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Pääkirjoitus

Ihan pihalla
Törmäsin viikonloppuna ihmeelliseen, tankeroenglantia
puhuvaan videomieheen. Tai oikeammin pariskuntaan,
joka tienaa leipänsä lataamalla nettiin kuvaamiaan videoita. Videoilla näytetään, kuinka erilaiset esineet hajoavat hydraulisessa puristimessa.
Lehdessä kerrottiin, että videoilla on miljoonayleisö. Päivittäin ihmettelen ihmisiä, jotka liikkuvat yleisillä paikoilla korvakuulokkeet päässä. Heitä on kaduilla, kaupoissa
ja kahviloissa. He ovat nuoria ja vähän vanhempia. Joillakin on nappikuulokkeet, toisilla metsurien kuulosuojaimia muistuttavat jättimäiset pampulat.
Näen ihmisiä, jotka istuvat saman pöydän ääressä räpläämässä omia puhelimiaan. Syventymässä siihen, mitä netissä tapahtuu, hörähtelemässä itsekseen. Näennäisen
yhdessä, mutta yksin.
Samaan aikaan, kun erilaisten viestintävälineiden ja -kanavien kirjo on ennen näkemättömän laaja, yksinäisyys
on ymmärretty todelliseksi, isoksi, sairastuttavaksi ongelmaksi. Yksinäisyys on arkea sadoilletuhansille. Se koskettaa eritoten yksinasuvia ja yksinhuoltajia, työttömiä sekä
maahanmuuttajia. Yksinäisyyttä kokevat eniten nuoret
ja toisaalta vanhukset.
Tässä lehdessä on juttu nuoresta tubettajasta. Matilda
Mäkitalo tekee videoita, joilla hän kertoo omasta elämästään ja kiinnostuksensa kohteista. Mäkitalon kaltaiset tubettajat voivat olla monille, elleivät nyt aivan ystäviä, niin
ystävänkaltaisia ihmisiä. He katsovat katsojaa silmiin ja
juttelevat niin kuin ystäville ja kavereille jutellaan. Seuraajien määrästä voi päätellä, että tubettajia tarvitaan.
En taatusti ole tubettajien kohderyhmää ja siksi on helppo tunnustaa, että olen asiasta aivan pihalla.
En toki aivan heti keksi myöskään tilannetta,
jossa haluaisin katsella videota rikki puristuvista esineistä. Olen kertakaikkisen pihalla lukuisista asioista tässä ajassa. Eikä siitä liene aina edes haittaa.

Tapetilla

Ajassa

Nimi hyvä, naama hyvä, luonne hyvä?

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Entinen ammattilaislautailija Sami Saarenpää
nauttii Keski-Suomen pienistä nyppylöistä kaukana
kisarinteistä. Kulkupelinä hänellä on entisajan siteetön
lumilauta.
Kuva: Ville-Petteri Huttunen

Huhtasuon kirkon kaikki toiminta siirtyy väistötiloihin
maaliskuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa
22. maaliskuuta.
Kirkon kuntoselvityksessä on
todettu merkittäviä rakenne- ja
kosteusvaurioita, joista voi olla
terveydellistä haittaa tilojen
käyttäjille. Huhtasuon alueseurakunnan toimitilojen tulevaisuutta selvitetään kirkkoneuvoston johdolla kevään aikana.

KAARINA HEISKANEN teksti
PIXABAY kuva

Ihminen on nimensä näköinen,
väittää israelilaistutkimus. Tutkimuksen koehenkilöiden piti yhdistää ihmisen kasvokuva hänen nimeensä. Koehenkilöt onnistuivat
yli tilastollisen todennäköisyyden
ja osasivat yhdistää Jacobin, Danin
ja Nathanaelin nimet ja kuvat toisiinsa. He onnistuivat silloinkin,
kun kasvot ja nimet olivat eri kulttuureista. Erityisesti hiustyyli auttoi yhdistämisessä.
– Nimi on itsensä täyttävä ennuste. Meistä tulee sen näköisiä
kuin muut olettavat meidän olevan, sanoo psykologi Ruth Mayo
Jerusalemin heprealaisesta yliopistosta.
Lapselle ei siis anneta nimeä vaan
hänet brändätään. Tämä tuo uutta
vakavuutta nimen harkintaan. Nimien maine muuttuu aikain saatossa. Urpo, Tauno ja Uuno eivät
nykyään herätä hillitöntä luottamusta. Hauskimpien kotivideoiden
Sampo Marjomaa ristii hassut nai-

set Irmoiksi. Alma – topakka nimi
mutta kassi-Alman maine saattaa
siirtyä. Maineensa on myös Justiinalla ja Esterillä. Ja luulenpa, että
harva brittivanhempi antaa tyttärensä nimeksi Hyacinth.
Viime vuoden suosituimmat tyttöjen nimet olivat Vauva-lehden
mukaan Venla, Sofia, Aada, Aino ja
Elsa. Poikien nimet olivat Leo, Elias,
Onni, Eino ja Oliver. Nostalgiaa ja

suomalaisuutta ilmassa?
Vauva-lehden lukijat odottavat
ja toivovat uusiksi muotinimiksi
Pirkkoa, Perttiä, Yrjöä ja Urpoa.
Yksi lukija on tehnyt jäätävän havainnon:
– Ihmiset kokeilevat muotiin tulevia nimiä ensin koirillaan.
Totta. Koirien nimilistalta löytyvätkin Aada, Elsa, Onni… Mutta
pliis, älkää antako vauvalle listalta
löytyvää nimeä Arsenikki, ettehän?

Sami Saarenpään tapahtumatärpit
Raamattu- ja lähetyspäivät 25.–26.3. Huhtasuon
kirkossa. Päivät alkavat
Jukka Norvannon raamattuluennolla Voisinko minäkin saada armon. Evankeliumi kuuluu kaikille –
lähellä, kaukana, minulle ja sinulle.
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Valon naulat
etsii valokuvataiteilijoita

Uusia muotinimiä testataan kuulemma ensin koirilla. Kaimat kuvassa?

Huoltamomessu su 12.3.
klo 16 Neulaskodilla Keljonkankaalla. Jumalanpalvelus, joka rakentuu muun muassa inspiroivasta raamattuopetuksesta, nykyaikaisesta musiikista
ja rukouksesta kuulostaa hyvältä.
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KohtaamisPaikan iltamessu su 12.3. klo 17 Palokan kirkossa. Jumalanpalvelusyhteisö, jonka ytimessä on
ihmisten ja Jumalan kohtaaminen.
Sunnuntaina 26.3. tulossa myös
BrunssiKirkko!
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Sami Saarenpään haastattelu sivulla 16.
Ekopaaston nimissä voisi keskittyä hetkeksi live-elämään. Mitä ehtisi tehdä
älylaitteiden käytöstä vapautuneella
ajalla? Mitä ehtisi nähdä ja kuulla, ketä kohdata – vaikka sattumalta? Ja
ennen kaikkea, mitä menisi ohi? Se
räjähtävä vesimeloni -video on katsottavissa myöhemminkin. Samoin
some-päivitys, jossa kaveri näyttää
syöneen lounaaksi kanapastaa ja
porkkanaraastetta.

Huhtasuon
kirkon toiminta
väistötiloihin

Down

Kävin vaaria
tapaamassa. Yhä se
jaksaa puhua sota-ajoista.

Niin – me
sitten aikanaan kai
puhumme sote-ajoista.

Egotrippi on soittanut yhdessä vuodesta 1993. Laulaja Mikki Kausteelle (kesk.) musiikin tekeminen on tapa kanavoida omia ajatuksia, jäsentää niitä ja
yrittää ymmärtää maailmaa.

Kaunosielu keikkailee
nyt ilman estoja
Egotrippi viilaa studiossa uutta levyä. Kolmen pienen lapsen yh-isän rooli tuo laulaja
Mikki Kausteelle omat reunaehtonsa musiikin tekemiseen.
PETRI KANANEN teksti
WARNER MUSIC FINLAND kuva

Egotripin menestys tuli vuosien
työn jälkeen. Mistä se kertoo?
Menestys tuli, kun sitä odotettiin
vähiten. Kymmenen vuotta tehtiin
musiikkia kitaravoittoisella powerpop-ajatuksella. Halusimme tehdä
Matkustaja-levystä (2003) mahdollisimman hyvän ilman, että
mietittiin miellyttääkö se mahdollisimman monta ihmistä. Älä koskaan ikinä ja Matkustaja nostivat
meidän bändin statusta, ja sen jälkeen tekeminen oli vuosikausia
helpompaa.
Teillä on bändin sisällä välillä
kipinöinyt. Onko siitä seurannut hyvää vai huonoa?
Siitä seuraa hyvää ja huonoa. Kun
erilaiset ja erityyliset ihmiset työskentelevät yhdessä, silloin ei voi kipinöiltä yleensä välttyä. Musiikillisesti meillä ei välttämättä ole ollut
ongelmia. Jos vietät tarpeeksi pitkään ihmisten kanssa aikaa, niin ei
ihan aina mielipiteet ja tekotavat
miellytä. Siinä syntyy helposti tilanne, että aletaan heitellä tavaroita.
Oletteko vanhanaikainen bändi?
Me kuunnellaan erilaista musiikkia

bändin sisällä. Koneyhtyettä meistä ei saa tekemälläkään, mutta kyllä me hyödynnetään teknologiaa,
syntetisaattoreita ja rumpukoneita, jotta saadaan aikaiseksi modernia kitarapop-soundia. Se ei sulje
pois ajatusta, että taustalla pitää
olla kappaleet, jotka on tehty
60–70-luvun ajatuksella. Nyt olemme laajentaneet soundimaailmaa
80-luvun puolellekin.
Miksi itse viihdyt Egotripissä?
Musiikin tekeminen on ollut elämäntapa lapsesta saakka. Siitä kehittyi bänditoimintaa ja työsarka.
Kappaleiden tekeminen, uuden
musiikin aikaansaaminen ja yleisön
edessä soittaminen on tosi hauskaa.
Olen oppinut viimeisen viiden
vuoden aikana nauttimaan esiintymisestä niin, että ne viimeiset turhat estot ovat poistuneet.
Millaisia ovat Egotripin laulujen
kaipaus ja lohtu?
Olemme kaunosieluinen bändi.
On enemmän optimismia kuin
pessimismiä. Musiikin tekeminen
on tapa kanavoida omia ajatuksia,
jäsentää niitä ja yrittää ymmärtää
maailmaa. On meillä ollut suuriakin teemoja, esimerkiksi ympäristön tila.

Miten biisinne syntyvät?
Erillään ja kimpassa. Loppumuoto,
mikä studiossa syntyy, on yhteistoiminnan tulos. Nollassa ovat
kappaleet, jotka olisi toteutettu
niin kuin kappaleen kirjoittajat
ovat ne nähneet.

kotoisaa. Keikkailu tuo jopa arkirytmin arkeen. Se on raskasta, ja itsensä pitää pitää kunnossa. Ei mekään mitään nuoria olla. Pimeimmän talven aikana keikkailu on raskaampaa ja kesän festareita kiertäessä helpompaa.

Paras saamasi palaute?
On suomalaiselta aina iso kunnianosoitus tulla sanomaan, että pitää
yhtyeen musiikista. Koen vilpittömän palautteen äärettömän sydämelliseksi ja rehelliseksi. Usein ihmisten kokemuksiin liittyy vaikeita
ja isoja elämäntilannemuutoksia.
He kertovat, miten on tapahtunut
omassa elämässä, ja miten se linkittyy meidän musiikkiin. Ovathan
ne aika sykähdyttäviä juttuja.

Millainen on Egotripin tulevaisuus?
Me puurretaan uuden levyn parissa. Taloudelliset realiteetit pistävät
omat reunaehdot tekemiselle.
Olen yrittänyt sinnitellä musiikin
tekemisellä viime vuodet, vaikka
olen saanut tuotettua sitä viime
vuosina aika vähän. Minulla on kolme pientä lasta, ja joudun ajattelemaan tekemistä yh-isän roolin
kautta.

Minkä artistin keikan olisit
halunnut nähdä?
Beatles ei ole enää mahdollista. Jellyfish oli bändi 90-luvun alkupuolella. Se teki muutaman levyn, ja oli
yksi meidän isoista esikuvista. Jellyfishistä on tullut muusikkopiireissä
vähän myyttinen orkesteri. Menisin heti katsomaan, jos mahdollisuus tulisi.

Millainen on jyväskyläläinen
yleisö?
Jyväskyläläiset ovat mukavia kulttuuria kuluttavia ihmisiä. Jyväskylä
on aktiivinen yliopistokaupunki.
Välillä on sellainen fiilis, että vaikka
yleisö on innoissaan, niin se on hiljaa.

Viihdytkö keikkarundilla?
Viihdyn. Sitä on tehnyt yli kaksikymmentä vuotta ja siitä on tullut

Egotrippi keikalla Ilokivessä 18.3.

Luovan valokuvauksen keskus
järjestää Jyväskylän seurakunnan kanssa avoimen haun valokuvataiteilijoille. Näyttelyyn
haetaan noin kymmenen valokuvan sarjaa, joka ilmentää taiteilijan näkemystä valosta, yksinäisyydestä, kulttuurisista ja
hengellisistä juurista, armosta ja
kohtaamisesta. Näyttelyn nimi
on Valon naulat.
Näyttely on esillä Kaupunginkirkossa kaksi kuukautta
osana reformaation merkkivuotta. Avajaiset ajoittuvat Valon kaupungin avajaisiin syyskuussa.
Valitulle taiteilijalle maksetaan 500 euron palkkio. Näyttelyehdotusten tulee olla perillä
15.8. mennessä. Lisätietoja seppo.wuolio@evl.fi 050 521 5415
ja Minna Koponen info@luovake.fi 044 9121 739.

Radiohartauksia
kuunneltu jo
85 vuoden ajan
Radiohartaudet ovat Yleisradion vanhimpia ohjelmia. Ensimmäinen radiohartaus lähetettiin pari päivää Mäntsälän kapinan jälkeen 7.3.1932 suorana
Helsingin Vanhasta kirkosta.
Radiohartaudet ovat tuoneet
hartauden koteihin ja arkeen 85
vuoden ajan. Toivehartauksia
arkistoista kuullaan aamuhartauksissa kolmena juhlaviikkona:
6.–10.3., 14.–18.8. ja 11.–15.12.

Mauri Tervonen
jää eläkkeelle
elokuussa
Huhtasuon alueseurakunnan
aluekappalainen Mauri Tervonen siirtyy eläkkeelle elokuun
alussa. Pastori Tuomas Palola
työskentelee Jyväskylän seurakunnan yhteisen seurakuntapalvelun vs. johtajana elokuun
loppuun asti, kun virkaa aiemmin hoitanut Jukka Helin valittiin hiippakuntasihteeriksi Lapuan hiippakuntaan.
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Kirkon töissä

Lähelle on
pitkä matka
Hannu Huttunen on työurallaan ehtinyt
käydä kaukana, mutta päätynyt lopulta
lähelle. Vaajakosken aluekappalaisena hänen
työpaikkansa on nyt sama kirkko, jossa hän
kävi lapsena pyhäkoulussa.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Vaajakosken aluekappalainen
Hannu Huttunen tunnustaa olevansa kirkon mies. Niin täydellisesti, että hän ei ole koskaan ajatellut
toimivansa minkään muun työnantajan leivissä. Kirkko on Huttuselle laaja käsite.
– Luterilaisen kirkon lisäksi se
käsittää koko maailmanlaajuisen
kirkon ja myös ne järjestöt, jotka
tekevät kirkon hyväksi työtä.
Alun perin Huttunen kouluttautui
kirkon nuorisonohjaajaksi ja ehti
työskennellä reilut kuusi vuotta
nuorisotyöntekijänä. Lähetystyö oli
kuitenkin hänelle se suuri kutsumus.
Englannissa järjestetyn lähetyskurssin jälkeen hän lähti työskentelemään Etiopiaan. Elettiin tammikuuta 1983. Huttunen toimi
Mekane Yesus -kirkon palvelukses-

sa useita työkausia, joista viimeinen päättyi vuonna 1997. Etiopian
pitkä sota kärjistyi 90-luvun alkupuolella ja Huttusen perhe evakuoitiin takaisin kotimaahan.
Suomeen palattuaan Huttunen
opiskeli teologiaa ja sai pappisvihkimyksen. Ennen Jyväskylään tuloa
hän ehti työskennellä useissa seurakunnissa nuorisotyössä ja pappina. Pappina hän palasi vielä viimeiselle työkaudelle Etiopiaan.
Etiopian vuodet avarsivat körttitaustaista Huttusta näkemään ja
hyväksymään erilaista kristillisyyttä. Karismaattinen Mekane Yesus
-kirkko, joka on nykyisin maailman
suurin luterilainen kirkko, opetti
että kristillisyys näkyy kaikkialla
elämässä. Jumalasta ja Jeesuksesta
voi puhua missä tahansa.
– Etiopiassa oli luonnollista puhua uskonasioista aivan ventovieraankin kanssa.

Hannu Huttuselle Vaajakosken kirkko on tuttu jo lapsuudesta. Kirkkosalista löytyy myös pienoismalli, jossa
seurakuntalaiset ovat kokoontuneet yhteiseen jumalanpalvelukseen.

Vuodet Afrikassa saivat Huttusen myös arvostamaan seurakuntatyötä, joka ei ollut työntekijävetoista eikä ahtaasti rajattua.
– Kaikki tekivät vähän kaikkea ja
tietysti sitä, missä olivat omimmillaan.
Samaa ajatusta hän on korostanut nykyisessä työyhteisössään.
Huttunen on työskennellyt Vaajakosken aluekappalaisena nyt vajaat
kymmenen vuotta. Hallinnolliset
tehtävät ja esimiehenä toimiminen
työllistävät paljon. Sen lisäksi tulevat normaalit papin työtehtävät ja
toimitukset.
– Luulen, että kaikki aluekappalaiset haluavat olla samalla lailla
toimitusringissä mukana.
Työpäivät saattavat helposti venähtää pitkiksi, koska työ on ainakin toistaiseksi työajatonta. Ensi

vuonna alkaa työaikakokeilu, jonka yhtenä tavoitteena on työn ja
vapaa-ajan selkeämpi erottaminen. Huttunen on huomannut, että pappia pyydetään moneen paikkaan ja on omasta persoonasta
kiinni, osaako sanoa tarvittaessa ei.
– Kun silmänaluset mustuvat ja
silmäpussit kasvavat, vaimo kyllä
huomauttaa, että olisiko aika hellittää vähän.
Eläkevuosien häämöttäessä Huttunen kokee, että Jumala on johdattanut häntä eri paikkoihin ja
tehtäviin, vaikka se ei aina ensin ole
tuntunut siltä. Vaajakosken kirkko
on tuttu jo lapsuudesta, täällä hän
kävi sunnuntaisin pyhäkoulussa.
Nyt hän työskentelee samoissa tiloissa osaavan ja pitkälle erikoistuneen työporukan kanssa.
– Olen aina iloinnut siitä, että

olen saanut olla parempien kanssa
työyhteydessä, vaikka se kuulostaa
hassulta.

itkö?

Ties
			

Aluekappalainen
■■ johtaa alueseurakunnan

seurakuntatyötä ja
jumalanpalveluselämää,
vastaa alueen toiminnan
suunnittelusta ja budjetoinnista sekä toimii alueen
viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimiehenä
■■ on alueneuvoston jäsen ja
esittelijä virkansa puolesta.
■■ esimiehenä on kirkkoherra
■■ Jyväskylän seurakunta
koostuu yhdeksästä
alueseurakunnasta

Hengissä

Hyvässä pahassa hengessä – Suomessa?
Mikä oli tekstissä mainittu mykkä henki?
Olen tehnyt itselleni saman kysymyksen.
Mietin, miksi minun täytyy se tietää ja mitä
se antaisi minulle tästä kohdasta, jos ymmärtäisin mykän hengen merkityksen. Asian
merkityksen miettiminen toi minut kerran
erään tekstin äärelle, jossa kirjoittaja kirjoitti
kreikan kielestä löytyvän epilepsiaan liittyvän kantasanan ”katalepsis”. Olisiko kyse
epilepsiasta? Teksti tuli iholleni, olinhan itse
nuorena sairastunut epilepsiaan. Kun nuorena sairastuu aika vakavaan sairauteen, tulee
paljon kysymyksiä ja syytöksiä etenkin Jumalaa kohtaan. Luottamus ja usko joutuivat
koetukselle eikä rukous tuntunut auttavan.
Niin nuoresta tuntui. Jälkeenpäin asioita katsoo eri horisontista ja voi todeta, että usko
ja rukous ovat kantaneet tähän päivään.
Mitä luterilainen ajattelee tällaisista
hengistä? Onko niitä Suomessa?
Mieleen juolahtaa Dietrich Bonhoefferin
virren 600 alkusanat: ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa
kätketyt.” Toivoisin, että ajatuksemme olisivat Bonhoefferin päähän pälkähtäneiden
säkeiden kaltaisia, jotka hänelle annettiin
vankilan pimeässä yössä. Keskellä pahan
valtaa on olemassa Hyvyyden voima, joka
suojelee vaikka ”kuinka käyneekin”.

Pitääkö meidän alkaa kiinnittää
tällaisiin henkiin huomiota?
Eikö elämämme ole yhtä henkien taistelukenttää? Kyse on ehkä siitä, mihin me uskomme. Haluan uskoa kolmiyhteisen Jumalan vaikutukseen ja siihen, että Pyhä
Henki tekee työtään jokaisessa Kristuksen
nimeen kastetussa, vaikka ajatukset ja
mielihalut tekevät päivittäin tepposia.
Henkien taistelusta tässä taitaa olla kyse.
Voivatko henget aiheuttaa sairauden?
Minun on vaikea uskoa sellaiseen. En halua omalta osaltani uskoa, että sairauteni
olisivat henkien aiheuttamia. Ajatuskin
ahdistaa. Oma heikkous ja sairaudet ovat
osa inhimillisyyttä. Ne kuuluvat ihmisen
osaan ja siihen eroon Jumalasta, jossa
elämme. Kuoleman jälkeen ei ole enää kipua, ei sairautta eikä kärsimystä.
Voiko rukous parantaa?
Voi. Uskon siihen syvästi. Asia ei ole yksinkertainen. Yksi ikävä kokemukseni rukouksella parantamisesta tulee mieleen.
Puolestani rukoiltiin enkä saanut kokea
parantumista. Sain osakseni uskoni kestävyyden arviointia, ja lopulta jäin ihan yksin! Koin sen hengellisenä väkivaltana.
Myöhemmin sain viisaan sielunhoitajan

Harras epäilijä puolusti köyhiä
Langat käsissään pitävä liikenainen. Seitsemän lapsen yksinhuoltaja. Jumalanpilkasta
epäilty kirjailija, jonka iltalukemistoa olivat Raamattu ja Tuomas Kempiläisen Kristuksen
seuraamisesta. Minna Canthista oli moneksi.

Mark. 9: 17-29
Mies sanoi: ”Opettaja, toin poikani
luoksesi. Mykkä henki paiskaa hänet
maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee jäykäksi. Pyysin, että
opetuslapsesi ajaisivat hengen pois,
mutta ei heistä ollut siihen.”
Jeesus sanoi: ”Voi tätä epäuskoista
sukupolvea! Tuokaa poika luokseni.”
Jeesuksen nähdessään henki kouristi
poikaa. Isä sanoi: ” Hänellä on ollut tämä
vaiva pienestä pitäen. Henki on kaatanut
hänet tuleen ja veteen, jotta saisi hänet
tapetuksi. Auta, jos voit!”
”Kaikki on mahdollista sille, joka
uskoo”, sanoi Jeesus. Isä huusi: ”Minä
uskon! Auta epäuskossani!”
Jeesus sanoi: ”Mykkä ja kuuro henki:
lähde äläkä enää mene poikaan!” Henki
huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti.
Poika makasi elottoman näköisenä, ja

avulla vapautuksen tuosta kokemuksesta ja
lujan luottamuksen siihen, että olen esirukouksen lapsi ja minua kannattivat vahvat
Jumalan käsivarret silloinkin kun kannoin
sairauden tuomaa taakka. Jumala näkee

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Pastori Päivi Kärkkäinen saarnaa
Huhtasuon yhteiskunnallisessa kirkkopyhässä sunnuntaina 12.3. klo 10.
monet sanoivat: ”Hän kuoli.” Jeesus
auttoi hänet jalkeille.
Opetuslapset kysyivät: ”Miksi emme
voineet ajaa henkeä?” Jeesus vastasi:
”Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin
rukouksella.”

haavamme, kuulee äänettömät rukoushuutomme ja avaa ja sulkee elämämme ovia
oman suunnitelmansa mukaan. Kaikki on
mahdollista sille, joka uskoo ja huutaa apua
epäuskonsa edessä!

Nuori Minna Johnson aloitti opettajan opinnot Jyväskylän seminaarissa. Se oli poikkeuksellista, sillä
naisilta odotettiin avioliiton solmimista. Opiskelu keskeytyi vuoden
kuluttua, kun hän meni naimisiin
opettajansa Johan Ferdinand
Canthin kanssa. Opintojen alussa
itse Uno Cygnaeues oli kannustanut nuorta opiskelijaa:
– Jumala on varmaan valinnut
sinut välikappaleekseen. Jos menet
naimisiin, et tule onnelliseksi, sillä
tunnet rikkoneesi hänen tahtonsa
ja kulkeneesi omia teitäsi.
Minna Canth kuitenkin valitsi
avioliiton ja äitiyden, ja perhe-elämä oli onnellista. Pariskunta ehti
olla naimisissa miltei 14 vuotta ja
tehdä yhdessä työtä monella saralla. Puoliso kuoli, kun Minna Canth
odotti seitsemättä lasta. Leskenä
Minna Canth huomasi, ettei yh-

teiskunta turvannut yksinhuoltajien asemaa.
Perheenäidistä tuli kuopiolainen
lanka- ja kangaskauppias ja näytelmäkirjailija, joka nosti esille naisten
ja köyhien elämäntilanteita. Hän
kyseenalaisti kristinuskon tulkintaa, joka vaikeutti ihmisten ponnisteluja oman asemansa korjaamiseksi.
– Canthin teoksissa uskonnollisuus ja yhteiskunnallisuus kietoutuivat yhteen kärsimyksen teeman
kautta. Kaikkein voimakkaimmin
teoksissa kärsivät naiset ja köyhä
kansa, sanoo Minna Maijala, joka
on kirjoittanut Minna Canth -elämäkerran. Maijala sanoo Canthia
hartaaksi epäilijäksi.
Canthin teoksissa papit olivat yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka
asettuivat kansan yläpuolelle.
Canth hämmästeli, miksi kirkon
oppi kärsimyksestä suuntautui
köyhiä kohtaan
– Kirkon mielestä köyhyys on

osa Jumalan luomaa järjestelmää.
Se määrää pienen osan ihmiskunnasta ylellisyydessä elämään ja
suurimman osan kurjuutta kärsimään. Ja ylellisyydessä elävät ennen kaikkea koettavat säilyttää entisiä oloja, koska heidän saamansa
osuus runsaampi, Canth kirjoitti.
Naisille Canth vaati oikeutta
päästä opiskelemaan ja kunnialliseen työhön.
Canthin aktiiviset vuodet osuivat
ajanjaksoon, jolloin Euroopassa
käytiin kiivasta aatteellista keskustelua. Canth sukelsi uusiin aatevirtauksiin ja innostui tieteen uusista
tutkimustuloksista ja keksinnöistä.
Hänen mukaansa se oli raamatullinen menettelymalli. Koetelkaa
kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää, kirjoitti Paavalikin.
Sivistyneistö otti etäisyyttä kirkkoon ja alkoi kääntyä ateismiin, ja
kansa kiinnostui kirkkoa kritisoivista herätysliikkeistä. Canth seurasi
keskustelua monien sanomaleh-

tien kautta, kävi kirjeenvaihtoa ja
kirjoitti sanomalehtiin.
Canthin kirkkokriittiset kannanotot rikkoivat ihmissuhteita. Esimerkiksi jyväskyläläiset ystävättäret kauhistuivat niitä. Julkinen
Minna Canth otti pelottomasti
kantaa sellaisen kristinuskon puolesta, joka asettuu vähäväkisen
tueksi. Yksityistä Minna Canthia
vaivasi tuntemus oman uskon
heikkoudesta.

Canth otti
”pelottomasti
kantaa

sellaisen kristinuskon
puolesta, joka
asettuu vähäväkisen
tueksi.
– Kuinkahan Herran vielä tarvitsee minua kurittaa, ennen kuin
hän saa sieluni puhdistetuksi! Niin
paljon on itsekkyyttä ja velttoutta,

kylmyyttä ja ennen kaikkea niin
heikko on uskoni.
Minna Maijala näkee, että Canthilla olisi sanottavaa edelleen.
Canth pitäisi nykyistä ”enemmän ja
nopeammin” –elämäntapaa vaarallisena ja hermoja kuormittavana. Kirjailija ottaisi yhä kantaa suvaitsevaisuuden ja ihmisrakkauden
puolesta.
– Hänen sydäntään lähellä olisivat kaikki vähäosaiset, niin mielenterveyskuntoutujat, työttömät
kuin pakolaisetkin. Kulttuurinen ja
sukupuoltenkin välinen tasa-arvo
olisi hänelle ihmiskunnan edistymisen edellytys, Minna Maijala sanoo.
Canthin työllä on paljon jatkajia,
jotka puhuvat Maijalan listaamien
asioiden puolesta.
– Yhden mainitakseni Sirpa
Kähkönen on kirjailija, joka puhuu
rohkeasti myös yhteiskunnallisista
kysymyksistä esimerkiksi Pen-järjestön puheenjohtajana. Minna
Canth on hänelle tärkeä esikuva.
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Kolumni

Kuntavaalit ovat
näytön paikka
Kevään kuntavaalit ovat Jyväskylän kunnallishistoriassa merkittävät. Odotukseni ovat korkealla näiden vaalien osalta. Tähän on
monia syitä, mutta yksi niistä on varmasti oma kiinnostukseni kyseisiä asioita kohtaan. Julkinen keskustelu on myös osoittanut, että vaalit kiinnostavat kaiken ikäisiä kuntalaisia. Tähän yksi syy voi
olla jo ehdokasasettelu.

Uskontoihin ja
katsomuksiin
tutustutaan nyt
laajemmin

Huhtasuon päiväkodissa noin
kolmannes lapsista tulee monikulttuurisista perheistä. Eri maiden
kulttuureihin ja katsomuksiin
tutustuminen on luonteva osa
kaikkea toimintaa. Lastentarhanopettaja Anne Eskelinen opastaa
Awe Mattia Ketunkolon eskarilaisten käsityötunnilla. Eskelisen
vasemmalla puolella Eetu
Alusniemi.

Keskeisiä teemoja eli ”kuumia perunoita” kuntavaaleissa ovat avovankila ja koulutus. Nämä kaksi perunaa ovat puhuttaneet kuntalaisia kunnolla, niin myös Nuorisovaltuustossa, jossa koulutustilanteen seuraaminen on ollut yksi tämän kauden kärkihankkeistamme. Nuorisovaltuusto on päässyt seuraamaan kummankin
asian kulkua julkista keskustelua lähempääkin.
Tulevana valtuustokautena Nuorisovaltuusto haluaa lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi haluamme puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset paikat lautakuntiin. Nämä ovat ensiarvoisen
tärkeitä nuorten kuulemisen kannalta. Uusi kuntalaki antaa Nuorisovaltuuston toiminnalle uudenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorten kuulemisen kehittäminen on jatkumo.
Lautakuntapaikat on koettu Nuorisovaltuustossa elintärkeiksi,
koska niissä nuvalainen voi viedä suoraan viestiä lautakunnalle.
Tällöin kynnys lähteä vaikuttamaan jonkin asian kulkuun on pienempi. Lisäksi nuorten ottaminen lautakuntiin lisää demokratiakasvatusta ja nuorten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon.
Tahdomme tuoda esille mielipiteitämme koko ikäluokkamme
puolesta. Nuorten asioista tietävät parhaiten nuoret. Nyt on oikea hetki tehdä linjauksia nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.
Tulevat kuntavaalit ovat näytön paikka niin ehdokkaille kuin valituiksi tuleville. Jyväskyläläisten nuorten tulevaisuudennäkymät
ovat valituksi tulleiden kuntapäättäjien vastuulla. Nuoret ovat
tärkeä osa kuntapalveluiden käyttäjiä.

Uusien opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien myötä eri uskontoja ja
katsomuksia tarkastellaan nyt aiempaa
enemmän rinnakkain.
Carita Järvi
Jyväskylän
Nuorisovaltuuston
varapuheenjohtaja

ilen
Tänään ruko

Kiitos huolenpidosta
Kiitos Jeesus, että sinä pidät meistä huolta. Auta meitä ymmärtämään armosi
suuruus ja elämään sinun tahtosi mukaisesti.
Nainen, 53

ANU HEIKKINEN,
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Viime syksynä otettiin käyttöön esi- ja perusopetuksen sekä lukion uudet opetussuunnitelmat. Niiden myötä myös uskonnonopetus muuttui.
Erillinen uskontokasvatus ja elämänkatsomustietokasvatus ovat poistuneet esikouluista. Kaikkiin uskontoihin ja katsomuksiin,
myös uskonnottomuuteen, tutustutaan yhteisesti. Pääpaino on eettisessä kasvatuksessa ja toisen kunnioittamisessa.
Peruskoulussa uskonnonopetuksen tuntimäärä väheni yhdestätoista kymmeneen
vuosiviikkotuntiin. Yksi vuosiviikkotunti
tarkoittaa 38 tuntia opetusta lukuvuoden
aikana. Suurin muutos tapahtui opetuksen
periaatteissa, kertoo opetusneuvos Pekka
Iivonen Opetushallituksesta.

– Aina ennen opetus on ollut sisältölähtöistä. Nyt keskiössä ovat tavoitteet ja laajaalainen osaaminen, hän sanoo.
Yksityiskohtien sijasta painopiste on siinä,
että oppilas ymmärtää uskontojen vaikutuksen historiassa, kulttuureissa, nykypäivässä ja omassa elämässään. Muihin uskontoihin ja katsomuksiin tutustutaan aiempaa
laajemmin jo alakoulussa.
Eri uskonnoilla on edelleen omat opetussuunnitelmansa. Iivonen muistuttaa, että
koulun uskonnonopetuksen tarkoituksena
ei ole sitouttaa uskontoon.
– Lähtökohtana on tarjota oppilaalle välineitä, joiden avulla hän voi rakentaa omankatsomuksensa, sitoutua hyvään, ja elää tulevaisuuden aikuisena.
Lukiossa uskonnon pakolliset kurssit vähenivät kolmesta kahteen, ja syventäviä lisät-

tiin kahdesta neljään. Pakolliset kurssit tarkastelevat uskontoa ilmiönä kristinuskon,
juutalaisuuden ja islamin kautta sekä maailmanlaajaa kristinuskoa.
Syventävien kurssien aiheina ovat maailmanuskonnot, uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, uskonnot tieteessä, taiteessa
ja populaarikulttuurissa sekä uskonnot ja
media.
Jyväskylän Lyseon lukion uskonnonopettajan Sanna Rinkisen mielestä pakolliset
kurssit ovat varsin tiivis paketti.
– Opettajien kesken olemme pohtineet,
ehtiikö kaikkia asioita käsitellä riittävästi.

Tavoitteena on
”kasvattaa
lapsia

ymmärtämään
erilaisuutta ja
toimimaan yhdessä.
Myönteistä muutoksessa on se, että juutalaisuutta ja islamia käsitellään kristinuskon rinnalla, mistä opiskelijat ovat olleet
Rinkisen mukaan erittäin kiinnostuneita.

Mitä vaikutuksia pakollisten kurssien vähentämisellä on ylioppilaskirjoituksiin, sitä
Rinkisen mukaan voi vasta arvuutella. Kouluissa ei välttämättä pystytä toteuttamaan
kaikkia syventäviä kursseja.
– Toisaalta voihan olla, että opiskelijat innostuvat valitsemaan syventäviä kursseja
enenevässä määrin, Rinkinen pohtii.
Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön ensi syksynä. Siihen on
kirjattu aiempaa selkeämmin, että kaikki uskonnot ja katsomukset, myös uskonnottomuus, ovat varhaiskasvatuksessa tasa-arvoisia.
– Aiheen käsittely lähtee lapsiryhmästä.
Jos ryhmässä on eri uskontoja, niistä saa ja
tulee puhua lapsen ymmärtämällä tavalla.
Yhtä lailla voidaan huomioida kaikkien uskontojen juhlia ja muita perinteitä, sanoo
erityisasiantuntija Kirsi Tarkka Opetushallituksesta.
Vanhemmilla on edelleen oikeus päättää,
mihin oma lapsi osallistuu.
– On tärkeää ymmärtää, että uskonnoista puhuminen ei ole uskonnon harjoittamista. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ymmärtämään erilaisuutta ja toimimaan yhdessä. Perusta luodaan jo varhaislapsuudessa, Tarkka sanoo.

Monikulttuurisuus on osa arkea
SIRPA KOIVISTO teksti

Ketunkolon eskarilaiset ovat pukeutumassa
ulkoilua varten. Veeti, 6, ja Eemeli, 6, malttavat hetken aikaa pohtia, mitä uskonto tarkoittaa. Sana on kuitenkin sen verran vaikea, ettei juuri sillä hetkellä mieleen tule oikein mitään.
– Ollaan me käyty Huhtasuon kirkossa
monta kertaa, Veeti kertoo hetken päästä.
Pääsiäinen on jo tutumpi asia, vaikka juhlan merkitys jää vielä arvoitukseksi.
– Silloin saa syödä suklaamunia, Veeti toteaa.
Myös Eemeli muistaa, miten äiti piilottaa
aina pääsiäisenä Kinder-munan tyynyn alle.
Huhtasuon päiväkodissa, jossa noin kolmannes lapsista tulee monikulttuurisista
perheistä, eri maiden kulttuureihin ja katsomuksiin tutustuminen on ollut jo pitkään
luonteva osa kaikkea toimintaa. Eskarilaisten kanssa on keskusteltu eri uskontojen
tärkeistä juhlista, pukeutumisesta ja ruokailuun liittyvistä kysymyksistä silloin, kun asiat ovat lasten mielissä nousseet esille.
– Esiopetusikäisten kanssa pystyy jo hy-

vin keskustelemaan asioista, sanoo lastentarhanopettaja Sari Siitonen.
Vaikeitakaan asioita ei lasten kanssa vältellä. Lemmikin tai lähiomaisen kuolemasta
puhutaan lasten kanssa siinä missä muistakin aiheista.
– Kaikista asioita on oltava valmius keskustella, vaikka valmiita vastauksia ei olisikaan. Lapsille voi myös sanoa, ettei tiedä,
Siitonen toteaa.
Keskinäinen kunnioitus ja ymmärrys toisia
uskontoja ja katsomuksia kohtaan on lähtökohtana kaikessa toiminnassa.
– Katsomukselliset ja uskonnolliset kysymykset ovat tärkeitä kulttuuriin liittyviä
henkilökohtaisia asioita, joissa perheiden toiveet otetaan aina huomioon, erityislastentarhanopettaja Katri Manninen korostaa.
Kristillisistä juhlista pääpaino on joulussa
ja pääsiäisessä, jolloin ohjelmassa on muun
muassa kirkossa käynti. Suurimmalle osalle
vanhemmista tämä ei ole ongelma.
– Useimmat monikulttuuriset perheet
haluavat, että lapset tutustuvat myös meidän kulttuuriimme ja kristillisiin perinteisiimme, Manninen sanoo.
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Itseilmaisua
tuhansille
silmäpareille
Jyväskyläläisen Matilda Mäkitalon videoita seuraa YouTubessa 17 422 katsojaa.
Yleisö on Matildalle tärkeä, mutta ensisijaisesti videoiden tekeminen on hänelle
itsensä ilmaisemista.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Matilda Mäkitalo luonnehtii itseään lifestyle-tubettajaksi, sillä hän kertoo videoillaan
omasta elämästään ja häntä kiinnostavista
aiheista, kuten kauneudesta ja muodista.
Hän antaa myös neuvoja, esimerkiksi aamuvirkuksi tulemisesta ja sinkkuna selviämisestä.
– Näitä minun on luonteva tehdä. Minulle on tärkeää, että en ala miellyttää muita sisällöllä. Se olisi epäaitoa, hän sanoo.
Hän aloitti videoiden tekemisen kolme
vuotta sitten. Sitä ennen hän kertoi samantyyppisistä aiheista blogissaan. Kirjoittaminen sai jäädä, kun hän huomasi, että kameran edessä puhuminen luontui paremmin.
– Videolla ei pysty olemaan mitään muuta kuin on. Siinä näkyy minulle ominaiset
eleet ja oma tyyli.

Matilda Mäkitalo tarjoaa
videoillaan lähinnä viihdettä ja
piristystä. Toisinaan hän antaa
myös vinkkejä merkityksellisinä
pitämistään asioista, kuten
hetkessä elämisestä ja läheisten
kiittämisestä.

Uusia videoita syntyy muutaman kuukauden välein. Nyt Matilda pitää tubettamisesta taukoa ja keskittyy ylioppilaskirjoituksiin.
Lukulomalla oman ajan hallinnoimisessa on
ollut opettelemista, mutta lukeminen onnistuu parhaiten iltapäivisin ja iltaisin.
Myös videoiden aiheet pulpahtavat mieleen yleensä iltapuolella. Joskus jopa kesken
unien. Matilda kirjoittaa ideat muistiin ja
jättää ne hautumaan. Kun videon sisältö on
hahmottunut, Matilda miettii aloituksen
sanatarkasti.
– Sen pitää olla tosi tiivis, jotta katsojat
jäävät katsomaan videota.
Kuvauksen Matilda hoitaa omassa huoneessaan ja yksin ollessaan. Silloin puheesta
tulee luontevaa, ja ajatukset pysyvät kasassa.

– Kiinnitän huomiota siihen, että puhun
selkeästi ja tarpeeksi kovaa. Jos sanat menevät sekaisin, aloitan uudestaan ja leikkaan
huonon kohdan myöhemmin pois.
Videoiden ei tarvitse kuitenkaan olla virheettömiä. Kesken puhumisen voi tulla aivastus, eikä se haittaa mitään. Olennaista
on aitous.
Kuvaaminen sujuu nopeasti, mutta editoinnissa kuluu useampi tunti. Videon julkaisuajankohtaa Matilda ei suunnittele
kummemmin – hän julkaisee sen silloin,
kun se on valmis. Myöskään katsojien määrää tai tyypillistä katsojaa hän ei mieti.

tulee hyvä
”fiilis,Siitä
kun videoissa

on oma itsensä ja se
kelpaa niin monelle.
– En yleensä pohdi, kenelle kohdennan
videoni tai kuinka moni niitä katselee. Teen
vain sellaisia videoita, joista itse pidän. Ilmaisen niiden avulla itseäni.
Matildan tyypillinen seuraaja on
15–17-vuotias tyttö, mutta myös hänen
kahdeksankymppinen mummunsa seuraa
Matildaa. Ja ihan omatoimisesti.
– En ollut ollenkaan opastanut häntä
YouTubeen. Olin ihan hämmästynyt, kun
kuulin hänen kommenttinsa johonkin videooni, hän naurahtaa.
Matilda keskustelee seuraajiensa kanssa
aktiivisesti somessa ja on tavannutkin heitä

erilaisissa tilaisuuksissa. Myös Jyväskylän kaduilla hänet tunnistetaan ja pyydetään yhteiskuviin.
Aluksi tämä tuntui oudolta, mutta nykyään se on hänestä vain mukavaa. Yleensä ihmiset kertovat tulevansa Matildan videoista
hyvälle tuulelle. Ikävää palautetta hän ei ole
juuri saanut.
Tubettaminen on antanut Matildalle itsevarmuutta ja uusia ystäviä.
– Siitä tulee hyvä fiilis, kun videoissa on
oma itsensä ja se kelpaa niin monelle.
Lukion jälkeen Matilda aikoo pitää välivuoden. Hänen suunnitelmissaan on lähteä
au pairiksi Australiaan ja pyrkiä sitten lukemaan yhteisöviestintää Jyväskylän yliopistoon.

itkö?

Ties
			

Matilda Mäkitalo
■■ 18-vuotias abiturientti
■■ Asuu Jyväskylässä
■■ Harrastaa tubettamista, kuorolaulua

ja liikuntaa

■■ Perheeseen kuuluvat äiti, isä, kolme

sisarusta ja koira

■■ Vinkit uusille tubettajille: ole aito ja

toteuta videot harkiten

■■ Elämässä on tärkeintä keskittyä

itselle tärkeisiin ihmisiin ja antaa
heille aikaansa. Varsinkin
isovanhemmille, joiden kanssa aikaa
on rajallisesti.

Videoita tehdään itselle
tärkeistä aiheista
SAILA AARNIO teksti

Tubettajat ammentavat videoidensa aiheet
yleensä omasta elämästään.
– Videoiden välityksellä voi puhua asioista, jotka kokee tärkeiksi. My day -videot,
joissa seurataan tubettajan päivää, ovat
suosittuja. Niissä katsoja kulkee kameran
välityksellä tubettajan mukana. Jos tubettaja pelaa paljon, hän tekee usein pelivideoita,
kertoo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa projektitutkijana toimiva Hanna
Reinikainen.
Hän tutkii Tekesin rahoittamassa hankkeessa tubettajien parasosiaalista suhdetta

katsojiinsa eli ilmiötä, josta katsojalle syntyy
tunne, että hän on vuorovaikutuksessa tubettajan kanssa. Illuusion luomiseksi tubettajat esimerkiksi käyttävät lähikuvaa, katsovat kameraan, tervehtivät ja pyytävät palautetta.
Erityisesti Reinikaista kiinnostaa se, miten
videoissa yleistyvät kaupalliset sisällöt vaikuttavat tubettajan ja katsojan vuorovaikutukseen.
– Ajan myötä tubettajasta tulee katsojalle ikään kuin tuttu henkilö. Haluan selvittää,
mikä merkitys sillä on, että tämä tuttu kaveri alkaa suositella jotain tuotetta tai palvelua.
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Kankitie
Muurame
s
Harjunporra

Jyväskylän seurakunnan
vapaat/vapautuvat
vuokra-asunnot

Monipuoliset valikoimat & edulliset hinnat!
EkoCenter Kankitie

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-18.00
la 10.00-15.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00

Etsitkö kristittyä terapeuttia?
Marjatta Ollikainen

Kukitamme
elämäsi
juhlat

Keskusta 2 h + kk
Keskusta 2 h + k + p
Lohikoski 2 h + k, vapautuu 15.4.2017
Savela 2 h + k
Kangaslampi 3 h + k + p
Keljo 3 h + k + s
Keltinmäki 3 h + k + p
Keskusta 3 h + k + p
Tikkakoski 3 h + k + s, vapautuu 1.4.2017

Asunnot vuokrataan nopeasti, ja asunnon varauksena
toimii maksettu takuuvuokra. Vuokratakuu on kahden
kuukauden vuokran suuruinen. Asukkaiden
valintakriteerinä edellytämme luottokelpoisuutta.
Lisätietoja verkkosivuiltamme tai 050 382 4424,
Kiinteistötoimisto.

sielunhoitoterapeutti,
sh, th
sielunhoitoterapeutti
psykoterapia
, sensorimotorinen

Jyväskylä
p.050 377 0167

Seppälän Citymarket

HAU TAJAISE T
RISTIÄISET
VALMISTUJAISET
RIPPIJUHLAT
SYNTYMÄPÄIVÄT
YRITYSTILAISUUDET
HÄÄT

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

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

Hyvä ilmoittaja ja
kuntavaaliehdokas!
Haluatko näkyvyyttä
paikallislehdessä?
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:

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

www.helmimaria.net

www.jyvaskylanseurakunta.fi/vuokra-asunnot

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Pelko, häpeä ja tiedottomuus omasta tilanteesta estävät ihmiskaupan uhria hakemasta apua itselleen.

Pelko hiljentää
ihmiskaupan uhrin

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Pelko, häpeä ja tiedottomuus omasta tilanteesta estävät
ihmiskaupan uhria hakemasta apua itselleen. Yhteisvastuukeräys
auttaa ihmiskaupan uhreja Suomessa. Vietnamilaiset Dinh,
Thanh ja Nguyen paiskoivat pitkää päivää maatilalla.
Laatukivet kohtuuhintaan

www.HautakiviHalvemmalla.fi

YHTEISVASTUUKERÄYS teksti
IMAGENS EVANGÉLICAS kuva

99 €
2425 €

156 €

960 €
1195 €

510 €

Puh: 045 109 1809 – Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi

Kolmekymppiset miehet Dinh,
Thanh ja Nguyen työskentelivät
riisipelloilla kotikylässään Vietnamissa. Heidän tulonsa olivat pienet
ja perheet elivät toimeentulon rajoilla.
Samasta kylästä kotoisin oleva
Quan työskenteli Suomessa suomalaispariskunnan omistamassa
maatalousyrityksessä. Yrityksessä
oli työvoimapula, ja he päättivät
rekrytoida ahkeria vietnamilaisia
työntekijöitä.
Dihn, Thanh ja Nguyen näkivät
Quanin työtarjouksessa mahdollisuuden tarjota perheilleen parempi elintaso ja turvata lastensa koulunkäynti.
Kun miehet saapuivat Suomeen,
heidät majoitettiin yrityksen tontilla sijaitsevaan kaksioon, jossa oli
vain patjat lattialla. Quan ilmoitti
miehille, että heidän tulisi lyhentää
matkustus- ja rekrytointikuluista
muodostunutta velkaansa palkastaan, tai heidän perheilleen kävisi
huonosti.
Quan kielsi miehiä puhumasta
kenellekään ja niin he vain hymyilivät ystävällisesti paikallisia tavatessaan. Jäljelle jääneistä tuloistaan
miehet lähettivät suurimman osan
perheilleen.
Työvuorolistaan miehille oli
merkitty kahdeksan tunnin työpäiviä, mutta he työskentelivät päivittäin 13 tuntia. Yrityksen omistaja-

pariskunta oli tietoinen pitkistä
työajoista, mutta he olivat iloisia
ahkerista työntekijöistään ja ajattelivat työntekijöidensä olevan tyytyväisiä suurempaan palkkaan,
kuin mitä he Vietnamissa ansaitsisivat.
Rikosuhripäivystys sai nimettömän vihjeen työoloista. Poliisi meni paikalle ja pidätti Quanin sekä
yrityksen omistajapariskunnan.
Poliisi esitti kaikkia kolmea miestä
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, ja uhrit saivat Rikosuhripäivystyksen paikallisesta toimipisteestä tukihenkilön ja oikeusavustajan.
Quan sai noin kahden vuoden
ehdollisen vankeustuomion ihmiskaupasta ja yrityksen omistajapariskunta puolen vuoden ehdolliset
tuomiot kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Heidät tuomittiin
maksamaan uhreille mittavat korvaukset maksamatta jääneistä ylityölisistä.
Thanh palasi Vietnamiin. Dinh
sekä Nguyen saivat pysyvät oleskeluluvat Suomesta ja työpaikat vietnamilaisesta ravintolasta. Myös
heidän perheensä pääsivät Suomeen.
Tyypillistä ihmiskaupan uhria tai
ihmiskauppiasta ei ole. Esimerkiksi
luottavaisin mielin ulkomaille vaateliikkeeseen myyjäksi lähtenyt on
päätynyt kauppaamaan seksiä kadulle tai kokki pakotettu tekemään
ravintolassa ympäripyöreitä päiviä

ilman palkkaa.
Pelko, häpeä ja tiedottomuus
omasta tilanteesta estävät ihmiskaupan uhria hakemasta apua itselleen.
Uhria kontrolloidaan näkymättömin keinoin, kuten uhkaamalla
uhrin tai hänen perheensä turvallisuutta tai käyttämällä hyväksi uhrin huumeriippuvuutta, sairautta,
velkasuhdetta, osallisuutta rikoksiin, viranomaispelkoa tai ymmärtämättömyyttä suomalaisyhteiskunnan toiminnasta.
Ihmiskauppa rikosnimikkeenä
on Suomessa melko tuore, eikä sitä
koskeva oikeuskäytäntö ole vakiintunut. Ihmiskaupan määritelmää
on vaikea soveltaa käytäntöön ja
rikosprosessi on usein hidas. Suomessa jo epäilys ihmiskaupan uhriksi joutumisesta oikeuttaa pääsyyn auttamisjärjestelmään, joka
tarjoaa neuvontaa ja ohjausta, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja,
majoitusta sekä tulkkipalveluja.
Jos ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö ei täyty, henkilö voidaan pudottaa pois auttamisjärjestelmästä, jolloin uhri voi jäädä vaille apua ja tukiverkostoa pahimmillaan täysin vieraassa kulttuurissa.
Euroopan akuutin pakolaistilanteen ja ihmisten liikkuvuuden lisääntymisen myötä tarve ihmiskaupan uhriksi joutuneiden auttamiselle ja ennaltaehkäisevälle työlle riskien vähentämiseksi on suuri.
Lähteet: ihmiskauppa.fi, syrjinta.fi/
ihmiskauppa, Global report on trafficking
in persons 2014

p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivela.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Yhteisvastuukeräys 2017
torjuu ihmiskauppaa.
Tule kerääjäksi
www.vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla

Henki &

Rakennustyöt
käynnissä!

Rakentaminen alkaa
maaliskuussa, varaa
tuleva kotisi nyt!

Kuokkalan keskustaan nousevan
Puukuokka 2:n rakentaminen on
käynnissä. Upea puukerrostalo
valmistuu vuoden 2017 loppuun
mennessä osaksi kolmen asuintalon
kaarikokonaisuutta.Luonnonläheisen
Puukuokan asunnot taipuvat
moneen tarpeeseen. Ihastu sinäkin
puukerrostalon lämpöä henkivään
tunnelmaan ja löydä koti Puukuokka
2:sta!

Asunto Oy Jyväskylän

Puukuokka 2

Syöttäjänkatu 1, 40520 Jyväskylä
HUONEISTOT

HINNAT ALK.

Esim.

Omaksimaksu alk.

Koko

Uudelle vehreälle asuinalueelle
kohoava kuusikerroksinen Asunto
Oy Jyväskylän Mannisenkartano
tarjoaa hulppeiden maisemien
lisäksi laadukkaita asuntoja.
Mannisenkartano sijaitsee hyvien
palvelujen, liikenneyhteyksien,
kauppakeskuksen ja koulun
läheisyydessä.

Puukuokka 1:ssä jäljellä
3–4h+kt+s 76,0m2.
Saatavana myös
autohallipaikkoja!

Vuokra alk. € / kk

37,0 m2
63,5 m2

8 638 €
12 396 €

573 €
908 €

3h+k

69,0 m2

15 780 €

1 050 €

Kaikkiin asuntoihin on erillismaksua vastaan mahdollista
saada kylpyhuonesauna.

1318€

Asunto Oy Jyväskylän

Mannisenkartano
Mannisenrinne 3, 40270 Jyväskylä
HUONEISTOT

1h+kt
3h+kt

Autohallipaikka

Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

70,50€

Valittavanasi on
39 kotia 37m2:n yksiöistä aina 85,5 m2:n
perheasuntoon.

HINNAT ALK.

Esim.

Koko

Myyntihinta

Kok. hinta

1h+kt+(s)
2h+kt+(s)
2h+k+s
2–3h+kt+s
3h+k+s
3h+k+s
4h+k+s

37,0 m₂
40,5 m₂
46,5 m₂
58,0 m²
69,0 m₂
75,5 m₂
85,5 m₂

37 619 €
40 919 €
44 909 €
56 398 €
66 718 €
80 938€
89 547 €

125 400 €
136 400 €
149 700 €
188 000 €
222 400 €
269 800€
298 500 €

(s) = Kylpyhuonesaunamahdollisuus lisähinnalla.

Britta Tuppurainen
puh. 040 840 4770
britta.tuppurainen@lakea.fi

OPKK
puh. 010 2565845
puh. 010 2565950

13

12

Tapahtumat 11.–24.3.2017
TAULUMÄEN KIRKKO
Leif Lindemanin yhteisvastuukonsertti pe 10.3. klo 19. Liput 20/15/5 e.

äjuhlia
Syntymäpäiv
		

Muskaripyhäkoulussa
leikitään ja lauletaan
Muskaripyhäkoulu on Taulumäen kirkossa sunnuntaina
12.3. klo 14.30. Tervetuloa sukeltamaan rukouksen
ihmeelliseen maailmaan
laulun, leikin ja musisoinnin
avulla. Mukana Jenni Jurva,
Katja Koskinen ja Eila Kangas.

TIKKAKOSKELLA JUHLIVAT 65 JA 70 VUOTTA TÄYTTÄVÄT
n Vanhemman väen syntymäpäiviä vietetään Tikkakosken kirkossa
keskiviikkona 22.3. klo 13. Yhteinen syntymäpäiväjuhla on tarkoitettu
65 ja 70 vuotta tänä vuonna täyttäville.
KUOKKALASSA JUHLITAAN TOUKOKUUSSA
n Syntymäpäiväjuhla Kuokkalan alueseurakuntalaisille pidetään Kuokkalan kirkossa 18.5. klo 13–15. Juhlaan kutsutaan tammi–kesäkuun
2017 aikana 70, 75, 80, 85, 90 vuotta tai sitä enemmän täyttäviä. Voi
kutsua myös yhden läheisen. Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi 10.5.
mennessä 050 5497007 Kirsti Kataikko tai 050 5497034 Päivi Heikkilä.

koissa
Musiikkia kir

			

Messu su 12.3. klo 18, Ilvesmäki, J. Tikkanen, Väisänen. Iltatee.
Häämusiikki-ilta pe 17.3. klo 18.30,
Hassinen, Keltakangas. Vapaa pääsy.
Tuomasmessu su 19.3. klo 18, Puupponen, Viitala, Nieminen, Björninen,
Mäki-Latvala, Tuomaskuoro ja -bändi. Iltatee.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.3. klo 12 srk-keskus,
Kärkkäinen, Tiusanen.
Messu su 19.3. klo 12 srk-keskus, Kari,
Keltakangas.
Musiikkitilaisuudet
Iloset lauluryhmä ke klo 11.30 srkkeskus. Tied. 044 728 7719.
Konsertti ti 21.3. klo 18.30 srk-keskus.
Anna-Maija Valjuksen musiikkikoulun oppilaat.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys srk-keskus ma ja
ke klo 9–10.30. Muulloin juha.halonen@evl.fi 050 549 7024.

LEIF LINDEMANIN KONSERTTI
n Leif Lindeman konsertoi Taulumäen kirkossa perjantaina 10.3. klo
19. Liput ovelta 20/15/5 euroa. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
VIRSIKIRJAN LISÄVIHKO TUTUKSI
n Vaajakosken kirkolla lauletaan virsikirjan lisävihkon virsiä yhteislaulutilaisuudessa sunnuntaina 12.3. klo 16. Laulua johtaa kanttori Liisa
Partanen.
n Tikkakosken kirkolla lauletaan virsikirjan lisävihkon virsiä sunnuntaina 19.3. Laulutilaisuus on kirkkokahveilla klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen.
HEHKUA VIRSI-ILLASSA
n Kamarikuoro Hehku on mukana Keltinmäen kirkon virsi-illassa keskiviikkona 15.3. klo 19. Hehkua johtaa Reetta Vasalampi.
KORTEPOHJASSA LAULETAAN
n Yhteislauluhetki on Kortepohjan seurakuntakeskuksessa tiistaisin
klo 14.45–15.45. Hengellisiä lauluja ja veisuja laulattaa Aino-Leena Laitinen.
HÄÄMUSIIKKI SOI TAULUMÄELLÄ
n Häämusiikki-ilta on Taulumäen kirkossa perjantaina 17.3. klo 18.30.
Kirkkohäihin sopivaa perinteistä ja uudempaa musiikkia tarjoilevat
kanttorit Jukka Hassinen ja Jussi Keltakangas. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy.
ELINA VETTENRANTA JA ELÄMÄN MONET KASVOT
n Elina Vettenranta laulaa ja kertoo siitä, miten Jumala on ollut uskollinen elämän kivuissa ja epävarmuudessa. Vettenrantaa säestää kitaralla Heikki Markkula. Naisia kaivolla -ilta on Kuokkalan kirkossa maanantaina 20.3. klo 18. Vettenranta on tangokuningatar vuodelta 2006. Nyt
hän työskentelee Kansan Raamattuseuran kaupunkityöntekijänä.
KEVÄTTALVEN MUSIIKKIA
n Anna-Maija Valjuksen musiikkikoulun oppilaat musisoivat Halssilan seurakuntakeskuksessa tiistaina 21.3. klo 18.30. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerhot 3–5-v. ma ja to klo 13–
16 Telkäntie 2C. Tied. 050 3018 233.
Iltaperhekerho ma klo 17.30–19 Telkäntie 2C.
Päiväkerhot 3–5-v. ti ja to klo 9–11
Telkäntie 2C. Vapaita paikkoja. Ilm. Jaana 050 3018 233 tai Elina 050 4079 126.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie 2.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2C.
Toimintakerho 8–11-vuotiaille ti klo
18. Telkäntie 2C. Tied. leila.jokiniemi@
evl.fi 050 549 7021.
Nuorille ja aikuisille
Aamurukouspiiri ke klo 8 srk-keskus.
Torstaitapaaminen to 16.3. klo 13
srk-keskus. Aluekappalainen Hannu
Huttunen.
Miesten tupailta ke 22.3. klo 18 srkkeskus, Halonen. Yhteislaulua kanttori Keltakankaan johdolla.
Raamattupiiri to 23.3. klo 17 srkkeskus.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu ja yhteiskunnallinen kirkkopyhä su 12.3. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tiusanen, Sarlund. Keittolounas,
vapaaeht. maksu.
Viikkomessu ke 15.3. klo 18. Messun
jälkeen teetä ja pitsaa 1€.
Messu su 19.3. klo 10 kirkko, Kari, Keltakangas.
Pikkukirkko ke 22.3. klo 9.30. Siistonen, Kettunen, Keltakangas. Pieni
kirkkohetki pienille ja isoille.
Tulossa: Raamattu- ja lähetyspäivät
25.–26.3. Lähetystyö Bangladeshissa ja Tansaniassa ja urheilulähetystyö.
Musiikki Mission Voice. Sunnuntaina Jukka Norvanto ja Jukka Jämsén jakavat ajatuksia uudistuvasta kirkosta
ja uskosta ja lähettävän seurakunnan
elämästä Raamatun näkökulmasta.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30. Muulloin elina.sarlund@evl.fi 050 549 7005.
Perhekerhon aamupuuro ja kahvi ke
15.3. ja 22.3. klo 11–12 kirkko. Perhekahvilassa kävijöille ja alueella asuville.
Torstaitapaaminen to 23.3. klo 14–
15 kirkko. Keskustelua, päiväkahvi ja
hartaus.
Lapsille ja lapsiperheille
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 12.3.
klo 16 kirkko.
Iloa perheille liikkuen ja leikkien su
12.3. klo 16–17.30 kirkko. Pienten ja
isojen yhteistä puuhaa.
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30. Tied.
Seija p. 050 323 5355.
Lapsi- aikuinen -käsityöpaja ma 13.3.
klo 17.30 kirkko. Aikuisille ja 5–9-v
lapsille. Materiaalimaksu10€/perhe/
kausi. Ilm 050 3235 355.
Päiväkerhot 3–6-vuotiaille ti ja to klo
12.30. Kysy kerhopaikkoja 050 4414 215
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Omia tai ohjattuja kädentöitä.
Perhekahvila ke klo 9.30–11. Kahvilan jälkeen puurolounas.
Äitien hyvinvointi-ilta ma 20.3. klo
17.30. Vertaistukea ja jakamista. Ilm
Seija 050 3235 355.
Pikkukirkko ke 22.3. klo 9.30 kirkko,
Siistonen, Kettunen, Keltakangas. Pieni kirkkohetki pienille ja isoille.
Sählykerho 5.–6. lk ma klo 18–19 kirkko.
Sählykerho 7.–8. lk ma klo 19–20 kirkko.
Sählykerho 1.–2. lk ti klo 16.30 kirkko.
Sählykerho 3.–4.lk ti klo 17.30–18.30
kirkko.
Tyttöjen liikuntakerho ti klo 18.30–
19.30 kirkko.
Nuorille ja aikuisille
Isos-, jatkoisos-, avustajakoulutus ke
klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45–20.30 kirkko.
Pietarin Kilta ti 21.3. klo 18 kirkko.
Apostolien matkat.
Naisten kuntojumppa to klo 18 kirkko.

Kristillisen kirjan
tulevaisuus pohdinnassa
Keskustelutilaisuudessa ovat
kirjailija Anita Ojala, toiminnanjohtaja Merja Pitkänen
sekä kustantaja ja kirjakauppias Elina Salojärvi. Tilaisuuden juontaa Arja Perendi.
Huhtasuon kirkossa 22.3. klo
18 järjestettävä tilaisuus on
osa Jyväskylän Kevät 2017
-ohjelmasarjaa.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 12.3. klo 10
kirkko, Pitkänen, Ridanpää, Lintunen.
Kastealttarin käyttöönotto.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Katekismusmietiskely ke 15.3. klo
12.30–13 kirkko, Rantanen.
Ristintien ilta ke klo 18 kirkko, Vilkko.
Jeesuksen kärsimystien mietiskelyä.
Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30
kirkko.

Kastealttari otetaan
käyttöön Keltinmäessä
Jumalanpalvelukseen 12.3.
klo 10 kutsutaan erityisesti
vuonna 2016 Keltinmäessä
kastettuja lapsia vanhempineen, kummeineen ja isovanhempineen. Mukana on
kastealttarin kuvan maalannut taiteilija Annukka Laine.
Jumalanpalveluksen jälkeen
lapset saavat oman tähtensä
kotiin vietäväksi. Jumalanpalvelus on tavallista lyhyempi.
Kahvi- ja mehutarjoilu. Pyhäkoulu.
Messu su 19.3. klo 10 kirkko, Ridanpää, Salminen, Nieminen. Kirkkokahvit, pyhäkoulu.
Katekismusmietiskely ke 22.3. klo
12.30–13 kirkko, Pitkänen.
Rukoushetki pe 24.3. klo 8.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 16 kirkko. Tied.
050 5497049
Virsi-ilta ke 15.3. klo 19 kirkko. Kamarikuoro Hehku, joht. Reetta Vasalampi
Apua ja tukea tarvitseville
Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa 4€, alle kouluikäiset 1€. Tied.
050 5497 026.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/
hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman
ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Myötätuuleen! Mielenvirkistysryhmä to 16.3. klo 14–15.30 kirkko. Hyvän
syömisen merkitys mielelle, Laitinen.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Huoltamomessu su 12.3. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen. Janne Huikko, Kahden maan kansalaiset.
Toivon torstai to 16.3. klo 18.30 Neulaskoti, Jurva. Minne sinä menet, sinne
minäkin menen Marja-Terttu Akonniemi, lauluryhmä Ester. Iltatee. Mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ti klo 9–11 Neulaskoti. Keskusteluapua ilman ajanvarausta 050 5497 015 Fuchs
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti.
Tied: elina.fuchs@evl.fi 050 5497 015
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 12.3. klo 16 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti. Alle 2v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 5863 056.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.

Tule tekemään
linnuille koti
Linnuille koti -tapahtuma
kutsuu kaikenikäisiä Keltinmäen kirkolle torstaina 16.3.
klo 17–19. Kirkolla on puutavara, työkalut ja muut tykötarpeet valmiina, ei maksua.
Grilli kuumana omille makkaroille, kahvia/ teetä/mehua.
Arpajaiset.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten avoimet ovet pe 10.3. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Nuortenilta ke 15.3. klo 18.30 Keltinmäen kirkko. Nuortenilta
Kuohun päiväpiiri ma 13.3. klo 12 kylätalo. Retki Muuramen kirkkoon.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 14.3. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Tuolijumppaa ja käsien hoitoa. Laitinen

Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen Olohuone ke 15.3. klo 13
kirkko. Vapaaeht. kahvimaksu 1€.
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Saihokadun olohuone ti 21.3. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Äiti
Maria. Laitinen
Keltinmäen Olohuone ke 22.3. klo 13
kirkko. Uskosta ja epäuskosta. Vapaaeht. kahvimaksu 1€. Leppäpuisto.
Taka-Keljon lähetysilta to 23.3. klo
18.30 Paula Ylkäsellä, Myllylammentie 2–4 B 37.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Syntymäpäiväjuhlamessu ja kahvit su 12.3. klo 10 Kaupunginkirkko ja
juhlakahvit Vanha pappila, (Vapaudenkatu 26). Tervetuloa Keskustan
alueseurakuntalainen, joka täytät 70,
75, 80, 85, 90 tai enemmän tammi–
huhtikuussa 2017. Tied. 050 340 0665
tai 050 549 7027.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko. Pappi/diakoni paikalla
klo 13–14.
Lutherin pöydässä La 11.3. klo 18, ti
14.3. klo 19, to 16.3. klo 19, la 18.3. klo
18, ti 21.3. klo 19, to 23.3. klo 19. Vanha pappila. Kts. s. 15
Messu su 12.3. klo 10 Kaupunginkirkko. Pohjola, Ilvesmäki, Björninen
Viikkomessu to 16.3. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 19.3. klo 10 Kaupunginkirkko. Tikkanen, Wuolio, Vuorenoja. Mukana Rauhanyhdistys.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 19.3. klo 17 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 23.3. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen 050 340 0665 tai Lintulahti 050
549 7006.
Leskien klubi to 16.3. klo 10–12. Taidemuseo Holvi, Kauppak 23. Näyttelytyöt: taidegraafikko Juho Karjalainen sekä Ilari Hautamäki, Sami Havia
ja Kim Somervuori. Kahvit klo 11.30
Vanha pappila.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ti klo 13 Yliopistonk. 28 B.
Perhekerho to klo 9.30 Yliopistonk.
28 B.
Pappilan perhepyhäkoulu su 19.3.
klo 16 Vanha pappila.
Reppari-retkeilykerho ti klo 17 Yliopistonk. 28 B. 1–3-lk. Pikkuretkiä mm. puistoihin ja Harjulle. Omat
eväät. Ei maksua.
Kettukokit pe 10.3. klo 15.30 Yliopistonk. 26 B. Kokkikerho 1–4-lk. Hinta 10
€/kevät. Tied Kirsi-Marja 050 5953 945.
Happy Chefs ti 14.3. klo 17 Yliopistonk. 26 B. Kokkikerho 3–6-lk. Hinta 5
€/kevät. Tied. 050 5953 945.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten Raamis ke klo 17 Yliopistonk. 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.45–20.30 Yliopistonk. 26 B.
Virtailta / Nightbreak to 16.3. klo 18
Yliopistonk. 26 B. Mukaansa kutsuva
seurakunta, Jukka Jämsén // Absorbing
parish, Jukka Jämsén Tied. 040 5609 904.
Seniorikammari ma 13.3. klo 14 Vanha pappila, Vapaudenk. 26. Anteeksiantamus ja armo, Kukkonen.
Raamattupiiri kaikenikäisille klo 10
Vanha pappila.
Osallisuuden puuhapaja seniorinaisille ti 14.3. klo 13 Vanha pappila. Kransse-

ja kierrätysmateriaalista, Kukkonen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Eläkeläisten piiri ke 15.3. klo 14
Viitakoti.
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä muuttaneille ti 21.3. klo 14 Vanha pappila. Sanomalehtikatsaus, Sirpa
Teräväinen.
Kylän kammari to 23.3. klo 14 Vanha pappila.
Musiikkitapahtumat
Laulurinki ti 14.3. klo 13 Vanha
pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti 14.3. klo 19
Vanha pappila.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 10.3. klo 13 srk-keskus.

Öljyllävoitelu rukousjumalanpalveluksessa
Rukousjumalanpalvelus on
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa sunnuntain 12.3. klo
16. Mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen ja
öljyllävoiteluun. Jumalanpalveluksen toimittavat Eivor Pitkänen, Kristiina Ridanpää ja
Heli Nieminen.
Ristintien ilta ti klo 18 srk-keskus, Ridanpää. Jeesuksen kärsimystien mietiskelyä kuvien äärellä.
Messu su 19.3. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti klo 14.45–15.45
srk-keskus. Laitinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan
tai hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut ajat
diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus. Kahvi/tee/mehu+ voileipä/
makea leipä, ei maksua.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Linnulle koti -tapahtuma kaikenikäisille to 16.3. klo 17–19 Keltinmäen kirkko. Puuaines, työkalut ym tykötarpeet valmiina, ei maksua. Grilli
kuumana omille makkaroille, kahvia/
teetä/mehua. Arpajaiset.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten avoimet ovet pe 10.3. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Nuortenilta ke 15.3. klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Tiistaitapaaminen ti 14.3. klo 13 srkkeskus. Musikaali Martti Lutherin ja
hänen vaimonsa elämästä. Osa 2.
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Niityltä tuulee Lausuntataiteilija
Maija Piitulainen esittää Katri Taanilan monologin Niityltä tuulee sunnuntaina 19.3. klo 14 srk-keskus. Seniorien kulttuuritapahtuma Minna
Canthin hengessä. Lohikeittoa, vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. Messu klo 16 ja kahvit.
Lähetyspiiri ti 21.3. klo 10 srk-keskus.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.3. klo 10 srk-talo, Koivisto, Perttilä. Kahvit.
Kinkerit su 12.3. klo 13. Ahvenus-

Puolakka, Riitaniityntie 3, Säynätmäki.
Kinkerit su 19.3. klo 13. Läntiset kylät
Lahnamäentie 46, Lahnamäki.

Messy Church on
Voittajan puolella
Seurakuntatalolla on toiminnallinen jumalanpalvelus
kaikenikäisille sunnuntaina
19.3. klo 16. Aluksi toimintapisteet, välissä kirkkohetki ja
lopuksi ruokailu. Tule askartelemaan, rukoilemaan ja
laulamaan yhdessä!
Apua ja tukea tarvitseville
Ajanvarauksella diakonissan vastaanotolle kirsi.lepoaho@evl.fi
050 557 9003.
Lapsille ja lapsiperheille
Pohjoisten kylien perhekerho ke
15.3. ja 22.3. klo 9–11. Aikuisten arkiporinat, Lepoaho.
Perhekerho to 16.3. ja 23.3. klo 9.30
srk-talo.
Taaperoryhmä ma 20.3. klo 9.30 srktalo.
Iltaperhekerho ke 22.3. klo 18 srk-talo.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten iltakahvila pe 17.3. klo 18
srk-talo.
Hengari ti 21.3. klo 15 Sumbpi.
Ylistysryhmä ma klo 17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Moksin seurakuntapiiri to 16.3. klo
13. Pirkko ja Reino Muurimäellä Tiinan tuvalla.
Pastorin pysäkki ma 20.3. klo 12–14
Putkilahden kyläkauppa.
Diakoniatalkoot ma 20.3. klo 13 srktalo.
Pastorin pysäkki ti 21.3. klo 12–14.
Saakosken Koskibaari.
NOJA-ryhmä ti 21.3. klo 18–20 srktalo.
Musiikkitapahtumat
Kirkkokuoro to 23.3. klo 17.45 srktalo. Tied. 050 5579 004

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.3. klo 11 kirkko, Mäkinen, Korhonen, Väisänen, Grönholm.
Kantaattikuoro. Pyhäkoulu. Lounas
4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke klo 18 kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Se Yxi wanhan wirren messu su 19.3.
klo 11. Reukauf, Korhonen, Lampinen,
Korhonen. Messuun voi pukeutua
keskiajan tyyliin. Pyhäkoulu, tarjoilua.
Viittomakielinen messu su 19.3. klo
15 kirkko.
Naisia kaivolla -ilta ma 20.3 klo 18
kirkko. Elämän monet kasvot, Elina
Vettenranta puhe ja laulu, kitaristi
Heikki Markkula säestys.
Aamurukous to 23.3. klo 10–10.15
kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
23.3. klo 18–19 kirkko, Kari, Lampinen, musiikkiryhmä Lentoon/Ester.
Ehtoollinen, sielunhoidollista opetusta, esirukouspalvelu.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatoimisto, kirkko, alakerta.
Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9–10. Muissa asioissa
ajanvaraus diakoniatyöntekijälle:
050 5497034, paivi.heikkila@evl.fi tai
050 5497007, kirsti.kataikko@evl.fi.
Minun polkuni -taideterapiaryhmä.
Kuokkalan kirkolla alkaa taideterapiaryhmä 20.3. klo 18–20. Millainen
on elämänpolkusi? Oletko elämäsi
käännekohdassa? Haluaisitko asioihin
muutosta, mutta et tiedä miten? Ryh-

mässä voi pohtia oman elämää Minun polkuni -teemalla taiteen ja hengellisyyden keinoin. Tutkimme tunteitamme, elämää ja ajatuksia musiikin,
draaman, kuvataiteen, runon ja liikkeen kautta. Aikaisempaa kokemusta luovuudesta tai taiteesta ei tarvita,
halu kokeilla riittää. Ryhmä kokoontuu 20.3., 3.4., 10.4., 24.4., 8.5., 15.5.,
22.5. ja 29.5.) Työskentely edellyttää
sitoutumista koko jaksoon. Ryhmää
ohjaavat ekspressiivisen taideterapian opiskelija Elina Tuikka ja diakoniatyöntekijä Kirsti Kataikko. Hinta 45
euroa. Ilm. ja tied. to 16.3. mennessä
Elina Tuikka 044 706 9576 tai elijaa@
hotmail.com.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ke klo 9.30 kerhotila,
Katajatie 1 as 5.
Pappilan perhepyhäkoulu su 19.3.
klo 16 Vanha pappila.

Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit. Tied. 050 340 9893.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 15.3. klo 18–20 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 16.3. klo 9.30
kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko.
Äitien ilta ke 22.3. klo 18–20 kirkko.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.3. klo 10 kirkko, Vähäjylkkä, Hautalahti, Partanen. Pyhäkoulu.
KohtaamisPaikan iltamessu su 12.3.
klo 17 kirkko, Hautalahti, Kilkki.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali.
Heikki Ilola.
Messu su 19.3. klo 10 kirkko, Ahonen,
Hautalahti, Ruhanen. Pyhäkoulu.
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 21.3.
klo 13–14.30 kirkko. Markuksen evankeliumi.

Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja
37. Rippikoululaisille ja muille halukkaille ohjattu iltaohjelma klo 19–20.
Muuten vapaata pelaamista ja oleilua.
Iltakahvila pe 17.3. klo 17–22 Polttolinja 37. peli- ja oloilta, kahvia ja pikkupurtavaa lähetystyön hyväksi.
Syntymäpäiväjuhla Kuokkalan alueseurakuntalaisille 18.5. klo 13–15.
Kutsutaan tammi–kesäkuun 2017 aikana 70, 75, 80, 85, 90 v tai enemmän
täyttäviä. Voi kutsua myös yhden läheisen. Ilmoittautuminen. 10.5. mennessä 050 5497007 Kataikko tai
050 5497034 Heikkilä.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä 15.3.
klo 13 kirkko, alakerta.
Yhteisvastuun lipaskeräystalkoot
Kuokkalan kauppakeskus 15.3. klo
14–18. Tule lipaskerääjäksi! Kokoontuminen diakoniatoimistolle (kirkon
alakerta) klo 14. Tied. 050 5497007
Kikka tai 050 5497034 Päivi.
Rukouspiiri ke 15.3. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten kerho 16.3. klo 13 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 21.3. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 22.3. klo 13
kirkko, alakerta.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 19.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Mannström, Vuorenoja

Kässämessussa
on lankakolehti
Kässämessu on sunnuntaina
12.3. klo 12 Lahjaharjun kappelissa. Kolehtina voit tuoda
ylijäämälankoja, joista neulotaan piireissämme tarvitseville lapasia ja sukkia. Messun
jälkeen Ompeluseurakahvit lettivehnäsineen. Messun
toteuttavat Heidi Watia ja
Risto Valtasaari.

Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen 050 340 0665 tai Lintulahti 050
549 7006.

Nuorille ja aikuisille
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun
kappeli.
Nuottakadun kerho varttuneille ti
14.3. klo 14. Nuottakatu 3 B kerhohuone.
Miesten raamattupiiri ti klo 18 Lahjaharjun kappeli. Ei vko 9. Tied. martti.
mononen@saunalahti.fi 014 620 856.

PALOKKA

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to 12–
14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä. paivi.
itkonen@evl.fi 040 7090142 ja elina.
romar@evl.fi 040 5609 910.
Aamupalapysäkki kirkon takkatupa.
Vapaaeht. maksu 1 €.
Lapsille ja lapsiperheille
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut marja-terttu.kivela@evl.fi,040 560 9908.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–12 kirkko.
Perheille, joissa n. alle 2-vuotias lapsi.
Kahvi, tee, mehua, pientä syötävää.
Pyhäkoulu su klo 10 (messun aikana)
kirkon alakerta.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Ilmoittautuminen perheiden pääsiäispajaan alkaa 8.4. klo 14. Ilm.
040 560 9908, ei tekstarilla.
Muskarit ke kirkolla. Tied. Jurva
050 340 9898 ja Syrjä 050 571 5155.
Apua arkeen. Kaipaatko apua lapsiperheeseen? Tied. Eräjärvi 040 500
7820 tai Johansson 040 535 2276.
Vauvaperhepiknik la 11.3. klo 14
kirkko. Viime vuonna kastettujen lasten ja heidän perheidensä piknik.
Tied. Marja-Terttu 040 560 9908.
Palokan perhepysäkki kirkko ke klo
9–11.30. Aamupala klo 9–11.
Mannilan perhepysäkki ke klo 9.30
Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Kouluikäiset. Tiedot toiminnasta:
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset Tied. Junttila
040 7739 851.
Nuorille ja aikuisille
Yökahvila pe 24.3. klo 19–23 kirkko.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19.45–21 Jokelan koulu.
Seniori-isosten koulutuspäivä la
18.3. klo 10–16 nuorisotila. Ilm. Paulalle.
Lähetyspysäkki ti 14.3. klo 10–12 kirkko. Kahvia ja lähetystyön kuulumisia.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–
14.30 kirkko. Ohjelmahetki klo 13

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.3. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Päiväkeskushartaus to 16.3. klo 12
päiväkeskus Urheilukentäntie 3.
Luther-luentosarja to 16.3. klo 18 srkkoti, Tervonen, Väätäinen. Herätyspappi Renqvist ja Lutherin opetus armosta. Iltatee.
Messu su 19.3. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.

15

14

Tapahtumat 11.–24.3.2017
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Tied. 040 6842 050
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ti ja to klo 9 srkkoti. Ei to 23.3.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu to 23.3. klo 17.30 srk-koti.
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to 16.3. klo 9.30 srk-koti.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 22.3. klo 19 srk-koti.
Miestenpiiri su 12.3. klo 18 srkkoti. Iltatee.
Olohuone ke 15.3. klo 13 srk-koti.
Tied. 050 5980 951.
Naisten solu ti 21.3. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 22.3. klo 13 srk-koti.
Lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.3. klo 10 kirkko, saarna Jukka Jämsen, Vallipuro, Piilonen,
Candela. Kahvit, lähetystyön kuulumisia ja reformaatiota.
Seurakuntailta Nyrölässä ke 15.3. klo
18 Mäkisillä, Sikomäentie 507.
Sanajumalanpalvelus su 19.3. klo
10 kirkko, Vallipuro, von Gross, Piilonen. Isoskoulutus alkaa messulla. Kahvit, virsikirjan lisävihkon laulantaa III
(923–932)
Sanan ja rukouksen ilta su 19.3. klo
18 kirkko, Vallipuro. Inkeri Tuunanen,
Rukouksen voima.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke 15.3. klo 14 Luonetjärven koulu.
Candela to 16.3. klo 17.30 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto pappila.
Tied. 040 5609 916.
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 14.3.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Joni Hakala 040
9115 796, jontte10@koti.luukku.com
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko. Vapaaeht. kahviraha
nimikkolähetykselle.
Ruokajakelu to klo 10.30 aamupalan
yhteydessä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kirkkohetki ti 14.3. klo 10
kirkko.
Perhekerho ja kirpputori ti 14.3. klo
10.30 kirkko.
Pyhäkoulu ke 15.3. klo 18 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Perhekerho ma 20.3. klo 13 kirkko.
Perhekerho ti 21.3. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 21.3. klo 9.30 kirkko.
Vauva- ja taaperokerho to 23.3. klo
9.30 Puuppolan kerhotila
Kouluikäisten toiminta: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Tied. 040 5609 915.
Nuorille ja aikuisille
Kesäretki ke 7.6. klo 9.30. Saarijärvi–
Pylkönmäki–Multia. Lounas ja iltapäiväkahvi. Käynti kesäkukkapuutarhalla. Hinta 25 €. Ilm. 040 5609 916.
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 10.3. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhd. talo.
Varttuneen väen leiri Vesalassa pe
11.8.–13.8. Ilm. 31.5. mennessä Juho
Hintikka 044 5579 447.
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12 kirkko. Ohjelmahetki klo 14.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila. Kahvi ja ohjelmahetki työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 15.3. klo 13 pappila.
Lähetyksen tasauslounas pe 17.3. klo
11 kirkko.

Naisten ilta ma 20.3. klo 18 pappila.
Teetarjoilu. Tied. inkeri.tuunanen@
kolumbus.fi.
Vanhemman väen syntymäpäivät osa
1 ke 22.3. klo 13 kirkko. Tänä vuonna
65 ja 70 v täyttäville.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 22.3.
klo 17.30.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 12.3. klo 10 kirkko, Laitinen,
Valtasaari, Palander.
Raamattuluento Menkää ja julistakaa! ti 14.3. klo 18.30 kirkko, Kari Valkonen. Musiikki Saara Mörsky. Kahvi klo 18.
Reformaatioilta Martti Lutherin
hengessä ke 15.3. klo 18 kirkko, Rossi. Musiikki Tiina ja Hannes Asikainen. Elämää ja erotiikkaa – Luther
ja perhe.
Tölskän seurakuntailta Kerttu ja
Heimo Savelalla ke 15.3. klo 18.30
Mutkatie 14.
Miesten päiväraamattupiiri to 16.3.
klo 12 kirkko.
Messu su 19.3. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela.
Oravasaaren seurakuntailta Mirja
ja Seppo Raitasella ke 22.3. klo 18.30
Pohjolanraitti 146.
Reformaatioilta Lutherin hengessä
ke 22.3. klo 18 kirkko, Laitinen. Musiikki Tiina ja Hannes Asikainen. Puhutko
messua – messu kansankielellä.
Miestenpiiri to 23.3. klo 18.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislaulutilaisuus su 12.3. klo 16
kirkko. Virsikirjan lisävihkon virsiä, Liisa Partanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset. Vaajakosken kirkko ja
Jyskän srk-koti ajanvaraus marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926 ja
tero.reingoldt@evl.fi 040 560 992.
Jyskän aamupuuro ”porinat” ke klo
8.30–9.30 Jyskän srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Kaunisharjun perhekerho pe 10.3.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su 12.3. klo 14.
Ekavauva-Pallerot ti 14.3. klo 13 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 16.3. klo 10.30
Jyskän seurakuntakoti.
Perheiden aamu to 16.3. klo 9 Jyskän
seurakuntakoti.
Ekavauva-Pallerot ti 21.3. klo 13 kirkko.
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19 kirkko.
Perhekerho ti 21.3. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Perhekerho ti 21.3. klo 9 kirkko.
Taaperokerho to 23.3. klo 9–11 kirkko. 1–2 vuotiaille lapsille vanhempineen.
Kaunisharjun perhekerho pe 24.3.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila. Tervetuloa viettämään yhteistä aamupäivää.
Kouluikäisten toiminta.Tied. satu.
harjula@evl.fi 040 558 2542. Tiedot
kerhoista, leireistä jne. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Armotonta menoa -päiväleiri 1–2-lk.
Vaajakosken kirkolla 5.–8.6. sekä Kaunisharjussa 12.–15.6. Hinta 8€/päivä.
Ilm. 15.3. mennessä (ei la–su) klo 8–9
Marja Lähteelä 040 574 2026.
Nuorille ja aikuisille
Perjantaikahvila pe 10.3. klo 17 kirkon nuorisotilat.
Hengari ke 22.3. klo 18 kirkon nuorisotilat.
Lähetyspiiri ti 14.3. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho Jyskän srk-koti ke
15.3. klo 13–14.30.
Vanhemman väen päivä ke 22.3.
klo 11 kirkko. Asiantuntija Lea Jokela
Muistiyhdistyksestä. Lounas (7€) klo
11 alkaen.

merkkivuosi
Reformaation
			

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 20.3. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, lisäksi pieni kirpputori/vaihtori Hannikaisenkatu 27–29.
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15.
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 20.3. klo 12.
Kansainvälinen työ
Virtailta / Nightbreak to 16.3. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Mukaansa kutsuva seurakunta, Jukka Jämsén // Absorbing parish, Jukka Jämsén. Tied. Säde
Pirttimäki p. 040 5609 904
Novelleja ja neuleita ke 22.3. klo 17
Vanha pappila. Luetaan ääneen novelleja ja osanottajat tekevät omia
käsitöitään. 5 e Naisten Pankille Tied.
anna-kaisa.jaala@gmail.com
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Palokan kirkko su 12.3. klo 17, Mika Kilkki.
Ylistystä, opetusta, rukousta, ehtoollinen, lastenohjelmat, tarjoilua.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kau-

punginkirkko su 19.3. klo 17, Mika
Kilkki. Ylistystä, opetusta, rukousta,
ehtoollinen.
www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä /
Instagram @kohtaamispaikka
Maahanmuuttajatyö
Mirja Hytönen (Kutti), diakoni 050
549 7033 mirja.hytonen@evl.fi, Oxana
Usovan avustaja 041 705 2329
oxana.usova@evl.fi
Päivystys ti klo 9–15, ke klo 9–12 ja
to 11–15, Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti klo 10–11.30,
Polttolinja 37. Mervi Karikko.
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–11.30,
Kauppak. 13. Marianne Mäkeläinen.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6
Naisten Suomi-kerho ma paritt. viikot. Marianne Mäkeläinen.
Naisten jumppa ti klo 12–13. Valentina Ikko.
Koripallokerho ti klo 20–21. Thomas
Chatzitolios.
Karen-nuorison lentopallokerho ke
klo 19.30–21. Say Reh.
Miesten lentopallokerho to klo 19–
21.

Paluumuuttajien kerho to klo 10–
12, takkahuone.
Futsal, kongolaisten ryhmä to klo 18–
19.30. Papu Nkunda ja John Nize Mubiri.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11. Ei
päivystystä ma 13.3.
Omaishoitajien Oma hetki ke 15.3.
klo 12–13.30 Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 26. Hyvinvointimme,
pastori Johanna Niiles-Hautanen.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 5.4. klo 13–14.15 Vanhassa pappilassa.
Sana ja rukous
Raamattuluento Elämästä on kyse!
ti 14.3. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.
Menkää ja julistakaa! Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Viittomakieliset
Diakonissa Päivi Lehtinen 050 549
7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Vapaudenkatu 60. Vastaanotto ti 9–12 ja ke 13–
15. Web-kamera-aika ke klo 11–12.
Viittomakielinen messu su 19.3. klo 15
Kuokkalan kirkossa.
Viittomakielinen raamattupiiri to
23.3. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat ke 15.3. klo 18 Jyväskylän krist. opisto, Sulkulantie 28.
Syliseurat, lapsiperheet tervetuloa!
Siioninvirsiseurat ma 20.3. klo 17.30
Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Uudet veisuut ti 21.3. klo 18 Vihtavuoren kappeli, Haavistont. 3, Laukaa. Jaakko Löytty ja uudistetut Siionin virret.
Jyväskylän NMKY
Vuosikokous ma 27.3. klo 18 Vanhan asemapäällikön talo, Hannikaisenk. 10. Vuosi- ja tilikertomukset, tilinpäätös.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.
ywca.fi/Paikallinen toiminta/Jyväskylän NNKY
Kirjapiiri I ma 13.3. klo 13. Riitta Jalonen: Kirkkaus.
Avoin kohtaamispaikka ti 14.3. Lauantain toivotut levyt – Ylen vanhin
ohjelma, Anna-Leena Pänkäläinen.
Latinanpiiri ti 14.3. klo 18.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous su 19.3. klo 14. Mirja
Knuuttilan Minna Canth -esitelmä.
Avoin kohtaamispaikka ti 21.3. 120
vuotta Jyväskylän NNKY:n toimintaa, Nieminen.
Jyväskylän NNKY:n 120-vuotisjuhla su 26.3. klo 10 juhlajumalanpalvelus
Kaupunginkirkko. Lounas NNKY:llä.
Ilm. 20.3. mennessä jklnnky@elisanet.fi
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 13.3. klo 13.30 Sepänkeskus. Lähteellä-kuoro. Vuosikokous
n. klo 15.15.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 11.3. klo 19, ry.
Seurat su 12.3. klo 16, ry; klo 17.30
Seurat, ry.
Seurat ke 15.3. klo 19, Kaupunginkirkko.

Yhteinen raamattuluokka pe 17.3.
klo 18, ry.
Kevätseurat 18.–19.3.
Vanhusten ja liikuntarajoitteisten
ehtoollinen la 18.3. klo 15.30, ry; klo
18 Viikkomessu, Taulumäen kirkko,
iltapala: klo 21 Puheenvuoro, ry.
Seurakunnan messu su 19.3. klo 10,
Kaupunginkirkko; klo 12.30 Perhepyhäkoulu ja seurat, ry; Ruoka ja kahvi;
klo 15 Seurat, ry; Kahvi; klo 17 Päätösseurat, ry.
Tiistaikerho ti 21.3. klo 13, raamattutunti, ry.
Seurat ke 22.3. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 24.3. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Viisikielisen toivelauluilta ma 13.3.
klo 18 Sanan kulma, Tuula Hakkarainen.
Jatkuva rukous ti 14.3. klo 13.30
Sanan kulma, Mikko Matikainen.
Naisia kaivolla ma 20.3. klo 18.30
Kuokkalan kirkko. Elämän monet
kasvot, Elina Vettenranta, Heikki
Markkula.
Kelpaanko tällaisena ti 21.3. klo 13.30
Sanan kulma, Aune Inkeri Keijonen,
Tuula Hakkarainen.
SenioriFoorum ti 28.3. klo 15 Sepänkeskus.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13,p. (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi Toimisto avoinna ti ja to klo
10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Sanan Keidas su 19.3. klo 16. Jeesus
voittaja, Jari Jurvakainen.
Naisten raamattupiiri ti 21.3. klo 13.
Naistenpiiri ke 22.3. klo 18.

Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 12.3.
klo 16 Huhtasuon kirkko.
Isä-lapsi-sähly pe 17.3. klo 18–19.30
Huhtasuon kirkko.
Vaajakosken miestenpiiri to 23.3. klo
18.30 Vaajakosken kirkko.
3:16-ilta 4.–8.-lk pe 24.3. klo 18–20
Myrskylyhdyn päiväkoti, Antinmutka
18, Kinkomaa.
Retki Kirkkokansan raamattupäiville Kallion kirkkoon la 18.3. Ilm. 044
557 9447 tai juho.hintikka@sekl.fi.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähimmäisen kahvitupa to 23.3.klo
12 Palokan kirkko, Mikko Puhalainen.
Raamattu- ja lähetyspäivät 25.–26.3.
Huhtasuon kirkko. Jukka Norvanto,
Laila ja Martti Laukkanen, Mauri Tervonen, Sini ja Mikko Jokinen, Mission Voice. Su 26.3. klo 10 Messu, saarna Norvanto; klo 12.15 Norvanto, Jukka Jämsén.
Pääsiäisleiri nuorille Ylläksellä 12.–
17.4. Tied. 040 5232 664, hanna.rasanen@kylvaja.fi. Bussikuljetus, täysihoito.
Pääsiäisleiri 12.–17.4. Tied. 040 0545
128, erkki.puhalainen@gmail.com.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su kello 12: 12.3. Mauri Tervonen, 19.3. Petri Harju.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18.30: 15.3. Viikkomessu + opetus
liturgiasta; 22.3. Iloitkaa aina Herrassa! Marianna Parpala.
Rukous ja usko -piirin talvijuhla su
12.3. klo 14 Kannonkosken srk-talo.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 16.3. klo 18.30 Neulaskoti. Minne sinä menet, sinne minäkin menen, Marja-Terttu Akonniemi,
lauluryhmä Ester. Iltatee. Mahd. keskusteluun ja rukoukseen.
Tikkakosken Rauhanyhdistys
Sunnuntaiseurat 12.3. klo 16 kirkko.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

LUTHERIN PÖYDÄSSÄ -ESITYS VANHASSA PAPPILASSA
n Teatteriesityksessä koetaan musiikillinen illanvietto Martti Lutherin
luona 1540-luvulla. Yleisö pääsee istumaan samaan pöytään isäntäväen
kanssa. Illan kuluessa kuunnellaan Lutherin pöytäpuheita ja ruokaillaan.
Esitystä rytmittää 1500-luvun musiikki, jota esittävät lauluyhtye Lux
Auribus ja soitinyhtye. Näytelmän on käsikirjoittanut Raili Kivelä.
Näytösajat: La 11.3. klo 18, ti 14.3. klo 19, to 16.3. klo 19, la 18.3. klo 18, ti
21.3. klo 19, to 23.3. klo 19.
MESSU TIKKAKOSKELLA
n Messu sunnuntaina 12.3. klo 10 Tikkakosken kirkossa. Saarna Jukka
Jämsen, kirkkokahveilla lähetystyön kuulumisia ja reformaatiota.
ELÄMÄÄ JA EROTIIKKAA – LUTHER JA PERHE
n Reformaatio Martti Lutherin hengessä keskiviikkona 13.3. klo 18
Vaajakosken kirkossa. Eeva-Kaisa Rossi, musiikki Tiina ja Hannes Asikainen.
LUTHER-LUENTOSARJA
n Luther-luentosarja to 16.3. klo 18 Säynätsalon seurakuntakodissa.
Mauri Tervonen, Osmo Väätäinen. Herätyspappi Renqvist ja Lutherin
opetus armosta. Iltatee.
KESKIAIKAVERMEISSÄ KUOKKALAN MESSUUN
n Sunnuntaina 19.3. Se yxi Wanhan wirren messu toteutetaan Lutherin ajan messukaavalla. Kuokkalan kirkon messun toimittavat Kati
Reukauf, Minna Korhonen, Sirpa Lampinen, Tiina Korhonen. Messu
alkaa klo 11, ja siihen voi tulla keskiaikatyyliin pukeutuneena. Pyhäkoulu. Tarjoilua.
PUHUTKO MESSUA? – MESSU KANSANKIELELLÄ
n Reformaatioilta Martti Lutherin hengessä keskiviikkona 22.3. Vaajakosken kirkossa. Laura Laitinen, musiikki Tiina ja Hannes Asikainen.
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Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori 050 549 7022
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Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Lapsityönohjaaja Korhonen Tiina 050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Neulaskoti
Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Jurva Esa 050 400 0014
Diakonia
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TIKKAKOSKI
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Diakonia
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Aluesihteeri Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia
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Jyskän seurakuntakoti
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Kappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 560 9927
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Mies
kameran
takana
HEIKKI IMPIÖ teksti

Aktiiviuransa jälkeen Sami Saarenpää kouluttautui valokuvaajaksi.
Nykyään hän kuvaa freelancerina
muun muassa Henki&elämä -lehdelle ja Keskisuomalaiselle.
Kuvaaminen on osa lautailun arkea, onhan lajissa kyse itseilmaisusta. Ammattilaisten lisäksi myös laskijat kuvaavat itse paljon.
– Tosi monet lautailijat siirtyvät
jollekin luovalle alalle, myös kameran varteen, joko harrastuksena tai
täysipäiväisesti.
Valokuvaus on Saarenpäälle tuttua myös kodinperintönä. Kotona
oli oma pimiö, jonne aktiivinen
luontokuvaaja-isä meni kehittämään reissuiltaan napsimaansa
materiaalia.
Lumilautailu on Sami Saarenpäälle muutakin kuin pelkkää tulosurheilua. Tunnelmaan pääsee vaikka Keski-Suomen metsissä ja vanhanmallisella
siteettömällä lumilaudalla.

Selostuskopissa kipinöi
Ammattilaisura lautailijana voi poikia yllättäviäkin tehtäviä aktiiviuran jälkeen. Sen on huomannut myös Sami
Saarenpää, jonka ääni on tullut tutuksi Ylen lautailulajien kisaselostuksista.
HEIKKI IMPIÖ teksti
VILLE-PETTERI HUTTUNEN kuva

Jyväskyläläinen Sami Saarenpää
on kansainvälisestikin menestynyt
lumilautailija, joka lopetti ammattilaisuransa keväällä 2009. Lopetuspäätöksen taustalla olivat pitkäaikaiset selkävaivat. Oli uuden etsimisen aika.
Heti seuraavana vuonna Saarenpää sai kutsun Ylen asiantuntijakommentaattoriksi Vancouverin
olympialaisiin.
Myöhemmin Saarenpää huomasi istuvansa ypöyksin Pasilan selostuskopissa selostamassa lautailukisoja.
– Ne varmaan uskalsivat ottaa

minut, kun lähetykset olivat pääasiassa Yle Areenan puolella. Siitä
se lähti.
Viime vuosina tahti on ollut tasainen. Työ on kausiluonteista ja talvilajien lisäksi Saarenpää on selostanut kesällä myös rullalautailua ja
BMX-pyöräilyä. Hän tunnustaa, ettei ole koskaan ollut fanaattinen
penkkiurheilija. Aikoinaan lautailu
ja erityisesti freestyle houkuttelivat, koska ne tarjosivat välineen
taiteelliselle itseilmaisulle.
Kilpailemisen lisäksi ammattilaista työllistivät myös lautailuvideot ja alan lehdet.
Saarenpään mielestä helpointa
selostustehtävissä on se, että omat

juuret ovat syvällä suhteellisen
nuoressa lajissa. Helpottavaa on
sekin, että asioiden mittasuhteet ja
merkitykset ovat elämässä jo kohdallaan. Ne tekevät olotilasta paineettoman.
– Voin katsella asioita kevyemmin. Tiedän, että maapallo pyörii,
vaikka suomalainen ei pääsisikään
finaalin.
Saarenpää toivoo, että kotisohville välittyisi lajin henki ja katsojat
saisivat hengähdystauon vakavasta
tulosurheilusta.
Lähetyksissä pitää olla kipinää
sekä sopiva draaman kaari. Se voi
syntyä itsestään, kun päätöskierroksella laskujärjestys käännetään

ja viimeinen laskija saattaa laittaa
sijoitukset kokonaan uusiksi.
– Myös jokin ennalta arvaamaton kuvio tai temppu saattaa yllättää selostajankin. Wau!
Saarenpää paljastaa, että hän on
kova puhumaan ja siksi selostaminen tuntuu luontevalta. Oman
haasteensa tarjoa kuitenkin se, että
kisaa saattaa seurata intohimoisesti lajia harrastava teini tai sitten
täysin lajia tuntematon katselija.
Molemmat täytyy huomioida.
Vaikeinta Saarenpään mielestä
ovat ne hetket, kun joku loukkaantuu vakavasti.
– Mitä sanoa silloin, kun ensiapuryhmä yrittää hoitaa tajutonta

laskijaa?
Saarenpää toivoo, ettei selostuksissa toistaisi liikaa itseään. Joskus
on vaikea löytää uusia ja tuoreita ilmaisuja ja usein tuntuu, että suomenkielessä on liian vähän adjektiiveja kuvaamaan asioita. Koomisilta tilanteiltakaan ei voi aina välttyä.
– Sen olen oppinut, ettei kannata lähetyksessä juoda erehdyksessä
ostettua hiilihapotettua vettä!

FIS:n lumilautailun MMkisat. Espanjan Sierra
Nevadassa 9.–17.3.

Elämästä

Viidenkympin kriisi mahdollistaa uutta
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Hanna Salakka, 52 vuotta ja
paljasjalkainen keskisuomalainen.
Olen avoin, utelias, sosiaalinen ja
innostuva, mutta valitettavasti
myöskin vähän kärsimätön. Tykkään nähdä ja kokea erilaisia asioita.
Harrastan paljon ja kiinnostuksen kohde vaihtuu aika ajoin. Joskus käy niin, että palaan samaan
harrastukseen uudelleen. Samantapainen suhtautuminen uuteen
näkyy myös työhistoriassani ja
muutenkin elämässäni. Olen työs-

kennellyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä yli kymmenen vuotta.
Minulla on ollut mahdollisuus
osallistua työkiertoon ja olenkin
toiminut monissa eri yksiköissä ja
tehtävissä sairaanhoitopiirissä. Tällä hetkellä työskentelen Henkilöstöratkaisujen vastuualuesihteerinä
sekä henkilöstöjohtajan sihteerinä.
Minulle tärkeitä asioita ovat tutut
koti, uskonto ja isänmaa. Sanoina
ne saattavat kuulostaa vanhanaikaisilta, mutta eivät mielestäni ole
sitä. Minulla on viisi lasta, joista
nuorimmat asuvat vielä kotona.
Lapset pitävät kiinni arjessa ja

maan pinnalla. He ovat joskus todenneet, että olen kehityksen jarru, ja mikä pahinta, vieläpä ylpeä
siitä. Perheen ja kodin lisäksi tärkeitä ovat myös hyvät ystävät. Asioiden jakaminen heidän kanssaan
ja yhteisöllisyys antavat voimaa arkeen. Olen toiminut jo neljä vuotta Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana. Haluan
säilyttää tuntuman sotilaskodin
perustyöhön, joten kerran kuukaudessa olen vapaaehtoisena sisarena
myymässä kahvia ja munkkeja.
Minulla on varmaan viidenkympin kriisi, koska olen alkanut ky-

seenalaistaa asioita. Kirkkoon kuuluminen, uskon ja uskonnon merkitys sekä elämän ja kuoleman kysymykset mietityttävät. Haluan
selvittää, mitkä asiat elämässäni
ovat oikeasti merkityksellisiä. Kun
kyseenalaistaa ja ravistelee asenteitaan, se voi lopulta syventää. Olen
ollut täydellisyyden tavoittelija ja
haluan tilalle enemmän rentoutta,
kepeyttä ja iloa.
Olen huomannut, että monella
aiemmalla valinnalla on ollut vaikutusta myös nykyisyyteen. Uskon,
että taustalla on ollut johdatusta ja
enemmän tarkoitusta kuin valintaa tehdessä pystyi kuvittelemaan.

Hanna Salakka haluaa aika ajoin
ravistella ja kyseenalaistaa
asenteitaan ja arvojaan. Näin
pääsee näkemään, mitkä asiat ovat
oikeasti merkityksellisiä.

