitustuottojen kertymä ja budjetoituja suuremmat
verotulot, joita kertyi noin 1,8
miljoonaa euroa enemmän talousarvioon verrattuna.
Menopuoleen vaikutti merkittävästi poistosuunnitelman
päivityksestä aiheutunut poistosumman kasvu. Vuosikate
kattaa poistot täysimääräisesti.
Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4,1 prosenttia.
Ylijäämä tarvitaan investointien rahoittamiseen, joista merkittävimmät ovat Vesalan leirikeskuksen ja Lehtisaaren uudisrakennushankkeet sekä Keltinmäen ja Vaajakosken kirkkojen
peruskorjaukset.
Tilinpäätöksen hyväksyy kirkkovaltuusto.
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Lapsi aistii huolen ja pelon
Rajut kuvat ja videot Ukrainasta vyöryvät lasten maailmaan. On tärkeää
kuunnella, millaisia kysymyksiä lapsella on mielessään.
JANNE KÖNÖNEN teksti
NINA HUISMAN kuvitus

Varsinkin moni pienen lapsen vanhempi kyselee näinä päivinä, kannattaako Ukrainan sota ottaa puheeksi lapsen kanssa.
– On hyvä edetä lasten oman
tiedontarpeen ja kysymysten pohjalta, sanoo Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen professori
Marja-Leena Laakso.
Laakso rohkaisee vanhempia
kuuntelemaan ensin, millaisia ajatuksia lapsella itsellään on mielessään.
– Lapsi voi esimerkiksi ihmetellä näkemiään kuvia haavoittuneista
ihmisistä tai tuhoutuneista rakennuksista. Mitä oikein on tapahtunut, voiko joku tuttukin loukkaantua tai voiko meidän koti tuhoutua?
– Näihin vastaamisessa on aina tärkeää vahvistaa lapsen turvallisuudentunnetta. On hyvä kertoa,
että lapsi ja oma koti ovat turvassa.
Ja että vanhemmat pitävät huolen
siitä, ettei lapselle tapahdu mitään pahaa.

Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatuksen asiantuntija Ritva Parkkali muistuttaa puhumisen olevan
tärkeää senkin vuoksi, sillä lapsi kyllä aistii, jos vanhemmilla on huolia.
– Ukrainan sota on saattanut järkyttää lapsiperheitä jopa enemmän
kuin vaikkapa nuoria aikuisia, sillä
uutiskuvissa on nähty paljon juuri sodan jalkoihin jääneitä perheitä.
– On hyvä ottaa puheeksi vaikeatkin aiheet, sillä lapsi luulee helposti, että vanhemmista heijastuva
huoli johtuu hänestä. Lapselle voi
kertoa, että on tällainen huoli, joka ei johdu hänestä.
Lapsi saattaa nähdä jonkun rajun sotavideon tai kuvan, sillä monet kouluikäisistäkin ovat sosiaalisessa mediassa.
– Esimerkiksi TikTokissa aihe valitettavasti leviää. Silloin näkemästä on aivan välttämätöntä puhua,
sillä lapset traumatisoituvat eniten
näkemästään, eivät niinkään kuulemastaan.

– Pyrkisin vanhempana kuitenkin siihen, etteivät varsinkaan pienet lapset näkisi tällaista, Parkkali
painottaa.

Vanhemman tehtävänä on toimia esimerkkinä. Marja-Leena
Laakso tähdentää, että puhuessaan vanhempi opettaa samalla
tunteiden sanoittamista.

kun huoli”aanUsein
pukee sanoiksi,
ne myös vähän
hellittävät.
Marja-Leena Laakso

– Usein kun huoliaan pukee sanoiksi, ne myös vähän hellittävät.
Aikuisen kannattaa sovittaa sanansa siten, että vaikka huolia on, hän
kyllä selviää niistä, niin kuin selviävät muutkin, lapsikin, vaikka välillä

pelottaa tai surettaa.
Sodasta puhuminen edellyttää
ennen kaikkea rauhallista tilaa, aitoa läsnäoloa, kuuntelua ja aikaa.
– On hyvä varmistaa, että keskustelu loppuu toiveikkaisiin ajatuksiin ja eteenpäin katsomiseen.
Asiat järjestyvät, sota tulee loppumaan, hyvä voittaa pahan.

Ritva Parkkalin mukaan sodan
aihetta voi purkaa myös kertomusten avulla tai vaikka piirtämällä.
– En olisi kovin huolissani, jos
esimerkiksi pojat näinä aikoina
piirtelisivät panssarivaunuja. Se on
heidän tapansa purkaa tätä vaikeaa
aihetta.
Illalla kaikkien on kuitenkin tärkeää rauhoittua ja mennä turvallisin mielin nukkumaan.
– Iltarukous lapsen kanssa tuo
turvaa siitä, että olemme paremmissa käsissä. Lapsen kanssa voi rukoilla rauhaa maailmaan ja sodasta
kärsivien ukrainalaisten puolesta.

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 Diakoniatyöntekijään voit ottaa yhteyttä, kun haluat miettiä elämäntilannettasi, tarvitset tilapäistä ruoka-apua tai etsit ratkaisuja muihin arjen ongelmiin. Yhteystiedot:
jyvaskylanseurakunta.fi/diakonia-ja-auttaminen
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS Keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.
Ajanvaraus tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 12–14.30 numerossa 044 774 7052.
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
LASTENHOITOAPU Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatus tukee perheitä tarjoamalla lasten
ulkoiluapua. Hoitoapu on maksutonta. Lastenohjaajien yhteystiedot: jyvaskylanseurakunta.fi

Ajatusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin
Ukrainan tilanteen aiheuttaman
ahdistuksen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, muistuttaa Jyväskylän
seurakunnan Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen.
– Moni kokee helpottavaksi sen,
että saa jakaa ajatuksia jonkun
kanssa.
Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi diakoniatyöntekijään, nuorisotyönohjaajaan tai pappiin tai tulla mukaan seurakunnan ryhmätoimintaan. Yhteisissä jumalanpalve-

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI Arkisin 9−15 p. 040 535 2328. Kaikki keskusteluapumme on aina
luottamuksellista. Keskusteluiden ei tarvitse koskea lainkaan uskontoa.

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

Minkä ikäiselle sodasta
sitten voi puhua? Laakso
painottaa, että vanhemmat eivät voi tietää, millaisia tunteita ja ajatuksia sotaan liittyvät uutiset ovat lapsessa herättäneet.
– Ei voida sanoa tarkkaa ikää, jolloin lapselle
voi tai pitää kertoa sodasta. Jo 3-vuotias voi
vaikkapa kysyä, miksi iltapäivälehden mainoskuvassa näkyy tykkejä,
haavoittuneita ihmisiä
tai tuhoutuneita rakennuksia.
– Tärkeää on silloin
kuulla, millaisia ajatuksia ja tunteita nämä lapsessa herättävät. Lapselle ei tarvitse tuputtaa tietoa ylitsevuotavasti, mutta hänen kysymyksiinsä tulee vastata samalla huolehtien
hänen turvallisuudentunteestaan.

SIRPA KOIVISTO teksti

Ukrainan sota
aiheuttaa huolta ja
ahdistusta. Jyväskylän seurakunta tarjoaa
apua ja henkistä tukea sotaan liittyviin tai
mihin tahansa muihin huoliisi.

luksissa hiljennytään viikoittain sodan äärellä ja rukoillaan konfliktin
vuoksi kärsivien puolesta.
Seurakunnan perhe- ja vauvakerhot kokoontuvat normaalisti ja
näihin toimintoihin voi tulla mukaan. Kerhoissa on mahdollisuus
vertaistukeen ja huolia voi jakaa
myös työntekijöille. Seurakunnan
lastenohjaajat tarjoavat myös lastenhoitoapua perheille. Perheasiain neuvottelukeskuksesta saa keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.
Seurakunta toimii tiiviissä yh-

teistyössä myös koulujen ja oppilaitosten kanssa.
– Kuuntelemme nuorten tarpeita kohtaamisissa ja pyrimme auttamaan niitä, joita tilanne ahdistaa. Monet nuoret kokevat toivottomuutta, ei pelkästään Ukrainan
kriisin, vaan myös pitkään jatkuneen koronan ja ilmastonmuutoksen vuoksi, Ahonen toteaa.
Jyväskylän seurakunta toteuttaa
parhaillaan Kirkon Ulkomaanavun
(KUA) hätäavun lipaskeräystä. Kerääjiksi kutsutaan seurakuntalaisia ja työntekijöitä. Kasvavaan ruo-

ka-avun tarpeeseen on avattu Kotimaanavun kautta keräys, jonka
varat ohjataan Ruoka-apu Lyydian
toiminnan tukemiseen.
Pakolaisten hätämajoituskäyttöön tarjotaan leirikeskuksia. Vesalan Rysä on vuokrattu tarkoitukseen maaliskuun loppuun saakka
ja sopimus mahdollisesti jatkuu.
Myös yksi seurakunnan asunto on
vuokrattu pakolaisten majoittamista varten. Asuntoja pystytään
tarjoamaan muutamia lisääkin, samoin Koivuniemen ja mahdollisesti myös Mutasen leirikeskus.

KERÄYKSIÄ
Ukrainan tilanne on herättänyt halun auttaa. Rahalahjoitus on nopea, helppo ja varma tapa saada apu perille.
KOTIMAANAPU auttaa pakolaisia paikallisen diakoniatyön kautta: kotimaanapu.fi
KIRKON ULKOMAANAPU auttaa sotaa pakenevia: kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/ukrainan-sota
LÄHETYSSEURA auttaa Ukrainassa ja lähialueilla: felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/katastrofirahasto
SANSA auttaa Ukrainassa ja lähialueilla lut. kirkkojen kautta: sansa.fi/lahjoituskohteet/ukraina
KANSANLÄHETYS auttaa pakolaisia Puolassa ja Etelä-Moldovan Gagauziassa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa: kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/hataapua-ukrainan-pakolaisille
PIPLIASEURA auttaa Ukrainassa yhteistyössä kristillisten toimijoiden kanssa: piplia.fi/lahjoita
KYLVÄJÄ antaa hätäapua sota-alueilla erityisesti vammaisille: kylvaja.fi/osallistu/lahjoita/auta-ukrainaa

6

7

Rakkaita lauluja
Iltanuotio ja kitara. Et koskaan unohda niitä säveliä, ethän?
Rippileirin lauluilla on mielessämme erityinen paikka. Nuoren
seurakunnan veisukirjaan, tuttavallisemmin Punaiseen laulukirjaan,
on valikoitunut myös monia viime vuosilta radiosta tuttuja lauluja.
Samuli Putro, Aki Tykki, Jukka Poika ja Anne-Mari Kaskinen
kertovat, kuinka hengellisyys ui mukaan heidän tuotantoonsa.
ALEKSI PARKKONEN tekstit | TIMO JAKONEN, AKI ROUKALA, VILLE JUURIKKALA, PEKKA KASKINEN, LASTEN JA NUORTEN KESKUS kuvat

”Ihminen voi uskoa Jumalaan ja luottaa tieteeseen”
Tuoreimmasa Nuoren seurakunnan veisukirjassa on yksi reggae-laulaja Jukka StormiRousun eli Jukka Pojan kappale. Alun perin
Kapteeni Ä-nen, eli Jukka Pojan ja Nopsajalan duon teos Herra on mun moottori, on nimensä puolesta huomiota herättävä. Samoin
ovat myös kappaleen sanoitukset, joista laulajalla on sanottavansa.
– Reggae-heräämisestä lähtien hengellinen ajatteluni oli enimmäkseen raamattupohjainen, ja sen jälkeen elämän katselu
on laajentunut. Kappale viittaa hieman jamaikalaisen Burning Spierin Jah Is My Driver -kappaleeseen, jossa on myös moottorin
ja renkaiden tematiikkaa. Minusta Herra on
mun moottorissa on hyvä räkänokka-asenne, vaikka se onkin hengellinen kappale.

Nuorena Stormi-Rousu ei innostunut
seurakunnan toiminnasta ja suoritti konfir-

maation vasta aikuisiällä saadakseen kirkollisen vihkimisen. Ennen konfirmaatiota hän
kävi keskusteluja kirkkoherra Tuomo Norvasuon kanssa. Laulaja kuvaa keskusteluja
Norvasuon kanssa lämminhenkisiksi ja kirkkoherraa viisaaksi keskustelijaksi.
– Hän ei tuputtanut ajatuksiaan minulle. Hän taisi myös nopeasti huomata, millä kielellä puhun hengellisyydestä. Hän tuntui siteeraavan buddhalaisia tarinoita siinä
missä Raamattuakin. Vastaavasti itse kyselin häneltä mitä Raamattu sanoo eri asioista. Minä kyselin Raamatusta ja hän puhui
hengellisyydestä.
Stormi-Rousu myöntää, että uskoa ja järkiperäistä ajattelua on hankala sovittaa yhteen. Laulaja kertoo nojautuvansa ajattelussaan paljon empiiriseen tietoon eli tietoon,
joka pohjautuu tieteellisiin käsityksiin. Nuorena Stormi-Rousu ajatteli, että ihmisen pi-

tää valita joko hengellinen ajattelu tai materiaaliin nojautuva, enää ei. Nykyään laulaja
ajattelee, että ihminen voi uskoa Jumalaan
ja luottaa tieteeseen.
– Jumala on rakkauden ilmentymä. Joskus on hankala ajatella näin ja samalla uskoa siihen. Älyllisyys vesittää sen, se tekee
liikaa mutkia matkaan, kun pyrkii järkeilemään Jumalaa.

Mitä tulee Jumalaan, Stormi-Rousu ajattelee jumaluutta energian kautta. Energia
on asiana ihmiselle vielä epämääräinen, sillä sitä ei voi lisätä eikä tuhota ja se ilmenee
maailmassa monella tavalla.
Laulajan mukaan ihmisen kokemuskenttä on rajoittunut materiaaliseen, ja hän ajattelee, että maistiaisia korkeammasta energiasta voisi kokea esimerkiksi meditaation kautta. Stormi-Rousun mukaan se vaa-

tii kuitenkin tietoista hidastamista, jopa pysähtymistä, joka ei ole helppoa.
Joskus tämän maailman ulkopuolisen
energian ja olemuksen voi kohdata arjessa.
Tästä laulaja käyttää käsitettä armo.
– Kun armo koskettaa ihmistä, ihminenkin virittyy sen taajuudelle ja on hetken siinä asiassa kiinni. Se voi aiheuttaa liikutusta.
Jos valitsee armon häsläämisen sijasta, saattaa vaikka kokea pyhän kosketuksen.
Tästä esimerkkinä Stormi-Rousu mainitsee, kun kuuli ensimmäisen kerran kiinalaisen sydänsutran. Toinen liikutuksen tunteen aiheuttanut hetki oli, kun hän kuuli ruotsinkielisen pastorin saarnan. Vaikka
Stormi-Rousu ei omien sanojensa mukaan
ymmärtänyt kummastakaan puheesta mitään, hän tunsi kuitenkin liikutusta.
JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA uu
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JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA uu

Tiesitkö?

Mikä veisukirja?
QQ Nuoren seurakunnan veisukirja,

”Seurakunnassa kannustettiin
puhumaan tunteista”
Kun Samuli Putro sai tietää, että Tuhkaa korulippaassa ja Mitäpä jos -kappaleet päätyvät Punaiseen laulukirjaan tuntui se entisestä seurakuntanuoresta isolta tunnustukselta.
Muusikolla on lämpimiä muistoja niin laulukirjoista kuin Raahen seurakunnasta, jonka toimintaan hän osallistui salaa vanhemmiltaan.
– Raahen seudulla oli 1980-luvulla näkyvissä paljon herännäisyyttä, ja vaikka osallistuin evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan,
mutsi pelkäsi, että saan hihhulin leiman. Totta kai ymmärrän sen jälkeenpäin, mutta olihan se kornia käydä salaa seurakunnan toiminnassa, kun muut kävivät salaa kaupungilla juomassa kaljaa.
Uusiin ihmisiin tutustumisen ja kitaransoiton alkeiden opettelun lisäksi seurakunta antoi otollisen maaperän keskustelulle. Putro
piti erityisesti mahdollisuudesta keskustella niin uskonasioista kuin filosofisista kysymyksistä. Myös mahdollisuus puhua tunteista muille oli tärkeää.
– Se oli ihan uutta 80-luvun Raahen poikaporukan kasvatille. Niissä piireissä tunteista ei olisi voinut puhua, mutta seurakunnassa siihen kannustettiin.

Zen Café -yhtyeestä aikoinaan tutuksi tullut Putro on ollut viime vuosina mediassa esillä niin soolouran albumiensa kuin antamiensa haastattelujen puolesta. Putro on
tullut tunnetuksi pohdiskelevista ja helposti samaistuttavista kappaleistaan. Erityisesti
ajatukset elämän rajallisuudesta ovat puhututtaneet häntä viime vuosina. Viime vuonna
hän teki Ylelle radiosarjan Putro puhuu kuolemasta, jolla hän käsitteli lisää ajatuksiaan.
Putron mukaan kuoleman ajattelu ei ole
tällä hetkellä enää niin intensiivistä kuin aiemmin, mutta hän uskoo asian pohdituttavan läpi elämän. Kysyttäessä uskosta Jumalaan ja johdatukseen muusikko vastaa myönteisesti molempiin. Muusikko myöntää, että
kyseenalaistaa joskus uskoaan ja miettii, uskooko vain tottumuksesta, mutta toteaa ettei se haittaa. Putro kertoo, että hänessä on
lähtökohtaisesti halu uskoa Jumalaan. Vastaavasti johdatukseen on helpompi uskoa,
sillä hänen mukaansa elämässä tapahtuu asioita, joista ei voi aina ottaa kunniaa vastaan.
– On oltava tasapaino sen välillä, että voi itse vaikuttaa ja on ollut johdatettavana. Täytyy
siellä olla johdatusta, ja sen toinen nimi voi olla hyvä tuuri. Sekin on ulkoapäin tuleva asia.

tuttavallisemmin Punainen laulukirja, on
tuttu monelle suomalaiselle, joka on
käynyt rippikoulun 1970-luvun jälkeen.
QQ Vuonna 1970 ensimmäisen kerran
painettu kirja on vakiinnuttanut
paikkansa evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien nuorisotyössä.
QQ Veisukirjan painokset ovat uudistuneet
viiden vuoden välein, ja niihin on valittu
lukuisten laulutekijöiden ja sanoittajien
lauluja. Vuoden 2020 vuosimallista
löytyy tutun Anna-Mari Kaskisen lisäksi
esimerkiksi Aki Tykin, Jukka Pojan ja
Samuli Putron lauluja.

”En halua rakentaa
elämää itseni varaan”
Anna-Mari Kaskinen on sanoittanut lukuisia lauluja vuosikymmenten aikana ja tuoreimmasta laulukirjasta löytyy yli 20 hänen sanoitustaan. Hän on pyrkinyt kirjoittamaan sanoitukset niin, ettei tee itsestään
hurskaampaa mitä on.
Omaa Jumala-suhdettaan Kaskinen kuvaa Sinun varaasi kaiken laitan -laulun sanoitusten kautta.
– Rippikouluaikana tunsin, etten halua
rakentaa elämääni itseni ja viisauteni varaan, vaan haluan rukoilla elämän suuriin
kysymyksiin Jumalan johdatusta. Halusin
antaa elämäni Jumalan käsiin, sillä Hän on
minua viisaampi ja Hän saa tehdä sillä mitä Hän haluaa.
– Ja sitten armo. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin ymmärtää, että sitä tarvitsee aivan kaikessa ja se on tarkoitettu jokaiselle. Toivon että se ilmenisi sanojen lisäksi myös teoissa.

Lukuisia Pekka Simojoen ja Jaakko Löytyn
kappaleita sanoittanut Kaskinen eli poikkeuksellisen kansainvälisen nuoruuden. En-

nen täysi-ikäisyyttä hän opiskeli Kanadassa kansainvälisessä sisäoppilaitoksessa, jossa oli kristittyjä yli 40 eri maasta. Siellä Kaskiselle avautui kristikunnan laaja kirjo ja
ymmärrys siitä, kuinka luterilaisuus on pieni osa sitä. Suurten muutosten keskellä hän
alkoi ilmaista ajatuksiaan kirjoittamalla runoja suomeksi.
Suomeen palattuaan ja Töölöön asetuttuaan Kaskinen tutustui kansainvälisen seurakunnan nuorten toiminnassa Pekka Simojokeen, jolla oli jo paljon valmiita säveliä Afrikassa vietettyjen vuosien jälkeen. Siitä alkoi yhteistyö, joka jatkuu edelleen.

Oman rippikoulun Kaskinen kävi Paraisilla. Ennen rippikoulua Kaskinen oli ehtinyt
pohtia paljon hengellisiä kysymyksiä. Kaskisen isoäiti oli opettanut hänelle Siionin Kanteleen lauluja ja isän suvussa oli paljon herännäisyyttä Savosta
Kaskinen kertoi epäilleensä, ettei hän voi
koskaan täyttää kristityn mittaa Jumalan
edessä. Rippileirillä hän ymmärsi Jeesuksen
merkityksen ja alkoi aavistaa, mitä armo on.

”Sain kostoni, kun
Pelastaja valittiin
veisukirjaan”
Happoradio-yhtyeen vokalisti Aki Tykillä on mukavia muistoja omasta rippikoulu- ja isosajastaan, vaikka laulaja ei koekaan olevansa uskossa. Kun kappaleita Pelastaja ja Puhu
äänellä jonka kuulen pyydettiin laulukirjaan, yhtye suostui asiaan yhteistuumin.
– Muistan omasta nuoruudesta Punaiset laulukirjat, jotka
olivat kovassa käytössä. Siellä on monia klassikkobiisejä, jotka muistan edelleen. Ja toki ymmärsin miksi Pelastaja-kappale
sinne päätyi, kun olin kuullut, että sitä oli laulettu jo ripareillakin, mutta Puhu äänellä jonka kuulen tuli yllätyksenä. Mutta toisaalta, miksi ei. Universaalejahan kommunikointiongelmat ovat.

Pelastaja on Happoradion keikalla käyneille tuttu kappale, ja
sen sanoitukset sisältävät poikkeuksellisen raamatullisia viittauksia. Ideointivaiheessa Tykin ajatukset palautuivat lapsena
usein katsottuun Jesus Christ Superstar -musikaaliin, etenkin
Getsemane-kohtaukseen.
– Elokuvassa vaikuttavin hetki oli Getsemane, jossa Jeesus
osoitti epäröintiä. Musikaalissa se oli raskas progekappale, joka painui mieleeni. Ja siitä syntyi idea, että voisiko pop-kappaleen kirjoittaa Jeesuksesta? Se oli hauska haaste, sillä halusin että se sopisi seurakunnan tilaisuuksien lisäksi yökerhoihin soimaan. Ja ilmeisesti se toimi, kun se sopii molempiin paikkoihin.
Eräs kokemus Tykille jäi erityisesti mieleen rippikoulustaan.
– Anna mun etsiä -laulussa laulettiin epävarmuudesta, ja ripariporukkamme olisi halunnut sen laulaa. Jostain syystä joko nuorisotyöntekijä tai pappi ei hyväksynyt sitä, kun siinä
laulettiin epävarmuudesta. Se jäi vaivaamaan minua, koska
muistin sen Getsemanen tapahtuman, jossa Jeesus koki epäröintiä. Jos Jeesuskin epäröi, niin eikö me 14–15-vuotiaat saada epäillä?
– Tämä tapahtui tosin 90-luvulla, joten ajat ovat varmasti kirkossakin muuttuneet. Tämä on vähän epäkristillistä todeta, mutta sain kostoni, kun Pelastaja valittiin veisukirjaan.
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Kolumni

Pääsiäisen sanomaa
sodan varjoissa

Kivilinnut
lentävät pian!
Kaupunkilaiset saavat ison pääsiäisyllätyksen, kun sadat kivilinnut odottavat löytäjiään katujen ja polkujen varsilla osana
Jyväskylän Pääsiäinen -taidetapahtumaa.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Jyväskylän Kypärämäen koulussa parveilee kivilintuja. Arkiset, harmaat kivet ovat
muuttuneet viidesluokkalaisten käsittelyssä monenkirjaviksi linnuiksi. Jokainen kivilintu on saanut oman ilmeen: silmät, nokan
ja osa myös värikkään höyhenpeitteen.
Kaikki Jyväskylän alakoululuokat haastettiin syksyllä keräämään luonnosta kiviä ja
maalaamaan niistä talven aikana kivisiä lintuja. Mukaan ilmoittautui 16 koulua ja lähes 1 000 nuorta kivilintumaalaria eri puolilta kaupunkia. Pääsiäisen aikaan värikkäät
kivitiput asetellaan eri puolille Jyväskylää

iloisiksi yllätyksiksi ohikulkijoille. Löytäjä
voi halutessaan siirtää tipun johonkin muuhun sopivaan paikkaan tai viedä sen koristamaan omaa kotiaan.
– Tähän haasteeseen oli helppo tarttua.
Tuntuu upealta laittaa hyvä kiertämään ja
ilahduttaa ihmisiä. Sellaista ei ole koskaan
liikaa. Oppilaille kivilinnun maalaaminen oli
mieluinen ja hieman erilainen tehtävä, kertoo musiikkiluokan opettaja Anne Federley.

Valmiit linnut sopuilevat kotiluokan ikkunalaudalla, vaikka jokainen lintu edustaa
omaa lajiaan, eikä kahta samanlaista löydy. Muiden joukossa nököttää kiltisti pari
Angry Birds -hahmoa. Eräs linnuista on saa-

Kevään etenemisen ja valon lisääntymisen kanssa on rajussa ristiriidassa se, minkä näemme tapahtuvan Ukrainassa. Venäjän aloittama hyökkäyssota on rikos ihmisyyttä vastaan ja paljastaa pahuuden kasvot. Silmiemme edessä toteutuu tuhansien kuolleiden ja haavoittuneiden sekä miljoonien pakenevien ihmisten katastrofi.
Ukrainaa ei ole jätetty yksin. Pakotteita hyökkääjävaltiota kohtaan ja myös tukea Ukrainan puolustautumiselle voidaan tässä
tilanteessa pitää oikeutettuina. Ukrainaan ja sieltä lähteneille pakolaisille annetaan myös runsaasti humanitääristä apua. Seurakunnat ovat tässä olleet aktiivisesti mukana monien muiden tahojen rinnalla. Yksityiset henkilöt ovat järjestäneet keräyksiä ja
avanneet kotinsa ovet pakolaisille. Myös hyvyys on saanut kasvonsa.

Viidesluokkalaiset Elli Kemppainen, Oona
Jääskeläinen, Linnea Kuorelahti, Elli Sivunen ja
Hymy Säilävaara ovat miettineet linnuilleen
sopivia pesäpaikkoja. Musiikkiluokkalaisten
kotipolut löytyvät eri puolilta Jyväskylää.

nut höyheniinsä pilkkuja kuin tuhansia tähtiä, ja sillä on söpöt silmät ja mustat siivet.
– Tämä on galaksilintu. Keksin idean
maalausalustani roiskeista, Linnea Kuorelahti valaisee luomisprosessiaan.
Hymy Säilävaaran sinisen linnun siivissä
välkkyy violettia, sinistä ja punaista. Elli Sivunen taas maalasi kivensä ensin valkoiseksi ja hahmotteli sille mustat silmät, keltaisen
nokan ja siniset siivet.
– Olen jo aiemmin maalannut kivikissan,
joten minulla oli kokemusta, hän taustoittaa.
– Mä olen joskus maalannut kivileppäkertun, Oona Jääskeläinen kehaisee ja esittelee lintuaan.

– Tästä piti tulla pöllö, mutta en tiedä
tunnistaako sitä. Nokan keltaisesta ja punaisesta tulee mieleen mango!
Elli Kemppainen valitsi työstääkseen likimain sydämen muotoisen kiven ja maalasi
valkoisen pinnan päälle mustia täpliä. Lintu sai vielä punaisen nokan ja kaksi erikokoista silmää, että se näyttäisi ihmettelevältä ja kyselevältä.
– Voisin nimetä sen vaikka Pertiksi, hän
suunnittelee.

Huhtasuon koululla koulutaiteilija Laura Pisto maalasi kivilintuja kolmen luokan
kanssa syksyllä ja tarkoitus olisi tehdä vielä lisää. Oppilaat pohtivat yhdessä linnuil-

Ukrainan sodan varjoissa tulkitsemme tänä vuonna myös pääsiäisen sanomaa. Sotarikokset Ukrainassa ravistelevat jälleen kerran luottamustamme elämän mielekkyyteen ja ihmisten inhimillisyyteen. Samasta synkästä ihmismieltä koskevasta todellisuudesta muistuttavat myös Getsemane ja Golgata.
leen sopivia pesäpaikkoja. Pesä kun saisi olla riittävän suojassa, mutta kuitenkin satunnaisen ohikulkijan löydettävissä.
– Käsittämätöntä, miten hienoja lintuja
oppilaat saavat aikaan ja miten heillä lähtee
mielikuvitus lentoon! Linnut ovat tulleet tekijöilleen niin rakkaiksi, että moni haluaisi
viedä omansa kotiin – Mutta jospa lintuja
maalattaisiin kaksin kappalein, niin toisen
malttaisi antaa muiden iloksi, hän keksii.
Nuorisotyönohjaaja Leila Jokiniemi Jyväskylän seurakunnasta kertoo, miten ajatus koko kaupungin ympäristötaideteoksesta ja kivilintuhaasteesta syntyi.
– Halusimme ilahduttaa kaupunkilaisia,
rakentaa yhteisöllisyyttä ja innostaa koulut
mukaan Jyväskylän Pääsiäinen 2022 -taidetapahtumaan. Idea otettiin innolla vastaan,
ja vieläkin voi osallistua.

Toivotaan, että
”lintuja
löytyy paljon
ympäri kaupunkia
ja ne alkavat elää
omaa elämäänsä.

– Toivotaan, että lintuja löytyy paljon
ympäri kaupunkia ja ne alkavat elää omaa
elämäänsä. Löytäjälle linnulla saattaa olla
arvaamattoman suuri merkitys. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä ihmiset kokevat,
kun he löytävät linnun polkunsa varrelta,
hän sanoo ja innostaa kaikenikäisiä tarttumaan haasteeseen.
Jo silmät ja nokka riittävät tekemään tavallisesta kivestä kivilinnun. Toisaalta lintuun voi käyttää paljonkin aikaa ja tehdä
upeita ja värikkäitä luomuksia, jokainen tavallaan. Linnuille voi maalata vaikkapa vaatteetkin. Huumoria voi olla mukana!
– Jopa pienet lapset voivat maalata lintuja, kuka tahansa osaa. Juuri nyt kiviä ei löydä kaiken lumen alta, mutta vaikkapa kiuaskivet soveltuvat kivilinnuiksi. Ja huhtikuussa kiviä löytää varmaan luonnostakin, Jokiniemi vinkkaa.

Linnea Kuorelahti maalasi kivestään
galaksilinnun.

Kivilintuparvi viipyy vielä tovin Kypärämäen koulun musiikkiluokassa. Pian linnut
saavat lentää kaupunkilaisten iloksi polkujen ja teiden varsille.

Näihin suuriin ja vaikeisiin kysymyksiin elämästä, ihmisestä ja Jumalasta on vain pieniä, hiljaisia vastauksia. Yksikin inhimillisyyttä osoittava teko sodan kauheuksien keskellä ja jopa valmius vaarantaa oma henki läheisten puolesta on elämänlanka tulevaisuuteen, yksikin sovinnon ele on kuiskaus rauhasta.
Jumalan salaisuutta raottavia kuiskauksia voimme puolestaan
kuulla pitkäperjantain ja pääsiäisen kertomuksissa. Ristin luona,
tyhjällä puutarhahaudalla ja ylösnousseen Jeesuksen ilmestyksien äärellä viriävää Jeesuksen seuraajien luottamusta Jumalan armoon ja hänen läsnäoloonsa elämässämme ja mahdollisuuksiin
kuolemassakin. Rohkaiskoon tämä sanoma myös meitä luottamaan tulevaisuuteen kaiken epävarmuuden ja uhkakuvien keskellä.

			
Tiesitkö?

Maalaa oma kivilintu!
QQ Maalaa kiveen pohjaväri tai kuvioita:

Leila Jokiniemi

Munat kuuluvat pääsiäiseen ja tänä vuonna niistä kuoriutuu kivitipujen parvi. Muna symboloi uutta elämää ja elämän jatkumista, ja pääsiäinen on Kristuksen ylösnousemuksen ja uuden elämän juhla.
– Kiven löytäjä voi miettiä, minkä viestin
kivilintu tuo juuri hänelle. Toivomme, että
viesti kertoisi uudelleen versovasta toivosta, rakkaudesta ja armosta.
Jokiniemen mukaan toivo voi löytyä yllättävästäkin paikasta ja sielläkin, missä toivo
on jo menetetty, missä on väsymystä ja elämä tuntuu karulta ja tylyltä. Joku uusi hyvä
voi silti alkaa kasvaa.

Eikä vain luottamus elämään ja ihmisen hyvyyteen joudu Mariupolissa ja Kiovassa koetukselle, vaan myös usko Jumalaan ja hänen
rakkauteensa. Vaikeat kysymykset Jumalaa koskien ovat ikään
kuin jatkoa sanoille, jotka Jeesus huusi kovalla äänellä ristillä: Jumala, miksi hylkäsit.

QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

silmät ja nokka ja siivet kolmioina
sivuille. Maaleiksi sopivat akryyli- ja
peite-/guassivärit.
Kivilinnun voi maalata myös Sepän
Kipinän Perheiden pikkupääsiäinen
-tapahtuman kivilintutyöpajassa ma
11.4. klo 16.30–19.30.
Vie kivitipusi ulos haluamaasi paikkaan
viikolla 15 tai 16 (10.4.–24.4.).
Halutessasi nappaa tipusta kuva ja jaa se
somessa tunnisteella #jyväskylänpääsiäinen2022.
Tempaus on osa Jyväskylän seurakunnan Jyväskylän Pääsiäinen 2022
-taidefestivaalia, joka järjestetään
10.–18.4.
Lue lisää: jyvaskylanseurakunta.fi

Arto Viitala
Kirkkoherra
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Jyväskylän seurakunnan talousjohtajan ja hallintojohtajan virkoja haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä. Talousjohtajan
virkaa hakeneet ovat Jussi Kaulio, Ismo Kukkonen, Juha Savela, Toni Talvitie, Jari Tölli, Juha
Vuorela ja Milla Welling. Lisäksi yksi hakija ei halua nimeään
julkisuuteen. Hallintojohtajan
virkaa hakeneet ovat Päivi Myllylä ja Milla Welling.

Vihille rennosti
Yläkaupungin Yö
-tapahtumassa
Jyväskylän seurakunta tarjoaa
tänä vuonna viidelle pariskunnalle rennon mahdollisuuden
mennä naimisiin Yläkaupungin Yö -tapahtuman yhteydessä
21.5. Hääparit vihitään Kaupunginkirkossa kello 12–18. Vihkiaikojen varauslomake aukeaa
seurakunnan nettisivuilla osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi
1.4. ja sulkeutuu viimeistään
13.5. tai heti kun kaikki ajat on
varattu. Vihittäväksi saapuvat
tarvitsevat mukaansa vain sormukset, henkilöllisyystodistukset sekä todistukset avioliiton
esteiden tutkinnasta.

Seurakuntaan valitaan uudet
päättäjät marraskuussa
Seurakuntavaalien
ehdokasasettelu on
käynnistynyt.
SIRPA KOIVISTO teksti

Jyväskylän seurakuntaan valitaan
uudet luottamushenkilöt marraskuun seurakuntavaaleissa kaudelle 2023–2026. Vaaleissa valitaan
edustajat seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävään kirkkovaltuustoon, johon Jyväskylän seurakunnassa kuuluu 39 jäsentä.
– Kirkkovaltuuston keskeinen
vuosittainen tehtävä on ohjata
toiminnan ja talouden suunnittelua ja vastata tällä tavoin seurakuntamme perustehtävän toteuttamisesta, kirkkoherra Arto Viitala toteaa.
Seuraavalla nelivuotiskaudella
valtuutetut päättävät muun muassa Kaupunginkirkon ja Säynätsalon kirkon peruskorjauksista. Edessä on myös viranhaltijavalintoja.
Seurakuntien luottamushenkilöt vaikuttavat laajemminkin siihen, millainen on kirkon tulevaisuus.

– Kirkkovaltuustot valitsevat
toisena toimintavuotenaan koko
kirkon asioista päättävät kirkolliskokousedustajat, Viitala kertoo.
Vuoden 2022 vaalien teemana
on Uskottu, toivottu, rakastettu –
äänestä sellaisena kuin olet. Muista
vaaleista poiketen seurakuntavaaleissa saavat äänestää jo 16-vuotiaat.
Ehdokasasettelu syksyn vaaleihin
on alkanut. Ehdokkaaksi voi asettua viimeistään vaalipäivänä 22.
marraskuuta 18 vuotta täyttänyt,
konfirmoitu kirkon jäsen. Ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta.
Seurakuntavaaleissa asetutaan
ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään 10 seurakunnassa äänioikeu-

tettua jäsentä. Valitsijayhdistysten
taustalla voi olla esimerkiksi herätysliike tai poliittinen puolue,
usein myös jokin teema tai yhteinen tavoite.
– Ehdokkaiksi tarvitaan niin
seurakuntakonkareita kuin uusiakin kasvoja. On seurakunnan toiminnan kehittämisen kannalta hyvä tilanne, jos ehdokkaina ja siten
päättäjinä on eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, sanoo
Kirkon viestinnän viestintäjohtaja
Eeva-Kaisa Heikura tiedotteessa.
– Jos oman seurakunnan tai kirkon toiminta ja tulevaisuus tuntuu
tärkeältä, nyt on hyvä hetki miettiä, voisiko ryhtyä ehdokkaaksi,
Heikura sanoo.
Jyväskylän seurakunnassa mukana olevista valitsijayhdistyksistä kerrotaan tarkemmin kevään ja

kesän aikana Jyväskylän seurakunnan vaalisivuilla osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit sekä Henki ja elämä -lehdessä.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Y H D E S S Ä O L E M M E VA H V O J A

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!

Seppälän Citymarket

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

Hoidamme ja autamme kaikissa
hautajaisjärjestelyissä:

QQ Ehdokasasettelu päättyy 15.9.
QQ 8.–12.11. ennakkoäänestys.

Onnella on juuret

QQ 20.11. varsinainen vaalipäivä.

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1942
leikko@viherlandia.fi

QQ Vaaleissa valitaan 39

luottamushenkilöä Jyväskylän
seurakunnan kirkkovaltuustoon.

@CLUBFORFIVE

Jyväskylän Hautauspalvelu Oy

Seurakuntavaalit
2022

• Arkut ja uurnat • Hautajaiskukat
• Kuljetukset • Hautakivet
• Muistotilaisuudet
Voionmaankatu 28, 40700 Jyväskylä | 0400 228 953

www.jklhautauspalvelu.fi

Elämää
hempää!
ei sen vä

TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN JKO:lle
MAJOITUSTA

rauhallisessa miljöössä
ympäri vuoden.
Kysy edullista majoitusta
myös ryhmille.

VIIHTYISÄ
JUHLAPAIKKA
isoihin ja pieniin
perhejuhliin.

Tilat myös kokouksille,
seminaareille ja konserteille.

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Sulkulantie 28
40520 Jyväskylä
p. 014 334 8000
kokouspalvelut@jko.fi

www.jko.fi

Muista myös
koulutus ja
kurssit!
Opisto sijaitsee
Jyväskylän
keskustan
tuntumassa.

Surun kohdatessa.
Yliopistonkatu 42, Jyväskylä
Kirkkokatu 1, Tikkakoski

Henki &

0400 640 231

RADIO KESKISUOMALAISEN ja
Jyväskylän seurakunnan

Parisuhteen Korjaussarja
Ohjelma esitetään lauantaisin klo 16 ja
uusinta sunnuntaisin klo 12.30

Leikkaa ohjelma talteen

Talous- ja
hallintojohtajaksi
10 hakijaa

13

✁

2. ja 3.4. Juttelu – mitä tehdä, kun juttelu menee aina riitelyksi?
9. ja 10.4. Läheisyys – miksi suudella/kuinka usein pitää suudella?
16. ja 17.4. Raha-asiat – omat vai yhteiset rahat?
23. ja 24.4. Yksityisyys – onko oma puhelin yksityisasia?
30.4. ja 1.5. Lasten kasvatus – riitely lasten kuullen?
7. ja 8.5. Kotitöiden jako – miten saada puoliso siivoamaan?
14. ja 15.5. Yhteiset unelmat – mitä jos niitä ei ole?
21. ja 22.5. Pettäminen – kertoako vai ei?
28. ja 29.5 Arki – miten tehdään hyvää arkea?
4. ja 5.6. Ero – mitkä ovat lähestyvän eron tuntomerkit?
11. ja 12.6. Riitely – milloin riitely menee henkiseksi väkivallaksi?
18. ja 19.6. Seksi – mitä jos puoliso ei jaksa?

Nettiradio osoitteessa
radiokeskisuomalainen.fi

Testamentti on
kaunis tapa auttaa
Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on
suuri merkitys kehitysmaiden köyhimmille
ihmisille. Lapset voivat päästä kouluun, nuoret
saada ammattikoulutusta ja naiset keinoja
hankkia toimeentulon.
Testamentin teko ei ole vaikeaa.
Tilaa maksuton testamenttioppaamme:
asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti
020 787 1201
(Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

Parisuhteen parhaaksi jo 60 vuotta
Jyväskylän seurakunnan Perheasiain
neuvottelukeskus

14

Sana sinulle

15

Ruuhkavuodet
rasittavat

Hengissä

Joh. 11:47–53
”Mitä meidän pitäisi tehdä? Jos
annamme hänen jatkaa näin, häneen
uskovat kohta kaikki.”

Perheneuvoja Pekka Puukko kohtaa usein
30–50-vuotiaita pareja, joilla on ongelmia vuorovaikutuksessaan.

Vallan ja kunnian himo sekä
pelko niiden menettämisestä voi
johtaa julmiin päätöksiin. Pelon ei
välttämättä edes tarvitse perustua
todellisuuteen, sen olemme tänä
keväänä joutuneet näkemään – toisinaan riittävät kuvitelmat ja oman
pään sisäiset uhkakuvat. Ylipappien
ja fariseusten pelko ”silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä
tämän pyhän paikan että koko kansamme” johti Jeesuksen surmaamiseen. Hyvä joutui pahojen armoille,
maailman valo pimeyden kouriin,
viaton veren tahrimiin käsiin.
Kärsimyksen sunnuntaista alkaa
syvä paaston aika. Se vie meitä
kohti hiljaista viikkoa ja ristintietä.
Ristintielle voin pysähtyä mietiskelemään Kristuksen kärsimystä,
sen merkitystä ja tarkoitusta, niin
kuin kristityt ovat vuosisatojen ajan
tehneet. Ristintien pysähdykset kulkevat Jeesuksen viimeisten päivien
mukaisesti Pilatuksen tuomioistuimen edestä puutarhahautaan
saakka.
Vaikka tie on rujo ja kivulias, on
se silti täynnä rakkautta. Jeesus
näyttää, miten hyvä voittaa pahan,
lempeys julmuuden, rakkaus pelon
ja vihan. Ristintien pysähdyksillä
kohtaan kärsivän rakkauden, joka
oli valmis uhraamaan itsensä, jotta
me saisimme elää. Kristukselle ei
ollut vierasta inhimillinen kipu ja
tuska. Tänäänkin hän kärsii kärsivien kanssa, itkee itkevien kanssa,
kaipaa kaipaavien kanssa – rakkautensa tähden.
Näin täytit, Jeesus, raskaan työs.
Nyt kääntynyt on meihin myös
ristisi uhrin siunaus
ja Isän armo, rakkaus.
(Virsi 79:8)

Hanna Autio
Kirjoittaja on kanttori ja
varhaisiän musiikkipedagogi

SIRPA KOIVISTO teksti
PEKKA BLOMQVIST kuva

NINA HUISMAN

Mark. 16:1–8
Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria,
Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat
tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan
Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani
varhain, kohta auringon noustua he
lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat
keskenään: ”Kuka auttaisi meitä ja
vierittäisi kiven hautakammion ovelta?”
Mutta tultuaan paikalle he huomasivat,

että kivi oli vieritetty pois; se oli hyvin
suuri kivi.
Sisälle hautaan mentyään he näkivät
oikealla puolella istumassa nuorukaisen,
jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: ”Älkää
pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista,
joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut
kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on

paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt
sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös
Pietarille: ’Hän menee teidän edellänne
Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin
hän itse teille sanoi.’”
Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta
järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet
kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.

Viime koronavuoden aikana Kirkon perheneuvonnassa kävi
enemmän asiakkaita kuin koskaan
aikaisemmin. Perinteisen kasvokkain tapaamisen rinnalla ovat
yleistyneet etäneuvottelut. Jyväskylässä huomattava osa neuvotteluista toteutettiinkin viime vuonna etäyhteyksin. Vain kolmasosa
tapaamisista oli kasvokkain.
– Olemme saaneet paljon kiitosta etäyhteyksien toteuttamisesta, ja uskon, että ne ovat tulleet jäädäkseen, Perheneuvonnan
johtaja Pekka Puukko kertoo.
– Tähän vaikutti nopea siirtymä
etäpalveluiden käyttöön, mikä oli
tuttua jo vuodelta 2020, Puukko
sanoo.

Keski-Suomessa pitkittynyt koronapandemia on näkynyt asiakkaisen elämässä yllättävän vähän.
Asiakkaita oli viime vuonna hieman yli tuhat. Määrä on pysynyt
edellisvuosien tasolla. Tavallisim-

min neuvontaan hakeutuvat perhe-elämän ruuhkavuosia elävät
30–50-vuotiaat vanhemmat.
Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksessa
apua on myös ollut saatavilla aiempaa paremmin ja nopeammin.
Tähän on vaikuttanut viides vakituinen perheneuvojan virka.

”

Meillä ei tarvitse
jonottaa, eikä jäädä
epätietoisuuteen,
milloin tapaaminen
järjestyy.
Suurimpana tulosyynä perheneuvontaan ovat edellisvuosien
tapaan vuorovaikutusongelmat.
Toiseksi eniten tullaan erokysymyksissä. Neuvontaan hakeudutaan myös muun muassa fyysisen
ja henkisen väkivallan sekä uskottomuuden vuoksi.
– Erokysymyksissä meillä on
tärkeänä palveluna perheasioi-

Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksessa apua on saatavilla aiempaa paremmin ja nopeammin. ”Ensimmäisen keskusteluajan saa heti ensimmäisen puhelinsoiton yhteydessä”, perheneuvonnan johtaja
Pekka Puukko kertoo.

den sovittelu erotilanteessa oleville vanhemmille lasten asioiden
sopimiseksi. Nämä sovittelut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna
2,5-kertaisiksi.
Jyväskylän seurakunnan nuorille suunnattu walk in -terapia aloittaa toimintansa Perheasiainkeskuksen tiloissa toukokuussa. Vastaanotto on maanantaisin klo 16–
20. Walk in-terapiaa tehdään ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmillä, ja se on tarkoitettu
matalalla kynnyksellä 16–30-vuotialle mielen hyvinvoinnin tueksi.

Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus viettää
tänä vuonna juhlavuottaan pal-

veltuaan keskisuomalaisia parisuhteen kysymyksissä jo 60 vuoden ajan.
Perheet voivat purkaa perheneuvojien kanssa myös Ukrainan
sodan aiheuttamaa huolta perheneuvojien kanssa. Palvelu on maksutonta, eikä edellytä kirkon jäsenyyttä.
– Perhe- ja parisuhteen kysymyksissä pystymme palvelemaan
kaikkia. Ensimmäisen keskusteluajan saa heti ensimmäisen puhelinsoiton yhteydessä. Meillä ei tarvitse jonottaa, eikä jäädä epätietoisuuteen, milloin tapaaminen
järjestyy. Jo tieto siitä, että asia on
hoidossa, auttaa ihmisiä, Puukko
toteaa.

Saako lasten
kuullen riidellä?

Jerry Mikael Liikola 86 v
Erkki Tapani Nieminen 86 v
Veikko Tahvo Johannes Maaranen 86 v
Yrjö Olavi Sikiö 86 v
Helli Marjatta Varsala 86 v
Lauri Johannes Ahonen 85 v
Taisto Ilmari Janhonen 85 v
Seija Marjatta Leppänen 85 v
Veikko Kalervo Minkkinen 85 v
Aino Tellervo Palonen 85 v
Voitto Untamo Piispanen 85 v
Pekka Tapio Sivil 85 v
Arvo Gunnar Tavi 85 v
Oskar Björn 84 v
Tauno Juhani Hytönen 84 v
Rauno Antero Jokinen 84 v
Hilkka Kaarina Jääskeläinen 84 v
Pentti Kalevi Kuparinen 84 v
Laila Inkeri Veikkolainen 84 v
Keijo Olavi Partanen 83 v
Inkeri Marjatta Taulu 83 v
Mauno Tapio Hyvönen 82 v
Reijo Antero Hänninen 82 v
Ahti Tapani Vuorio 82 v
Saini Marjatta Koivisto 81 v
Martti Aarne Lauhalahti 81 v
Aino Alina Nurminen 81 v
Heikki Juhani Toivanen 81 v
Matti Paavo Juhani Jaatinen 80 v
Matti Viljo Mäkelä 80 v
Anja Anneli Mäkinen 80 v
Teuvo Antero Salmi 80 v
Pekka Sakari Tähtinen 80 v
Matti Ilmari Jääskeläinen 79 v
Heikki Juhani Miettinen 79 v
Anja Tellervo Minkkinen 79 v
Aila Aulikki Ylistö 79 v
Väinö Vilhelm Käki 78 v
Maija Leena Hoppula 77 v
Marjukka Ihalainen 77 v
Pertti Kalevi Korhonen 77 v
Timo Antero Kovanen 77 v

Anni Tellervo Salo 76 v
Seppo Kalevi Hänninen 75 v
Eija Marjatta Joensuu 74 v
Aarno Olavi Lahtinen 74 v
Taisto Kalevi Rouvinen 74 v
Pekka Jussi Torvinen 74 v
Jouko Antero Hänninen 73 v
Marja Leena Kukkola 73 v
Markku Tapani Viitala 73 v
Erkki Armas Mäkelä 72 v
Seppo Olavi Viinikainen 71 v
Timo Heikki Juhani Kuokkanen 70 v
Seija Sisko Tuulikki Moilanen 70 v
Mirja Hannele Ekström 69 v
Meeri Marjatta Kulju 69 v
Markku Antero Mäntylä 69 v
Risto Antero Vanhanen 68 v
Kari Antero Malinen 66 v
Ilpo Kalevi Juusonen 65 v
Markku Tapio Katajapuu 63 v
Reetta Mirjami Katainen 59 v
Minna-Mari Silvennoinen 53 v
Teemu Petteri Vänskä 44 v
Eija Maarit Korkeaniemi 43 v
Matti Oskari Impiö 38 v
Adelina Emilia Nuutinen 5 kk

Jyväskylän seurakunnan 12-osainen Parisuhteen korjaussarja lähetetään uusintana Radio Keskisuomalaisessa (taajuudella 95,9)
2.4. alkaen. Jaksot lauantaisin kello
16 ja uusintana sunnuntaisin kello 12.30. Rakkaudesta ja parisuhteen kipupisteistä puhuu Jyväskylän seurakunnan perheneuvonnan johtaja Pekka Puukko. Sarjassa keskustellaan muun muassa läheisyydestä, lasten kasvatuksesta,
riitelystä, kotitöiden jakamisesta,
raha-asioista, seksistä, yhteisistä
unelmista ja hyvästä arjesta.

		
mänkaari

Elä

Ylösnousemus avasi elämän meillekin
Mitä haudalle saapuneet naiset
pelkäsivät?
He olivat sananmukaisesti ”järkyttyneitä”
siitä, mitä oli tapahtunut. Järkyttyminen
ja pelko lienevät tässä ennen muuta ihmetystä siitä, mille ei osata heti antaa sanoja. Ilmeisesti he samalla pelkäsivät, että
Jeesuksen ruumis on varastettu. Varmasti he myös kokivat enkelin nähdessään samanlaista pelkoa kuin jouluevankeliumin
paimenet. Jumalan todellisuuden kohtaaminen usein aluksi pelottaa, koska se on
muuta kuin mihin on totuttu, mutta muuttuu sitten ennen pitkää iloksi.
Jeesus on meidän kanssamme, vaikka
hauta on tyhjä?
Jeesus voi olla kanssamme aina ja kaikkialla juuri sen ansiosta, että hän on noussut kuolleista. Taivaaseen astuneenakaan
hän ei ole varsinaisesti ”mennyt pois” vaan
on Pyhän Hengen kautta aina rinnallamme. Jeesuksen ylösnousemuksessa ei ollut kyse kuolleen elvyttämisestä ja aikaisempaan elämään palaamisesta, vaan astumisesta kokonaan uuteen elämään ja
olemisentapaan Isän Jumalan yhteydessä. Kaikkia uskovia koskee lupaus samasta. Juuri tuosta uudesta, puhtaasta, ikui-

sesta elämästä käsin Jeesus on kanssamme erottamattomasti ajan ja paikan rajoista riippumatta.
Pääsiäisyönä muistetaan myös kastetta.
Miksi?
Pääsiäisyön messu on Jumalan suurten pelastustekojen, erityisesti Jeesuksen ylösnousemuksen, muiston vietto. Siksi se on
myös oman kasteen muistamisen paikka –
sen pelastusteon, jossa meidät on liitetty
henkilökohtaisesti Jeesuksen kuolemaan
ja ylösnousemukseen ja jossa on saatu pysyvä, ainutlaatuinen elämänyhteys Jumalaan. Jeesuksen ylösnousemus ja oma kasteemme ovat siinä mielessä samaa Jumalan pelastavan toiminnan kokonaisuutta.
Kasteen muistaminen pääsiäisyönä ilmaisee halua kohdata ylösnoussut Jeesus ehtoollisella ja tunnustautua hänen seuraajakseen.
Mikä sinua puhuttelee tässä
evankeliumin kohdassa?
Se, että Jumalan suuruus, teot ja läsnäolo
historiassa kätkeytyvät usein näennäiseen
vähäpätöisyyteen ja arkiseen jääden aluksi suuren yleisön huomaamattomiin. Silti niissä on kyse elämää uudistavasta, va-

Pastori Matti Väätäinen saarnaa
pääsiäisyön messussa la 16.4. kello
23 Taulumäen kirkossa.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

pauttavasta voimasta, joka saa alkuhämmennyksen jälkeen liikkeelle. Jeesuksen
ylösnousemus avasi elämän meillekin! Siitä kirkon elämässä ja uskossa on kyse. Se
on jokaista varten.

KASTETUT
Neve Irene Ahtamonoff
Konsta Eino Oliver Ahonen
Linnea Helena Alanko
Jenny Alice Auristo
Aino Tuulia Hakanen
Saimi Maaria Hallikainen
Seela Helmi Elliida Hartikainen
Joel Juhani Antero Heimonen
Tuure Arvo Jaakko Hinttala
Vilhelmiina Sinikka Sofia Hirvanen
Liam Aleksander Holmström
Konsta Julius Huovila
Eino Henrik Tapani Hytönen
Luka Aleksi Hyvärinen
Paavo Anselmi Hyyppä
Annika Emilia Ingervo
Ira Susanne Emilia Jukansaari
Vivian Lilja Olivia Karjalainen
Elton Matias Kinnunen
Väinö Emil Kinnunen
Nelli Ailiina Koittola
Isla Ester Lydia Klasila
Marikki Augusta Koistinen
Iina Silvia Komulainen
Emma Amalia Juhontytär Konttinen
Luukas Eliel Korhonen
Topi Markku Korppinen
Lenni Eemil Juhani Koskiahde
Aatu Eevert Lahti
Leo Onni Antero Lappi
Alvar Aarre Gabriel Lehtoranta
Emilia Adele Annikki Leppänen
Seela Amalia Liikanen
Aatu Patrik Likola
Helmi Aurora Lindblom
Leonel Vilho Matias Linna
Aatos Otava Lundberg
Seela Eliina Lämsä
Onni Edvin Joonatan Lönn
Jimi Julius Manninen

Eeda Ottilia Manninen
Eino Oskar Markkanen
Mikael Aleksandr Markkanen
Aava Emilia Miinalainen
Emil Toivo Benjamin Mustafi
Rubert Malakias Benjamin Myllymäki
Elisabet Lilja Aurora Mäntysaari
Reino Iisakki Niemelä
Toivo Veikko Ilmari Niemi
Frida Evelia Nissinen
Martta Marleena Paukku
Nikolas Anton Marius Peteri
Minka Sofia Sylvia Pieti
Niilas Leonard Pitkälä
Kaisla Eila Maria Poikonen
Elsi Aada Amelie Porvari
Romeo Alberto Arvid Pralea
Aava Sisko Emilia Pulakka
Joona Jeremias Pulkkinen
Kaarlo Topias Antero Qvist
Janni Paula Johanna Raitava
Viljami Leo Tapio Rantanen
Viljo Henrik Rasi
Alma Viima Emilia Raudasoja
Martta Aida Alexandra Reijonen
Tuukka Taisto Tapio Reinikainen
Lukas Oskar Rinne
Oiva Erkki Ilmari Rissanen
Veera Matilda Räsänen
Vili Eemil Valtteri Saarinen
Sylvi Onneli Saikkonen
Väinö Tapani Salmela
Kaisla Viena Nikola Seppälä
Milla Elena Tuulia Setälä
Olivia Matleena Sikanen
Stella Inkeri Olivia Sneck
Edvin Mauno Mikael Särkimäki
Heta Nella Vanessa Tuohimetsä
Eemil Matias Tuppurainen
Elliot Arvo Turunen
Siiri Anna Kaarina Valkonen
Antton Leo Valtteri Vapola

Aava Lilli Avella Vierunen
Hilla Aurora Vuoriheimo
Ada Emilia Vuorimäki
Viola Vilhelmiina Väyrynen
AVIOLIITTOON
KUULUTETUT
Niko Topias Pakalén ja
Ann-Maaret Eveliina Heikkinen
Niilo Samuli Heikkilä ja
Inka Eliisa Hintikka
KUOLLEET
Kerttu Lahja Korpela 98 v
Toivo Ilmari Pylväinen 97 v
Saara Maria Rannila 96 v
Lyyli Kuusinen 95 v
Antti Johannes Mäntylä 95 v
Paavo Erkki Hakkarainen 94 v
Alpo Valdemar Harjula 94 v
Raija Sinikka Kajova 94 v
Aini Kaarina Simola 94 v
Aino Helvi Lotta Kinnunen 93 v
Juhani Eelis Nättinen 93 v
Eeva Maria Rossi 93 v
Eila Inkeri Lohi 92 v
Elma Annikki Nieminen 92 v
Airi Kaarina Pyörälä 92 v
Aulis Tuimala 92 v
Pauli Sakari Myllyniemi 91 v
Sirkka Helena Vakkeri 91 v
Airi Sanelma Antikainen 90 v
Kalle Antero Komulainen 90 v
Yrjö Ilmari Lehto 90 v
Lilja Elina Nieminen 89 v
Pentti Kalevi Puolamäki 89 v
Vilho Matti Raatikainen 89 v
Maire Helvi Ilona Kinnarinen 88 v
Sakari Aarre Tapio Heiskanen 87 v
Senja Dagmar Tilsala 87 v

Jumala, saan tulla luoksesi.
Sinä otat minut syliisi.
Olet minulle turva ja suoja.
Kiitos, että pidät minusta huolta.
Kiitos, että minun ei tarvitse koskaan
kulkea yksin.
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Tiesitkö?
QQ Seurakunta Klubi joka kuu-

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

kauden 3. torstai kello 12.30
Piippurannan Klubilla ja joka
kuukauden 2. keskiviikko
Kortteli Klubilla kello 10.
Pääsiäisen ehtoollishartaus
poikkeuksellisesti huhtikuun
2. torstaina 14.4. kello 12.30
Piippurannan Klubilla.
Lasten Kevätloikka-tapahtuma ti 5.4. kello 17–19 Piippurannan Klubilla. Ks. tapahtumaliite.
Piippurannan Klubi, Paperitehtaankatu 1. Avoinna arkisin
kello 9–16, toimintaa myös
iltaisin ja viikonloppuisin.
Kortteli Klubi, Vapaudenkatu 48–50. Avoinna ma kello
10–16, ti–to kello 9–16,
pe kello 9–15.
Toimintakalenteri osoitteessa
jyvaskyla.fi/osallistu/lahitalot.

Seurakunta Klubi kokoontuu Jyväskylän Kankaalla kerran kuukaudessa. Tuula Kasurinen (vas.) osallistui seurakunnan tilaisuuteen ensimmäistä
kertaa, Mirja Hänninen on ollut mukana jo pitempään. Seurakunta Klubi on yksi Piippurannan Klubin monista, kaikille avoimista tilaisuuksista.

Seurakunta Klubilla jokainen
tulee nähdyksi ja kuulluksi
Jyväskylän seurakunta tekee yhteistyötä kaupungin Lähitalojen kanssa. Lähitalo-toiminnan tavoitteena on
olla lähellä ihmisiä.
SIRPA KOIVISTO, teksti
SAMI SAARENPÄÄ,
MALANJA MIESKONEN kuvat

Tuula Kasurinen ja Mirja Hänninen ovat hyvissä ajoin paikalla Piippurannan Klubilla Jyväskylän Kankaalla. Pian on alkamassa Jyväskylän
seurakunnan Seurakunta Klubi, jossa keskustellaan diakoni Kaisa Toivasen kulloinkin valmistelemasta
aiheesta. Tämänkertaisen kokoontumisen teemana on Valoja ja varjoja. Toivanen levittää pöydälle kuvakortteja, joista jokainen osallistuja saa poimia haluamansa kuvan ja
jakaa korttien herättämiä ajatuksia.
– Enpä tiennyt millaisten valojen ja varjojen kanssa nyt olemme
tekemisisissä, Toivanen aloittaa ja
viittaa Ukrainan tilanteeseen.
– Mutta ei vaivuta epätoivoon.
Mitä hyviä asioita haluaisitte jakaa toistenne kanssa tässä hetkessä, Toivanen kysyy.
Ensimmäistä kertaa paikalla oleva Tuula Kasurinen haluaa jakaa
valoa muille, vaikka näkö on jo heikentynyt.
– Kädet pelaa, pää pelaa, mutta
silmät eivät näytä. Yritän olla positiivinen. Minulla on asiat kaikesta
huolimatta hyvin, hän sanoo.
Myös muut osallistujat kertovat
elämän valoisia puolia. Tunnin keskustelun päätteeksi lauletaan yhteisenä toiveena Päivä vain ja hetki kerrallansa.
Seurakunta Klubi kokoontuu
kerran kuukaudessa Piippurannas-

sa ja keskustan Kortteli Klubissa.
– Monet kaipaavat seurakunnan
läsnäoloa ja kuuntelevia korvia. On
tärkeää, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi, Toivanen sanoo.

Seurakunta Klubi on yksi Piippurannan Klubin monista, kaikille avoimista tilaisuuksista. Lähitalot – Piippurannan Klubi Kankaalla ja Kortteli Klubi keskustassa – sekä Huhtasuon yhteistoimintapiste
ovat Jyväskylän kaupungin kohtaamispaikkoja, jonne kuka tahansa voi
tulla harrastamaan ja viettämään aikaa yhdessä ikään katsomatta.

Toivomme, että
”jyväskyläläiset
löytäisivät Lähitalot paremmin.
Heli Silvennoinen

Lähitaloilla järjestetään luentoja, info- ja keskustelutilaisuuksia
unohtamatta liikuntaa, musiikkia,
kulttuuria ja taidetta. Perheille on
muun muassa lasten Leikkitreffejä,
MLL:n iltakahvila ja koko perheen
askarteluiltoja, senioreille liikuntatuokioita ja pelihetkiä.
– Toiminta on maksutonta ja tilat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tiloja voi myös vuokrata yksityistilaisuuksia varten, Piippurannan Klubin koordinaattori Heli Silvennoinen kertoo.

Toimintaa ja tapahtumia on kehitetty muun muassa kaupunkilaisille teetetyn kyselyn pohjalta.
Koronapandemian jälkeen toiminta on jälleen vilkastumassa.
– Toivomme, että jyväskyläläiset
löytäisivät Lähitalot paremmin, ja
suurin osa toiminnasta toteutuisi
omaehtoisen vapaaehtoistoiminnan kautta, Silvennoinen sanoo.
Kankaalla asuva Sisko Karppanen kehuu Piippurannan Klubin
toimintaa.
– Monista tapahtumista voi valita mieleisensä. Mukana on sekä
ohjattua että omatoimista tekemistä.
– Perjantaisin on yhteisöllinen
aamiainen, jonne voi tulla nautiskelemaan ja rupattelemaan toisten
kanssa, Marjatta Arvola iloitsee.

Lähitalojen toiminta kokoaa tuoreella tavalla yhteen eri ikäisiä kaupunkilaisia.
– Toiminnan tavoitteena on olla lähellä ihmisiä, Silvennoinen sanoo.
Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoisten vetämät ryhmät ovat Lähitaloissa vahvasti esillä. Lisäksi yhteistyötä tehdään monien yhdistysten ja yhteisöjen, kuten seurakunnan kanssa. Myös uudet toimijat
ovat Silevennoisen mukaan tervetulleita. Lähitalot tekevät yhteistyötä monen Jyväskylän kaupungin eri
toimijan kanssa. Lähitaloissa voit
törmätä muun muassa Perhekompassin väkeen, liikkua liikuntapalve-

luiden ohjaamissa ryhmissä tai osallistua ikääntyneiden kulttuuripalveluiden tapahtumiin.
Jyväskylän seurakunnan diakoni Kaisa Toivanen lähti ilolla vetämään Seurakunta Klubia, kun Jy-

väskylän seurakunta kutsuttiin yhteistyökumppaniksi.
– On tärkeää lähteä mukaan erilaisiin verkostoihin. Entistä enemmän on oltava mukana siellä, missä ihmiset ovat, Toivanen sanoo.

Jyväskylän kaupungin Lähitaloissa järjestetään paljon toimintaa lapsiperheille. Lasten
kanssa on muun muassa leivottu hyväntekeväisyystempauksessa sekä vietetty Barbin
synttäreitä (oikealla).

