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Ilon kautta
Seurakunta ja seurakunnan kiinteistöt. Äkkiseltään voisi sanoa, että siitä aihepiiristä on viime vuosina ollut
ilo kaukana. Ensin selvitettiin ja keskusteltiin perinpohjaisesti, mitä rapistuville ja sisäilmaongelmista kärsiville
kiinteistöille tulisi tehdä. Sitten päätettiin, perinpohjaisesti sekin. Sittemmin seurakunnan on uutisoitu luopuvan osasta kiinteistöjään, korjaavan rapistuvia rakennuksia, vastaavan aiheeseen liittyviin valituksiin, ja valitusten
vuoksi jälleen odottavan. Näin ilmaistuna kuulostaa jonkin verran simppelimmältä kuin prosessi käytännössä.
Kiinteistöt herättävät intohimoja, mutta kaikesta aihepiiriin liittyvästä turbulenssista huolimatta meno on seurakunnassa parin viime vuoden aikana rauhoittunut. Tasaisen etenemisen on mahdollistanut kiinteistöstrategia,
jonka voisi vapaasti tiivistää virkkeeseen: Kaikesta luovutaan, mitä seurakunta ei tarvitse, paljon korjataan, ja lopulta se ilokin sieltä löytyy. Kirkkovaltuustoa myöten hyväksytty strategia on saanut luottamuselimissä säännöllisesti kiitosta. Ansiostakin, sillä se antaa selkeän suunnan.
Seurakunnan ja seurakuntalaisten kohtalona ei pidä olla,
eikä ole, vain luopumista tiloista, joihin on muodostunut
tunnesiteitä. Luopumisen jälkeen versoo uutta: käyttöön
jäävistä rakennuksista huolehditaan, ja uuttakin rakennetaan. Tilat ovat turvallisia käyttää. Vesalan leirikeskuksen osalta voi toivoa, että rakennuskustannusten noususta huolimatta kytkin voidaan pian napsauttaa jeeasentoon, kun uusi päärakennus kohoaa. Joko uskaltaa
iloita, että Lehtisaaren palaneen talon paikalle nousee
hieno punainen tupa? Uskaltaa.
Entä sitten Kaupunginkirkon krypta eli kivinen holvi kirkon lattian alla? Ehkä jossain vaiheessa seurakunta pystyy
nykyistä laajemmin siirtymään rakennusten pakollisista
korjauksista sellaisiin uudistuksiin, jotka saavat tuulta alleen ilon kautta. Perustivat muuten Helsingissä kahvilan
Tuomiokirkon kryptaan. Samanlaisia kahvilaunelmia on
vuosien varrella lausunut muun muassa Keskustan aluekappalainen Seppo Wuolio Henki & elämä -lehdessä.
Jatka suunnittelua, Seppo! Koska
kiinteistöt herättävät intohimoja, niillä on potentiaalia herättää myös paljon iloa.

Vanhan hautausmaan kesäkukat saapuivat istutettaviksi tiistaina 7. kesäkuuta. Kukkia purettiin kuormasta
kello 7.26 lajikkeittain Vanhan hautausmaan kappelin edustalle.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Lounasmusiikki keskiviikkoisin kello 12 Kaupunginkirkossa elokuun loppuun asti.
Tunnin mittainen Lounaskonsertti ke 6.7. ja 3.8. Musiikkihetkiin on
vapaa pääsy, kolehti.

Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0200 77000
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
juha.kurvinen@kotimaa.fi,
040 665 5983
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm
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Taika-Petteri ja Jakke Jääkarhu haastavat pohtimaan
turvallista liikkumista. Lastipyöräkiertue alueseurakunnissa
elokuussa. Katso tarkemmat ajat
tapahtumaliitteestä.
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Äitien ilta to 25.8. kello
17.30–21 Koivuniemen leirikeskuksessa. Sauna, iltapala,
hartaus. Hinta 3 euroa. Ilmoittautuminen 15.8. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.

Lisää toimintaamme tapahtumaliitteessä.

Sanottua
Toivon ja uskon, että yhteis’’
kuntana olemme menossa siihen suuntaan, että tärkein päämäärämme on auttaa toinen toisiamme.”
Jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund
(Kirkon seutu 6/22)

Harvinaisen totta on vanha vii’’
saus siitä, että onnen salaisuus ei
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SIRPA KOIVISTO teksti
JANI LAUKKANEN kuva

ole saada enemmän vaan haluta vähemmän. Kohtuullisuus ja
vastuullisuus elämän valinnoissa
korostavat sitä, mikä arvomaailmassamme on olennaista. Voimme vapain sydämin luopua jostain hyvästä saadaksemme tilalle
jotain vielä parempaa. Nautitaan

Jonna Arola
Päätoimittaja

11. vsk.
ISSN 1798-1255 (painettu)
ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)

Filosofi, onnellisuustutkija Frank Martelan mukaan läheiset
ihmissuhteet ja kyky tehdä hyvää muille ovat keskeinen osa onnellisuutta.

kesän kauneudesta ja muistetaan,
että kohtuullisuus tekee hyvää –
meille ja koko luomakunnalle.”
Hiippakuntadekaani Terhi Kaira (Lehtinen 5/2022)

Olen mieluusti maatilalla. Siel’’
lä näkee, miten kesä kehittyy, ja
näkee työn jäljen heti. Kun kylvää pellot ja ne alkavat pikkuhiljaa kasvaa, näkee, kuinka huolellista työtä on tehnyt. Onnistumisesta tulee hyvä olo.”
Puuppolan tilan isäntä Tommi Mäkinen (Seura 20/22)

Me olemme oppineet otta’’
maan nautintomme nyhtämällä.

Meille riittävät sellaiset asiat kuin
että ei sada. Kesällä väki on ihan
huumassa: jee, ei sada, grilli päälle, nyt vaan nautitaan! Kansakunnan piirteenä semmoinen on ihmeellinen ja arvokas.”
Valokuvaaja Touko Hujanen
(HS 29.5.2022)

Usko ei saa olla elämää yksin’’
kertaistavaa mustaa ja valkoista tai masentavaa harmautta. Uskoon kuuluvat kaikki elämän värit. Elämä on täynnä eri värejä.”
Kirkkoherra Tuomo Törmänen (Kotimaa24 6.6.2022)

Kannessa: Suomalainen on onnellisimmillaan kesällä voi
filosofi Frank Martelan mukaan pitää hyvinkin paikkansa.
Kuva: Jani Laukkanen

Päätoimittaja
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Mitä onnellisuus on?
Onnellisuus tarkoittaa yleisesti myönteistä kokemusta omasta elämästä. Elämä tuntuu hyvältä, ja ihminen kokee enimmäkseen
myönteisiä tunteita.
Mistä onnellisuus kumpuaa?
Läheiset ihmissuhteet ja kyky tehdä hyvää
muille ovat keskeinen osa onnellisuutta.
Tarvitsemme läheisiä ihmissuhteita voidaksemme hyvin. Samaan aikaan haluamme
toteuttaa itseämme, käyttää osaamistamme ja taitojamme ja löytää mielekästä tekemistä arkeen. Kyky elää hetkessä ja olla siinä läsnä on myös tärkeä osa onnellisuutta.
Suomalaiset on listattu maailman
onnellisimmaksi kansaksi.
Allekirjoitatko tämän?
Tutkimuksessa kysytään yleisestä elämäntyytyväisyydestä ja uskoisin, että tämä pitääkin paikkansa. Suomalaisten elämäntyytyväisyys on keskimäärin maailman korkeinta. Se ei välttämättä johdu siitä, että Suomessa olisi enemmän äärimmäisen onnellisia ihmisiä, vaan yhteiskuntajärjestelmämme
pystyy huolehtimaan siitä, että meillä on vähemmän äärimmäisen onnettomia ihmisiä.

ko, että pelkästä unelmoinnista ilman tavoitteiden asettamista on hirveästi hyötyä.
Miten vastoinkäymisiin tulisi suhtautua?
Vastoinkäymiset täytyy hyväksyä osaksi
elämää. Tapahtuneiden asioiden hyväksyminen on hyvä lähtökohta elämän vastoinkäymisiin, mikä ei suinkaan ole helppoa.
Vastoinkäymisten hyväksyminen vaatii jatkuvaa harjoittamista.
Miksi ihmiset etsivät
elämän tarkoitusta?
Ihmisellä on ainutlaatuinen kyky pohtia miksi-kysymyksiä. Miksi
teen näin, mikä toiminnan oikeutus
on? Näiden kysymysten kautta päästään
laajempaan
pohdintaan
elämän tarkoituksesta,
ja siihen, mikä
elämässä on lopulta arvokasta. Sitä on sinänsä tervettä
välillä pohtia.

Voiko onnellisuutta tavoitella?
Voi, mutta liiallinen tavoittelu ei välttämättä ole ihmiselle hyväksi. Tärkeämpää on keskittyä arjen merkityksellisiin hetkiin, jolloin
onni tulee sivutuotteena.

Miten mittaat elämässä
menestymistä?
Mitä enemmän pystyy päivän
aikana tekemään asioita, jotka innostavat ja tuntuvat mielekkäiltä ja
merkityksellisiltä, sitä paremmin elämässä varmasti menee.

Suomalainen on kesällä
onnellisimmillaan?
Näin voi hyvinkin olla. Itse huomaan keväällä auringon alkaessa paistaa kuinka myönteisesti se vaikuttaa mielialaan. Jonkunlainen vaikutus lämpimämmällä säällä on onnellisuuteen, ja kesäloma tuo vaihtelua arkeen.

Mikä on uskonnon suhde elämän
merkityksellisyyteen?
Kokemus siitä, että on osa jotakin suurempaa, osa yhteisöä, antaa monelle suuntaa
elämään ja tuo lohtua erilaisissa elämän
haastavissa hetkissä.

Miksi sanotaan, että onni tulee
pienistä hetkistä?
Paljon elämän ilosta, onnellisuudesta ja
merkityksellisyydestä tulee siitä, että keskitymme arjen pieniin asioihin juuri sillä hetkellä. Joskus keskitymme liikaa pitkän tähtäimen suunnitelmiin, jolloin arki unohtuu.
Miten ihmisen unelmat liittyvät
onnellisuuteen?
Valintojen tekeminen oman tulevaisuuden
eteen on varmasti tärkeää. On hyvä pohtia,
millaista elämää haluaa elää, mutta en us-

Mikä on saanut sinut
näiden aiheiden pariin?
Halu ymmärtää, mistä elämässä on pohjimmiltaan kyse ja miten elämää pitäisi lopulta elää. Näitä kysymyksiä olen pohtinut jo
teini-ikäisestä lähtien. Elämän mysteeri johti opiskelemaan filosofiaa.
Mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi?
Perhe ja työ ovat keskeiset onnellisuuden
lähteet minullekin. Kolmen lapsen isänä
perhe on minulle hyvin merkityksellinen
osa elämää. Lisäksi voin tehdä työtä, jossa
voin toteuttaa itseäni.
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Seurakunnan
kirkoista
lähikirkkoja
Alueseurakunta-termi jää historiaan Jyväskylän seurakunnassa ensi vuoden alussa,
ja seurakuntalaista lähellä olevaa aluetta aletaan kutsua lähikirkkoalueeksi. Alueet muodostuvat pääosin nykyisen
alueseurakuntajaon mukaisesti kirkkojen ympärille. Lähikirkon lisäksi toimintaan voi osallistua missä tahansa Jyväskylän
kirkossa tai seurakunnan toimipisteessä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi alueellisen hallinto- ja toimintaorganisaation mallin äänin 31–
4 toukokuun lopussa. Lähikirkkoalueiden ohella muodostetaan neljä hallintoon ja työnjohtoon painottuvaa aluetta. Alue- ja hallintorakenteen
uudistusten tavoitteena on keventää seurakunnan hallintoa
ja vapauttaa työpanosta toimintaan.
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Mietteitä uruista ja
kirkollisverosta

Korona vähensi
kesähäiden
määrää
SIRPA KOIVISTO teksti
PIXABAY kuva

Mitä seurakunnalta ja kirkolta odotetaan? Pitäisikö jonkin muuttua? Kävimme kesäisellä
kierroksella Jyväskylän keskustassa ja kyselimme seuraavia: Jos olisit päivän kirkkoherrana, mitä
tekisit? Mikä on mielestäsi Jyväskylän seurakunnan tärkein tehtävä? Seurakuntavaalit ovat
syksyllä. Mikä olisi sinulle tärkein vaali-teema eli mikä asia pitäisi nostaa vaaleissa esiin?

JAAKKO HEIKKINEN tekstit PETRI BLOMQVIST kuvat

Keijo Jolkkonen, 70,
Jyväskylä

Pentti Hyvönen, 74,
Jyväskylä

”

”

Jussi Kaulio
valittiin
talousjohtajaksi
Jyväskylän seurakunnan talousjohtajan virkaan valittiin jyväskyläläinen, 51-vuotias kauppatieteiden maisteri Jussi Kaulio.
Hän on aiemmin työskennellyt
muun muassa rahoituksen ja
laskentatoimen opettajana ammattikorkeakoulussa sekä yrittäjänä kiinteistöalalla.

Hallintojohtajaksi
esitetään
Keijo Mattilaa
Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jyväskylän seurakunnan hallintojohtajaksi valitaan
51-vuotias oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Keijo Mattila. Kirkkovaltuusto päättää hallintojohtajan valinnasta 7. syyskuuta.

Tarkastelisin kirkkoa organisaationa,
ja vähentäisin turhia työtehtäviä. Usein
on niin, että isoihin organisaatioihin
tuppaa tulemaan ylimääräisiä ihmisiä.
Seurakunnan kuuluu levittää Jumalan
sanaa. Hyväntekeväisyys ja uskovien yhteyden ylläpito ovat myös tärkeitä tehtäviä. Olen Keijon kanssa samaa mieltä
siitä, että seurakuntalaisia tulee informoida päätöksenteosta enemmän.

Taina Ylänen, 55, Jyväskylä

”

Sakari Sinkonen, 25, Jyväskylä

”
Vera Vertanen, 19, Jyväskylä

”

Kirkkoherrana pääsisin varmasti vaikuttamaan kirkollisveroon, mielestäni sitä tulisi
nostaa. Jyväskylän seurakunnan tärkein tehtävä on ilman muuta muistuttaa jyväskyläläisiä kristinuskosta. Seurakuntavaaleihin en
tässä kohtaa osaa ottaa kantaa, mutta ehdokkailla tulee olla äänestäjiin vetoavia teemoja. Äänestän vaaleissa teemat edellä.

Päivän aikana ehtisin varmasti soittaa urkuja. Jyväskylän seurakunnan kuuluu opettaa ihmisiä kirkollisista asioista ja auttaa apua tarvitsevia. En ole juurikaan seurannut seurakunnan asioita tai vaalikeskustelua, joten on vaikeaa arvioida, mitkä teemat
vaaleissa olisi hyvä nousta esiin.

Jooga
hyväksyttiin
kirjauksen kera
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston antaman vastauksen aloitteeseen, jossa seurakuntaa pyydettiin tarkistamaan, onko Kuokkalan kirkossa harjoitettu hiljaisuuden jooga linjassa seurakunnan strategian kanssa.
Vastauksessa perusteltiin,
kuinka jooga sopii Jyväskylän
seurakunnan toiminnan kokonaisuuteen. Pöytäkirjaan kuitenkin päädyttiin tekemään kirjaus, että ”keskustelussa useissa
puheenvuoroissa kuitenkin kyseenalaistettiin joogan harjoittaminen kirkkotilassa. Toisaalta
useissa puheenvuoroissa puolustettiin joogan asemaa kirkoissa”.

Vaikea sanoa, en kuulu enää kirkkoon,
vaikka uskovainen olenkin yhä. Kaupunginkirkossa me on Pentin kanssa
päästy molemmat ripiltä. Seurakunnan tulee toimia Raamatun mukaan, ja
sen pohjalta täytyy katsoa, mikä se tärkein tehtävä oikein on. Seurakuntavaalien alla on tärkeä kertoa seurakuntalaisille ja äänestäjille, mistä oikein on
kysymys.

Kirkkoherrana päättäisin, että kaikki ihmiset ovat tasavertaisia, myös
nais- ja miespapit. En itse asiassa
tiedä, väännetäänkö asiasta enää,
mutta muistan ajan, kun naispappeus vielä herätti vahvasti keskustelua. Seurakunnan tärkein tehtävä
on antaa ihmisille tukea silloin, kun
he sitä tarvitsevat. Seurakuntavaaleissa äänestäisin ehdokasta, jonka
arvot eivät ole liian kristilliset.

ö?

Sinustako seurakuntavaaliehdokas?
QQ Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on

Timo Tolonen, 54, Rovaniemi

”
Aino Vaattovaara, 24, Jyväskylä

”

En ole ikinä kuulunut kirkkoon, joten jo kirkkoherra on sanana vieras. Ehkä seurakunnan keskeisin tehtävä on auttaa ihmisiä. Kun äänestän
vaaleissa, menen asiat edellä, vaikka tietysti ehdokas merkitsee myös jonkin verran.

Jos olisin päivän kirkkoherrana? Vapauttaisin
köyhät kirkollisverosta, sillä olen itse eronnut
kirkosta sen vuoksi. Voisin liittyä takaisin, jos
kirkollisvero olisi pienempi. Seurakunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat ne perinteiset tapakristittyjen häät, ristiäiset, hautajaiset ja muut.
Seurakunnan tehtävä ei mielestäni ole laittaa
sateenkaarilippua salkoon tai vihkiä nais- ja
miespareja. ”Perinteet kunniaan” olisi minusta hyvä slogan seurakuntavaaleissa.

QQ

QQ
QQ
QQ

Vihkimisten sesonki on ollut jo
pitkään loppukesällä. Heinä–elokuun viikonloput ovat edelleen
suosituimmat ajankohdat kesähäiden järjestämiseen Jyväskylän
seurakunnassa. Vihkikirkkojen
kolmen kärki on niin ikään pysynyt samana. Eniten vihkimisiä on
Kaupunginkirkossa (45), Taulumäen kirkossa (35) ja Kuokkalan
kirkossa (19). Myös juhlapaikoilla vihkiminen on suosittua. Juhlapaikoilla vihitään tänä kesänä lähes kolmekymmentä vihkiparia.
Viitala arvelee, että korona-ai-

Keskusteluapu
päivystää
myös kesällä

Tiesitk
			

parhaillaan käynnissä. Ehdokkaaksi voi
asettua kuka tahansa konfirmoitu
kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta
viimeistään 20.11.2022 ja on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
Ehdolle asetutaan valitsijayhdistysten
kautta tai perustetaan oma. Vaaleissa
mukana olevista valitsijayhdistyksistä ja
edokkaaksi asettumisesta tietoa Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit.
Ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta.
Varsinainen vaalipäivä on 20. marraskuuta ja ennakkoäänestys on 8.–12.11.
Seurakuntavaaleissa valitaan 39 jäsentä
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Koronan vaikutus näkyy Jyväskylän seurakunnan vihkivarausten
määrässä tänäkin kesänä. Vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia on
varattu kesä–elokuulle 133, kun
viime kesänä varauksia oli kaikkiaan 148. Koronapandemian seuraukset näkyivät selkeämmin kesällä 2020, jolloin vihkivarauksia
oli vain 90. Monien parien suunnitelmat kesähäistä peruuntuivat
tai siirtyivät myöhempään ajankohtaan koronarajoitusten takia.
– Mitä ilmeisimmin myös tämän kesän varauksiin koronalla
on jonkin verran ollut vaikutusta.
Tiedän, että jotkut häät on siirretty jo parikin kertaa ja on nyt
tarkoitus pitää. Toisaalta on ilmeisesti niitäkin, jotka ovat vielä
talvella koronarajoitusten aikaan
päättäneet varmuuden vuoksi lykätä häät tältäkin kesällä, kirkkoherra Arto Viitala kertoo.

Anne Lindgren, 45, Jyväskylä

”

Kirkkomusiikin modernisointi olisi asia,
johon vaikuttaisin kirkkoherrana. Ajattelen, että seurakunnan tehtävä on
tuoda ihmisten arkeen sisäistä rauhaa,
tai ainakin yrittää tuoda sitä. Syksyn
seurakuntavaaleissa valittavien päättäjien on syytä miettiä, miten tuoda kirkko lähemmäksi kiireisen nykyihmisen
arkea.

Kirkon keskusteluapu on tänäkin vuonna tavoitettavissa koko
kesän. Voit soittaa, chatata, kirjoittaa nettipäivystäjille tai laittaa kirjeen tulemaan. Palveleva puhelin päivystää joka ilta klo
18−24 numerossa 0400 221 180
ja Palveleva chat päivystää ma−
pe klo 12−20 (juhannuksesta heinäkuun loppuun klo 16−20). Tarkemmat yhteystiedot osoitteessa www.kirkonkeskusteluapua.fi.

Päivystävä pappi
tavattavissa
joka arkipäivä
Jyväskylän seurakunnassa päivystää pappi joka arkipäivä kello 9–15 numerossa 040 535 2328.
Puhelinpalvelun lisäksi päivystävä pappi on tavattavissa Jyväsky-

Korona on siirtänyt monen parin
vihkimisiä.

ka on vaikuttanut pysyvästi juhlakulttuuriimme vierasmäärän
jäädessä aiempaa pienemmäksi.
– On kuitenkin vaikea sanoa,
kuinka usein nimenomaan tämä
vaikuttaa vihkimispaikan valintaan. Saattaa olla myös niin, että
monissa juhlapaikoissa on siviilivihkimisten yleistymisen myötä ja muutenkin ryhdytty tarjoamaan hyvät ja kauniit puitteet
vihkimiselle hääjuhlan ohella. Itsekin olin viime kesänä vihkimässä järven rannalla laiturille rakennetussa vihkikatoksessa.
Niin kirkollisten vihkimisten
kuin seurakunnan jäsenten siviilivihkimisten määrä on laskenut
jyrkästi kymmenessä vuodessa.
– Muutamana viime vuotena määrät ovat kuitenkin olleet
melko tasaisia ja arvelen, että tämä tilanne on jatkumassa lähivuosina, Viitala sanoo.

län seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Vapaudenkatu 47 maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9–15
sekä tiistaisin ja torstaisin klo
9–12. Sepän Kipinässä Kauppakeskus Sepässä päivystävä pappi
on paikalla tiistaisin ja torstaisin
klo 12–15. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Mediasäätiöltä
tukea Raamatun
opiskeluun
Kirkon mediasäätiön suurin tukisumma, 11 000 euroa, myönnettiin käsikirjoitustukena Suomen
Pipliaseuran tuottamalle Johdantokurssille Raamattuun. Tuensaajien joukossa olivat myös ohjaaja Virpi Suutarin dokumentaarinen elokuva Luonnonsuojelijat, Ella Piesalan Erityiset 2, Timo
Korhosen dokumentti Tehtäisiin
vaarattomaksi ja dokumenttifilmi Barn nr 182.
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Miltä
tuoksuu
kesä?
Suopursuilta, jäätelöltä, asfaltilta ja
kanelilampailta, siltä tuoksuu kaupunkimme kesä. Toimittaja Janne
Könönen haisteli.
JANNE KÖNÖNEN teksti
PETRI BLOMQVIST kuvat

Nenällä pitää täällä tosi kiirettä. Ympärillä pyörii oikea tuoksujen sinfoniakonsertti.
Tai peräti hajujen buffet.
Missä oikein olemme? Sitä hajuaisti kysyy
näöltä ja kuulolta.
Grillailun, kahvin ja koivunlehden tunnistaa ensimmäisenä. Sitten ihmisvilinässä tulevat vastaan ainakin tupakka, jäätelö, olut,
hajuvedet ja hiki.
Oikea vastaus on tietenkin Jyväskylän satama, vilkkaana, lämpimänä kesäiltana. Ihmisiä on paljon liikkeellä, joten erilaiset
tuoksut vaihtuvat ja tekevät tilaa toisilleen
vauhdikkaasti.
Kuljemme valokuvaaja Petri Blomqvistin
kanssa eteenpäin. Tunnistan häivähdyksissä myös nurmikon ja kukkien tuoksun sekä
hennon, heleän kesäisen järven. Kokemus
on erikoinen, jopa hieman huvittava. Hajuaisti kun ei meinaa pysyä mukana, vaan jää
näön ja kuulon jälkeen kolmossijalle.

Satama tarjoaa yhden
näkökulman Jyväskylän
kesätuoksuihin.

Vaikka emme aina huomaa kaikkia tuoksuja, on hajuaistin merkitys ihmiselle silti todella tärkeä. Hajut ja tuoksut kun liittyvät
muistoihimme ja tunteisiimme.

Laitetaan hetkeksi silmät kiinni ja herkistellään nenää jossain aivan toisaalla.
Jyväskylä on niin moni-ilmeinen kaupunki, että vilkas satama on vain yksi näkökulma kotikaupungin kesätuoksuihin. Montaa
kilometriä ei tarvitse kaupungin vilinästä irtautua, kun ollaan jo mahtavan suoluonnon
ympäröimänä Laajavuoren takamailla.
Psykoterapeutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulun vanhempi tutkija Katriina Hyvönen kehottaa upean kesäisellä Lammakesuolla keskittymään.
– Luonnon tuoksut ovat todella tärkeä
osa moniaistisuutta, joka mahdollistaa elpymisen kokemukset luonnossa. Luonnossa elpyminen vähentää esimerkiksi stressiä
ja masennuksen oireita, tietää Hyvönen.
JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA uu

Psykoterapeutti Katriina Hyvönen sanoo luonnon tuoksujen olevan tärkeä osa moniaistisuutta.

Lammakesuolla ulkoilevan Esa Selkeen mielestä suon tuoksu on paras ja kotoisin.

Monille kesän suosikkituoksu löytyy metsästä. Puiden, kasvien ja mättäiden haju on huumaava.
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Vesalan riihikirkossa on oma tunnelmansa – ja omat kesäiset tuoksunsa.

Keltinmäen ruusupuistossa kävijä voi tuntea ruusujen tuoksun.

Lampaita kesätöinään hoitavat
Martta Simunaniemi ja Urho
Aijasaho näyttävät, miten
vastakerityn lampaan tuoksun
saa hierottua käsiin.
Auringonpaahteisen tekonurmikentän autonkumin rouheen tuoksu nostaa esiin muistoja.

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA uu

– Muut aistit, kuten näkö ja kuulo, ovat
niin vahvoja, että ne vievät usein tilan hajuaistilta. Mutta sen kautta tulevat monet
kaikkein vahvimmista muistoistamme.

Suopursujen tuok”su huumaa
vienossa
kesätuulessa. Sitten
hajuaisti poimii kosteuden, jopa hieman
järvellisen tuoksun.
Janne Könönen

Lammakesuon pitkospuilla tulee vastaan
lähistöllä asuva Esa Selkee.
– Lapsuuden tuoksujen keskellä ja velipojan kanssa tehdyillä pitkoksilla lenkillä, huikkaa Selkee kyselyihin onnellisen oloisena.

Viekäämme nenämme seuraavaksi metsään. Sehän on monille suomalaisille tuttu
pakopaikka pahasta maailmasta.
Palokan Pappilanvuorella upea metsäntuoksu vain voimistuu, kun vettä alkaa tiputella taivaalta. Monille tämä on varmasti kesän suosikkituoksu. Puiden, kasvien ja
mättäiden haju on huumaava.
Vaikka eihän edes metsäkokemus ole välttämättä kaikille sama. Joillekin, vaikkapa ulkomaalaiselle kesäturistille, jolta metsäkokemukset puuttuvat, se voi ensimmäisillä kerroilla olla uhkaava, jopa pelottava paikka.
Hyvösen mukaan tutkimukset osoittavatkin, että elpymistä ei tapahdu, mikäli
vaarantunne on paikassa läsnä.
– Jos tuoksu viestii oudosta ja vaarasta,
mielemme ei rentoudu sellaista kokiessa.
– On siis tärkeä etsiä itselle sellaisia paikkoja, joissa voi kokea lumoutumisen ja elpymisen kokemuksia.
Toisille kesään kuuluu ruusuntuoksu. Keltinmäen ruusupuistossa hallitsee ihmisen
muokkaama ja samalla luonnontuoksujen

maailma. Ruusujen lähihaistelun kanssa on
oltava tarkkana, ettei tule yhteentörmäyksiä satojen surisevien mehiläisten kanssa.
Vaikka monille ruusut tuovat lämpimiä
muistoja vaikkapa valmistumisjuhlista, koen
Ruusupuistossa vähän yllättävääkin vierautta.
Pohdin, johtuuko vieraudentunne siitä,
että yksinomaan positiiviset kokemukset ja
muistot ehkä puuttuvat. Ehkä ruusuista tulevat mieleen myös ne perhejuhlat, joissa ei
ollut aina niin mukava olla. Oli joskus eripuraa, teennäisyyttä ja kireää tunnelmaakin,
kaiken ilon ja kiitoksen keskellä.

tärkeää hakeu”tuaOn
niihin paikkoihin,
joissa voi elpyä ja
kokea myös hajuaistin kautta saavansa
voimia arkeensa.
Katriina Hyvönen

Katriina Hyvönen sanoo, että tarvitsemme hajujen ja tuoksujen avulla myös surun
ja jopa vihan tunteiden käsittelyä.
– On hyvä löytää itselle sopivia paikkoja,
joissa saa luvallisesti kokea surullisuutta tai

olla vihainen. Luonnosta voi löytää voimavaroja myös häiritsevien ja epämiellyttävien
kokemusten kohtaamiseen.

Läheltä ruusupuistoa löytyy itselleni kotoisampi haju tai pikemminkin löyhkä.
Jyväskylän Komeettojen auringonpaahteinen tekonurmikenttä haisee autonkumin rouheelta. Terveellisimmästä päästä
hajuja se ei varmasti ole, mutta tuo mieleen
omat pelikokemukset, kesäiset futikset kavereiden kanssa.
Luonnonnurmen tuoksu jalkapallokentällä on Suomessa katoavaa kansanperinnettä.
Mutta minä koen jopa tämän kumirouheen hajun nostalgisena. Neniemme
yksilöllisyydestä kertoo paljon se, että jopa vanha autonkumi voi tuoda positiivisia
muistoja pintaan.
Miltä tuoksuvat kesä ja rakkaus?
Vesalan riihikirkkoon astuessa voin helposti palauttaa mieleeni erään toukokuisen
päivän noin 11 vuotta sitten. Herkistelen silmiä ja nenää paikassa, jossa menin naimisiin.
Onnentunteen jälkeen huomaan, että tuoksuuhan riihikirkossa toki muukin
kuin oma onneni. Riihen haju tuo mieleen
myös raskaan aherruksen, kovan työn leivän
eteen. Monta vuosikymmentä sitten tässä
paikassa kuivatettiin ja puitiin suurella vaivalla pellosta saatua viljaa.
Koen hieman kostean, imelähkön ja savuisen riihentuoksun jopa vähän hengelli-

sestikin. Armon paikassa tuoksuu työn mukana myös ankarilta oloilta, ikään kuin lailta, hyvien töiden puskemiselta eteenpäin.
Mutta riihikirkon alttaritauluna on armon
maisema, sininen järvi ja vihreä koivikko.
Hajuaisti pääsee tuohon symboliikkaan mukaan, kun riihikirkon ovet avataan.
Ulkona tuoksuu täydelle armolle, kesälle.

Aapo on tilan isäntä neljännessä polvessa. Maalla kasvanut muistelee hymyssä suin
sitä, miten maatilan tuoksuista kommentoivat jo lapsena koulukaverit.
– Varsinkin yläaste- ja lukioaikana luokkakaverit huomasivat kyllä, milloin meillä
oli ollut lietteenlevitysaika. Myös opettajat
muistuttelivat asiasta, Aijasaho nauraa.

Kanelintuoksuinen
”karitsan
turkin haju

Aijasahon tilalla oli Aapon nuoruudessa
enemmänkin perinnetuoksuja. Viimeiset
asukkaat, parhaimmillaan noin 900, poistuivat sikalasta viitisentoista vuotta sitten. Navetan puolellakaan ei tuoksu enää lehmänlanta.
Tila on keskittynyt vuosien saatossa peltoviljelyyn ja tilojen tarjoamiseen taiteelle.
Mutta ehtaa eläimentuoksua löytyy yhä.
– Kanelintuoksuinen karitsan turkin haju
ja puhtaan villan tuoksu, se on kesässä parasta ja ihanan rauhoittavaa! huikkaa Eveliina Aijasaho ja kehottaa tulemaan lähemmäs lampaita.
Pässi Taavetti ja uuhet, Tuku, Taku ja Töpö
tulevat moikkaamaan kotipilttuunsa ovella.
Lampaita kesätöinään hoitavat Martta Simunaniemi ja Urho Aijasaho näyttävät,
miten vastakerityn lampaan tuoksun saa
hierottua käsiin.
Haju on todellakin rauhoittava ja säilyy
kädessä muistona iltaan saakka.

ja puhtaan villan
tuoksu, se on kesässä
parasta ja ihanan
rauhoittavaa!
Eveliina Aljasaho

Viedään nenät kohti viimeistä kohdetta.
Matkalla sinne ei voi olla haistamatta yhtä vahvaa kesähajua. Vaajakosken kiertoliittymän kohdalla asfaltoidaan. Kesätöissään
pikeä haistelleelle asfaltistakin nousee varmaan vaikka millaisia muistoja ja tunteita.
Mutta sikala, navetta ja lannantuoksu
pelloilla ovat sen sijaan osa perinteisempää
suomalaista kokemusmaailmaa.
Saavumme Oravasaareen, Aapo ja Eveliina Aijasahon maalaistalon pihapiiriin.

Vaikka maalaistalon tuoksu on Aijasahoille tuttu ja turvallinen, pelkästään positiivisia muistikuvia se ei heille tuo.

– Tuoksut tuovat mieleen myös kovan
työn. Kun täällä oli vielä lehmiä ja sikoja,
vuodenkierrossa ei ollut liikaa lepoa, Aapo
Aijasaho pohtii.
Eveliina Aijasaho kertoo suosikikseen juuri lampaiden hajun. Aaponkaan ei tarvitse
kauaa miettiä, mikä on hänen suosikkinsa
kotitilan tuoksuista.
– Kyllä se on tuoreen, muokatun pellon
tuoksu.
Pariskunnan kesä tuoksuu myös peltojen
takana siintävältä Leppävedeltä.
– Kesä on sitä, kun haistaa kalan, järven ja
puulla lämmitetyn rantasaunan savun, Aapo
herkistelee.
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Otan Hyvösen neuvosta vaarin ja olen pitkän aikaa silmät kiinni. Suopursujen tuoksu
huumaa vienossa kesätuulessa. Sitten hajuaisti poimii kosteuden, jopa hieman järvellisen tuoksun.
Ymmärrän, miksi tutkijat puhuvat haju-

Katriina Hyvönen painottaa, että tuoksuihin liittyvät tunnekokemukset ovat hyvin yksilöllisiä.
– Jonkun mielestä jokin tuoksu on kotoinen ja turvallinen, toisille taas epämiellyttävä tai jopa pelottava, hän sanoo.
– Esimerkiksi savunhaju voi toisille olla
kodinomainen tuoksu tai muistuttaa metsäretkistä. Toisille se taas voi tuoda mielikuvan tulipalovaarasta.
Hyvönen muistuttaa, ettei ole yhtä oikeaa
tapaa kokea hajuja.
– Joku tuoksu tuo mieleen hyviä, iloisia
muistoja, toinen taas surua. On tärkeää hakeutua niihin paikkoihin, joissa voi elpyä ja
kokea myös hajuaistin kautta saavansa voimia arkeensa.

Pyydän Selkeetä valitsemaan, mikä olisi
hänen mielituoksunsa näistä kolmesta: järvi, metsä vaiko suo?
– Kyllähän se on tämä suo. Paras ja kotoisin tuoksu mitä tiedän, vastaa Selkee hetkeäkään epäröimättä.
Kodin ja lähiseudun tuttujen paikkojen
merkitys ihmiselle tulee nopeasti selväksi.

RÖ

Se, miksi tuoksut jättävät aivoihimme
vahvan muistijäljen, on todettu tutkimuksissa. Kun muiden aistien viestit matkustavat monimutkaista reittiä aivokuorelle, hajut matkaavat paljon nopeammin suoraan
syvälle aivoihin.

aistin ja muistin likeisestä yhteydestä. Suon
tuoksu tuo nimittäin yhtäkkiä mieleeni yhden lapsuuden kokemuksen. Isän kesätyöt
soilla, kun olin lapsi. Kun isä tuli kotiin, kotona tuoksui suopursuilta.
Hajuilla ja tuoksuilla onkin voimakas rooli paitsi muisti-, myös tunnekokemuksissamme. Hajut ja tuoksut vievät meidät suoraan lapsuuteen, kuten minullekin Lammakesuolla kävi.

Aapo Aijasaho sanoo, että maatalossa on omat tuoksunsa.

Janne Könönen
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Jyväskylän Hautauspalvelu Oy
Hoidamme ja autamme kaikissa
hautajaisjärjestelyissä:
• Arkut ja uurnat • Hautajaiskukat
• Kuljetukset • Hautakivet
• Muistotilaisuudet
Voionmaankatu 28, 40700 Jyväskylä | 0400 228 953

www.jklhautauspalvelu.fi

Seppälän Citymarket

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

Kukitamme
Elämäsi
Juhlat!

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi
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Varaa mainospaikkasi
paikalliseen
Henki&elämä -lehteen!

Anne-nukella voi opetella ennen
tositoimia. Ensiapupäivystäjä Sari
Kivelän taidot testataan vuosittain.

Mediamyynti:

”Tärkeintä on pysyä rauhallisena”

&
i
k
n
e
H

Ensiaputaidot saattavat tulla tarpeen yllättävissä tilanteissa, ja 112-sovellus puhelimessa
auttaa kutsumaan avun perille.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Viimein saapui suloinen suvi. Auringon lämpö ja lempeät tuulet houkuttelevat kesäihmiset rannoille,
vesille, metsiin ja nuotioiden äärelle.
– Lyhyestä kesästä kannattaa
nauttia, mutta turvallisesti, muistuttaa Suomen Punaisen ristin Jyväskylän osaston ensiapupäivystäjä Sari Kivelä.
Hän suosittelee sujauttamaan
uimareppuun tai piknik-koriin
myös pienen ensiapupakkauksen.
Rantakallioilla tai hiekan joukossa
saattaa piillä lasinsiruja tai teräviä
kiviä, hyönteiset voivat pistää tai
punkki puraista. Varautunut pääsee tilanteista helpommalla.

Defibrillaattoria eli sydäniskuria
kannattaa hyödyntää, jos sellainen
löytyy. Laite opastaa käyttäjäänsä
koko prosessin ajan.

Kesäiseen kotiapteekkiin mahtuu jo enemmän valikoimaa. Sinne kannattaa varata särky- ja kuumelääkettä eri-ikäisille perheenjäsenille ja myös tutustua niiden annosteluohjeisiin. Antihistamiinitabletit lievittävät allergiaoireita ja
hydrokortisonivoide tuo helpotusta ärtyneisiin hyönteisenpuremiin
sekä estää haavojen tulehtumista.
– Pakkauksiin on merkitty myös
parasta ennen päivämäärät, Kivelä
vinkkaa.
Kotiapteekin perustarvikkeisiin
kuuluvat lisäksi kuumemittari, ripulilääke, kyypakkaus ja kertakäyttöinen kylmäpakkaus turvotusta
laskemaan ja kipua vähentämään,
mutta saman asian ajaa vaikkapa vihannespussi pakasteesta kankaaseen käärittynä. Pinsetit tulevat tarpeeseen, kun pitää irrottaa
punkki, lasinsiru tai tikku ihosta.
Haavat voi puhdistaa puhtaalla
vedellä ja käyttää haavanpuhdistusainetta. Pienien haavojen suojaksi riittää laastari, joita voi hankkia eri tarpeisiin ja monen kokoisia. Steriilit haavasidokset, sideharsorullat ja kiinnityslaastari toimivat isompien haavojen ensiapuun.
Viisas auringonpalvoja valitsee riittävät suojakertoimet iholleen ja suojaa päänsä paisteelta, ja
kun vilvoittelun aika tulee, pienten ja isompien vesileikit ja uima-

retket saisi mitoittaa uimataidon
mukaan. Kivelä kannustaa pitämään silmät auki etenkin vierailla
rannoille.
– Tuntemattomilla vesillä ei pidä sukellella suin päin. Koskaan ei
tiedä, mitä pinnan alta löytyy, ja
ranta voi syventyä äkkiarvaamatta. Kannattaa myös uida rannan
suuntaisesti eikä mielellään yksin.
Vesille lähdetään turvallisesti,
kun puetaan pelastusliivi päälle ja
ollaan selvin päin.
Kun jotain sattuu, apu on yhtä
lähellä kuin toinen ihminen. Näin
on kaikissa haavereissa ja äkillisissä
sairaustapauksissa.
– Jokaisella on velvollisuus auttaa, ohi ei saa mennä, Kivelä muistuttaa.

hankkia ensiaputaidot ja pitää niitä yllä, koska osaamista voi joutua
käyttämään yllättäen kuka vaan.
Aina kannattaa myös pyytää muita ensiaputaitoisia apuun.
– Tosi paikassa on tärkeintä pysyä rauhallisena. Moni pystyy siihen, kun tietää, miten tärkeää apu
tilanteessa on.
Myös puhelinsovellukset auttavat. Punaisen Ristin oma sovellus
sisältää havainnollisia ensiapuoh-

jeita onnettomuuksien, tapaturmien ja sairauskohtauksien varalle.
– Suosittelen ehdottomasti lataamaan puhelimeen ainakin
112-sovelluksen, koska sen avulla voi suoraan soittaa hätänumeroon, päivystäjä pystyy paikantamaan sijainnin ja apu saadaan nopeasti paikalle, hän kannustaa.
Paikannus auttaa löytämään
myös vaikkapa marjametsään eksyneen.

ö?

Tiesitk
			

Elvytä oikein – aikuisen elvyttäminen
QQ Jos henkilö menettää tajuntansa tai löydät hänet maasta

makaamasta, herättele. Puhuttele ja ravistele.

Jokaisella
”on velvollisuus
auttaa.

QQ Soita 112, jos autettava ei herää.

MISSIO
2022
TULEE
OLETKO VALMIS?
Valtakunnallinen
mediakampanja
19.9. – 16.10.2022

QQ Aseta puhelin kaiuttimelle ja kuuntele hätäkeskuspäivystäjän ohjeita.

Yhteistyössä eri kirkko-

QQ Käännä autettava selälleen. Avaa hengitystiet ojentamalla pää ja

kuntien, herätysliikkeiden,

QQ

Sairauskohtaus voi johtua monesta syystä. Kyseessä voi olla sydämen tai aivojen toimintahäiriö,
epilepsiakohtaus tai esimerkiksi
sokeritautiin liittyvää.
– Kun saavut ensimmäisenä paikalle, soita 112 ja seuraa hätäkeskuksen ohjeita. Älä jätä avun tarvitsijaa yksin ja ohjaa apu paikalle.
Kivelän mielestä jokaisen tulisi

Juha Kurvinen
040 665 5983
juha.kurvinen@kotimaa.fi

QQ
QQ

QQ
QQ

tunnustelee ilmavirtaa kämmenselällä.
Jos autettava ei hengitä, aloita paineluelvytys painelemalla kaksin
käsin 30 kertaa rintalastan keskeltä.
Jos toinen auttaja pystyy noutamaan sydäniskurin, hakekaa se ja
laittakaa iskuri päälle ja toimikaa sen antamien ohjeiden mukaan.
Puhalluselvytys tehdään puhaltamalla kaksi kertaa autettavaa
suuhun niin, että rintakehä nousee. Paineluelvytys on tärkeämpää
kuin puhallukset.
Elvytyksen rytmi on 30 painallusta ja kaksi puhallusta.
Tärkeintä on tarttua toimeen rohkeasti. Hätäkeskuspäivystäjä on
tukenasi.

MIESTEN
ILTA 2022

PE 2.9., avaus klo 18
Petäjäveden kirkko
TURVAA JA TOIVOA
Puhujina ulkopoliittisen instituutin
johtaja, Petäjävedeltä kotoisin oleva
Mika Aaltola, taidetta Petäjäveden
kirkkoon maalannut kirkkotaiteilija
Samuli Heimonen sekä Lapuan
hiippakunnan piispa Matti
Salomäki.
Musiikissa kanttori Jukka Kulju, solistinaan Hannu Haahtela. Kolehti Kirkon
Ulkomaanavulle Ukrainan hyväksi.

Tarjoilu alkaa kello 16.30.
Vapaa pääsy.
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.

hengessä!
ssä
Uutisia hyvä

Järj. maakunnan
seurakunnat

Lähde mukaan ja
haasta ystäväsi!
OLETKO SINÄ

yksi kristityistä, joka voisi
mahdollistaa suomalaisten
tavoittamisen evankeliumilla?
Lahjoita sinulle sopiva summa ja
haasta ystäväsikin mukaan!
Missio muodostuu seuraavista:
• Laaja medianäkyvyys
• Henkilökohtaiset kohtaamiset
• Seurakuntien tapahtumat
• Diakonia

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.
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Kuka minä olen?

JUKKA
LEPPILAMPI

NAINEN ROOLIEN
PYÖRTEISSÄ

TERVETULOA
TIEKIRKKOIHIN!
Pysähdy kesän reissuilla Tiekirkoissa.
Korpilahden kirkko 13.6. – 12.8.2022
MA–PE KLO 11–18, SU 14–18 Kirkonmäentie 1
Kaupunginkirkko 13.6. – 12.8.2022
MA–PE KLO 11–18 Kirkkopuisto
Kuokkalan kirkko 20.6. – 12.8.2022
MA–PE KLO 11–18 Syöttäjänkatu 4

Keskusteluryhmä
naisille Palokan kirkolla
15.9. alkaen. Ryhmä
kokoontuu syksyllä
torstaisin klo 18 kahdeksan kertaa erilaisin
keskusteluteemoin.

SU 24.7. | Klo 18.00
Jyväskylä, Lehtisaari

Kahvitarjoilu, keskustelua
illan teemasta ja pieni
rukoushetki.
Ilm. 9.9. mennessä
pastori Ulla Palolalle
puh. 040 5278111

Joka MA klo 16–20 Kilpisenkatu 4, Perheasiain neuvottelukeskus

16–29-vuotiaille

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

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.

Vauvaryhmiin,
kirkkomuskareihin
ja päiväkerhoihin
ilmoittautuminen
käynnissä nyt
nettisivuillamme!

jyvaskylanseurakunta.fi/lapsiperheille
tta
Noste eseen
suhte

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

Seuraavien määräajaksi luovutettujen hautojen hautaoikeus on
päättynyt 31.12.2021. Hautojen hautaoikeuden haltijoita ei ole
tavoitettu kirjeitse.

Seuraavat määräajaksi luovutetut haudat ovat palautuneet
seurakunnan hallintaan. Hautaoikeus on päättynyt 31.12.2020,
eikä hautapaikkoja ole lunastettu uudelleen. Haudoilla olevat
muistomerkit siirtyvät seurakunnalle vastikkeetta, mikäli
hautaoikeuden haltija ei vie niitä pois 6 kuukauden kuluessa
(Hautaustoimilaki, 5. luku, 14 §, 3 momentti.

VANHA HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
02
06
40
05
03
38
05
04
21
08
04
42
08
05
01,30
08
07
46
09
02
28,29
09
03
03
12
21
44
12
26
09, 17, 19, 27
12
28
02, 08
13
03
26, 28, 45
14
09
08, 09, 14, 18, 19, 20,
		22
14
10
09
14
11
01, 18
27
05
04
27
10
01
29
03
33, 38
29
04
01
31
02
07, 70

VANHA HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
06
01
23, 50
08
06
23
12
25
42
12
26
57
12
30
45
14
05
10
14
10
08
18
00
01
27
04
07
29
03
26
31
00
05

Sateen sattuessa
konsertti Silmussa
(seuraa Lehtisaaren somea)

Kaikki Tiekirkot ympäri Suomen löydät osoitteesta Tiekirkot.fi

Lyhytterapia

ILMOITUS HAUTAOIKEUDEN PÄÄTTYMISESTÄ

SUHTEELLISEN
KIVAA!

PARISUHDEVIIKONLOPPU
KOIVUNIEMEN
LEIRIKESKUKSESSA
9.–11.9.2022

Lisätiedot ja ilm.
8.7. mennessä:
Anne S. 0503800583
tai anne.savolin@evl.fi

Leirin hinta 80e/pariskunta.

MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
09
07
03, 04, 07, 10, 13, 28,
		
38, 44, 52, 55, 57, 63,
		
70, 76, 78, 86, 87
10
02
09
10
09
49, 50, 51, 53, 59, 60,
		61, 84
11
01
16, 28, 33
11
05
210
11
09
484, 516
12
01
14, 15
12
05
13
12
06
37
12
10
13, 43, 49, 50
13
07
76
13
08
83
13
11
05, 56, 62, 63, 73
13
12
35
13
40
38
15
03
33
31
01
08, 033
31
04
13
31
05
15
34
05
25
35
03
19, 21, 22
35
04
04, 10, 13, 15
35
05
04, 09, 10
35
06
01, 03, 05, 07
35
07
01, 02, 05
38
01
17
38
08
17
39
01
25, 27, 28, 29
42
02
10, 12
42
03
05, 08, 15, 16
42
04
17, 18, 22
42
07
06

LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
14
C
16, 23, 45
14
E
26
15
B
56
15
F
17		
17
O
70
18d
C
20
18d
E
06, 15, 19, 25
19a
A
30
19b
G
04
19c
D
05
19d
E
12
1b
I
21
21
A
01, 03, 19
21
C
02, 07, 08
21
E
03, 04, 05, 08, 15, 18,
		
19, 20, 22, 25
21
F
01, 02, 03, 08, 13, 15,
		19
21
G
01, 03, 07, 08, 10, 11,
		12, 13
22
F
07
2a
D
14
2a
E
23
2a
I
23, 46
4
C
02
4
L
32
7
C
06, 33
7
E
05
7
G
24, 31
7
I
31, 42
7
K
36
8
E
31 ,42
8
F
21
9
D
18
9
E
36
SÄYNÄTSALON HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
01
02
1259
02
11
0420, 0422, 0429,
		
0431, 0433, 0434,
		
0440, 0444, 0445
02
12
0470
03
04
0764
04
07
2099, 2114, 2119
04
08
2181
TIKKAKOSKEN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
01
04
11
02
11
05

MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
08
06
065
09
07
31, 41, 50, 51, 54, 56,
		83
09
08
73
10
10
20
11
02
70
11
05
233
11
06
264
11
11
652
12
01
01, 08
13
03
31
13
04
08
13
05
39
13
06
38, 47
13
09
03
13
11
92
13
12
31, 40, 44, 55, 57, 61,
		
62, 77, 78, 92
13
40
82
31
03
14, 19
31
04
07, 08
34
02
03
35
01
01, 09
35
02
04, 09, 10
35
03
02
35
05
01
38
01
07
39
01
22, 23
39
02
19, 21, 24, 25, 30
39
03
17, 27
39
06
23, 24, 25
39
08
12
39
10
09
42
05
15, 24, 25, 27
42
06
11, 33, 36
42
07
32, 36

LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
10
I
16
10
L
08
12
K
15
13
E
06
13
F
06
13
H
25
13
K
17
14
B
09
14
C
24
14
O
33
15
F
20, 21, 30
17
K
60
17
L
68
18d
C
08
18d
F
03, 12
18d
G
15, 18, 25, 27
18d
H
11, 12, 14, 15, 24
18d
J
22
18d
K
17, 24
19c
B
04, 07, 08
19c
C
12
19d
C
11, 15
19d
D
07
19d
F
02, 03, 08, 09
19d
G
03, 05, 06
1a
K
10
1b
O
27
24
T
03
2a
E
17
2a
G
23
2a
O
35, 36
3
A
20, 22
3
O
13
4
K
16
4
Y
29
7
A
04, 13, 33, 35
7
C
04
7
H
06
7
L
12
9
C
36
9
D
40
SÄYNÄTSALON HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
02
12
0453, 0455, 0458,
		0460, 0465
02
13
0504, 0518
TIKKAKOSKEN HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
09
11
03

Lisätietoja saa Jyväskylän
seurakunnan Hautauspalveluttoimistosta, p. 040 162 3982 tai
jklsrk.hautauspalvelut.fi.

14

Sana sinulle

15

”Risti tuo turvaa”

Hengissä

Luuk. 15:1–10
Oman elämäni hengellisessä murroskohdassa, parikymmentä vuotta sitten,
kävin usein eräässä kristillisessä seurakunnassa. Menin tilaisuuksiin yksin ja
lähdin pois yksin. Joka kerta rukoukseni oli, että joku tulisi viereeni. En ollut niin rohkea, että olisin mennyt muiden joukkoon, mutta toivoin, että joku
näkisi minut.
Rukousvastaukseni silloin oli iäkäs nainen. Muistan, kuinka hän tuli viereeni istumaan ensimmäisen kerran. Tilaa
olisi ollut muuallakin, tuttujakin hänellä siellä näytti olevan. Ja silti hän kysyi,
saako istua viereeni. Vaihdoimme vain
muutaman sanan. Mutta tuo vierelle tuleminen oli minulle taivaallinen kosketus, tärkein ”saarna”.
Tuon syksyn kävin tilaisuuksissa säännöllisesti ja joka kerta hän tuli istumaan
viereeni. Jouluksi hän oli tehnyt minulle lapaset, jotka ovat minulla tallessa
vieläkin. Sitten elämä vei minut toiselle
paikkakunnalle.
Pyhän evankeliumin äärellä mietin tuota naista. Hän oli Jumalan käytössä. Minulle hän oli silloin evankeliumin tuoja.
Tulin nähdyksi, löydetyksi. Oli joku, joka halusi tulla viereeni.
Syyllisyys, huonommuuden tunne tai
pelot saavat meidät joskus jäämään varjoon. Saatamme kokea itsemme niin
kurjiksi, että ajattelemme Jumalankin
luovuttaneen meidän suhteemme. Mutta Hän ei luovuta.
Jumala näkee yksinäiset, eksyneet, syrjässä tai muilta piilossa olevat. Hän näkee monenlaisten taakkojen alla olevat, erilaisiin kahleisiin sidotut. Meidät – väärintehneet ja armahdusta tarvitsevat. Hän etsii meidät ja kysyy, saako tulla viereemme. Hän ei odota meitä
jossakin reippaiden ja rohkeiden luona,
vaan tulee sinne, missä me olemme.
Siksi voimme pyytää: etsi minut, Jumala. Emme jää vastausta vaille. Jumala etsii meidät ja kun tunnustamme
syntimme, Hän ei syytä, vaan antaa anteeksi.

Kirsi Männistö
Kirjoittaja on Tainionvirran
seurakunnan diakoniatyöntekijä

Rippiristi on toivottu lahja vuosikymmenestä toiseen. Mopon sijaan
halutaan nykyään rahaa.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Matt. 5:20–30
Jeesus sanoi:
”Minä sanon teille: ellette te
noudata Jumalan tahtoa paljon
paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Teille on opetettu tämä isille annettu
käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on
ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä
sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan
veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion.
Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut
Suuren neuvoston tuomion, ja
se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on
ansainnut helvetin tulen.
Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin
sinua vastaan, niin jätä lahjasi
alttarin eteen ja käy ensin
sopimassa veljesi kanssa.
Mene sitten vasta antamaan lahjasi.
Tarjoa vastapuolellesi sovintoa
jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan
matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa
luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko
minua: sieltä sinä et pääse, ennen kuin
olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa
myöten.
Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee
aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa

Rippikoululainen Vilma Kuusraisen on helppo nimetä tärkein
rippilahjansa.
– Olen odottanut pienestä asti, että saan laittaa ristin kaulaani ja voin pitää sitä aina. Risti tuo
turvaa tässä sydämen lähellä, hän
pohtii.
Myös Kuusraisen riparikaverit
Iida Käyhkö ja Sofia Lehtoranta
toivovat lahjaksi rippiristiä. Risti
on perinne, josta halutaan pitää
kiinni. Se on lahja joko perheeltä
tai kummeilta.
Lehtorannan perheessä rippiristin olisi halunnut ostaa useampikin läheinen. Lopulta Lehtoranta osti ristin itse.
– Risti on minulle tosi tärkeä.
Se muistuttaa minua mummista
ja muista läheisistä ihmisistä, hän
sanoo.
NINA HUISMAN

himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt
aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä
pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että
koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos
oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se
poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi,
että menetät vain yhden jäsenen, kuin että

koko ruumiisi joutuu helvettiin.”

Tärkeintä ei ole tuomaroida, vaan rakastaa
Eikö Älä tapa -käsky ole paljon
painavampi kuin hölmöksi haukkuminen? Tai Aviorikos suurempi synti kuin
himokas katse?
Voiko syntejä laittaa suuremmuusjärjestykseen? Jos synti on poispäin Jumalasta
kääntymistä, ei sillä ole väliä, tekeekö sen
suurieleisesti vai ikään kuin hivuttamalla.
Elämän suunta on joka tapauksessa muuttunut. En usko, että Jeesus puheillaan tahtoo tehdä meistä mauttomia ja hajuttomia
joo-joo-miehiä/-naisia (nimittihän Jeesuskin Herodesta ketuksi (Lk.13:31–34) ja fariseuksia valkeiksi kalkituiksi haudoiksi,
jotka ovat sisältä täynnä löyhkäävää roskaa (Mtt.23:22)), mutta varoittaa, ettemme suhtautuisi toisiimme armottomasti.
Jeesuksen kiellon voidaan ymmärtää
myös suojelevan naista miesten esineellistäviltä katseilta ja asenteilta. Hän itse salli myös naisten kuulua seuraajiinsa miesten tavoin (Mtt.27:55, Lk.8:3, Mrk.15:41),
mikä ei kyseisenä aikakautena ollut itsestäänselvyys.
Voisi siis ajatella, että hän loi samalla ilmapiirin, jossa sai olla rauhassa omana itsenään, ei toisen katseen määriteltävänä tai himon kohteena. Näin Jeesus voidaan nähdä metoo-kampanjan varsinaisena alkuunpanijana jo parisen tuhatta vuotta sitten.

Kuka oikeasti pystyy toimimaan
näiden lakien mukaan?
Ihmissuhteet ja elämä on sotkuista. Olemme monella tavalla rikkoutuneita ihmisiä, ja jossain vaiheessa yleensä huomaamme Paavalin tavoin, että harvemmin onnistumme elämään kuten haluaisimme
(Rm.7:14–25). Kun jossain kohtaa lipsahtaa sivuun, voi aina palata takaisin tielle.
Jumala kutsuu meitä iloon, rohkeuteen ja
luottamukseen, ei pelkoon tai ahdistukseen. Reformaattorit (muun muassa Luther) tulkitsivat näiden vaatimusten tehtävänä olevan ennen kaikkea synnin paljastamisen. Näin ollen kukaan ei kykene hurskastelemaan Jumalan edessä, jos
jo aikomukset ja ajatuksetkin ovat syntiä.
Toisaalta Jeesus suhtautuu vakavasti näihin lakeihin ja kehottaa luopumaan asioista (jopa eri ruumiinosista), jotka vievät
meitä vahingoittaviin ratkaisuihin tai toimintatapoihin elämässämme. Itse en ole
vielä tavannut ketään, joka olisi täyttänyt
nämä lait. Armo on tarpeen tässäkin.
Kristityn on noudatettava rakkauden
lakia. Mitä tämä tarkoittaa?
Se merkitsee itsensä ja toisen näkemistä
Jumalan armahtavin silmin. Tästä nousee
rakkauden asenne kaikkea elävää kohtaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorin Jouko Porkan mukaan rippiristin hankkiminen on
perinne, joka ulottuu ainakin
1960-luvulle asti.
– Samalla kun on vaurastuttu,
on ollut mahdollisuus ostaa lahjaksi esimerkiksi koruja. Ristillä on
rippikoululaisille monitasoinen
merkitys, Porkka sanoo.
– Se on muisto rippikoulusta,
joka on valtaosalle nuorista valtavan merkittävä elämänvaihe,
mutta se on myös suojan ja turvan symboli. Rippikoulussa opitaan, että risti on voiton merkki.
Rippiristin suosio on säilynyt, mutta muuten rippilahjojen
luonne on vuosikymmenien aikana muuttunut.
Nuorten rippikoulukokemuksia tutkineen Porkan mukaan vielä pari vuosikymmentä sitten toiveena saattoi olla mopo tai kän-

nykkä, nyt lahjaksi halutaan usein
rahaa. Monet nuoret toivovat rahaa jo eettisistä syistä. Tarpeettoman tavaran sijasta on mahdollista hankkia juuri sitä, mitä tarvitsee.

Rippikoulun alussa ulkoiset seikat, kuten hienot juhlat ja lahjat,
kaverit ja hauskuus, korostuvat,
mutta rippikoulun lopussa niiden
merkitys on Porkan mukaan vähäisempi.
– Paljon tärkeämmäksi tuleekin kokemus siitä, että saa pohtia
elämän suuria kysymyksiä, omaa
suhdetta uskoon, Jumalaan ja
kirkkoon sekä kaikkea sitä, mikä
on hyvää omassa elämässä, hän
sanoo.
– Rippikoulu yllättää positiivisesti.
Ripille pääsyä on juhlittu monen vuosikymmenen ajan. Se on
ollut tärkeä elämänkaaren juhla.
Menneinä vuosikymmeninä rippikoulun käyminen oli myös askel
aikuisuuteen, mikä toi enemmän
oikeuksia nuoren elämään.
Enää rippikoulu ei Porkan mukaan kuitenkaan ole samanlainen

käännekohta elämässä kuin ennen. Konfirmaatio on silti säilyttänyt merkittävän asemansa juhlaperinteissä, ja suvun mukaan kutsuminen on selvästi kasvanut.
Myös Kuusrainen, Käyhkö ja
Lehtoranta aikovat juhlia konfirmaatiota koko suvun voimin.
– Muistaminen on tosi tärkeää.
On kiva, kun voi kutsua kaikki sukulaiset juhliin ja nähdä pitkästä
aikaa. Se oli myös yksi syy käydä
rippikoulu, Käyhkö myöntää.
– Koronan jälkeen on taas
mahdollista järjestää isoja juhlia.
Se on ihanaa, Kuusrainen jatkaa.

Kanadasta vasta Suomeen
muuttanut Lehtoranta ei ole nähnyt sukulaisiaan pitkään aikaan.
Juhlat tuovat koko suvun yhteen.
Rippikoulun käyminen ja juhlien järjestäminen vain lahjatoiveiden vuoksi tuntuu tytöistä vieraalta.
Rippijuhlan jakaminen läheisten kanssa onkin lahjatoiveista
tärkein.
– Eniten haluan, että sukulaiset
ympäri Suomen pääsevät paikalle, Käyhkö sanoo.

”Aion kertoa kaikille”
Parikymmentä rippikoululaista kokoontui kesäkuussa Palokan kirkolle viimeisten tehtävien
ja keskustelujen pariin. Edessä olivat vielä konfirmaatioharjoitukset
sekä päivärippikoulun päättävä
konfirmaatiomessu sunnuntaina.
– Jännittää, miten kaikki sujuu,
myönsivät Vilma Kuusrainen, Iida Käyhkö ja Sofia Lehtoranta.
Takana oli hieno viikko muiden
riparilaisten kanssa. Rento tunnelma oli yllättänyt positiivisesti.
– Olemme viettäneet paljon ai-

kaa yhdessä ja yhteishenki on ollut hyvä. Kaikki ovat olleet tosi
mukavia, Kuusrainen sanoi.
Kaikille kolmelle oli itsestään
selvää lähteä rippikouluun. Leirin
sijasta päivärippikoulu lähellä kotia vaikutti hyvältä vaihtoehdolta. Monipuolinen ja hauska ohjelma sai pohtimaan lähemmin hengellisyyttä ja elämän tärkeitä kysymyksiä.
– Ainutkertainen kokemus, josta aion kertoa kaikille, Lehtoranta sanoi.

Seurakuntapastori Minna Rantalainen
saarnaa Kuokkalan kirkon messussa
su 24.7. klo 11.
Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

Miten näitä lakeja pitäisi tulkita tässä
ajassa?
Fariseukset, jotka osasivat Raamattunsa täydellisesti, eivät Jeesuksen mukaan
osanneet sitä noudattaa. Tärkeintä ei siis
ole tuomaroida itseään tai toisia, vaan rakastaa eniten Jumalaa ja toisia kuin itseä.

Iida Käyhkölle (vas.), Vilma Kuusraiselle ja Sofia Lehtorannalle rippikoulu on ollut hieno ja ainutkertainen
kokemus. Lahjaksi saatu rippiristi tuo turvaa elämään, mutta on samalla lämmin muisto rippikoulusta.

		
kaari

Elämän

KASTETUT
Elia Eevertti Aaltio
Nooa Leo Ahonen
Urho Eino Mikael Ansamaa
Lotta Ilona Elliida Avonius
Sasu Back
Leevi Sebastian Bågman
Leo Jeremias Borgwardt
Hertta Aino Isabella Carlson
Viola Vilhelmiina Harjula
Lydia Nicole Elisabeth Harri
Vili Hannu Ilmari Helander
Herman Alaric Hertteli
Vilius Alfred Hietaniemi
Kasper Aleksi Honkanen
Väinö Olavi Huttunen
Viljami Oiva Hämäläinen
Robin Eeti Juhani Hänninen
Eela Ulla Orvokki Ilmonen
Rasmus Valtteri Kiema
Joel Vilho Kinnunen
Viola Maria Kirmanen
Adina Adalmiina Koppelomäki
Eljas Viljami Kortesalo
Joanna Anja Hannele Kuikka
Aino Lyyli Kyläniemi
Viivi Eveliina Käkelä
Osean Jean Nikolas Käyhkö
Alvin Villiam Lahtinen
Hilla Sofia Laitila
Livia Elma Amanda Lampi
Elli Olivia Lehtonen
Lyydia Ilona Levänen
Elea Matilda Lievonen
Leonel Benjamin Limma
Elsi Johanna Luostarinen
Onni Elmo Viljami Merisalo
Emma Matilda Myyryläinen
Marissa Aurora Moilanen
Emilia Aliisa Mustonen

Semi Sebastian Mäkinen
Venla Aune Kerttu Niemi
Hilla Sofia Nieminen
Kukkamaija Noronen
Iivo Sulo Juhani Nykänen
Verna Viola Pajala
Pilvi Lea Orvokki Palander
Lulu Edla Aurora Palosaari
Nooa Tapio Pasanen
Magnus Eliel Peltokangas
Vienna Justiina Puttonen
Elli Edith Puura
Mikael Elias Juhani Raatikainen
Nette Mikaela Rantala
Eeli Juhani Olavi Saharinen
Joel Oliver Salo
Enna Kerttu Mikaela Saukkonen
Hugo Matias Sekki
Lili Krista Aurora Seppänen
Eetu Eino Gabriel Siekkinen
Klaus Elliot Sievänen
Aida Ellen Inkeri Siirtola
Patrik Onni Johannes Sivil
Eeli Anselmi Tissari
Tuukka Matias Toikkanen
Lila Vivian Törnqvist
Otso Armas Velmeri Tuusvuori
Aarni Olavi Vesakoivu
Aarne Tomi Juhani Viirumäki
Eino Onni Olavi Virolainen
Vienna Else Olivia Wideman
Sylvia Kim Yli-Kuivila

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Lauri Eemeli Kinnunen ja Krista Sofia Puumalainen
Tommi Anssi Matias Laukkanen ja Anni Martta Maria Suutari
Otto Aarne Koskinen ja Nina Emilia Huovinen
Janne Juhani Kärkkäinen ja Saija Elina Korhonen
Mika Markus Juhani Minkkinen ja Jasmina Aino Rebekka Laurila
Jari Joonas Mikael Kallio ja Karoliina Jenny Maria Sihvonen
Toto Tapio Kemppainen ja Hilla Lumikki Häyhä
Riku Joonas Elmeri Nieminen ja Veera Vilhelmiina Ylimaunu
Seppo Juhani Karhu ja Inka Pauliina Weijo
Mikko Matias Rytkönen ja Satu-Lotta Maria Kainulainen
Mikko Lauri Sammal ja Sanna Anneli Kontio
KUOLLEET
Aili Siviä Suoranta 102 v
Irma Kyllikki Pynnönen 101 v
Hilkka Hämäläinen 100 v
Aune Inkeri Niemi 100 v
Tapio Kaarle Johannes Makkonen 96 v
Matti Murtoniemi 96 v
Vappu Helena Saarela 96 v
Kaino Sofia Hokkanen 95 v
Saara Alina Niivuori 95 v
Lea Annikki Santala 95 v
Vieno Suuronen 95 v
Aune Maria Valkeinen 95 v
Aune Mirjami Ahokas 94 v
Eila Sinikka Relander 94 v
Oili Amalia Oksanen 92 v
Arvi Kalevi Väisänen 92 v
Viljam Vihtori Mäkinen 91 v
Antti Kalervo Palmu 91 v
Rauha Kyllikki Pitkänen 91 v
Anja Annikki Pohjolainen 91 v
Pertti Antero Sairo 91 vc
Irja Siviä Kyllikki Koski 90 v
Irma Lahtinen 90 v
Mauri Edvard Kautto 89 v
Veikko Pekka Routti 89 v
Paula Leskinen 89 v
Pirkko Anna Liisa Seppäläinen 89 v
Senja Lea Leino 88 v
Kunto Sakari Kivisaari 86 v
Leo Allan Peräkylä 86 v
Asta Maila Säpsä 86 v
Anja Tuulikki Hänninen 85 v
Niilo Juhani Salmela 85 v
Ilkka Lauri Pajala 84 v
Veikko Olavi Puttonen 84 v
Sisko Orvokki Häkkinen 83 v

Outi Ursula Kristina Kuorikoski 83 v
Seppo Johannes Pienimäki 83 v
Seppo Markku Hankimäki 82 v
Marja-Leena Klinga 82 v
Raija Kyllikki Oksi 82 v
Martti Johannes Saari 82 v
Maija Leena Saarinen 82 v
Jaakko Pekka Juhani Lehtonen 81 v
Osmo Ensio Skyttä 81 v
Marja Liisa Pohjavirta 80 v
Leena Irene Jussila 79 v
Maire Anneli Rouhiainen 78 v
Rauni Orvokki Anneli Frondelius 77 v
Kalervo Ensio Heinua 77 v
Mauri Olavi Kolu 77 v
Pentti Eero Einari Lassila 77 v
Mirja Tuulikki Karjalainen 76 v
Anja Raija Kaarina Kostamo 76 v
Asko Kalevi Nissinen 76 v
Kaija Marjatta Rauhaniemi 76 v
Airi Anneli Rasi 75 v
Timo Tapani Liponen 74 v
Marja Liisa Järvinen 72 v
Rauha Kaarina Salminen 72 v
Ritva Irene Koivunen 71 v
Marja Inkeri Miettinen 68 v
Pirjo Katariina Lahtinen 67 v
Pekka Juhani Hydén 63 v
Timo Seppo Solismaa 63 v
Juha Tapani Rampanen 61 v
Arja Kaarina Manniola 58
Urpo Kaleva Ylönen 57 v
Jari Juhani Välimaa 57 v
Pertti Olavi Kataja-aho 55 v
Markku Tapio Ristikivi 46 v
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Tiesitkö?
QQ Maksuton digitutorvalmen-

Kirjastoautokiertueen pysäkeillä kävijöitä oli vastassa laaja paikallistoimijoiden joukko. Kuvassa Johanna Summanen (vas.) seurakunnasta, Johanna
Lehosmaa kaupungin ikääntyneiden palveluista, Riku Haveri Korpilahden Osuuspankista, digitutor Veikko Valli sekä Digivireä Keski-Suomi -hankkeen
tiimi Tuukka Kivioja, Ville Hirvikoski ja Susanna Nurmeksela.

nus Korpilahden seurakuntatalolla (Kirkonmäentie 1–3)
pe 14.10. ja pe 28.10. kello
9–14.
QQ Ilmoittautumiset 044 760
3728, ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi
tai http://r.jyu.fi/Ewr.
QQ Digitaitoja kylille! -tapahtuma
oli osa Digivireä Keski-Suomi
-hanketta, jonka toteuttavat
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän
kesäopisto yhdessä eri
toimijoiden kanssa.
Kirjastoautokiertueen
järjestämiseen osallistuivat
myös Jyväskylän kaupunginkirjasto ja ikääntyneiden
palvelut sekä OmaKS,
Jyväskylän seurakunta, OP
Korpilahti sekä Keski-Suomen
Kylät ry.
QQ Valmennuksen järjestää
Digivireä Keski-Suomi -hanke
sekä Jyväskylän seurakunta.

Digiosaamista maaseutukyliin
Eniten päänvaivaa
ihmisille aiheuttavat
älypuhelimet.
JAAKKO HEIKKINEN teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

Kirjastoauto Martti kaartoi Korpilahden satamaan kesäkuun sateisena torstai-iltapäivänä. Satama
toimi päätepysäkkinä kaksipäiväiselle ja kuusipysäkkiselle kirjastoautokiertueelle, joka kantoi nimeä
Digitaitoja kylille!. Kirjastoauton
mukana Korpilahden kylille saapui

digitutoreita, jotka olivat valmiina
tarjoamaan apuaan tarvitseville.
Veikko Valli ja Pauli Järvenpää
ovat toimineet digitutoreina jo
hetken aikaa. Molemmista tuntui
luontevalta lähteä valmennukseen
ja sitä kautta mukaan auttamaan,
sillä miehistä kummallakin oli työelämäkokemusta ICT-alalta.
– Ihmiset tarvitsevat apua atkasioissa aika laajalla skaalalla. Laitteista älypuhelimet taitavat herättää kysymyksiä eniten, Veikko Valli
pohtii.
– Valmennuksesta sai hyvät
eväät tähän tehtävään. On hyvä
muistaa, että digitutorilta ei ole-

Hyvää
kesää!

teta minkäänlaista erityisosaamista. Perusjutut riittävät ja yhdessä
autettavan kanssa voidaan sitten
tutustua laitteisiin lisää, Järvenpää
sanoo.

Koulutussuunnittelija Ville Hirvikoski Jyväskylän kesäyliopistosta näkee kiertuekokeilun onnistuneen.
– Koko hankkeen tavoitteena
on ollut lisätä digiosaamista maaseutukylillä, ja kuluneet kaksi päivää näyttivät meille sen, että kysyntää on, Hirvikoski kertoo.
Hän kertoo, että kiertueesta
kiinnostuneita riitti joka pysäkille,

vaikka toisen päivän sateinen ilma
vähensikin osanottajia.
Työtä digiosaamisen lisäämiseksi Korpilahdella jatketaan tulevana
syksynä, kun Digivireä Keski-Suomi hanke kouluttaa digitutoreita
yhdessä Jyväskylän seurakunnan
kanssa.

tarvitse”vat Ihmiset
apua atk-asioissa
aika laajalla skaalalla.
Veikko Valli

– Tavoitteenamme on kouluttaa mahdollisimman suuri joukko
uusia tutoreita, jotta avuntarjoajia
saadaan avuntarvitsijoille mahdollisimman paljon, Hirvikoski avaa.
– Tutortoiminnalla on pitkät perinteet ja on selvää, että digiopastusta tarvitaan tästäkin eteenpäin.
Jyväskylän seurakunnan diakonissa Marjo Mattila uskoo syksyn valmennuksen kantavan hedelmää.
– Usein kysytään, olisiko jotain
keinoa tehdä hyvää ja auttaa. Digitutoriksi lähteminenhän on oiva vapaaehtoistyön muoto, Mattila vinkkaa.

Seuraava
lehtemme
ilmestyy

25.8.
Henki &

