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Ajassa

Yksi hetki
KUVA: PETRI BLOMQVIST

us
Pääkirjoit

Jyväskylän keskustalla
on toivoa
Betonikiveyksellä päällystetty, monin paikoin kukaton
ja puuton. Jyväskylän ydinkeskusta arveluttaa karuudellaan, mutta se ei ole keskustan ainoa ongelma. Viime viikolla tilanteeseen otti kantaa Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksymällä Vilkas ydinkeskusta -ohjelman. Siinä
esitellään ideoita, joilla lisätään elinkeinotoiminnan ja kävijöiden määrää pitkään jatkuneen vähenemisen sijaan.
Joitakin niistä on ehditty jo toteuttaa.
Kaupunkilaisille siis pyritään luomaan viihtyisä keskusta! Asiasta uutisoineen Keskisuomalaisen somekeskustelu kuitenkin kiepsahti välittömästi päälaelleen: samalla
kuin lukijoille kerrottiin, että keskustasta tehdään entistä viihtyisämpi, kommentoijien usko tulevaisuuteen oli
osapuilleen nollissa.
Suuri osa asiaa Facebookissa kommentoineista oli menettänyt toivonsa parkkeerauksen suhteen, joku kertoi siirtyneensä pysyvästi Seppään. Luovuttamisen tunnelma tiivistyi muun muassa seuraavassa kommentissa:
”Polkupyöräilyn voisi hankaloittaa seuraavaksi. Sen jälkeen vielä piikkimatot joka väylälle, että kävellenkin on
vaikeaa.” Yllättävän moni ei enää välittänyt koko keskustasta.
Yksittäinen somekeskustelu ei tarkoita sitä, että kaupunkilaiset olisivat menettäneet toivonsa, mutta antaa osviittaa homman hankaluudesta. Lopulta vaikeinta korjata keskustassa eivät ehkä olekaan yksittäiset ongelmat:
kalliiksi koettu pysäköinti tai kasvillisuus, vaan pinttyneet mielikuvat ja asenne, että ei se paikka siitä mihinkään virkisty. Myös keskustassa koettu turvattomuuden
tunne voi jättää pitkän muistijäljen.
On selvää, että keskustan ongelmat ovat todellisia. Vaikka väsymystä on selvästi ilmassa, pyrkimykset viihtyisyyden parantamiseksi ansaitsevat täyden tuen. Samalla myös keskusta ansaitsee suuria muutoksia, sillä pieni
kasvojenkohotus ei nyt riitä.

Janne Kippola ja Hilla Kippola jakoivat ilmapalloja la 7.5. kello 18.20 Viitaniemen kentällä Jyväskylän
seurakunnan kummiottelussa JJK–RoPS.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin

1

Valon ilta ma 30.5. kello
17.30 Keltinmäen koululla.
Livemusiikkia, nojatuolivieras, raamattuopetusta, keskustelua ja rukousta. Illan aiheena: Sinä
olet tervetullut!

Kirkoista on syytä tehdä avoi’’
mia ja kutsuvia levähdyspaikkoja. Kirkkoon sopii koko seurakunnan elämä. Vaatii rohkeutta suostua muutokseen, mutta tiukkeneva talous voi synnyttää myös
luovuutta kirkon elämässä. Monikäyttöisestä kirkosta voi löytyä vaikka kahvila, kirjasto, hiljentymispaikka ja erilaisiin tarpeisiin
muuntuva kirkkosali. Kirkkoon
sopii koko seurakunnan elämä.
Kirkon pyhyys ei mene siitä rikki.”

puttomina kesinä olisin pannut si-
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tä pankkiin. Ruuhkavuosina olisin
nostanut säästyneitä tunteja aamu-uniin. Nyt ylimääräisiä hetkiä
käyttäisi aikamatkalle pois välillä
ahdistavasta todellisuudesta.”

kin parempaan menneisyyteen tai
parempaan tulevaisuuteen, vaan
voi olla ihan tyytyväinen, kiitollinen ja iloinen siitä, mitä on tällä hetkellä.”

Toimituspäällikkö Laura Saarikoski
(hs.fi 22.4.2022)

Onnellisuustutkija Markku Ojanen
(Horisontti, Yle Areena 30.4.2022)

Kun mieleni kaipaa tyyntymis’’
tä arjen paineissa, etsin rauhoittavia mielikuvia. Usein tällaisina
toimivat muistot metsäretkistä.”
Liisa Kuparinen (Ympäristöblogi, jyvaskylanseurakunta.fi 3.5.2022)

Onnellisuus on semmoinen ti’’
la, jossa ei tarvitse haikailla joten-

Lehdistön- ja sananvapaus on
’’
demokratian vankka kivijalka.
Suomessa perustuslaki takaa sananvapauden. Jokaisella on oikeus
ilmaista, julkistaa ja ottaa vastaan tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä.”
Pääkirjoitus
(Keskisuomalainen 3.5.2022)

Kannessa: Kristinuskon taivaasta on syntynyt ihmisille
monenlaisia mielikuvia.
Kuva: Sami Saarenpää

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

Tempun opettelu
voi viedä vuosia
Jyväskylästä löytyy yksi maailman parhaista aukioista
skeittaamiseen, mutta iso skeittiparkki puuttuu, sanoo Ville Keituri.

Sanottua

Usein toivonkin, että aikaa sai’’
si manipuloitua. Lapsuuden lo-
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Sulasol 100 soitto- ja laulujuhlien juhlajumalanpalvelus
pidetään Lounaispuistossa
su 12.6. kello 10. Jumalanpalvelus
myös televisioidaan YLE:lle suorana lähetyksenä.

Lisää toimintaamme tapahtumaliitteessä.

Piispa Mari Leppänen (yle.fi 28.4.2022)

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Perheiden saunaillat kesäkuun maanantai-iltaisin kello 16–20 Tyyppälän leirimajalla, Nuppitie 45. Sauna ja grilli
ovat kuumana koko ajan. Muista
mukaan omat eväät.

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

MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kerro itsestäsi, kuka olet?
Olen Ville Keituri, 32. Kasvoin Mäyrämäessä, ja nyt asun Jyväskylän keskustassa. Olen
harrastanut skeittausta parinkymmenen
vuoden ajan.
Mikä innosti aloittamaan?
Sain ensin testailla serkun laudalla, kunnes
äiti osti oman skeittilaudan syntymäpäivälahjaksi, kun täytin 12-vuotta. Ei tainnut äiti
aavistaa, mitä siitä lahjasta seurasi.
Harrastatko yksin vai yhdessä?
Yhteisöllisyys ja kaveruus kuuluvat oleellisesti lajiin. Ensin harrastin naapurin kavereiden kanssa, kunnes löysin skeittiparkit ja kaveripiirin siellä. Jyväskylä on sen verran pieni paikkakunta, että skeittaajat tuntevat toisensa ja ovat kaverit keskenään. Sepänaukiolta ja skeittihallilta löytää aina skeittikavereita ja hyvää meininkiä.
Kuinka paljon käytät harrastukseesi
aikaa?
Nuorempana meni päivittäin monta tuntia.
Vieläkin päivät täyttyvät välillä skeittauk
sesta varsinkin skeittireissuilla. Edelleen
skeittaan 4–5 kertaa viikossa keskimäärin.
Onko tämä kallis harrastus?
Alkuun pääsee parilla sadalla eurolla, ja

aloittelijalla lauta kestää vähintään vuoden.
Rahaa kuluu, koska huonolla tuurilla lautoja
voi rikkoutua jopa neljä kuukaudessa. Ei ole
mielestäni kallis harrastus verrattuna vaikkapa jääkiekkoiluun.
Mitä suojaimia suosittelet aloittelijalle?
Kypärä saisi olla aina päässä. Lisäksi polvija kyynärsuojukset ovat alussa tarpeen. Laji opettaa kaatumaan oikealla tavalla, jolloin
säästyy loukkaantumisilta.
Oletko rikkonut itseäsi skeitatessa?
Pienet vammat kuuluvat lajiin. Olkapääni
on liikkunut välillä pois paikaltaan, mutta
se on saatu kuntoon. Pieniä murtumia on
tullut varpaisiin ja muihin pikkuluihin. Nilkat ja ranteet joutuvat välillä koville.
Mitä ominaisuuksia laji vaatii?
Kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä harjoitteluun tarvitaan, koska kukaan ei opi sitä
tuosta vain. Yhden tempun opetteluun voi
kulua vuosia. Lisäksi tarvitaan luottamusta
omaan oppimiskykyyn ja uskallusta yrittää.
Rohkeuden karttuessa voi yrittää yhä vaikeampia temppuja.
Osallistutko kilpailuihin?
Tykkään käydä välillä kisoissa, vaikka harrastan rennolla otteella. On olemassa monenlaisia kilpailuja, ja totisempi kisailu on huippu-urheilua, jossa kisoihin valmistaudutaan
vuosia. Junnuna sain SM-hopeamitalin ja

viime vuonna sijoituin SM-kisoissa kolmanneksi. Tasamaaskeittauksen Suomen mestaruus on myös plakkarissa junnuvuosilta.
En ole koskaan harjoitellut erityisesti kisoja
varten, mutta kesällä osallistun jälleen SMkisoihin, jos olen kunnossa.
Mitä tuomarit arvioivat suorituksessa?
He katsovat ohjelman luovuutta ja temppujen vaikeutta ja tyyliä.
Onko sinulla vielä tavoitteita lajissa?
Lajissa kiehtoo kehittyminen ja mahdollisuus oppia uutta, vaikka oma kehitys on nyt
hidastunut loukkaantumisen vuoksi. Lisäksi
olemme kaveriporukalla reissanneet skeittipaikkoihin ympäri maailmaa.
Toiveena on saada talteen mahdollisimman hyviä videopätkiä, koska kuvausideoita riittää.
Millainen paikkakunta Jyväskylä on
harrastaa skeittausta?
Täältä puuttuu kunnon iso skeittiparkki. Toisaalta Sepänaukio on mielestäni hyvä skeittipaikka, maailman parhaita aukioita. Viime talvena avattiin Seppälään 550-neliöinen sisähalli, jota ilman ei pääsisi talvisin
lainkaan skeittaamaan.
Sain itse vaikuttaa hallin ramppien ja ratojen suunnitteluun, ja halusin suunnitella
kaikille sopivan hallin, jossa eritasoiset harrastajat aloittelijoista ammattilaisiin voivat
kehittää osaamistaan.

Ville Keiturin
tavoitteena on
saada talteen
mahdollisimman
hyviä videopätkiä.
Kuvausideoita
skeittauksesta
riittää.
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Kiinteistökaupoista
tehtiin valitus
Jyväskylän seurakunnan kiinteistökauppoja ja asiaan liittyviä valituksia koskeneesta Kirkkohallituksen päätöksestä on
valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen tekivät
kirkkovaltuutetut Pertti Reinikainen ja Heimo Lajunen.
Kirkkohallitus vahvisti täysistunnossaan maaliskuussa Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen hyväksyä
esisopimus seurakunnan ja Järvi-Suomen Asunnot Oy:n välisistä kiinteistökaupoista. Kirkkohallitus kumosi samalla päätöksestä tehdyt valitukset.
Sopimus koskee Lohikosken,
Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskusta ja Keskusseurakuntataloa tontteineen sekä Palokassa sijaitsevaa rakentamatonta asemakaavatonttia.
Valituksen myötä Jyväskylän kirkkovaltuustossa keväällä
2021 tehty päätös ei ole toistaiseksi lainvoimainen.

Seurakunta
myy 42
asunto-osaketta
Jyväskylän seurakunta luopuu
sijoitushuoneistoistaan. Ensivaiheessa myydään 42 asuntoosaketta, joista parhaimman
ostotarjouksen teki Asuntosäästö Asua Oy. Kauppahinta
on 3 612 000 euroa.
Asunto-osakkeet sijaitsevat
Jyväskylässä keskeisillä paikoilla.
Asunto-osakkeista viisi on rivitalohuoneistoja. Tarjouspyyntö
lähetettiin kaikkiaan 33 taholle, joista tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti neljä toimijaa.
Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategian linjauksen mukaan asuntoja ja liikehuoneistoja säilytetään seurakunnan
omistuksessa vain, jos omistaminen on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnan perusteella.

Jussi Kauliota
esitetään
talousjohtajaksi
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jyväskylän seurakunnan talousjohtajan virkaan valitaan jyväskyläläinen, 51-vuotias kauppatieteiden maisteri Jussi Kaulio. Kirkkovaltuusto valitsee talousjohtajan 31. toukokuuta.
Seurakunta on etsinyt kevään mittaan myös hallintojohtajaa. Virkaan tuli määräaikaan mennessä kuusi hakemusta. Hakijat ovat Hertta Keisala,
Rauno Maaninka, Keijo Mattila, Päivi Myllylä, Juha Savela
ja Milla Welling. Hakuaikaa jatkettiin, sillä ensimmäisellä hakukierroksella virkaan tuli vain
kaksi hakemusta.
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Sukuselvityksen saa
aiempaa nopeammin

Ukraina-keräys
tuottanut
2 000 euroa

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterissä on selvitty pahimmista ruuhka-ajoista.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Perunkirjoituksessa tarvittavien,
vainajan sukuselvityksen sisältävien virkatodistusten käsittelyaika on lyhentynyt Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterissä. Sukuselvitysten toimitusaika on tällä
hetkellä noin 4,5 viikkoa.
– Sukuselvitysten toimitusajat
ovat tipahtaneet kolmasosaan pahimmista ruuhka-ajoista. Kirkossa on pystytty merkittävästi supistamaan toimitusaikoja viime vuoteen verrattuna, aluekeskusrekisterin johtaja Tuomas Palola kertoo.
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterissä sukuselvityksiä joutui enimmillään odottamaan yli 14
viikkoa. Ruuhkautuminen viivästytti muun muassa perunkirjoitusten laatimista.
Tilausten ruuhkautumiseen on
vaikuttanut kirkossa pari vuotta sitten toteutetut kolme yhtäaikaista muutosta. Yksi osa uudistusta oli keskittää seurakuntien
kirkonkirjojen pito 15 aluekeskusrekisteriin.
Nyt sukuselvityksen sisältävän
virkatodistuksen saa ”yhdeltä luukulta”. Aiemmin virkatodistus piti tilata erikseen jokaisesta seurakunnasta, johon vainaja oli kuulunut 15 vuotta täytettyään.
– Isot muutokset eivät ole toteutuneet kädenkäänteessä.
Uudis
tus on ehdottoman hyvä,
mutta se vaatii pitkäjänteistä työtä, Palola korostaa.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Suurin osa
aluekeskusrekisteriin tulevista tila-

Maaria Manner on laulanut
Jyväskylän Studiokuorossa
vuodesta 1978 lähtien.

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterissä on pystytty lyhentämään sukuselvitysten toimitusaikoja. Aluekeskusrekisterin johtajan Tuomas Palolan mukaan seuraavaksi pyritään lyhentämään sukututkimusten toimitusaikoja.

uksista on sukuselvityksiä. Viiveet
toimitusajoissa johtuvat siitä, että pääosa kirkon jäsenten tiedoista
on yhä manuaalisessa muodossa,
jolloin tietojen etsiminen vie aikaa.
– Tilaus tilaukselta digitaalinen
tietokanta kasvaa, mutta se ei tapahdu kovin nopeasti, Palola toteaa.
Palvelun sujuvuuden kannalta
on tärkeää, että todistusten tilauk
set tehdään mahdollisimman ajoissa. Sukuselvitystä pyydettäessä on
myös hyvä antaa vainajasta kaikki
saatavilla oleva informaatio.
– Tämä auttaa tiedon etsimisessä ja nopeuttaa toimitusaikaa, Palola muistuttaa.
Elossaolotodistustilaukset voidaan aluekeskusrekisterissä yleensä käsitellä välittömästi. Kirkkoon
kuuluvan kuolinpesän osakkaan

ei kuitenkaan enää tarvitse hankkia erillistä niin sanottua elää-todistusta, sillä tieto kaikista elossa olevista osakkaista näkyy automaattisesti vainajan sukuselvityksessä. Erillinen todistus tarvitaan
vain kirkkoon kuulumattomista
osakkaista.

Myös sukututkimusten toimitusaikaa pyritään lyhentämään.
– Tätä varten on palkattu lisää
työvoimaa. Tavoitteena on lyhentää toimitusajat siedettäviksi lokakuun loppuun mennessä, Palola sanoo.
Turhien tilausten välttämiseksi
sukututkijoita pyritään ohjaamaan
heidän itsensä saatavilla olevan tiedon lähteille.
– Paljon tietoa on hankittavissa
julkisista lähteistä esimerkiksi Kan-

sallisarkistosta, Suomen Sukututkimusseurasta ja Suomen Sukuhistorialliselta yhdistykseltä. Heidän tietokantojaan kannattaa hyödyntää
sukututkimuksessa ensin, Palola
huomauttaa.

Suurin osa seurakunnista on jo
siirtänyt kirkonkirjojen ylläpidon
aluekeskusrekistereille. Lapuan
hiippakunnan aluekeskusrekisteriin on viimeisenä liittymässä Soinin seurakunta.
– Tämän jälkeen kaikki hiippakunnan seurakunnat kuuluvat johonkin aluekeskusrekisteriin, Palola kertoo.
Aluekeskusrekistereissä hoidetaan seurakuntalaisia koskevat
avioliiton esteiden tutkinnat sekä
virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset.

Jyväskylän seurakunnan kirkoista
tulossa lähikirkkoja
JONNA AROLA teksti

Jyväskylän seurakunnan aluerakenne on muuttumassa ensi vuoden alussa. Suunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa, ja kirkkovaltuusto tekee asiasta lopullisen
päätöksen ensi viikolla.
Uudistusten tavoitteena on keventää ja selkeyttää seurakunnan
hallintoa ja vapauttaa työpanosta toimintaan. Kaupunkilaisten arjessa muutos näkyisi niin, että seurakuntalaista lähellä olevaa aluetta kutsutaan alueseurakunnan sijaan lähikirkkoalueeksi. Lähikirkkoalueet muodostuvat pääosin

nykyisen alueseurakuntajaon mukaisesti kirkkojen ympärille. Oman
asuinpaikan lähellä sijaitsevan lähikirkon lisäksi voi toimintaan osallistua missä tahansa muussa Jyväskylän kirkossa tai seurakunnan toimipisteessä.
Kirkkoherra Arto Viitala toivoo
asuinalueille kodikasta yhteisöllisyyttä uudistuksen ja lähikirkkojen
toiminnan myötä.
– Samalla toivon, että kaupunkilaiset kokisivat luontevaksi osallistua seurakunnan tapahtumiin koko kaupungin alueella, olemmehan yksi iso Jyväskylän seurakunta,
jossa on valtavasti hyviä mahdolli-

suuksia, Viitala sanoo.
Lähikirkkoalueiden ohella muodostetaan neljä hallintoon ja työnjohtoon painottuvaa aluetta, esimerkiksi nykyisen yhdeksän alueneuvoston sijasta on tulossa neljä
aluejohtokuntaa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi muutokset äänestyksen jälkeen, mutta valtuustoon etenevään esitykseen päädyttiin tekemään muutos. Neuvostoa askarrutti erityisesti, pitäisikö tiettyjen esihenkilötehtävien olla määräaikaisia tai vakituisia. Pohjaesitystä tarkennettiin
Jari Tuukkasen esittämän ja Lii-

sa Kuparisen kannattaman esityksen pohjalta niin, että virkarakenteisiin, työntekijäorganisaatioon
ja niiden täytäntöönpanoon liittyvää valmistelua jatketaan. Lisäksi tarkastellaan esihenkilöiden rekrytointia.
Tuulikki Väliniemi esitti Irmeli
Aholan kannattamana alueellisen
hallinto- ja toimintaorganisaation
mallin hylkäämistä. Tarkennettu
pohjaesitys kuitenkin hyväksyttiin
äänin 11–2. Väliniemi ja Ahola jättivät eriävän mielipiteen.
Kirkkovaltuusto päättää alueellisen hallinto- ja toimintaorganisaation mallista 31. toukokuuta.

Karstoille kyytiä!

Mika Aaltola
Miestenillan
puhujaksi

Yhdessä laulaminen voi viedä kuin toiseen todellisuuteen.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

– Kuorossa saa upeita kokemuksia ja tunteita, joita ei muuten koe.
Välillä pääsee kuin toiseen todellisuuteen, kuvailee Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen professori emeritus Jukka Louhivuori.
Professori Louhivuori aloitti
kuorolaulun jo ennen uraansa tutkijana, ja tunnistaa myös omakohtaisesti tieteellisten tutkimustensa
tulokset. Hän on tutkinut kuorolaulua yli 20 vuoden ajan Suomessa, Euroopassa ja Afrikassa.
Kuorolaulun terveys- ja hyvinvointivaikutusten tutkiminen virisi vilkkaana vuosituhannen vaihteessa.
Eniten on tutkittu kuorolaulun
vaikutuksia ikääntyvän ihmisen
elämänlaatuun, jopa eliniän pitenemiseen. Esimerkiksi Jyväskylän
alueella tehty suomalaisia seniorikuorolaulajia koskeva tutkimus
kertoo, että kuorolaiset ovat vertailuryhmää tyytyväisempiä elämänlaatuunsa, terveyteensä ja ympäristöönsä.

Ikäihmisillä jo pelkästään säännöllinen kulkeminen kuoroharjoituksiin on merkityksellistä. Puhumattakaan siitä, että kuorolaulussa kiinnitetään huomiota kontrolloituun hengittämiseen, jolloin hapensaanti ja verenkierto paranevat.
Yhdessä laulaminen virkistää
myös aivoja ja ruokkii kognitiota,
koska on opeteltava laulujen sanat, seurattava kuoronjohtajaa,
kuunneltava sävelkorkeutta ja vierustoveria.

– Löysimme todistusaineistoa
nimenomaan kuorolaulun terveysvaikutuksista, vaikka selviä syyseuraussuhteita ei ole vielä osoitettu. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään sosiaalisista tai subjektiivisista hyvinvointivaikutuksista, mikä oli aika suuri yllätys, Louhivuori
valottaa.

Maaria Manner kuvailee kuoron
tuoneen hänen elämäänsä upean
yhteisön, mutta myös säännöllistä
rytmiä ja tavoitteellisuutta. Oma
äänenhallinta paranee ja ääniala
laajenee, koska harjoitteluun kuuluu oleellisena äänenmuodostus ja
tekniikan oppiminen.
Laulamisen hienoutta korostaa
hänelle yhdessä laulaminen, sävelten harmoniaan virittyminen, rytmi ja tulkinta ja vielä kappaleen
vaatima ääniväri.

”

Kuoro on
opettanut paljon ja
antanut mielekkäitä
haasteita.
Josias Myllyaho

– On hienoa olla osa soivaa ryhmää. Äänenmuodostuksen vaihtelu kappaleesta toiseen lisää mielenkiintoa ja haastetta.
Suomen Laulajain ja Soittajain
Liiton, Sulasolin, Keski-Suomen piirin puheenjohtajana toimiva Manner löysi tiensä Jyväskylän Studiokuoroon vuonna 1978 ja laulaa
kuorossa yhä alempaa alttoa. Elä-

mää on vuosien varrella jaettu kuorosiskojen ja -veljien kanssa.
– Ensin olimme nuoria ja etsimme elämänkumppania. Sitten elettiin perhe-elämää, kuoroon hommattiin lastenhoitaja, ja lapset kulkivat kuoroharjoituksissa mukana.
Nykyisin vaihdamme jo mummoja pappakokemuksia, hän kertaa
kuorotaivaltaan.

Laulaminen herättää tunteita ja
nostaa kylmiä väreitä harjoituksissakin, mutta esiintyminen ja siinä
onnistuminen palkitsee eniten, ja
koronatauon jälkeen tuntuu erityisen arvokkaalta päästä yleisön
eteen.
Manner sanoo esiintymistilanteen olevan aina ainutkertainen, ja
ihmisen keho ottaa eri tavalla musiikin vastaan samassa tilassa esiintyjän kanssa. Levyt ja tallenteet eivät hänestä koskaan yllä samalle
tasolle.
Pieni jännitys kuuluu asiaan ja
vain parantaa suoritusta. Jännitys
kertoo keskittymisestä ja innostuksesta, mutta pelkojännitystä
hän ei tunne.
– Ajattelen, että turhat karstat
siinä vain saavat kyytiä, hän sanoo.
Jotkut esiintymiset palautuvat
yhä elävästi mieleen, kuten laulaminen kerran Saksassa vanhassa
kivikirkossa, kun kuoron ääni kulki
akustiikassa yleisön päälle ja erottui sieltä soivana äänipilvenä.
– Kun koko kuoro alkaa soida
hyvässä akustiikassa, se on jotakin
taivaallista, hän kuvailee.
16-vuotias Josias Myllyaho liittyi Vox Aurea -kuoroon viisi vuot-

Jyväskylän seurakunnan keräys
ukrainalaisten auttamiseksi on
tuottanut Kotimaanavun kautta tähän mennessä 2050 euroa. Keräystuotolla on hankittu
koulutarvikkeita 300 kouluikäiselle ukrainalaiselle, joista osa
jatkaa kouluaan Jyväskylässä
kotikouluna verkon kautta. Keräystuotolla ostetaan myös hygieniatarvikkeita, jotka jaetaan
tarvitsijoille yhteistyössä SPR:n
vastaanottokeskuksen kanssa.
Keski-Suomeen on saapunut
yli 1 000 sotaa pakenevaa ukrainalaista.
Ukrainalaisille on käännetty
esitteitä seurakunnan toiminnasta, ja heidät toivotetaan tervetulleiksi mukaan esimerkiksi
perhe- ja päiväkerhoihin ja kesätoimintaan.
Tiedot Kotimaanavun sekä
muiden järjestöjen Ukraina-keräyksistä on kerätty Jyväskylän
seurakunnan sivuille jyvaskylanseurakunta.fi.

ta sitten. Hänelle kuoro on antanut
enemmän, kuin osasi odottaa.
– Kuoro on opettanut paljon
ja antanut mielekkäitä haasteita,
mutta parasta on ollut saada uusia kavereita.
Hän mainitsee erityisesti kuoron
esiintymismatkat ulkomaille, joista
viimeisin suuntautui Italiaan. Reissuilla tutustuu muihin kulttuureihin, ja ne myös kasvattavat itsenäisyyttä, koska vanhemmat eivät
matkusta mukana.

ö?

Tiesitk
			

Kuorotapahtuma ja
juhlajumalanpalvelus
QQ Sulasol 100 Laulu- ja

soittojuhlat tuovat
Jyväskylään 9.–12. kesäkuuta
1600 laulajaa lähes 100
kuorosta eri puolilta Suomea.
QQ Jyväskylän seurakunta
järjestää Jyväskylän
Lounaispuistossa Sulasol 100
Laulu- ja soittojuhlien
juhlajumalanpalveluksen
sunnuntaina 12.6. klo 10.
Liturgina toimii Seppo
Wuolio, saarnaajana Samuli
Korkalainen ja kanttorina
Jukka Hassinen.
QQ Suomenkielinen kuorolaulu
syntyi Jyväskylän seminaarissa. Neliääninen suomenkielinen laulu kajahti täällä
ensimmäistä kertaa, ja myös
ensimmäiset kansalliset
laulujuhlat järjestettiin
Jyväskylässä 1884.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola saapuu puhujavieraaksi Keski-Suomen
Miesteniltaan syyskuussa Petäjävedelle. Muut puhujavieraat ovat kirkkotaiteilija Samuli
Heimonen sekä Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki.
Musiikista vastaa Keuruun seurakunnan Multian alueen kanttori Jukka Kulju solistinaan
Hannu Haahtela.
Keski-Suomen Miestenilta
järjestetään Petäjäveden kirkossa perjantaina 2. syyskuuta. Illan
aiheena on Turvaa ja toivoa.
Maakunnan seurakuntien
yhteinen miestenilta on ollut
koronan vuoksi tauolla parin
viime vuoden ajan. Aiempien
vuosien tapaan paikalle odotetaan noin 800 miestä.

Edustaja-aloite
hengellisyyden
tukemiseksi
Kirkolliskokoukselle jätetty
aloite aineiston tuottamisesta moninaistuvan hengellisyyden tueksi etenee käsikirjavaliokuntaan. Jyväskylän seurakunnan kirkolliskokousedustajan Kirsi Pohjolan esittelemällä
aloitteella pyritään vastaamaan
tämän päivän ihmisten moninaistuvan hengellisen elämän
tukemiseen ja tapoihin hakea
yhteyttä Jumalaan. Aloitteessa tarkoitettuja hengellisen elämän muotoja ovat muun muassa hiljaisuuden viljely, kristillinen meditaatio, pyhiinvaellukset ja hiljaisuuden jooga. Aloitteen allekirjoitti 23 edustajaa.
Kirkolliskokouksen seuraava
istunto on marraskuussa.
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Kristinuskon taivas on

MAAILMA 2.0

Jumala istuu
pilven reunalla,
taivaan portilla
Pietari tsekkaa
kuka pääsee
sisään. Ihmiset
soittavat
harppua. Näille
mielikuville ei
löydy tukea
Raamatusta,
vaan ne
perustuvat
ihmisten
mielikuvitukseen.

JUHANA UNKURI teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Raamatun mukaan taivas on konkreettinen
paikka, jossa ihmisellä on ruumis. Taivaasta puhutaan kielikuvin, eikä ihminen pysty
hahmottamaan millainen paikka se lopulta on. Kristinuskon mukaan jotain erityisen hyvää ja hienoa on kuitenkin tiedossa.
Siihen, miten kristinuskon taivas Suomessa hahmotetaan, vaikuttaa osaltaan suomen kieli.
– Suomen kielessähän taivaalle on olemassa vain yksi sana. Esimerkiksi englannin kielessä ylöspäin katsottaessa näkyvästä taivaasta käytetään sky-sanaa, mutta Jumalan asuinpaikasta puhuttaessa sanana on
heaven, toteaa Lauri Thurén, joka toimii ItäSuomen yliopistossa eksegetiikan eli raamatunselitysopin professorina.
Raamatussa taivas-sana esiintyy yli 700
kertaa. Niissä kuvataan kuitenkin usein fyysistä taivasta, ja vastaavasti taivas Jumalan
asuinsijana on esillä varsin harvoin. Tämän
myötä taivas-käsitteen ympärille on syntynyt paljon uskonnollista legendaa.
– On voitu ajatella, että Jumala istuu pilven reunalla ja hän on pitkän valkoisen parran myötä ulkonäöltään joulupukin kaksoisolento. Taivaan portilla Pietari tsekkaa kuka
pääsee sisään, ja ihmiset soittavat harppua.
Raamatusta näille ei tukea löydy, vaan ne
perustuvat ihmisten mielikuvitukseen.
Joskus on myös ajateltu kristinuskon taivaan olevan satua, koska siitä ei ole löydetty
havaintoja teleskoopeilla tai muilla havaintovälineillä. Thurén kertoo, kuinka ensimmäisen avaruuslennon tehneen Juri Gagarinin väitetään sanoneen, ettei hän nähnyt
avaruudessa Jumalaa – ikään kuin se olisi todiste siitä, ettei Jumalaa ole.
– Myöhemmin on myös selvinnyt, ettei hartaana ortodoksina tunnettu Gagarin
näin edes sanonut. Kysymys oli neuvostoliit-

tolaisten propagandasta, sanoo Thurén, joka on julkaissut myös kansantajuisia raamatunlukuoppaita.

Raamatun mukaan taivas on paikka, jossa asuvat Jumalan ohella myös hänen enkelinsä. Taivasta ei voi kuitenkaan sijoittaa
jonnekin päin aurinkokuntaa tai linnunrataa. Lisäksi nykyinen taivas ja tuleva taivas
ovat eri asioita.
– Raamattu puhuu siitä, että maailman
lopulla luodaan uusi taivas. On myös kiinnostavaa, että välillä taivaasta puhutaan yksikössä ja välillä monikossa. Molempia muotoja on myös Isä meidän -rukouksessa.

Tieteen keinoin ei
”voida
osoittaa, että
taivasta ei olisi
olemassa.

Raamatussa on kaksi eri versiota tulevan taivaan sijainnista: taivas on joko maan
päälle laskeutuva ”uusi Jerusalem” tai taivaaseen luotava ”taivaallinen Jerusalem”.
Molemmat versiot ovat Raamatussa lukuisia kertoja esillä. Thurén toteaa, että Raamatussa taivaasta kerrottu info on leimallisen vertauskuvallista. Esimerkiksi Ilmestyskirjassa kerrotaan, että taivaallinen kaupunki on kuution muotoinen ja sen kaikki kadut
ovat metallia eli kultaa.
– On helppo tajuta, että näin kummallista cityä ei kannata ymmärtää kirjaimellisesti. Kuvauksessa on haluttu ilmaista, että taivas on jotain erityisen hienoa.
Thurénin mukaan on hyvä myös hahmottaa, että taivas ja paratiisi ovat eri asioita.
– Ristillähän Jeesus lupasi ryövärille, että
tämä tulee olemaan hänen kanssaan para-

tiisissa. Paratiisi on ensimmäisen luomiskierroksen paras paikka.

Thurénin mukaan raamatullinen kuva taivaasta perustuu juutalaisuuteen. Sen mukaisesti taivas on fyysinen, konkreettinen
paikka, ja ihmisellä on taivaassa myös ruumis. Varhaiskristityillä oli sama näkemys
kuin juutalaisilla. Professori muistuttaa, että
kirkkomme uskontunnustuksessakin painotetaan, että ihminen nousee kuolleista ruumiillisesti, eikä vain henkisesti.
Jo ensimmäisellä vuosisadalla kristinuskoon alkoi tulla kreikkalaistyyppistä ajattelua. Platonin johdolla ajateltiin, että on olemassa myös täydellinen ideamaailma, jossa
asiat ovat hyvin.
– Tässä ajattelumallissa kaikki aineellinen nähtiin pahana. Kaikki tärkeä ja hieno
on ikään kuin pilvipalvelussa tai kovalevyllä, josta se tulostettiin huonolla printterillä. Seurauksena oli nähtävissä oleva fyysinen maailma.
Thurén kertoo, että taivas nähtiin tämän
myötä paikkana, jossa ihmisillä ei ole enää
ruumista, vaan taivaassa lilluu jonkinlaisia
enkelihahmoja. Edelleen joillain on hänen
mukaansa taivaasta tällainen ajatus, mutta
raamatullista pohjaa sille ei ole.
Perinteisesti on ajateltu, että aika-avaruudessa on neljä ulottuvuutta: kolme avaruudellista ulottuvuutta (pituus, leveys ja syvyys) ja yksi aikaulottuvuus.
– Nykyään matemaatikot ovat päätyneet
laskelmissaan siihen, että eri ulottuvuuksia
onkin muutamia kymmeniä. Tieteen keinoin ei voida osoittaa, että taivasta ei olisi
olemassa. Siihen ei kuitenkaan päästä kiinni käytössä olevilla mittausmenetelmillä tai
laskentakaavioilla. Tiedämme taivaasta vain
sen, mitä Raamatun kielikuvat kertovat.
Thurén otaksuu, että tulevassa taivaassa
on todennäköisesti myös luontoa. Hän poh-

tii koko luomakunnan ja sen myötä myös
kaiken hienon luonnossa olevan Jumalan
harrastusta.
– Tästä voisi päätellä, että tuskin Jumala
harrastuksestaan luopuu. Eli eiköhän luontoa ole myös maailma 2.0:ssa, jota voi kutsua taivaaksi.

Taivas nähdään
”jonkinlaisena
uutena
versiona nykyajasta,
vaikka näin ei
Raamatun mukaan
olekaan.

Raamatussa taivaasta on annettu iso
määrä erilaisia kuvia.
– Jotain voi päätellä siitäkin, että Jeesus
sanoi 2 000 vuotta sitten menevänsä valmistamaan uutta paikkaa omillensa taivaaseen. Joten hänellä on ollut jo varsin paljon
aikaa viritellä uutta, hienoa taivasta.

Jotkut ovat epäilleet iankaikkisuuden olevan tylsää.
– Ajatuksena voi olla esimerkiksi se, että taivaassa vaan ollaan, eikä paljon mitään
tapahdu. Tyypilliseen tapaan näissä taivaaseen projisoidaan nykyelämän pelisääntöjä,
ja taivas nähdään jonkinlaisena uutena versiona nykyajasta, vaikka näin ei Raamatun
mukaan olekaan.
Monille ihmisille työnteko eri muodoissaan on tärkeä asia. Professori Thurénilla on
heille iloista kerrottavaa.
– Raamatun kuvauksista voi päätellä, että taivaassa tehdään myös töitä. Kun taivaan luonnetta ajattelee, töitä on varmastikin sopiva määrä.
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MISSIO
2022
TULEE
OLETKO VALMIS?
Valtakunnallinen
mediakampanja
19.9. – 16.10.2022
Yhteistyössä eri kirkkokuntien,

KIRKKOMUSKARIT

Lähde mukaan ja
haasta ystäväsi!

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
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

OLETKO SINÄ

yksi kolmestatuhannesta
kristitystä, joka voisi lahjoittaa
500 € suomalaisten
tavoittamiseksi evankeliumilla?

Kukitamme
Elämäsi
Juhlat!

Lahjoita ja haasta!
Missio muodostuu seuraavista:
• Laaja medianäkyvyys
• Henkilökohtaiset kohtaamiset
• Seurakuntien tapahtumat
• Diakonia

herätysliikkeiden, kristillisten
järjestöjen ja seurakuntien
kanssa

Lahjoita osoitteessa missio2022.fi/lahjoita
PoHa on myöntänyt IRR-TV ry:lle uuden, toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan 1.1.2022 alkaen. Rahankeräyslupa on
voimassa Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään IRR-TV:ryn sääntöjen ja keräysluvassa määriteltyyn
toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Luvan numero on RA/2021/1755.

Jyväskylän Hautauspalvelu Oy
Hoidamme ja autamme kaikissa
hautajaisjärjestelyissä:
• Arkut ja uurnat • Hautajaiskukat
• Kuljetukset • Hautakivet
• Muistotilaisuudet

ILMOITTAUTUMINEN
syksyn 2022
muskareihin
on alkanut!
jyvaskylanseurakunta.fi/lapsiperheille

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.

Joka MA klo 16–20 Kilpisenkatu 4, Perheasiain neuvottelukeskus

Voionmaankatu 28, 40700 Jyväskylä | 0400 228 953

www.jklhautauspalvelu.fi

SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELU ON KÄYNNISTYNYT.
ENNAKKOÄÄNESTYS 8.–12.11.2022 | VAALIPÄIVÄ 20.11.2022

S E U R A K U N TAVA A L I T. F I

uskottu
toivottu
rakastettu
Asetu ehdolle sellaisena kuin olet.

VAUVARYHMÄT

Maksuttomilta kursseilta saa tukea ja eväitä
elämän jatkamiseen

ILMOITTAUTUMINEN
syksyn 2022 ryhmiin
on käynnistynyt!
AVOIMET RYHMÄT (ei ennakkoilmoitt.)
Keljonkangas / Neulaskoti
Tarja Masalin 050 442 0198
Keskusta Sari Kantoluoto 040 149 0562
Kuokkala Heini Tarvainen 050 340 0697
Palokka Mira Maasola 050 408 8813

EKAVAUVA-RYHMÄT
ILMOITTAUTUMINEN 1.6.2022-15.8.2022
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu

2 0 .1 1 . 2 0 2 2

LUE LISÄÄ EHDOKKAAKSI ASETTUMISESTA:

jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit
# S E U R A K U N TAVA A L I T

Eläkeliiton sopeutumista tukevat kurssit

Huhtasuo / Kipinä Emilia Virtanen 044 430 9748
Keskusta & Lohikoski Laura Rouhiainen 050 564 3072
Kortepohjan srk-keskus Riitta Haaparanta-Kocabiyik
050 372 5573
Kuokkala Heini Tarvainen 050 340 0697
Vaajakoski Marja Lähteelä 040 574 2026

Isovanhemmuus erossa -kurssi on tarkoitettu yli 50-vuotiaille isovanhemmille. Kurssilla käsitellään omien lasten
erosta tms. syystä johtuvaa lapsenlapsista vieraantumista.
Tavoitteena on auttaa haastavassa elämäntilanteessa ja tarjota
mahdollisuus tilanteen jäsentelyyn, siihen liittyvien tunteiden
käsittelyyn ja uusien näkökulmien löytämiseen.
• 28.9.–2.10.2022 Jyväskylän seutu, haku 3.8.2022 mennessä
Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille
avio- tai avoeron kokeneille. Tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen.
• 7.–11.10.2022 Hotelli Kajaani, Kajaani, haku 27.8.2022
mennessä
Kurssit tarjoavat mahdollisuuden muiden samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon kokeneen ammattilaisen ohjauksessa.

Lyhytterapia
16–29-vuotiaille

MAKSUTON. ILMAN AJANVARAUSTA.
VOIT ASIOIDA NIMETTÖMÄSTI. Terapeutit ovat
alan opiskelijoita. Tule juttelemaan mistä tahansa!
LUE LISÄÄ: jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret

Raamatturisteily Päijänteellä
Sunnuntaina 12.6. klo 11–14
Vietä antoisa kesäpäivä Päijänteellä! Raamatturisteile
kanssamme ja nauti samalla maittava lounas kauniissa
maisemissa. Opetuksesta vastaa pastori Petri Kortelahti ja
musiikkia tarjoilee trubaduuri Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
Toimi nopeasti, henkilömäärä on rajoitettu! Sitova ilmoittautuminen 31.5. mennessä, Mirja Jokela p. 050 5903880.
Laiva lähtee Jyväskylän satamasta su 12.6. klo 11 ja palaa
klo 14. Risteilyn hinta on 50 €. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Järjestäjänä Suomen Raamattuopisto

pääjuhla

Näille kaikille avoimille kursseille voi hakea, jos erosta
on kulunut vähintään puoli vuotta tai pääsääntöisesti
enintään kolme vuotta. Isovanhemmuus erossa -kurssin
osalta 1–6 vuotta tilanteen alkamisesta.

la 11.6. klo 18
harjun stadion

Lisätietoja ja sähköinen haku:
www.elakeliitto.fi/sopeutuminen tai
hakulomakkeiden tilaus p. 040 7257 561,
anu.korhonen@elakeliitto.fi

Seppälän Citymarket

Hae rohkeasti mukaan!

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

suurkuoro ja
Jyväskylä sinfonia
Katso juhlien koko ohjelma

www.laulujuhlat.fi
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Apuna Jyväskylän
seurakunnassa: Obi

Hengissä

Joh. 16:23–33
Kipu, jota usein kuulen ja huomaan ihmisten kantavan, on yksinjäämisen kipu. Ehkä sinäkin sitä kannat. Yksinjäämisen kivulla on monenlaiset kasvot,
mutta syvällä se raastaa. Tunteita ja tarpeita on mitätöity, niitä ei ole osattu tai
haluttu ottaa vastaan. On jätetty yksin.
Kovin usein tähän kietoutuu myös häpeän kokovartalokokemus – häpeä siitä, että on tarvitseva.
Syvään on istutettu myös ajatus, että
yksin on pärjättävä. Eteenpäin on menty, toisinaan pitkällekin, mutta joku
vaan syvällä kalvaa. Meidät on kuitenkin luotu tarvitsevuudesta, toisiamme
tarvitseviksi. Ajattelen, että Jumalan
ajatus meistä on ollut yhteys.
Jos elämässä onnistumista mittaa ulkoisilla asioilla, ajautuu kauemmas yhteydestä. Jumalan puolelta tuo yhteys on
kuitenkin aina olemassa. Hän, Isä, kaipaa sinua.
Isään sattuu lapsen kipu. Hän tuntee
yksinjäämisen kivun. Hän tietää, että
yksin jätetty tai jäänyt tarvitsee rinnalleen puolustajan. Hän tietää, että jokainen meistä tarvitsee yhteyttä. Hän on
antanut meidän edestämme oman Poikansa ja meille kaikista parhaimman
Puolustajan, Pyhän Hengen.
Tarvitsemme toista ihmistä, mutta syvimpään kaipaukseemme ja tarpeisiimme ei täysin voi vastata kukaan muu
kuin Jumala. Pyhän Hengen kautta
Hän hoitaa meidän kipujamme ja vaille jäämisiä. Yksinjäämisen hetkinä ehkä toivoo, että joku tulisi ja avaisi suunsa puolustuspuheeseen. Ehkä sitä samaa odotamme Jumalalta. ”Sano nyt jotakin”. Kuitenkin suurta rakkautta on
se, että puolustaja pysyy vierellämme
ja ottaa vastaan tunteemme ja tarvitsevuutemme.
Vaikka emme sitä aina huomaa, Hän
toimii. Hän rakentaa yhteyttä. Ja kun
syyttäjä syyttää meitä turhiksi, Pyhä
Henki puolustaa ja muistuttaa Jeesuksen sovitustyöstä. Sinä et ole turha, sinä olet mittaamattoman rakas.

Kirsi Männistö
Kirjoittaja on Tainionvirran
seurakunnan diakoniatyöntekijä

		
kaari

Elämän

Obi on valloittava ja seurallinen kääpiövillakoirauros, joka on usein
pastori Niina Karin matkassa eri paikoissa, kuten sielunhoidollisissa
tapaamisissa ja leireillä.
JUHANA UNKURI teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Luuk. 16:19–31
Jeesus puhui tämän vertauksen:
”Oli rikas mies. Hänen vaatteensa
olivat purppuraa ja hienointa pellavaa,
ja päivästä päivään hänen elämänsä oli
pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen
porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus,
täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä
halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita
rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat
siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.
Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät
hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin
kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän
tuonelan tuskissa kohotti katseensa,
hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten.
Silloin hän huusi: ’Isä Abraham,
armahda minua! Lähetä Lasarus tänne,
että hän kastaisi sormenpäänsä veteen
ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä
on kauhea olla.’ Mutta Abraham sanoi:
’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi
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hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän
saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä
saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän

välillämme on syvä, ylipääsemätön
kuilu, niin ettei täältä kukaan voi
tulla teidän luoksenne, vaikka
tahtoisikin, eikä sieltä pääse
kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, minä
pyydän, lähetä hänet sitten
vanhempieni taloon. Minulla
on viisi veljeä – hänen pitäisi
varoittaa heitä, etteivät hekin
joutuisi tähän kärsimyksen
paikkaan.’ Abraham vastasi:
’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’Ei, isä
Abraham’, mies sanoi, ’mutta
jos joku kuolleiden joukosta
menisi heidän luokseen, he
kääntyisivät.’
Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät
kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei
heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.’”

Meillä on vastuu lähimmäisistämme
Todellinen rikkaus ei ole maallisessa
omaisuudessa?
Materiassa ja meidän aikanamme paljolti
myös jotenkin näkymättömissä, sähköisissä muodoissa, jotkut ovat rikkaampia kuin
toiset. Kuka tahansa oivaltaa kuitenkin, että todelliseen elämään, elämisen rikkauteen kuuluu paljon muutakin. Me tarvitsemme elämässä näkyvien aarteiden tai resurssien lisäksi myös rakkautta, ystävyyttä, rauhaa, terveyttä. Tätä listaa voisi jatkaa pitkäänkin. Niistä voi käyttää nimitystä henkiset arvot, rikkaudet. Jos niistä on
puute, niin pelkkä materia jättää tyhjäksi. Näiden lisäksi ihminen tarvitsee myös
hengellisiä arvoja, aarteita. Jumala on luonut ihmisen elämään yhteydessään. Jeesus Kristus on tie näiden arvojen osallisuuteen.
Rikkauksien tavoittelu johtaa
itsekkyyteen?
Helposti näin käy. Jolla on paljon, hän haluaa yhä lisää ja lisää. Ihan puhdas Roope
Ankka lienee maailmassa kuitenkin melko
harvinainen. Ukrainan auttaminen valtioiden taholta ja myös yksilötasolla on osoit-

Kun Obi, 6, tekee töitä, sillä on
usein mukanaan oma matto. Sille
se asettuu tutkittuaan ensin paikat.
– Kysyn ennakkoon asiakkaalta saanko ottaa koiran mukaan
tapaamiseen, mikäli arvioin, että
Obin läsnäolosta voisi olla hyötyä
tai iloa. Monet vastaavat myöntävästi, kertoo Niina Kari, joka
työskentelee pastorina Jyväskylän Keskustan alueseurakunnassa.
Koira tulee myös mielellään ihmisten jalkojen juureen ja odottaa silitystä. Lisäksi se viihtyy monesti vieraankin ihmisen sylissä,
jos sitä jaksaa rapsutella.
Kari toteaa, että monilla seurakuntalaisilla on kokemusta koirista. Jos omaa lemmikkiä ei ole,
tuntumaa voi olla esimerkiksi lapsuudenkodin tai sukulaisten kautta. Koiran myötä jutunjuurta löytyy heti.
– Kun jutellaan ensin tavanomaisista asioista, syvällisiä ja iso-

Opiskelijat
”lukevat
omia
kanditöitään
lukukoiralle.

ja aiheitakin voi pulpahdella esiin.
Muistisairaita koiran koskettaminen ja silittäminen usein rauhoittaa, ja se tuo hymyn heidän huulilleen.
Koiran mukanaolo saa ihmiset
ylipäätään hyvälle tuulelle, ja he
tapaavat ihastella sen tekemiä
temppuja. Obi osaa rukoilla käskystä; laittaa etutassut ristiin. Se
osaa myös mennä ympäri maassa kierähtäen sekä antaa tassua,
kun sanoo high five. Repertuaariin kuuluvat myös herkkujen etsiminen, lelujen noutaminen ja
koppien ottaminen heitosta, esimerkiksi sukista.
Kari työskentelee seurakuntapastorina ja sairaalapappina. Sairaalassa tapahtuvissa kohtaamisissa Obi ei ole ollut mukana.
Sen sijaan se on ollut Karin
matkassa myös diakonialeireillä.
– Uskon, että koira inhimillistää leiriä ja tuo positiivista energiaa, Kari pohtii ja toteaa, että
koiria ja joitain muitakin eläimiä
kannattaisi hyödyntää enemmän
seurakunnissa eri ikäryhmien toiminnassa.

Seurakunnan lisäksi Obi työskentelee Jyväskylän yliopistolla
lukukoirana Know Hau -projektin eläinavusteisessa opetuksessa.

– Opiskelijat lukevat omia kanditöitään lukukoiralle, tai tulevat
vaan rentoutumaan ja rapsuttelemaan sitä. Obi on osallistunut
projektiin puolisoni Maran kanssa, Kari kertoo.
Älykkäitä ja oppivaisia kääpiövillakoiria on käytetty myös sirkuskoirina. Niistä ei lähde karvaa eikä hilsettä, joten ne ovat
vähemmän allergisoivia. Kääpiövillakoirat ovat myös aktiivisia ja
pitävät lenkkeilystä. Obi tapaa
liikkua vähintään 10 kilometriä
päivässä.

Koiran kanssa voi
”nauraa
ja ilakoida,
ja sen turkkia vasten
voi itkeä surunsa.

Niina Kari toteaa, että koirat eivät arvota, eivätkä tuomitse, vaan ottavat vastaan ja aistivat tunteet. Koirille voi puhua, ja
ne ovat monille korvaamattomia
kavereita.
– Koira lievittää yksinäisyyttä.
Se pitää viedä myös säännöllisesti ulos, mikä luo omistajalle hyvän
rutiinin. Koiran kanssa voi nauraa
ja ilakoida, ja sen turkkia vasten
voi itkeä surunsa.

tanut, että auttamisen halua löytyy, kun
kohde on oikea, riittävän lähelle tuleva.
Afrikan tai Aasian konfliktit jäävät meille
eurooppalaisille vieraammiksi. Ahneus on
eräs niin sanotusta seitsemästä kuolemansynnistä.
Uskoa ei voi perustaa ihmeiden
varaan?
Näin voidaan todeta päivän evankeliumista, jopa Jeesuksen itsensä opettamana. Hän viittasi tähän myös ilmestyessään
ylösnousseena epäilevälle Tuomaalle: ”Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe”.
Usko ei kestävästi, syvällisesti voi rakentua ihmeen varaan. Toisaalta Tuomaan esimerkki näyttää, minkä varaan usko rakentuu. Se rakentuu ylösnousseen Jeesuksen
Kristuksen varaan. Hän synnyttää, vaikuttaa uskon, ja se on kyllä suuri ihme.
Mitä voisimme oppia tästä
kertomuksesta?
Se teroittaa vastuullisuutta huonompiosaisista maailmassamme, lähimmäisvastuusta
jokapäiväisessä elämässä. Muistuttaa meitä
elämän rajallisuudesta, katoavaisuudesta.

Eläkkeelle siirtyvä aluekappalainen
Risto Vallipuro pitää lähtösaarnan su
19.6. kello 10 Tikkakosken kirkon
messussa.
Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

Me olemme viime kädessä vastuullisia elämässämme ja elämästämme Jumalan edessä, Jumalan, jolla on hyvät ajatukset meitä kohtaan.
Seurallinen Obi-koira viihtyy vieraidenkin ihmisten sylissä, jos sitä vain jaksaa rapsutella. 6-vuotiaan Obin
läsnäolo saa hyvälle tuulelle.

KASTETUT
Aatu Matias Arola
Leevi Niilo Akseli Erola
Noel Onni Elmeri Hagman
Milja Sofia Marjatta Halinoja
Helka Salvia Hautala
Seela Sofia Alexandra Heikkinen
Hilma Helmiira Hirvonen
Hilda Maria Jaakkola
Lyydia Annikki Jalli
Venni Eemil Erland Junkala
Aino Olivia Juvonen
Leo Vilmer Juvonen
Kreeta Iida Hanna-Liisa Järvenpää
Anni Leila Maria Jääskeläinen
Niilas Reino Olavi Kantele
Jooa Oliver Karsikas
Aake Pekka Topias Kaunismaa
Vikke Juhani Kolhonen
Viljami Helmer Kolhonen
Tuukka Juhani Kolsi
Iisak Elvar Kotilainen
Iida Olivia Kovanen
Taneli Eino Johannes Kurkela
Jesse Matias Laukas
Emil Kalervo Laukkala
Aada Helmi Olivia Lehto
Lassi Oliver Liimatainen
Leonel Sebastian Liukko
Iisak Lennart Lohi

Oliver Emil Olavi Loiri
Unto Ilmari Luoto
Sohvi Elisa Anneli Lätti
Aada Anna Amanda Löfgren
Edla Kaarina Manninen
Elsi Inga Amelia Matilainen
Seela Aava Vilhelmiina Murtokanta
Akseli Voitto Juhani Mäenpää
Joosua Benjamin Parikka
Kaisa Amanda Ester Partio
Alexia Julianna Peltokangas
Saara Anna Liisa Peura
Siiri Iida Pauliina Peura
Hilda Katriina Piispanen
Edvin Into Armas Pouta
Meeri Matilda Puranen
Leon Heikki Hermanni Puuronen
Alexa Elisabet Raudsepp
Eino Sakari Riihinen
Roope Anton Ruohonen
Evert Christian Räisänen-Jaako
Eelis Aarni Viljami Saarinen
Adele Sofiel Maria Saleva
Emilia Aino Salmela
Aada Aino Emilia Sipilä
Livia Linda Helmiina Suoraniemi
Hugo Veli Juhani Taimiaho
Seela Lilja Helena Viitala
Leo Matti Amer Ylä-Outinen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Teemu Juhani Mustonen ja Pauliina Emilia Ylipuranen
Lauri Santeri Virtanen ja Mari Pauliina Kinnunen
Markus Mikael Hautala ja Annemari Elina Mäkelä
Aatu Elia Hertteli ja Esteriina Ellen Inari Kainulainen
Niko Antero Manniola ja Sabina Sandra Sofia Pasanen
Arttu Matias Palovuori ja Tea Mirjam Emilia Suosara
Juuso Eemeli Pulli ja Roosa-Maria Marleena Kanninen
Mika Markus Raatikainen ja Susanna Eriikka Mirjami Tommola
Kari Tuomo Samuli Tenhunen ja Janika Julia Tiitto
KUOLLEET
Hilja Emilia Rautiainen 100 v
Aino Annikki Moisio 99 v
Anna Lyydia Kontinen 98 v
Senja Kaarina Lääperi 98 v
Eeva Sisko Kervinen 97 v
Helga Alisa Pitkänen 95 v
Yrjö Valdemar Paukama 96 v
Eila Maria Halttunen 94 v
Marjatta Heimovala 94 v
Liisi Mirjam Reiman 94 v
Sinikka Anneli Tuominen 94 v
Ulla Aulikki Kallio 93 v
Toini Sirkka Ilomäki 92 v
Tuomas Kalevi Räty 92 v
Saimi Ulriika Kajanus 90 v
Eeva Liisa Rautamäki 90 v
Ulla Maria Hannonen 89 v
Reino Yrjö Kalervo Oksanen 89 v
Kaisa Kaarina Kyllikki Paatelainen 89 v
Heikki Edvard Reiman 89 v
Taimi Inkeri Vinter 89 v
Esa Akseli Pullola 87 v
Tauno Juhani Siikki 84 v
Hilkka Marjatta Autio 82 v
Sirkka Liisa Kontro 82 v
Raija Irmeli Lehtonen 82 v
Ismo Jere Lintunen 82 v
Aarne Armas Ylönen 82 v
Kauko Olavi Kuusjärvi 81 v
Anja Inkeri Nieminen 81 v
Laila Kaarina Nieminen 81 v
Pertti Tapani Rouhiainen 81 v
Ossi Rainer Kananen 80 v
Sirkka Marjatta Puolakka 80 v

Aili Sinikka Kautto 79 v
Vappu Hellevi Lindlöf 79 v
Jorma Kalevi Tourunen 79 v
Pekka Antero Heinonen 78 v
Matti Olavi Laiho 77 v
Erkki Matti Juhani Leppälä 77 v
Mirja Helena Oksanen 77 v
Jouko Kalervo Nieminen 76 v
Pauli Mikael Haapasalo 75 v
Paula Marjatta Moisio 75 v
Eila Marjatta Tuomainen 75 v
Risto Matias Junnila 74 v
Jalo Juhani Pitkänen 74 v
Heikki Juhani Hautala 73 v
Raili Anneli Myllymäki 73 v
Leena Maria Hannele Sulander 73 v
Kauko Juhani Paananen 72 v
Matti Ilmari Lehtinen 71 v
Riitta Elisabeth Vuorinen 70 v
Leena Maritta Martikainen 68 v
Mauri Juhani Salminen 68 v
Lahja Inkeri Lahtinen 67 v
Sari Kristiina Oksanen 67 V
Kirsti Tellervo Vaherto 65 v
Pälvi Maaria Kaarenoja 64 v
Heikki Johannes Tiilikainen 64 v
Juha Pekka Silvennoinen 61 v
Pia Kristiina Nenonen 56 v
Mika Taisto Savinen 53 v
Jari Juhanni Tiittanen 51 v
Jari Ensio Huttunen 42 v
Harri Olavi Ahola 26 v
Wiljami Eino Olavi Autio 24 v
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Henna Muukkonen: Perhe

Mikko Suhonen: Puu

Elämän
juhlaa
SALLI HYTTINEN teksti

Niko Romo: Uimahyppy

Jyväskylän Pääsiäinen -taidefestivaalin yhteydessä järjestetyn valokuvauskilpailun voittajaksi on valittu Henna Muukkosen kuva isästä lapsineen. Viisihenkisen raadin mukaan kuvassa on
vahvaa symboliikkaa ja elämäntäyteisyyttä, joka herättää katsojassa hymyn. Finaaliin nousivat myös Mikko Suhosen, Tomi Liljan ja Niko
Romon hämmästyttävän riemukkaat ja tunteita herättävät otokset. Kuvaajat palkittiin lahjakortilla.
Valokuvauskilpailu juhlisti elämää yli 100 erilaisen kuvan voimin. Kilpailu toteutettiin 1.3.–
14.4. sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #elossa
ja #jyväskylänpääsiäinen2022. Kilpailuun toivottiin kuvia elämän merkeistä. Koskettavista hetkistä, jotka herättävät elämään juuri nyt.
Palkituista kuvista koottu näyttely on avoinna
Kauppakeskus Sepän Kipinässä toukokuun ajan.

Tomi Lilja: Keinu

Elämästä

”Onhan tätä sarkaa jo kynnettykin”
JAAKKO HEIKKINEN teksti ja kuva

Nimeni on Voitto Nieminen. Olen
syntynyt 75 vuotta sitten, joulukuussa 1946. Ajat olivat silloin hyvin erilaiset kuin nyt. Kun katson
tämän päivän nuoria, mieleeni tulevat omat nuoruusvuoteni. Tulin
köyhistä oloista, ja työn syrjään oli
käytävä kiinni heti, kun kynnyksen
yli pääsi. Neljäntoista vanhana olin
jo tukkimetsässä, repimässä leipää
itselleni.

Olen myynyt ja huoltanut harmonikkoja jo 29 vuoden ajan. Periaatteenani on ollut täyden palve-

lun talo, ja Jyväskylässä sijainneessa liikkeessä on asioitu ympäri Suomea, niin Helsingistä kuin Rovaniemeltä saakka. Vaikka asiakaskunta
on ollut pääasiassa omaa ikäluokkaa, on mukaan mahtunut myös
nuoria taitajia. Joukossa on ollut
alan ammattilaisia, mutta myös
harrastelijoita.
Seison uuden edessä, kun liiketoimintani lakkaa nyt toukokuun
lopussa. Edessäni siintävät eläkepäivät, ja on sanottava, että onhan
tätä sarkaa jo kynnettykin. Kun korona hiljensi kaupankäynnin totaalisesti, ei iloksi jäänyt juuri muuta
kuin vuokranmaksu. Ammatti-

muusikoilta loppuivat työt, ja harrastepiirit olivat tauolla nekin.

En usko, että jään toimettomaksi eläkkeellä. Tulevan kesän vietän
synnyinseuduillani, mökillä Korpilahdella. Syksyllä alkaa hirvenmetsästys ja talvi kuluukin sitten
kalassa. Menneen talven kalaverkot koin huhtikuussa, pääsiäisen
aikaan. Ja onhan minulla tietysti
edelleen myös tiedot, taidot ja työkalut. Voin yhä autella soittimien
kanssa.
Mielestäni on tärkeää olla kiitollinen terveydestä. Ikä ei ole rasite,
mutta terveys voi sitä olla. Ajatte-

len, että olen itse tässä niin sanotusti jatkoajalla. Pari vuotta sitten
kokemani aivoverenvuoto opetti
arvostamaan elämää entistä enemmän, sillä tiedän, että se on koitunut monelle kohtaloksi. Vaimoni
Raili on tukenut minua paljon.

Elämänarvojani olen yrittänyt
opettaa parhaani mukaan myös
jälkipolville. Lapsistani onkin kasvanut kunnon kansalaisia. He ovat
ilostuttaneet elämääni yhteensä
kolmella lastenlapsella. Jatkossa
tehtäviä isoisänä siis riittää myös.
Olen elänyt hyvän elämän, enkä
vaihtaisi siitä päivääkään pois.

Kun Voitto Nieminen tarttuu
harmonikkaan, alkaa Topi-koira
laulaa musiikin tahdissa. Koiran
Nieminen otti itselleen pakkoliikuttajaksi yhdeksän vuotta sitten, ja
yhdessä he tekevätkin tunnin
kävelylenkkejä aamuin ja illoin.
Koira on Niemiselle osa perhettä.

