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Ajassa

Yksi hetki
KUVA: PETRI BLOMQVIST

us
Pääkirjoit

Töitä maailman
muuttajille

Matti Väätäiseltä tiedustellaan usein vastausta ihmiskunnan historian haastavimpaan kysymykseen.
JAAKKO HEIKKINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Seurakunnan asioista päättäminen. Mitä se tarkoittaa,
ja mikä siinä kiinnostaa? Henki ja elämä kysyi gallupissa (H&e 6/2022), mitä asioita syksyn seurakuntavaaleissa pitäisi nostaa esiin. Kysymys ei ollut helppo. Yksi vastaajista pohti, että kirkko pitäisi saada lähemmäksi kiireisen nykyihmisen arkea. Kyselyn perusteella tiedossa ei
tarkkaan ollut, mitä kaikkea tarkoittaa seurakunnan asioista päättäminen.

Mitä oppilaitospapin työnkuvaan
kuuluu?
Oppilaitospapin työnkuva on moninainen. Teen paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tapaan yliopistolla opiskelijoita ja henkilökuntaa. Työnkuvassa korostuu ihmisten tukeminen sekä akateemisempi keskustelu esimerkiksi kristinuskon suhteesta tieteeseen. Työssä näkyy
tiivis yhteys seurakunnan muuhun toimintaan, vaikka merkittävä osa työstä tapahtuukin yliopistolla.

Valtakunnalliset vaalisivut kertovat luottamushenkilöiden päättävän muun muassa siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin rahoja käytetään. Ovatko nämä asioita, joiden takia ihmiset haluavat asettua ehdolle? Innostavatko lauseet heitä, jotka haluavat muuttaa
maailmaa?
Helsingin yliopiston professorit Hanna Wass ja Heikki
Hiilamo kuvaavat esseessään (Politiikasta.fi, 29.11.2018),
kuinka seurakuntavaalien yhdistämisestä valtakunnalliseen markkinointityyppiseen kampanjaan seuraa se ongelma, että vaalien alla puhutaan monenlaisista kirkon
oppiin ja etiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Wass ja Hiilamo kirjoittavat niiden olevan merkityksellisiä sitä kautta,
että vaaleissa läpi päässeet valitsevat edustajat teologisista linjauksista päättävään kirkolliskokoukseen. Kirjoittajat
kuitenkin jatkavat, että ”niiden pohjalta jäsentyvät jakolinjat eivät kuitenkaan juuri näy seurakuntaneuvostojen
ja kirkkovaltuustojen päätöksenteossa. Äänestäjät saattavat painottaa ehdokasvalinnassaan suhtautumista samaa
sukupuolta olevien parien vihkimiseen, kun käytännössä
työssä edustajalta vaaditaan budjetin ja strategian valmisteluun tai säästöjen kohdentamiseen liittyvää osaamista.”
Tämä kaksijakoisuus yhdistettynä seurakuntien muutenkin monipolviseen päätöksentekorakenteeseen ei tee helpoksi hahmottaa, miksi ehdolle kannattaisi asettua. Vaikka suuri osa luottamushenkilön työmaasta on budjettipellon kyntämistä tai työntekijävalintoja, vaaleissa valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat myös esimerkiksi
kirkon suuntaan avioliittokysymyksessä tai rooliin yhteiskunnallisena keskustelijana. Tätä asiaa kirkon kannattaa
korostaa.
Ihminen asettuu ehdolle tai äänestää, jos se on hänelle tärkeää.
Jos asialla on merkitys.
Seurakuntavaalit kaipaavat maailman muuttajia. Kun heitä on ehdolla, päästään tilanteeseen, jossa kirkko
muuttaa maailmaa,
eikä maailma kirkkoa.
Jonna Arola
Päätoimittaja
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Sadonkorjuun antimia ihmetellään ja maistellaan
Omppukirkossa su 28.8. Perhekirkko Sepän Kipinässä alkaa
kello 15. Omppukirkon jälkeen
herkutellaan yhdessä.

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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Martti Korpilahti -tapahtumapäivä su 28.8. kello 10
Korpilahdella. Ohjelmaa lapsille kirkonmäen leikkipuistossa.
Hauskojen hahmojen kanssa lapset voivat seikkailla myös kirkossa.
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SenioriFoorum ti 20.9. kello
15 Sepän Kipinässä. Kirjailija, evankelista Erkki Lemisen
runoja ja säveliä tulkitsevat Kari
Hämäläinen ja Johanna Tähkäpää.
Kahvitarjoilu klo 14.30.

Miten korona ja Ukrainan sota ovat
näkyneet nuorten hyvinvoinnissa?
Aika rajusti. Kun korona-aika alkoi, ja
kaikki suljettiin, muutos oli jyrkkä. Poikkeustilanne aiheutti paljon yksinäisyyttä ja jaksamishaasteita. Ukrainan sodasta
puhutaan paljon, sillä yliopistoyhteisö on
todella kansainvälinen. Puheissa nousee
usein esiin sodan ja rauhan tematiikka.

Lisää toimintaamme tapahtumaliitteessä.

Sanottua
Olimme halukkaita näkemään
’’
paljon vaivaa pelastaaksemme
Suomeen eksyneen Stena-mursun. Olemmeko halukkaita ponnistelemaan pelastaaksemme
muutkin mursut? Yhden eläimen
pelastamisen hoitaa ’joku muu’,
mutta lajin suojelu vaatii yhteisiä toimia.”
Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna
Hellström (HS 26.7.2022)

’’

(Nuorten) yleisimpiä kysymyksiä on, että miten mä tulen
pärjäämään taloudellisesti. On
huolia liittyen hintojen nousuun,
voiko omalla palkalla elää samalla tavoin kuin ennen. Rahahuolet
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Yliopistolla kysytään vaikeita

kaventavat nuoren elämää. Nuorena haluaisi pitää kaikki ovet auki. Taloushuolet rajoittavat sitä.”
Psykoterapeutti Ville Merinen
(yle.fi 7.8.2022)

’’

Arki tuo päivään rytmin sekä rutiineja, ja juuri niitä ihminen
kaipaa. Onneksi arki on ihmisen
parasta aikaa, sillä sitä riittää taas
pitkälle syksyyn.”
Päätoimittaja Sami Rahkonen
(Suur-Jyväskylän Lehti 10.8.2022)

Kun keskittyy muiden ihmisten
’’
auttamiseen eikä vain omaan napaansa, se auttaa pysymään selväjärkisenä. Elämänfilosofiani on, et-

tä olemme täällä toisiamme varten.”
Kirjailija Nina Honkanen
(Askel 7–8/22)

Ihmisen elämä toteutuu aina
’’
suhteessa muihin: lähimmäisiin,
Luojaan ja luontoon. Me olemme
vain yhdessä elossa.”
Laulaja Juha Tapio
(Herätys/Radio Dei 2.8.2022)

Elämästä tulee helposti sarja
’’
pettymyksiä, jos ajattelee, että aina pitäisi olla jotakin erikoista ja
jännittävää.”
Emeritusprofessori Markku Ojanen
(Kirkonseutu 9.8.2022)

Kannessa: Yliopiston oppilaitospapin Matti Väätäisen kanssa voi
keskustella monenlaisista asioista.
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
Salli Hyttinen 041 731 7050

Taitto Viestintä-Paprico Oy
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Osoite
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PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ
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Matti Väätäisen voi pysäyttää
kampuksella hihasta nykäisemällä tai
varata keskusteluajan puhelimitse. Ajan
saa myös sähköpostilla tai WhatsAppin ja
sosiaalisen median kautta.

Millaiset asiat opiskelijoita huolettavat?
Opiskeluaika on suurten elämänmuutosten aikaa, ja muutokset herättävät kysymyksiä. Opiskellessa haetaan myös elämälle suuntaa, ja se synnyttää usein perusteellista pohdintaa siitä, mihin suuntaan kannattaisi lähteä kulkemaan.
Missä asioissa oppilaitospapin
puoleen voi kääntyä?
Kaikissa asioissa, sitä ei ole haluttu rajata
tiettyyn spesialiteettiin. Keskustelut käsittelevät usein opiskelua, jaksamista, ihmissuhteita tai uskonasioita.
Pitääkö papin kanssa
puhua uskosta?
Ei välttämättä, sillä keskustelua käydään
täysin ihmisen omista tarpeista ja intresseistä käsin. Puhuminen uskosta papin
kanssa on mahdollisuus. Usein käykin
niin, että ensin puhumme muusta, ja yllättäen minulta saatetaankin kysyä hengellinen kysymys.

Miten usko ja tiede sopivat yhteen?
Tähän kysymykseen on vastattu monella tavalla, ja vastataan edelleen. Pitkän
kristillisen tradition mukaan usko ja tiede sopivat yhteen hyvin, toisiaan poissulkematta. Tiede ja usko muodostavat yhdessä laajemman käsityksen tästä todellisuudesta. On kuitenkin tärkeää tuntea
uskon ja tieteen väliset konfliktit. Niitä ei
tule ohittaa kevyesti.
Mikä työssäsi on haasteellista?
Riittämättömyyden tunne itsensä kanssa. Ihmisten kysymykset elämästä eivät
ole mitenkään kevyitä, ja työ on siksi jatkuvaa haastetuksi tulemista. Kysymys,
jonka pappi kohtaa usein, liittyy Jumalan
olemassaoloon, ja se onkin ihmiskunnan
historian haastavin kysymys.
Mistä asioista iloitset omassa työssäsi?
Iloitsen kohtaamisista, sopivasta haasteellisuudesta sekä siitä, että saan omalla tavallani olla evankeliumin palveluksessa. Parhaansa tässä saa ja pitää yrit-

tää, mutta kaikkein ratkaisevinta ei kuitenkaan ole se, mitä itse ehdin ja pystyn.
Iloitsen siitäkin.
Lukuvuoden huippukohdat näkökulmastasi?
Yksi huippukohta on heti lukuvuoden
alussa ja siihen liittyvissä aloitusjuhlallisuuksissa, joihin kuuluu muun muassa avajaisjumalanpalvelus. Tulevan lukuvuoden keväällä Jyväskylän yliopistossa
järjestetään tiedekuntien yhteinen promootio, joka on varmasti koko yliopistoyhteisölle tärkeä kohokohta.
Seurakuntavaalit järjestetään
marraskuussa. Miksi opiskelijan
kannattaa äänestää?
Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, mitä omassa seurakunnassa tapahtuu, miten eri toiminnot järjestetään ja mitä olisi tärkeää kehittää. Nyt ei äänestetä siitä,
mihin uskotaan, vaan siitä, keiden haluaisi olla päättämässä seurakuntamme asioista ja tulevaisuuden askelista.
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Kiinni hyvän tekemisessä

Säynätsalon
kirkko kiinni
lokakuussa
Säynätsalon kirkko suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi lokakuun alussa odottamaan peruskorjauksen alkamista. Seurakunnan toiminta sekä kasteet, hautajaiset ja vihkimiset
pidetään remontin ajan seurakuntakodilla.
Äkillisiä muutoksia ei ole tulossa, sillä keväällä tehdyn sulkupäätöksen jälkeen syksylle ei
ole kirjattu tilavarauksia.
Muutoksen myötä myös seurakuntakodin juhlasalia remontoidaan. Juhlasalin järven puoleiselle seinustalle tehdään pariovet hautajaisten järjestämistä varten, sillä arkku ei mahdu
sisään seurakuntakodin pääovesta. Juhlasalin remontin
odotetaan valmistuvan syyskuun loppuun mennessä.
Peruskorjauksen on suunniteltu alkavan ensi vuonna ja
valmistuvan keväällä 2024. Remontissa kirkko palautetaan
alkuperäiseen asuunsa. Vuonna 1927 valmistuneen kirkon
ovat suunnitelleet arkkitehdit
Armas Lindgren ja Bertel Liljeqvist.

Keltinmäen
kirkon remontti
on alkanut
Keltinmäen kirkon peruskorjaustyöt on aloitettu elokuun
puolivälissä. Ensivaiheessa kaivetaan salaojat kirkon ympärille. Kirkon remontin on tarkoitus valmistua heinäkuussa
2023, jonka jälkeen alkaa tilojen
kalustaminen ja parin kuukauden mittainen tuuletusjakso.
Keltinmäen kirkon kerhoja muu kokoava toiminta siirtyi jo keväällä väistötiloihin
entiseen Kultalakin päiväkotiin osoitteessa Keltinmäentie
11 B. Jumalanpalvelukset pidetään Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.

Kulku muuttuu
Kirkkopuiston
ympäristössä
Paraatiaukion alle tulevan pysäköintihallin rakentamiseen liittyvät työt muuttavat kulkureittejä Kirkkopuiston ympäristössä
kahdeksi vuodeksi.
Työmaa vaikuttaa paikallisliikenteen, muun autoliikenteen sekä kevyenliikenteen reitteihin. Kevyen liikenteen kulku
Kaupunginkirkkoon, seurakuntatoimisto Reimariin, lastentila Ituun ja Valtiontalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaan Silmuun jatkuu toistaiseksi ennallaan.
Vapaudenkatu on suljettu liikenteeltä Gummeruksenkadun
ja Asemakadun välillä ja Kilpisenkatu osittain eli Vapaudenkatuun rajoittuvan korttelin
puoleen väliin asti.

Mäntykankaan hautausmaan
kappelin remontti on alkanut.
Sisäänkäynnin lippa on korjattu ja syksyn aikana uusitaan
vielä kappelin viherkatto, joka
on osin yhteinen krematorion
kanssa. Viherkaton korjaustyöt
eivät vaikuta kappelin ja krematorion toimintaan.
Kappelin rakenteisiin tehdään kuntotutkimus. Tarkoitus
on myös kartoittaa, onko kappelin urut mahdollista uusia.

Verta ei voida
korvata keinotekoisesti, vaan
luovutettu veri on
monille vakavasti
sairaille elinehto.
SALLI HYTTINEN teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

”Vielä mahtuu mukaan”
Keväällä käynnistynyt seurakuntavaaliehdokkaiden etsintä on kiivaimmillaan.
Ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta tai sellaisen voi perustaa itse.
SIRPA KOIVISTO teksti
NINA HUISMAN kuva

Valitsijayhdistykset etsivät parhaillaan ehdokkaita syksyn seurakuntavaaleihin. Vaaleihin on kyselty ehdokkaita kesätapahtumissa,
puolueteltoilla ja muissa tilaisuuksissa henkilökohtaisia yhteydenottoja unohtamatta. Kesän jälkeen
puolueet ja muut ryhmittymät
kertovat aktivoituneensa ehdokkaiden etsintään toden teolla.
– Hyviä ehdokkaita on haravoitu alueseurakunnissa nykyisten
valtuutettujen kautta, erilaisissa
kokoontumisissa ja muissa yhteyksissä. Pyrimme vaikuttamaan myös
siellä, missä nuoret aikuiset ja opiskelijat kokoontuvat. Henkilökohtainen yhteydenotto on lopulta aina se paras keino tavoittaa ehdokkaita, Mauri Tervonen Seurakuntaväen ryhmästä kertoo.
Seurakuntavaaleihin tähän mennessä mukaan ilmoittautuneista
valitsijayhdistyksistä ja niiden tavoitteista kerrotaan tarkemmin Jyväskylän seurakunnan päivittyvillä vaalisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit. Vaalisivuilta voi käydä
katsomassa, miten ryhmien teemat ja tavoitteet sopivat omaan
arvomaailmaan. Jos sopivaa listaa
ei löydy, voi perustaa oman valitsijayhdistyksen. Siihen tarvitaan vähintään kymmenen seurakunnassa äänioikeutettua jäsentä.
Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä hyväksyttäviksi 15. syyskuuta mennessä.

Jyväskylän seurakunnassa viime seurakuntavaaleissa edustettuina olleista ryhmistä ja puolueista lähes kaikki ovat tähän mennessä ilmoittaneet olevansa mukana
marraskuussa pidettävissä vaaleissa. Puolueista keskusta, kokoomus,
perussuomalaiset ja sosialidemokraatit ovat mukana omalla listallaan. Vihreät ja vasemmisto keräävät ehdokkaita yhteiselle Avara kirkko -listalle, jossa mukana on
myös nuoria ja partiolaisia. Ehdokaslista on myös Seurakuntaväkija Kristillisten perusarvojen puolesta -ryhmittymällä.
Tähän mennessä ehdokkaita on
löytynyt vaihtelevalla menestyksellä.
– Meidän listallemme ehdokkaita on saatu hyvin, mutta vielä
mahtuu mukaan, Avara kirkko -listan yhteyshenkilö Liisa Kuparinen
kertoo.
Kokoomuksen listoilla ehdokkaita on tässä vaiheessa kohtuullisesti.
– Olemme alkuvaiheessa, mutta
yritämme pistää paremmaksi kuin
viime vaaleissa, Pipsa Wilhelms sanoo.
Valitsijayhdistysten listoille toivotaan lisää kaikenikäisiä ehdokkaita.
– Moni pitkäaikainen luottamushenkilö on jäämässä pois, joten haemme uusia ehdokkaita,
etenkin naisia, joita on listalla vasta vähän. Mutta kuten kaikessa yhdistystoiminnassa, ihmiset ovat aika tarkkoja omasta ajankäytös-

tään. Ensimmäinen ajatus varsinkaan nuorilla, ei ole lähteä ehdolle seurakuntavaaleihin, Anne-Maria Perttula keskustan ryhmästä
toteaa.
Sosialidemokraattien Tuulikki
Väliniemi muistuttaa seurakuntavaalien tärkeydestä.
– Vaalit saisivat kiinnostaa vielä
enemmän.

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen konfirmoitu kirkon jäsen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Hämmennystä voi herättää
kirkkolain kohta, jossa ehdokkaaksi aikovan on oltava kristillisestä
vakaumuksestaan tunnettu. Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuksesta ja koulutuksesta pitää
ilmaisua ongelmallisena, koska sitä
ei ole helppo tulkita. Käytännössä
kenenkään ehdokkaan vakaumusta ei tutkita.
– Tulkitsen sen niin, että ehdokas on kiinnostunut seurakunnan
toiminnasta ja kokee seurakunnan
itselleen läheiseksi. Kristillinen vakaumus voi merkitä yhtä lailla työtä lähimmäisten ja ympäristön hyväksi kuin vaikuttamista yhteiskunnan epäkohtien korjaamiseksi,
Salminen toteaa.
Kynnys asettua ehdolle seurakuntavaaleissa on Salmisen mukaan matala.
– Ehdokkuuden houkuttelevuuden haasteet ovat enemmänkin
muualla. Vaalit eivät ole kaikkien
seurakuntalaisten juttu, vaan vaa-

leihin osallistuvien ehdokkaiden ja
äänestäjien osuus on lähinnä kirkon aktiiveissa, Salminen pohtii.

Tulevaisuuden kirkkoa tehdään
nyt, Salminen muistuttaa.
– Jokainen ehdokas voi olla rakentamassa ihmisläheisempää
kirkkoa. Kirkko ei voi jämähtää siihen, missä se nyt on.
Kävipä seurakuntavaaleissa miten tahansa, Salmisen mielestä jo
keskustelun herättäminen on tärkeää.
– Jo se, että keskustellaan kirkon
tulevaisuudesta ja kirkossa vaikuttamisesta, on hyvä asia.

sitkö?

Tie
			
QQ Seurakuntavaalien

ehdokasasettelu päättyy 15.
syyskuuta.
QQ Ehdokkaaksi asetutaan
valitsijayhdistyksen kautta.
Oman valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan
vähintään 10 seurakunnassa
äänioikeutettua jäsentä.
QQ Valitsijayhdistysten
perustamisasiakirjat on
jätettävä viimeistään 15.9.
QQ Monenlaista tietoa vaaleista
Jyväskylän seurakunnan
nettisivuilla osoitteessa
jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit.

Risto Vallipurolle
rovastin
arvonimi

Veripalvelun Jyväskylän toimipisteen asiakaspäällikkö Liisa Romo
kiinnostui ensimmäistä kertaa Veripalvelusta isoveljiensä kautta.
– He olivat aktiivisia verenluovuttajia ja puhuivat Veripalvelusta hyvään sävyyn. En silloin arvannut, että muutan Helsingistä
takaisin Jyväskylään ja aloitan työt
Veripalvelussa. Nyt on 16 vuotta
vierähtänyt.
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta.
Vuosittain 40 000 ihmistä saa avun
verivalmisteista. Valtaosa käytetään suunnitellusti leikkausten,
syöpähoitojen tai anemiahoitojen
yhteydessä, mutta myös kriittisissä
henkeä uhkaavissa tilanteissa tarvitaan lisäverta.

Koronapandemia vaikeutti verenluovutustapahtumien järjestämistä monien toimitilojen ollessa kiinni. Luovutusten määrä laski, mutta samoin väheni myös veren käyttö, koska osa suunnitelluista leikkauksista peruttiin.
– Vastaavaa kriisiä ei Veripalvelun 74-vuotisen historian aikana
ole ollut. Tästä huolimatta toiminta ei tauonnut, vaan luovuttajia kävi ja selviydyttiin, Romo toteaa.
Veripalvelu varmistaa toiminnallaan, että Suomessa on joka
hetki 4–6 päivän varasto verivalmisteita. Huollon varmistamiseksi tarve on yhä isommalle ja monipuolisemmalle verenluovuttajien joukolle, josta kutsua henkilöitä luovuttamaan, kun tarve tulee.
Verta voi luovuttaa valtaosa ihmisistä. Ensiluovuttajan tulee olla
yleisvoinniltaan terve alle 60-vuotias aikuinen, joka painaa yli 50 kiloa, ja jonka veren hemoglobiiniarvo on riittävällä tasolla. Verenluovutusta voi kuitenkin jatkaa
71-vuotiaaksi. Harvoilla on verenluovutukseen pysyvä este, sairaus
tai sairauden hoito.
– Usein kysytään, onko tupakointi tai vaikka raskas urheilu este,
yleensä ne eivät ole, vaan valtaosa
voi luovuttaa verta, Romo kertoo.
Miehet voivat luovuttaa verta
kahden ja naiset kolmen kuukauden välein. Maksimeihin ei kuitenkaan Veripalvelussa kannusteta,
vaan luovuttamaan voi tulla oman
rytmin mukaan. Kaikkien kahdeksan eri veriryhmän verta otetaan
vastaan. Verentarve voi vaihdella
radikaalistikin yhden yön tai päivän aikana.

Mäntykankaan
kappeliin
uusi viherkatto

Piispa Matti Salomäki on
myöntänyt rovastin arvonimen
Tikkakosken alueseurakunnan
aluekappalaiselle Risto Vallipurolle. Hän jää eläkkeelle syyskuun alussa.
Muut Lapuan hiippakunnan
rovastin arvonimen saajat ovat
Äänekosken seurakunnan kirkkoherra, pappisasessori Elina
Tourunen ja Vaasan vankilan
pastori Juha Haapaniemi.

Pikkuhelppi
tarjoaa apua
perheen arkeen

Veripalvelun Jyväskylän toimipisteen asiakaspäällikkö Liisa Romolla on monen vuoden kokemus Veripalvelusta ja
verenluovuttajien palvelemisesta.

– Veriryhmistä O- toki aina erottuu, koska sitä voidaan kiiretilanteessa antaa kaikille. Hätävereksi
kutsuttua O- veriryhmää on noin
viidellä prosentilla väestöstä, Romo kertoo.

On normaalia, että verenluovuttajat kokevat jännitystä ainakin
ensimmäisinä luovutuskertoina.
Usein pelkoja liittyy siihen, että verenluovutus sattuu.
– Neulan asettaminen tuntuu ja
voi olla epämukavaa, mutta kivuliasta verenluovutuksen ei pitäisi olla. Veripalvelun ammattilaiset auttavat ja keskustelevat ihmisten kysymyksistä niin ennen luovutusta
kuin sen aikanakin, Romo avaa.
Itse verenluovutus kestää vain
5–10 minuuttia. Luovutukseen
kannattaa kuitenkin varata noin
tunnin verran aikaa, jotta ehtii
rauhoittumaan ja nauttimaan tarjoiluista.
– Välipaloissa mehua menee

paljon ja kestosuosikki on meidän kuuluisa kanelipitko. Suolaisissa tarjolla on voileipäbuffet ja kolmioleipiä, mutta joskus perinteisiä
hapankorppuja myös kaipaillaan,
Romo kertoo.
– Joskus käy niin, että verenluovutus ei ensikertalaisena onnistu, mutta silti haluamme aina sanoa kiitos. Esteestä huolimatta on
todella merkityksellistä ja kiitoksen paikka, että henkilö haluaa
auttaa, sanoo Romo.

Veripalvelussa voi liittyä myös
biopankkiin ja tukea sen kautta
tieteellistä tutkimusta. Veripalvelun kautta toimii myös kantasolurekisteri, joka kaipaa uusia jäseniä.
Kantasolurekisteriin voivat liittyä
alle 35-vuotiaat.

Sairaanhoitoa ja myöhemmin
terveystieteitä sekä johtamista
opiskelleella Romolla on monien
vuosien tarttumapinta Veripalvelun arkeen ja luovuttajien palvelemiseen.
– Veripalvelussa auttamisen hyvä fiilis on aistittavissa ja viihdynkin täällä Puistokadun toimipisteellä aina sen takia tosi hyvin. Haluan pysyä kiinni siinä hyvän tekemisessä, Romo kuvailee.

palvelee Jyväskylän
keskustassa osoitteessa
Puistokatu 2–4.
QQ Veripalvelu on auki ma, ti ja
to klo 12–18 sekä ke ja pe klo
11–18.
QQ Veripalveluun tullaan
pääasiassa ajanvarauksella,
mutta aikoja annetaan myös
paikan päällä, jos on tilaa.
Ajanvaraus netissä www.
ajanvaraus.veripalvelu.fi

iesitkö?

T
			
QQ Veripalvelun toimipiste

Jyväskylän seurakunta laajentaa jo aiemmin käytössä ollutta
lastenhoitoapua. Maksuton lastenhoitoapu on nyt nimeltään
Pikkuhelppi ja se tarjoaa helpotusta perheen arkeen. Seurakunnasta voi pyytää lastenhoitoapua, juttuseuraa, hetken
hengähdystä, omaa aikaa tai tukea vanhemmuuteen.
Pikkuhelppi toimii perheen
kotona, ulkona tai seurakunnan tiloissa.
Perhe voi käyttää Pikkuhelppiä enintään kolme kertaa puolen vuoden aikana noin kaksi tuntia kerrallaan. Ilmoittautuminen nettisivulla osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/pikkuhelppi.

Vaalitapahtuma
ehdokkuudesta
kiinnostuneille
Sepän Kipinässä järjestetään
kaikille marraskuisten seurakuntavaalien ehdokkuudesta
kiinnostuneille avoin tapahtuma tiistaina 30.8. klo 18.
Tapahtumassa puhuu seurakuntavaalien inspiraattori Annmari Salmela Kirkkopalvelut
ry:stä, ohjelmassa myös musiikkia sekä aikaa kysymyksille ja
keskustelulle. Kahvitarjoilu.
Tapahtumaa voi seurata suoratoistona Henki ja elämän
Youtube-kanavalla osoitteessa
youtube.com/henkielama.
Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta.
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Kansakunta
kalliolla
Kintauden kylällä varttuneen Mika
Aaltolan mukaan kristillisyys ja kirkko
tarjoavat turvaa ja toivoa silloinkin, kun
kaikki muu ympäriltä sortuu.
JANNE KÖNÖNEN teksti
JANI LAUKKANEN kuvat

Temppeliaukion kirkon graniittisen muurin
edessä seisoo mies, joka on viimeiset kuukaudet auttanut suomalaisia jäsentämään
maailman rajua muuttumista.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola tuli kaikille tunnetuksi Venäjän
hyökättyä Ukrainaan. Maailmanpolitiikan
pelimerkit menivät hetkessä sekaisin ja Euroopan turvallisuuspoliittinen arkkitehtuuri särkyi. Suomalaiset alkoivat kokea sodan
pelkoa.
Ahdistavan ajan tulkitsijalla on nyt rutkasti kysyntää. Pyyntöjä tilaisuuksiin satelee.
– Tavalliset ihmisetkin saattavat soittaa
ja kysyä, tulenko puhumaan, jos he järkkäävät kotipaikkakunnallaan tilaisuuden. Kotimajoitus ja -ruoka luvataan tarjota, Aaltola sanoittaa helsinkiläiskirkon pihamaalla
maailmanpolitiikan ohella henkilökohtaistakin hullua vuottaan.
– Harmittaa kun täytyy vastata suurimmalle osalle kiitos ei. Aika ei vain riitä, tunteja kellosta ei ole jakaa loputtomasti.

Kello on käynyt jonkin verran myös siitä,
kun Aaltola oli metsissä lapion kanssa kävelevä pikkupoika. Lapsuus sujui onnellisesti Kintauden pienessä kylässä Petäjävedellä.
Isä työskenteli Jyväskylän yliopistolla kasvatustieteen professorina, äiti Petäjäveden alakoululla opettajana.
Ei ihme, että poika kiinnostui varhain tutkimuksesta.
– Samosin Kintaudella metsiä pitkin kuokan kanssa ja koetin toteuttaa omia arkeologisia kaivauksia.
Aaltola muistelee lähellä kotitaloa sijainnutta erityisen jännää ja kiinnostavaa paikkaa, Kuoliosaarta, jonne muinaisina aikoina,
ennen Petäjäveden vanhan kirkon valmistumista, haudattiin vainajia. Pääkalloja kotiin
tuomisina ei sentään tullut, mutta muuten
kotiseudun luonnossa ja metsissä liikkuminen jätti jäljen.
– Sain Kintauden kylältä loistavat eväät
elämääni. Siellä asuu aktiivisia, juurevia ihmisiä, joille olen paljosta hyvin kiitollinen.
Aaltolan vanhempien kotitalon ikkunas-

ta näkyy järvi, jonka toinen ranta on jo Jyväskylän puolta.
– Olin usein isän mukana yliopistolla, jossa pääsin lapsena kuuntelemaan hänen kasvatusfilosofian luentojaan. Suurin osa asioista meni yli hilseen ja oli melkoisia tylsyyden
kokemuksiakin. Kiinnostavin paikka koko
yliopistolla oli mielestäni tavaravarasto kaikkine esineineen.

Moni varhaisista kokemuksista liittyy
myös hengellisiin tilaisuuksiin ja kirkkoon.
– Olen saanut kodin kautta uskonnollisen kasvatuksen. Äidin mukana kävin lapsena monissa hengellisissä tilaisuuksissa. Ja tietysti Petäjäveden kirkot, etenkin vanha kirkko, jättivät muistiin lähtemättömän vaikutuksen, hän kertoo.
– Monta kertaa olen istunut vanhassa kirkossa jouluisin jumalanpalveluksessa.
Useimmiten siellä oli kamalan kylmä, mutta
sitä herkkää tunnelmaa on mahdotonta kuvailla. Vanha kirkko Unesco-statuksineen on
myös minulle valtava ylpeydenaihe.
Syyskuun alussa Aaltola on jälleen Petäjävedellä. Tuli puhekeikka, josta edes arki- ja
työkiireen keskellä ei voinut kieltäytyä.
Keski-Suomen seurakuntien järjestämät
Miestenillat jatkuvat nyt parin koronavuoden tauon jälkeen. Teemana ovat Upin johtajalle tuiki tutut kaksi teemaa: tulevaisuus
ja toivo.

Ja tietysti Petäjä”veden
kirkot, etenkin

vanha kirkko, jättivät
muistiin lähtemättömän vaikutuksen.
– Turva ja turvallisuus liittyvät hyvin likeisesti arkeemme. Kun aamulla lähdemme
töihin, toivomme, että päivä sujuisi edes jotakuinkin suunnitelmiemme mukaan. Ettei
tapahtuisi mitään järkyttävää, vaan että elämässä säilyisi vahva ennustettavuus.

Parrasvaloissa. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on viime aikoina
tottunut toistuviin kuvauksiin ja haastatteluihin. Syyskuussa hän on vieraana
Keski-Suomen Miesten illassa, joka järjestetään Aaltolan kotiseudulla Petäjävedellä.
Tästä puhekeikasta Aaltola ei halunnut kieltäytyä.

Karmein tapa, joka voi rikkoa turvan tunteen, on Aaltolan mukaan sota. Se silpoo
arjen, särkee perheet ja aiheuttaa peruuttamatonta kärsimystä, mutta heijastuu myös
tuleviin sukupolviin.
– Aseiden vaiettua rintamalinjoilla sodat
jatkuvat vuosikymmeniä ihmisten ja yksilöiden mielissä.
Toivon suhteen suomalaiset sen sijaan
ovat vähäeleistä, jopa inhorealistista kansaa.
Aaltola toteaa, että onni on meillä usein
kätkettyä ja historia opettanut, että liiallinen toivo ei ehkä ole kovin realistista.
– Kansakuntamme on syntynyt idän ja
lännen välissä, valtavassa ja toistuvassa paineessa. Kivenä, jota hiotaan, hän miettii.
– Presidentti Svinhufvud sanoi aikanaan,
että kunpa suomalaisilla olisi yhtä paljon
voimaa kuin on olemassaolon oikeutusta.

Me haluamme elää vapaassa, turvallisessa,
tasa-arvoisessa maassa ja puolustamme sitä
tarvittaessa vaikka aseellisesti. Turva ja toivo
kulkevat käsi kädessä.

Aaltola tunnistaa yhdeksi suomalaisuuden vahvaksi rakennuspuuksi luterilaisen
version kristillisyydestä.
Hän toteaa, että valistuksen ansiota ei ole
kaikki hyvä ja edistyksellinen, kuten monesti ehkä luullaan.
– Kristinuskon poistaminen historiastamme muuttaisi meitä niin paljon, ettemme enää voisi katsella itseämme ylpeydellä,
Upin johtaja sanoo.
– Kirkko on ollut aina keskeisellä paikalla, ihmisten ja kansakunnan kriiseissä surun
ja ikävän lievittäjä. Esimerkiksi Isovihan aikana, jolloin Venäjän armeija miehitti Suomea,

kirkko oli ainoa instituutio, joka jäi paikallistasolla tarjoamaan ihmisille turvaa ja suojaa.
Kaikki muu ympäriltä oli sortunut. Samanlaisia näkymiä todistamme tänään ikävä kyllä päivittäin Ukrainasta.
Perinteiden pirstominen ja pirstoutuminen heikentävät Aaltolan mukaan kansakuntien mahdollisuuksia seistä kalliolla, säilyä kansalaisilleen vakaina ja turvallisina yhteisöinä. Esimerkiksi hän ottaa valtiopäivien
juhlajumalanpalveluksen, ja pitää sitä esimerkkinä perinteisiimme kuuluvista tilaisuuksista, joista on hyvä pitää kiinni.

Keski-Suomen Miesten ilta pe 2.9.
kello 18 Petäjäveden kirkossa. Tarjoilu kello 16.30 alkaen. Vapaa pääsy.

”Jeesus ei antanut kaikkiin
asioihin suoria vastauksia”
Viime keväänä, pääsiäisen aikaan, Mika
Aaltola herätti huomiota sijoittamalla
twiittiinsä kuvan alttaritaulusta, joka kuvaa ristillä roikkuvaa, kärsivää Kristusta.
Raamatusta lainatut ”Jumalani, jumalani,
miksi minut hylkäsit?” ja ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät” yhdistyivät ajatukseen ajankohtaisesta, naamionsa riisuneesta ja julmasta sodasta.
Jos Mika Aaltola saisi kysyä yhden kysymyksen pääsiäis-twiittinsä päähenkilöltä,
mitä hän kysyisi?

– Se kysymys tulisi aika lailla harkita
tarkkaan. En tiedä tarvitsisiko hänen vastata minulle enää mitään. Raamatussa
hän on sanoittanut sen, mitä ylipäätään
on tarpeellista.
– Lähinnä mieleen nousee ajatus siitä,
että Jeesus ei tainnut kysyttäessä antaa
kaikkiin asioihin suoria vastauksia, vaan
kertoi usein vastaukseksi tarinan tai vertauksen. Hän vei tematiikan johonkin täysin uuteen suuntaan. Vastauksia on meille
ihmisille annettu vain sen verran, kuin on
tarpeellista ja hyödyllistä.
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P A R I S U H T EOEA S E M A
H U O LT
Tarvitseek
o
parisuhtee
si huoltoa
?
Onko aika
katsastaa
parisuhde
?

VARAA
MAKSUTON AIKA
Anne Savolin
p. 050 380 0583
Tiina Tuukkanen
p. 050 338 9810

”Armolla vai tarmolla”

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Sanasta selvää -raamattukurssi
Roomalaiskirjeestä Toivakan
seurakuntakodilla la 10.9. klo 11–15.30
Lisäksi sunnuntaina messu kirkossa klo 10,
jonka jälkeen kahvit seurakuntakodilla.
Kristillisten kirjojen myyntipöytä.
Mukana Suomen Raamattuopiston aluejohtajat
Lasse Pesu Ja Aino Viitanen sekä
kirkkoherra Panu Partanen
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Järjestäjinä Toivakan srk, Suomen Raamattuopisto
ja STEP-opintokeskus

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

jyvaskylanseurakunta.fi
Virkatodistukset ja
sukuselvitykset
041 730 2591,
luovutus.akrlapua@evl.fi
Kirkkoon liittyminen,
avioliiton
esteiden tutkinta
041 730 2589
rekisterointi.akrlapua@evl.fi
Kaste- ja vihkivaraukset
050 363 2300
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö puhelimessa?
Haluatko antaa aikaasi toisten hyväksi?

Hautauspalvelut
040 162 3982
jklsrk.hautauspalvelut@evl.fi
LIPUT
Ennakkoon alk. 32.50 €

Päivystävä pappi
040 535 2328
Neuvonta
014 636 611

Peruskurssi alkaa marraskuussa ja koostuu viidestä
koulutuspäivästä vuoden aikana sekä päivystämisestä
ja työnohjauksesta. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan ennen valitsemista. Päivystäjät sitoutuvat
päivystämiseen, työnohjaukseen ja jatkokoulutuksiin.

PETRI
LAAKSONEN

Ilmoittautumiset
Jaana Ristonmaa, Palvelevan puhelimen
ja perhetyön toiminnanohjaaja
p. 050 307 6734, jaana.ristonmaa@evl.fi

JYVÄSKYLÄ

Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisterin tiedot
akrlapua.fi

Mistä toivo kriisin keskelle?
Elämän puolella -ilta
Palokan kirkossa
keskiviikkona 7.9. klo 18.30
MUKANA EERO JUNKKAALA, SEPPO
HAUTALAHTI, MUSIIKISSA MAJAKKA

Tee- ja kahvitarjoilu sekä
mahdollisuus esirukoukseen.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Järj. Suomen Raamattuopisto,
Jyväskylän srk, STEP-opintokeskus

Kukitamme
Elämäsi
Juhlat!

klo 16.00

Liput alk. 15 €.

hengessä!
ässä
Uutisia hyv

MIESTEN
ILTA 2022

PERJANTAI 2.9. klo 18
Petäjäveden kirkko
Tarjoilu alkaa klo 16.30. Vapaa pääsy.
Voit tiedustella vapaana olevia paikkoja
yhteiskyytiin 050 363 2300 (arkisin klo 9–12).

Järj. maakunnan
seurakunnat.

Turvaa
&

toivoa

Puhujin
a Mika
Aaltola
Samuli
,
Heimo
n
e
n
ja
Matti S
alomäk
i

OSTETAAN LOMA-ASUNTOTAI OMAKOTITALOTONTTI
Päijänteen rannasta enintään
parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Jyväskylästä.
Myös isommat tilakokonaisuudet ja metsätilat kiinnostavat.
Juho Tuomisto / 041 431 7568
Heikki Timlin / 044 998 7773

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja
joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022,
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa
ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava
15.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon Reimarissa, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–15 sekä 15.9.2022 kello
9‒16.00.
Seurakuntatoimiston osoite on: Vapaudenkatu
47, 40100 Jyväskylä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Jyväskylän seurakunnan
seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.
seurakuntavaalit.fi.
Jyväskylässä 9.6.2022
Jyväskylän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jaakko Selin

Jyväskylän seurakunnassa toimitetaan
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan
jäsenet kirkkovaltuustoon.

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.

Kuka minä olen?
NAINEN ROOLIEN
PYÖRTEISSÄ
Keskusteluryhmä
naisille Palokan kirkolla
15.9. alkaen. Ryhmä
kokoontuu syksyllä
torstaisin klo 18 kahdeksan kertaa erilaisin
keskusteluteemoin.
Kahvitarjoilu, keskustelua
illan teemasta ja pieni
rukoushetki.
Ilm. 9.9. mennessä
pastori Ulla Palolalle
puh. 040 5278111

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina
2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022
kello 15–19 Jyväskylän seurakunnan seurakuntatoimistossa Reimarissa, osoite Vapaudenkatu 47,
Jyväskylä.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on
merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta
saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta
tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa
virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja
jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon Reimarissa, osoite Vapaudenkatu 47, Jyväskylä.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia
3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.
Jyväskylässä 9.6.2022
Jyväskylän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jaakko Selin

tta
Noste eseen
suhte

SUHTEELLISEN
KIVAA!

PARISUHDEVIIKONLOPPU
KOIVUNIEMEN
LEIRIKESKUKSESSA
9.–11.9.2022

Tiedustele vapaita
paikkoja:
Anne S. 0503800583
tai anne.savolin@evl.fi

Leirin hinta 80e/pariskunta.

LIPUT Ennakkoon alk. 27 €,
ovelta 30 €.

Seppälän Citymarket

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

Ruskaretki Vuokattiin

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN
LUETTELOSTA

Työntekijöiden
kaikki yhteystiedot
jyvaskylanseurakunta.fi

SEPÄN KIPINÄ

SU 4.9.2022

Jyväskylän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti
20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023
alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 39
jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen
seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen
on ehdokas,

POSTIOSOITE:
PL 103, 40101 JKL

Parisuhteen huoltoaseman järjestävät yhteistyössä
Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seurakunta.

Kirkon keskusteluapu hakee
uusia puhelinpäivystäjiä

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

EHDOKASASETTELUA
KOSKEVA KUULUTUS

Vuokatinrannan kurssikeskuksessa 15.–18.9.
Tervetuloa lepäämään, liikkumaan luontoon,
rohkaistumaan Raamatun Sanasta sekä nauttimaan
täysihoidosta ja yhdessäolosta!
Mukana mm. Suomen Raamattuopiston aluejohtajat
Aino Viitanen ja Juha Hasanen
Bussikuljetus Jyväskylä-Hankasalmi-Kuopio-IisalmiKajaani-Vuokatti. Lisätiedot ja ilmoittautuminen
1.9. mennessä: vuokatinranta.fi
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Suomen Raamattuopisto ja STEP-opintokeskus

SEURAKUNTAVAALIEHDOKAS
Seurakuntavaalit pidetään 20.11.2022 ja
ennakkoäänestys 8.–12.11.2022.
Kysy tarjousta Henki & elämä
-lehden vaalikampanjasta.

nki & lukevat
HeÄänestäjäsi

Henki & elämä -lehteä!
Mediamyynti

Juha Kurvinen 040 665 5983

· juha.kurvinen@kotimaa.fi

Tervetuloa naisten tunnetaitoryhmään
Voimasiskot-ryhmä kokoontuu Jyväskylän NNKY:llä
(Puistotori 4) keskiviikkoisin klo 18.15-20.15
21.9., 28.9., 5.10., 19.10., 23.11., 7.12., 21.12. ja 4.1.
sekä lauantaina 19.11. klo 10-15.
Voimasiskot on maksuton, luottamuksellinen ja voimaannuttava vertaisryhmä, jossa voit tulla tietoiseksi
omista juuristasi, jakaa omia kokemuksiasi, vahvistaa
itsetuntemustasi ja tunnetaitojasi. Edellyttää sitoutumista tapaamisiin. Ohjaajina Sirkku Ingervo ja Tanja
Nieminen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
voimasiskotjkl@gmail.com
040 740 4472 / Tanja (ma, ke-pe 9-15)
www.jklnnky.fi
(9.9. mennessä ilm. jäsenillä etusija)
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Sana sinulle

11
		
kaari

Elämän

Hengissä

Luuk. 18:9–14
Anoppini kodin seinällä riippuu kehyksissään runo, johon on koottu erilaisia
ohjeita elämän matkan varrelle. Runon
alle on kirjoitettu sen olevan tuntemattoman ajattelijan Saint Paulin katedraalin seinään 1600-luvulla kirjoittama
elämänohje. Ajatusten viisautta ei himmennä yhtään, että oikeasti tekstin on
kirjoittanut runoileva lakimies Indianasta kolmesataa vuotta myöhemmin.
Tutustuin anoppiini, kun olin viimeistelemässä opintojani. Jossain itseluottamuksen notkahduksessa löysin runosta lauseen ”Jos vertaat itseäsi muihin,
älä tule turhamaiseksi tai katkeraksi,
sillä aina on ollut ja tulee olemaan suurempia ja pienempiä persoonallisuuksia kuin sinä.”. Se lohdutti silloin, kun
kaikki opiskelukaverit tuntuivat olevan
niin paljon parempia ja taitavampia kaikessa. Itsensä tutkiminen voi joskus kaventua itsensä vähättelyksi.
Evankeliumitekstimme fariseuksella
taas oli tarve nostaa itsensä toisen yläpuolelle. Hän teki kaiken oikein, juuri niin kuin sen ajan säädökset hyvästä
ja oikeasta elämästä ja uskonnon harjoittamisesta edellyttivät ja vielä vähän
enemmän. Mutta hänelle ei riittänyt se,
vaan hän tarvitsi rinnalleen toisen, johon verrata itseään. Jonkun, jonka kokea pienemmäksi kuin mitä itse oli.
Vasta silloin hän tunsi olevansa jotain.
Publikaani sen sijaan kääntyi nöyrästi Jumalan puoleen armoa rukoillen.
Nöyryys on jännittävä sana. Siinä on
helposti vähän kielteinen kaiku, ehkä
siksi, että sanat nöyristellä ja nöyryyttää ovat niin lähellä. Mutta nöyryys perustuu totuuteen, se on mitä suurimmassa määrin itsetuntemusta. Nöyryys
auttaa ihmistä näkemään oman kokonsa, sen että ei Jumalan silmissä ole suurempi eikä pienempi kuin joku toinen.
Publikaani kenties tunsi itsensä paremmin, hyväksyi oman keskeneräisyytensä ja turvasi Jumalan armoon ja rakkauteen. Publikaanin tavoin on onnellista luottaa: Sinä näet minut, tiedät tekoni ja tunnet sisimpäni. Siitä huolimatta
rakkautesi minuun ei järky, eikä sinun
rauhanliittosi horju.

Hanna Autio
Kirjoittaja on kanttori ja
varhaisiän musiikkipedagogi

KASTETUT
Isla Milka Mirjami Ahlfors
Malva Cecilia Aho
Nikolas Toivo Petteri Ahokas
Lucas Emil Oskar Ahonen
Saku Tapani Ahonen
Aaron Onni Christian Andersen
Hilla Olivia Anttila
lsla Eveliina Anttila
Faye Vea Angelica Anastasia Arho
Sylvia Ida Aurora Arkivuo
Lotta Elli Kaarina Asunta
Rafael Armas Gichomo Gichinga
Joona Eino Oskari Graf
Mette Ingrid Hannuksela
Hertta Livia Kastehelmi Hautamäki
Otso Aaro Viljami Heino
Nella Amelia Heinämäki-Strömberg
Ilmari Ismo Olavi Hirvi
Tiana Ava Marilla Hokkanen
Elli Aili Kaarina Horkka
Selja Avena Fredrika Huopana
Eino Olavi Santeri Hurskainen
Roosa Anni Adeline Häkkinen
Livia Saara Annina Hämäläinen
Kasper Kosmo Samuel Hänninen
Minea Aava Ellen Högbacka

Mark. 7:31–37
Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta
ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta
Galileanjärvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla
puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan
kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet
erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen
korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi
ja sanoi kuurolle: ”Effata.” Se merkitsee:
aukene. Silloin miehen korvat aukenivat
ja hänen kielensä vapautui, niin että hän
puhui selkeästi.
Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä
kenellekään, mutta mitä enemmän hän
heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät
siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: ”Hyvin hän on
kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan
ja mykät puhumaan.”

Kerran kaikki on jälleen hyvin

Miksi Jeesus kielsi kertomasta
parantumisesta kenellekään?
Kansanjoukot janosivat ihmeitä. Useimmat eivät olleet kuitenkaan kiinnostuneita Jeesuksen seuraamisesta. Jeesuksen piti varata aikaa myös opetuslapsilleen ja
opetustyölleen. Keskittymällä vain parantamisiin Jeesus olisi saanut ihmisten suosion, mutta ei sitoutuneita seuraajia. Tekstistä käy tosin ilmi, että Jeesuksen kiellot
eivät hillinneet ihmisiä, vaan tieto ihmeistä levisi kulovalkean tavoin.

Elsi Usva Vanamo Kuronen
Iivo Olavi Kuusisto
Saara Anne Eveliina Kykyri
Miio Eino Olavi Laitila
Hilma Sofia Laitinen
Siiri Henriikka Laitinen
Konsta Aatos Olavi Lajunen
Eleonora Aurora Lankinen
Noah Eeli Samuel Lehtinen
Mio Leon Lehtonen
Ellen Maija Aurelia Lepistö
Jooa Sebastian Linnanmäki
Elvi Ilona Luukkanen
Jouka Juhana Lyyra
Vilja Anni Amalia Makkonen
Lenni Aarne Mikael Mannier
Unto Olavi Manninen
Severi Vilho Martikainen
Helmi Sofia Mehtovuori
Unto Aarre Olavi Mäkelä
Livia Hilla Alina Mäki
Teo Taisto Juhani Niemi
Olivia Vieno Amanda Nieminen
Niilo Eino Iisakki Nokelainen
Onni Hermanni Ojalehto
Manu Pekka Emil Ojanperä

Petrus Toivo Antero Paasivuori
Aava Elvi Kaarina Palva-aho
Emil Vilho Ilmari Pelkonen
Nelma Aune Peura
Patrik Benjamin Puolakka
Gabriel Oscar Pylsy
Selma Isa Lyydia Pynnönen
Matilda Helga Josefiina Rahkonen
Onni Eino Valtteri Raivio
Saimi Saga Adolfiina Rajala
Akseli Juho Vilhelm Rantanen
Santtu Eino Petter Riikonen
Sofia Veera Vilhelmiina Rintamäki
Ester Aino Inkeri Romppainen
Sisu Tapani Saarisilta
Lauri Tarmo Olavi Saikkonen
Aata Annikki Sallanko
Miro Matias Sallanko
Leo Ilmari Salmela
Linnea Alva Elisabet Salminen
Venla Susanna Salminen
Julianne Lumiella Salonen
Niklas Henri Olavi Saloranta
Iines Eela Amalia Saukko
Viljami Armas Oliver Savela
Hilma Ella Jalmiina Seppälä

Milo Leonardo Seppälä
Eetu Otto Aleksi Siekkinen
Elsa Minea Marjatta Riekko Sihvonen
Frans Eemil Sorvisto
Tilda Irene Katriina Suojanen
Rea Aurora Matilda Södergård
Lilja Emilia Tervahartiala
Lenni-Kalle Julius Tiainen
Nelli Inka Emilia Tietäväinen
Aida Inkeri Tiilikainen
Leo Daniel Tolonen
Varpu Tellervo Toroi
Taimi Ida Ellen Tuunanen
Erik Elliot Tyyskä
Christian Kaspar Uusi-Illikainen
Eedla lsla Evelin Vesterinen
Roope Arvi Matias Vesterlund
Saara Alma Emilia Virtanen
Lidia Bertta Maria Vornanen
Alvar Antero Vähäjylkkä
Ottilia Estelle Vähäjylkkä
Veini Petteri Ylikitti
Minea Maria Yliruka
Oskar Lauri Eemil Ylänen
Jasper Vilhelm Åkerman

Leevi Kalervo Poutanen 81 v
Hannu Juhani Skinnari 81 v
Liisa Emelia Vakkari 81 v
Viljo Aatos Hyökyvaara 80 v
Martti Eemil Lahtinen 80 v
Reijo Kalevi Nivala 80 v
Kerttu Tellervo Blomberg 79 v
Eino Kaarlo Olavi Koivula 79 v
Ritva Tuulikki Vertainen 79 v
Reijo Kalevi Viljanen 79 v
Esko Olavi Kontio 78 v
Raimo Kalevi Kontunen 78 v
Rauni Orvokki Mynttinen 78 v
Risto Juhani Kaisla 77 v
Jaakko Kalervo Laine 77 v
Raija Kaarina Eerola-Kuikka 76 v
Raija Anneli Kesti 76 v
Raija Anneli Mikkola-Pasanen 76 v
Ritva Anneli Viljanen 76 v
Marja Leena Byman 75 v
Seija Marjatta Korpinen 75 v
Erkki Juhani Minkkinen 75 v
Risto Juhani Nuora 74 v
Riitta Anneli Ruotsalainen 74 v
Aimo Johannes Turpeinen 74 v
Martti Tapio Kortelainen 73 v

Yrjö Matti Antero Kärki 73 v
Paula Tellervo Lehto 73 v
Seija Helena Makkonen 73 v
Pirkko Anneli Vaalama 73 v
Per-Olof Birger Liljeström 72 v
likka Tapani Ollikainen 72 v
Pirjo Anneli Putkonen 71 v
Keijo Sauli Tapani Rehn 71 v
Jorma Johannes Sippola 71 v
Eeva-Marja Laitinen 70 v
Mikko Juhani Autio 69 v
Oiva Ensio Rantanen 69 v
Kalervo Ensio Nieminen 68 v
Markku Eero Perälampi 68 v
Eija Helena Rutanen 68 v
Iiro Tapio Vallius 66 v
Timo Juhani Friman 65 v
Timo-Kalervo Ahopelto 64 v
Tauno Tapani Haukka 63 v
Veli-Matti Aho 58 v
Päivi Maria Pekuri 57 v
Teijo Tapani Maukonen 53 v
Sami Pekka Tuomela 50 v

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

NINA HUISMAN

Mikä merkitys ihmisten parantamisella
oli Jeesuksen elämässä?
Evankeliumeissa kerrotaan paljon tilanteista, joissa Jeesus paransi. Jeesus ei vain
opettanut, vaan Hän myös paransi ihmisiä mitä erilaisimmista sairauksista. Parantumiset olivat merkkejä siitä, että Jumalan valtakunta oli tullut Jeesuksessa maan
päälle. Jeesus ei parantanut kaikkia ihmisiä, mutta jokainen parantuminen muistutti siitä, että Jumalan luona taivaassa ei
ole enää sairautta. Parantamiset osoittivat
sen, että Jeesus välitti ihmisistä, rakasti
heitä. Ihminen on kokonaisuus ja Jeesuksen sanat ja teot koskettivat koko ihmistä.

Mikael Eino Valtteri Jansson
Julia Alexandra Jokisalo
Eelon Joonatan Jokitalo
Miko Teemu Tapio Juntunen
Saaga Aurora Järvinen
Valo Hannu Juhani Kallio
Alina Elli Orvokki Kallioinen
Matteo Juhani Kamula
Viljo Olavi Kandell
Lumi Emilia Kantanen
Adessa Ilona Karjalainen
Isabela Sofie Karjalainen
Penni Edith Valpuri Kauhanen
Kiia Elda Alviina Kauppinen
Iiris Aurora Kaurijoki
Rasmus Jesperi Kaurila
Nelli Anniina Kellokoski
Aaron Oliver Keskikallio
Ilmari Aleksi Johannes Kinnarinen
Kasper Elia Antero Kirvesmäki
Liana Anni Marja Kokkila
Sulo Toivo Antero Koljonen
Neea Lilia Koskinen
Anna Aurora Kovanen
Oliver Viljami Kraft
Adele Eerika Kurkinen

Mistä kuuromykän parantamisessa
on lopulta kyse?
Evankeliumitekstin lopussa todetaan ihmisten sanoneen Jeesuksesta, että hyvin hän on kaiken tehnyt. Raamatun ensimmäinen luku päättyy samaan ajatukseen luomisen jälkeen, 1 Moos 1:31. Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja se oli
hyvää. Noiden Jumalan sanojen jälkeen
tapahtui syntiinlankeemus ja sen mukana
ihmisen ero Jumalasta kaikkine seurauksineen. Jeesus palauttaa ennalleen sen, mitä luomisessa tapahtui ja mikä meni rikki syntiinlankeemuksessa. Tähän kuuluu
anteeksiantamus ja yhteys Jumalan kanssa. Ja myös parantuminen. Jumalan valtakunta on tullut Jeesuksessa keskellemme
jo nyt ja kuitenkaan ei vielä täytenä. Mutta kerran kaikki on jälleen hyvin!
Jeesus kehottaa meitä toimimaan
heikompien puolesta?
Jeesuksen aikana ihmisillä oli vahva käsitys siitä, että sairaudet olivat seurausta
joistain tietyistä synneistä. Tämä johti siihen, että sairaita saatettiin eristää muista ihmisistä. Jeesuksen mukaan sairaat eivät olleet muita syntisempiä. Muiden hyl-

Timo Ensio Kettunen ja Heidi Anita Emilia Peltola
Jani Johannes Laaksonen ja Jasmin Ada Katariina Miettinen
Marko Juhani Smolander ja Heljä Emilia Honkala
Niko Christian Hiljanen ja Henna Riikka Mäkiaho
Janne Wäinämö Kemppainen ja Alina Iida Maria Poikonen
Jani Jouni Kettu ja Leena Katriina Bågman
Topias Akseli Kuukkanen ja Riikka Tuulia Nahkamäki
Erkka Martti Samuel Lehtinen ja Satu Maarit Petit
Lassi Juho Mikael Mustonen ja Salla-Mari Tuulia Viinikainen
Timo Juhani Poikonen ja Minna Susanna Peltola
Toni Olavi Tikkanen ja Jenni Marja Eveliina Mört
Jesse Petteri Ahvenkoski ja Micaela Tea Tuulia Raudasoja
Jonas Marco Marincic ja Aino Kaisa Soininen
Veli Antero Raivio ja Merja Anneli Pynnönen
Aleksi Konsta Matias Veijonen ja Anna Matleena Voutilainen
Jan-Markus Hakkarainen ja Sara-Maria Anniina Vuorenmaa
Ville Elias Pitkänen ja Reetta Erika Norring
Ville Oskari Ritvanen ja Päivi Anna-Maija Turpeinen
Sami Markku Sakari Ylitalo ja Harriet Siru Maria Hintikka
Arttu Eemeli Aro ja Tiina Mari Tuulikki Kautto
Henri Kalevi Ikonen ja Tanja Tellervo Leppäkorpi
Aku Tapio Ilola ja Sari Eili Maria Rahkola
Jarkko Ville Poikonen ja Jenni Johanna Honkanen
Juho Jalmari Vanha-Uotila ja Emilia Aino Helena Rantanen
Esko Sakari Haavisto ja Asta Marika Manninen
Paavo Valtteri Kirmanen ja Jonna Jasmina Jokinen
Sami-Veikko Manninen ja Iiris Helena Karoliina Hänninen
Aki Tapani Saari ja Julia Kristiina Korhonen
Toni Ivan Soini Välikangas ja Oona Emilia Ristaniemi
Eetu Aukusti Korhonen ja Elli-Noora Katriina Paajanen
Oskari Juho Seppo Ojaniemi ja Sanni Marika Kämäräinen
Jesse Mikael Arkivuo ja Julia Ella Emilia Vilppunen
Visa Krister Tulisalo ja Anni-Lotta Aleksiina Nieminen

Hän levittää
siipensä yllesi,
ja sinä olet
turvassa
niiden alla.
Ps. 91:4

KUOLLEET

Pastori Mika Kilkki saarnaa KohtaamisPaikan iltamessussa su 4.9. kello
17 Kaupunginkirkossa.
Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

käämät olivat Jeesukselle tärkeitä. Seurakunta on syntisten sairaala, jossa heikkoja kannetaan ja rukoillaan toistemme puolesta. Tämä tuo toivon silloinkin, kun en
parane.

Helga Orvokki Puukari 102 v
Mauri Vesterinen 102 v
Ida Maria Pekkanen 101 v
Edith Linnea Johansson 99 v
Toini Mirjam Hakala 96 v
Lyyli Marjatta Kiiskilä 96 v
Saara Margareta Laukkarinen 96 v
Irja Eliina Muhonen 96 v
Teuvo Ensio Viitanen 96 v
Viljo Olavi Heinänen 95 v
Ilta Viola Hokkanen 95 v
Hellä Linnea Ingeborg Lagerstedt 95 v
Agne Hellin Aksela 94 v
Helmi Dagmar Jaatinen 94 v
Sirkka-Liisa Perko 94 v
Irma Kyllikki Pitkänen 94 v
Saara Marjatta Poutanen 94 v
Eva Irene Väisänen-Liljeblad 94 v
Rauni Aili Yrjönen 94 v
Salli Ahonen 93 v
Elvi Karvonen 93 v
Toini Maria Marjatta Makkonen 93 v
Esko Lauri Matias Rantanen 93 v
Helvi Helena Ahonen 92 v
Hilkka Lahtinen 92 v
Perttu Tapio Peitsara 92 v

Osmo Kalevi Sairanen 92 v
Mirjam Falck 91 v
Raili Anneli Pelkonen 91 v
Maila Kaisa Flyktman 90 v
Anna Liisa Leikman 90 v
Lauri Olavi Markkula 90 v
Martta Maria Määttä 90 v
Pirkko-Riitta Pulkkinen 90 v
Viljo Puranen 90 v
Aili Helena Kohonen 89 v
Torsti Ilmari Sillanpää 89 v
Else Maria Takkinen 89 v
Elli Annikki Valkonen 89 v
Lea Marjatta Hämäläinen 88 v
Riitta Tuulikki Itkonen 88 v
Irja Inkeri Jalkanen 88 v
Hannu Pellervo Kastala 88 v
Aili Dagmar Moisio 88 v
Airi Heleena Mårtensson 88 v
Maj-Britt Risku 88 v
Ida Marjatta Vakkeri 88 v
Eino Ilmari Kotamäki 87 v
Matti Laukkarinen 87 v
Amos Hokkanen 86 v
Tarmo Kalervo Koskinen 86 v
Urho Tapio Pasanen 86 v

Aarne Viljam Ropponen 86 v
Oiva Airola 85 v
Sinikka Mirjam Häkkinen 85 v
Kauko Kalevi Jääskeläinen 85 v
Eeva Aulikki Palomäki 85 v
Leena Annikki Räsänen 85 v
Raili Rauha Anneli Syrjäpalo 85 v
Olavi Matti Häkkinen 84 v
Anja Tuulikki Koskinen 84 v
Laila Marjatta Mähönen 84 v
Otto Juhani Penttinen 84 v
Sulo Aulis Saarinen 84 v
Esko Sakari Taskinen 84 v
Mikko Tapio Tikkanen 84 v
Kaisa Helena Vuorinen 84 v
Ensio Veikko Valdemar Ahvenus 83 v
Jouko Kalevi Mursula 83 v
Maija Tellervo Sundell 83 v
Tapio Antero Tervo 83 v
Virpi Anneli Tiainen 83 v
Reino Olavi Kauppinen 82 v
Reijo Juhani Lajunen 82 v
Marja Liisa Lakka 82 v
Mauno Töhönen 82 v
Esa Antero Hiironen 81 v
Seppo Ensio Oksanen 81 v
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Itse tekemällä säästät
Elintarvikkeiden hintojen nousu näkyy kasvavina kauppalaskuina.
Diakonissa Marjo Mattila vinkkaa, kuinka arjen ruokamenoista voi säästää.
MINNA PALOVAARA, teksti
SAMI SAARENPÄÄ, kuva
PIXABAY, piirros

1 Valmista itse ruokaa
Kun syöt ekologisesti ja säästäväisesti, syöt myös terveellisesti. Itse
valmistamalla saat edullista, herkullista ja vähemmän lisäaineita sisältävää ruokaa. Pitkälle jalostetut ruokatuotteet vaativat raaka-aineiden
kuljettamista ja useita valmistusvaiheita. Ostamalla jalostamattomia
ruoka-aineita maksat vähemmän.

2 Vältä ruokahävikkiä
Varo ostamasta liikaa nopeasti pilaantuvaa ruokaa, jos sinulla ei ole
mahdollisuutta säilöä sitä pidempään tavalla tai toisella. Käytä pian
vanhentuvat tuotteet ruoanlaitossa ensin, ja keksi tapoja käyttää hieman ylikypsä hedelmä tai vihannes
osana ruokaa. Esimerkiksi munakkaat, wokit, keitot tai smoothiet
taipuvat moneen reseptiin. Voit
jalostaa eilispäivän ruuantähteet
seuraavan päivän ateriaksi vaikkapa pastakastikkeeksi.

3 Käytä pakastinta
Esimerkiksi leipää voit ostaa tarjouksesta isomman määrän ja laittaa pakasteeseen. Sieltä sitä on
helppo sulattaa tarvittava määrä,
eikä leipä ehdi pilaantua. Myös lihaa
voit kypsentää isomman määrän
kerralla, ja annostella sen kerta-annoksina pakasteeseen. Ruokaa valmistuu samalla vaivalla isompi satsi useampaa päivää varten, annoksina pakasteeseen tai evääksi töihin.
Diakonian viran päivää,
D-day:ta, vietetään 1.9.
Diakonian 150-vuotisjuhlavuoden juhlamessua
vietetään su 11.9. klo 10
Taulumäen kirkossa.

10 Vertaa hintoja
Vertaa ruokatuotteiden yksikköhintoja, koska pakkauskoko voi
hämätä. Yksikköhinta on esimerkiksi kilohinta, kappalehinta tai
litrahinta. Tee hintavertailusta automaattinen tapa, koska hintatietoisena tiedät, mitä usein käyttämäsi tuotteet useimmiten maksavat.
Diakonissa Marjo Mattila leipoo tällä kertaa pizzaa päiväkerholaisten vanhemmille
Korpilahden seurakuntatalolla.

4 Leivo
Leipominen on mukavaa vaikkapa yhdessä lasten kanssa. Saat luomulaatuista kotileipää halvemmalla kuin kaupasta. Kotona leivotut sämpylät ilman lisäaineita ovat
herkkua ja edullista kotiruokaa.

5 Kasvata itse
Ruokaa voi kasvattaa, valmistaa ja
säilöä talven varalle. Jopa parvekkeelle saa pienen puutarhan tai
kasvihuoneen, jossa kasvatat vaikkapa yrttejä ja salaattia pienellä vaivalla. Lisäksi vihreän kasvun
seuranta antaa väriä ja onnistumisen iloa elämään.

6 Kerää metsän antimia
Meillä on Suomessa jokamiehenoikeus, ja voit kerätä marjat ja sienet
vapaasti metsistä. Hyvä marjavuosi ilahduttaa, ja se kannattaa hyödyntää. Käytä sieniä vaikkapa lihakastikkeen lisänä. Sienet sisältävät
elimistölle tärkeitä A, B ja D-vitamiineja ja ne ovat myös hyvä kuidun lähde.

7 Kalasta
Koronan myötä moni on löytänyt
lähialueiden luontokohteet ja kalastuksen. Kalastus on oiva ja hyödyllinen harrastus, ja kalaa suositellaan syömään 2–3 kertaa viikossa.

8 Suosi
sesonkituotteita
Vuodenajan sesonkivaihtelut kannattaa huomioida. Suosi ruokaostoksissasi vihanneksia ja hedelmiä,
kun on niiden satoaika. Esimerkiksi
kurkku ja tomaatti ovat kalliimpia
talvella kuin kesällä.

9 Suunnittelemalla
säästät
Suunnitelmallisuudella pääsee pitkälle, ja ruokalistan tekeminen kotona ennen kauppaan lähtöä auttaa järkeviin valintoihin. Kaupassa käyminen harvemmin vähentää
myös heräteostojen riskiä.

11 Hyödynnä
iltamyynti
Kaupat myyvät iltaisin elintarvikkeita, joiden parasta ennen -päiväys tai viimeinen käyttöpäivä on
lähenemässä, mutta ne ovat edelleen täysin käyttökelpoisia. Hyödynnä iltamyyntejä, koska tuotteen voi myös pakastaa sen viimeisenä käyttöpäivänä. Esimerkiksi kananmunat säilyvät hyvin vielä päiväyksen jälkeenkin. Päiväysten sijaan luota aisteihisi!

12 Säästä omalla
tavallasi
Sen sijaan, että valitset joka tilanteessa halvimman vaihtoehdon,
saatat haluta suosia kotimaista tai
pitää kiinni eettisistä ratkaisuista.
Tingi ruokaostoksilla omien periaatteittesi mukaisesti!

Elämästä

Vahvasti korpilahtelainen, ylpeästi karjalainen
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Matti Hyvärinen, 69-vuotias
eläkeläinen Korpilahdelta. Korpilahdella olen asunut vaimoni kanssa jo yli 40 vuotta. Täällä on rauhallista ja viihtyisää, mukavaa maalaistunnelmaa, vaikka olemmekin
kaupunkilaisia. Korpilahtelaisilla
on vahva paikallinen identiteetti,
niin minullakin.
Olen toiminut toistakymmentä vuotta muun muassa Vanhan
Korpilahden Kotiseutuyhdistyksen
sihteerinä. Yhdistys ylläpitää Koti-

seutumuseota ja Korpijoen Vanhaa Myllyä. Perinteiden vaaliminen on minulle tärkeää.

Olen kotoisin Savonlinnasta, josta muutin opiskelemaan Turkuun.
Savonlinnassa on edelleen lapsuudenkotini, jossa vietämme vaimoni ja poikani kanssa aikaa ympäri
vuoden muun muassa kalastellen
ja hiihtäen. Monena talvena olen
ollut kolaamassa pesäkinoksia saimaannorpille.
Vaikka olenkin vahvasti korpilahtelainen, keskisuomalaista mi-

nusta ei ole koskaan tullut. Juureni ovat luovutetussa Karjalassa ja olen ylpeä karjalaisuudestani.
Myös vaimoni juuret ovat Karjalassa, joten vaalimme yhdessä karjalaista perinnettä.

Olen aina ollut kiinnostunut Suomen historiasta, erityisesti sotahistoriasta. Olen kirjoittanut kuusi
sota- ja kotiseutuhistoriaa käsittelevää kirjaa. Minulle läheisiä aiheita ovat muun muassa sotamuistomerkit, hautakivimerkit ja sotiemme veteraanien historia. Kirjojen li-

säksi olen tehnyt lehtijuttuja ja esitelmiä. Tällä hetkellä toimin myös
Sotilaspoika-lehden päätoimittajana.
Olen käynyt usein luovutetussa Karjalassa ja muualla Venäjällä.
Venäjän hyökkäyssodan takia menee varmasti monta vuotta, ennen
kuin seuraava reissu onnistuu.
Haaveenani on, että voisin vielä kirjoittaa kirjan, jossa yhdistyvät Karjala, sotahistoria ja paikalliset sotamuistomerkit. Myös valokuvakierros Karjalassa on vielä
kesken.

Eläkkeellä harrastuksille on aikaa
enemmän. Matti Hyvärinen on
kiinnostunut erityisesti sotahistoriasta, ja aiheen tiimoilta onkin
ilmestynyt jo useampi kirja. Läheinen harrastus on myös perhosten,
lintujen ja kasvien valokuvaaminen

