Henki &
Jyväskylän seurakunnan lehti

27.2.2014 • numero 4

Hoikka,
kiltti ja
suloinen
Talo paloi,
tärkein jäi
jäljelle
sivu 5

Järkevää
tekemistä
välivuodelle
sivu 6–7

Seurakunnasta
treenipaikkoja
bändeille
sivu 16

2

3

s
Pääkirjoitu

Verta, hikeä
ja kyyneleitä
Kymmenittäin ihmisiä on tapettu kadulle keskellä kaupunkia. Etäisyys Jyväskylästä kriisipesäkkeeseen on osapuilleen sama kuin Jyväskylästä Berliiniin. Ja mistä työpaikkojen ja huoltoasemien kahvipöydissä on viime aikoina puhuttu? Enimmäkseen urheilusta.
Ukrainan ongelmat jäivät kahvikeskusteluissa olympialaisten jalkoihin paristakin syystä. Esimerkiksi siksi, että
me suomalaiset olemme urheilukansaa. Ja vaikkapa siksi, että ilmansuunta oli väärä. Kiovan kriisi ei oikein ole
jaksanut kiinnostaa, koska meillä on idän suhteen yhä
edelleen kansallinen trauma. Sitäpaitsi, missä kohtaa
karttaa se Ukraina nyt tarkalleen ottaen onkaan?
Itse asiassa urheiluväki ympäri maailmaa tuijotti pari
viikkoa herkeämättä Sotshin taisteluja olympialaisten
herruudesta. Jos urheiluväki olisi siirtänyt katseen tuhat
kilometriä luoteeseen, se olisi voinut huomata toisenlaiset taistelut Kiovassa. Tuhat kilometriä on yhtä kuin
etäisyys Helsingistä Utsjoelle.
Urheilu on kuitenkin vakavaa puuhaa. On pakko pitää
fokus kirkkaana. Pelissä ovat liian isot rahat ja liian monen maine. Liian monta vuotta uurastusta, josta täytyy
saada palkkio. Suomalaisittain Sotshista saatiin huikeaa
hyvitystä kaikille niille nöyryytyksen vuosille, jolloin kannettiin kansallista häpeää dopingsotkusta.
Ukraina lähetti Sotshin kisoihin reilut 40 urheilijaa. Osa
tästä joukosta sai luvan lähteä kotiin kesken kisojen, osa
jatkoi. On mahdotonta tietää, millaisin keinoin nuo urheilijat nujersivat mielestään kotimaansa akuutit murheet, ja keskittyivät urheiluun. Se oli kuitenkin heidän
tehtävänsä, ja se heidän oli tehtävä. Ei käy kateeksi.
Urheilu on kasvanut itseään ja oikeaa merkitystään suuremmaksi jo aikaa sitten.
Mammuttimaisia urheilukilpailuja käytetään sumeilematta hyväksi kansainvälisessä kulissienkiillotuksessa. Ihmisoikeuksiaan polkeville maille olympialaisten kaltainen sirkus on mannaa, mutta urheilun syvimmällä olemuksella
ei ole sen kanssa mitään tekemistä.
Nyt Sotshin kisat ovat ohi, ja hiki
pyyhitty. Kiovassa veren pyyhkiminen
kaduilta ja mielistä on isompi savotta. Kyyneleitä kuolleiden vuoksi vuodatetaan vielä vuosia.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Jyväskylän seurakunta löysi
reilun miljoonan vuosisäästöt

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra, TL Arto Viitala valittiin uudelleen Lapuan hiippakunnan pap
pisasessoriksi. Viitala sai viimeviikkoisessa vaalissa 108 ääntä. Äänioikeutettuja olivat Lapuan hiippakunnan papit.
Viitalan ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyy 30.4. Tuomiokapituli nimittää Viitalan pappisasessoriksi 1.5. alkavalle toiselle
kolmivuotiskaudelle. Toimikausia
voi olla enintään kaksi.
Pappisasessorin tehtävä on osaaikainen ja sitä hoidetaan oman
viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Lapuan hiippakunnassa
on kaksi pappisasessoria, joista
toinen on Isonkyrön seurakunnan
kappalainen Eero Holma.

MARJO RÖNNKVIST teksti
PETRI KANANEN kuva

Jyväskylän seurakunnan taloustilannetta pohtinut työryhmä on
saanut työnsä päätökseen. Työryhmä sekä perkasi säästökohteita
että etsi uusia työtapoja. Kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän esitykset viime kokouksessaan.
Seurakunnan käyttötalous on
ollut viime vuodet alijäämäinen.
Tilannetta on pahentanut muun
muassa jäsenmäärän supistuminen sekä iäkkäiden kiinteistöjen
vaatimat korjaukset ja sisäilmaongelmat. Pelkästään kiinteistöjen
investointitarpeet ovat lähivuosina
27 miljoonaa euroa.
Vuonna 2011 hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaan työntekijöitä on jo vähennetty parikymmentä, ja lähivuosina vähennettäneen vielä kolmisenkymmentä. Irtisanomisia tai lomautuksia
seurakunnassa ei kuitenkaan tehdä, vaan vähennykset hoidetaan
luonnollisen poistuman kautta.
Jyväskylän seurakunnalla on päätoimisia työntekijöitä noin kolmesataa.
Työryhmä esittää säästöjä muun
muassa kiinteistöjen ja hautausmaiden ylläpitokuluista, vuokrattujen toimitilojen vähentämisestä
sekä henkilöstön koulutuskustannuksista. Työtapoja muutetaan
niin, että yhteistyötä muun muassa eri alueseurakuntien välillä kasvatetaan. Tarkoitus on lisätä myös
vapaaehtoistyön määrää.
Tulopuolella on tarkoitus kasvattaa muun muassa sijoitustuottoja sekä puukauppoja niin, että

Henki & elämällä
uusia
jakelupisteitä
Työryhmä esittää säästöjä muun muassa kiinteistöjen ja hautausmaiden ylläpitokuluista, vuokrattujen toimitilojen vähentämisestä ja koulutuksesta.
niiden määrä vastaa metsien vuotuista kasvua.
Nyt kaavailtujen toimenpiteiden jälkeen säästöä on laskettu
syntyvän vuositasolla keskimäärin
1,24 miljoonaa euroa vuoteen
2020 mennessä. Alkuperäinen tavoite oli kaksi miljoonaa euroa.
Työ uusien säästökohteiden sekä

tulonlisäysten metsästämiseksi
jatkuu.

Työryhmän raportti löytyy
kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteistä (liitteet 1a, 1b
ja 1c):
http://urly.fi/bK3

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN teksti
HENNA LUOMALA kuva

Leipäpussin sulkijoita kaksi kappaletta sekä ohutta ja paksua lankaa sekä värikkäitä kankaanpaloja. Sellaisia tarvitsee, jos haluaa
valmistaa oman huolinuken. Huolinuket ovat kotoisin Guatemalasta. Pikkuruiselle nukelle kerrotaan
murhe tai huoli illalla nukkumaan
mennessä. Sen jälkeen nukke laite-

taan tyynyn alle. Yön aikana se
kaappaa huolet haltuunsa ja murehtii ne pois nukkujan mieltä painamasta. Guatemalan nukkeja
säilytetään pienessä rasiassa, jossa
on kokonainen nukkeperhe.
Huolinukkeja saa suomalaisista
kehitysmaakaupoista. Niitä voi
myös ostaa Kuokkalan Tapulitorin
Yhteisvastuutapahtumasta, jonne
alueseurakunnan nuoret ja varhaisnuoret ovat niitä väsänneet.

Kannen kuva: Naisiin ulkoisiin ominaisuuksiin kohdistuu
nykyään valtavia paineita.
Kuiskaa huolinukelle huolesi. Ainakin huolien sanoiksi pukeminen voi helpottaa,
ja tämä kuulija ei lörpöttele niitä muille.

Asuntomessujen prjojektipäällikkö Anu Hakala tietää messualueen hyvät puolet. Asuntomessualue on kompakti. Talot ”yllättävät”, yleiset alueet ovat kauniisti rakennettuja ja viihtyisiä. Lisäksi veden läheisyys antaa alueelle oman leimansa.

Anu Hakala haaveilee
talosta Sisiliassa
Jyväskylän Asuntomessuilla nähdään pienempien asuntojen esiinmarssi,
sanoo Jyväskylän Asuntomessujen projektipäällikkö Anu Hakala. Työssään
hän on saanut perehtyä muun muassa laidunnusaluetunnusten hakuun.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Huolinukke ei löpise huoliasi muille
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Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kirkkoherra
Viitala uudelleen
pappisasessoriksi

Ajassa

Tapulitorilla on huoliseinä, johon
voi käydä kirjoittamassa huolensa. Sen jälkeen saa ottaa mukaansa huolinuken. Niitä voi myös askarrella itse paikan päällä.
Guatemala on Yhteisvastuukeräyksen kohde. Keräysvaroilla autetaan ihmisoikeuksien toteutumista. Varsinkin alkuperäiskansan
edustajia, mayoja, syrjitään monin tavoin. Yhteiskunnan palveluja
joutuu odottamaan tai niitä ei
saa. Mayojen asuttamia maita
luovutetaan teollisuusyrityksille.
Naiset ja lapset kärsivät perheväkivallasta. Moni ei tiedä oikeuksistaan yhteiskunnassa. On siinä
huolinukeille töitä – sekä yhteisöille, jotka kertovat mayoille heidän
oikeuksistaan.
Yhteisvastuutapahtuma tiistaina 4.3. klo 16 Kuokkalan
kirkon Tapulintorilla.
Käsitöitä, yhteisvastuutuotteita, makkaranpaistoa,
onnenpyörä lapsille, huolinuken tekoa, nuorten
Hyvis-iskuryhmä liikkeellä.
Nuorten musiikkitapahtuma
Kuokkalan kirkossa klo 18.

Anu Hakala, siirryit Jyväskylän
Asuntomessujen projektipäälliköksi Jyväskylän Tilapalvelu kiinteistömanagerin tehtävistä. Mitä
tekee kiinteistömanageri?
Kiinteistömanageri toimii kiinteistön käyttäjien yhdyshenkilönä Tilapalvelussa yhden luukun periaatteella. Työtehtäviin kuuluu
vaihtomatoista lähtien kaikki
mahdollinen lisätilojen etsimiseen
vuokranmäärityksineen.
Millainen on Asuntomessujen
projektipäällikön iltarukous?
Tilanteen mukaan mennään – ei
välttämättä mikään perinteinen.
Missä asut itse?
Peruskorjatussa lapsuudenkodissani Muuramessa.
Millainen on oma ihanneasuinympäristösi?
Riippuu tilanteesta. Minkä ikäisiä
lapset ovat, missä kunnossa itse
on... Lasten ollessa pieniä hoitopaikan läheisyys oli tärkeää, tällä
hetkellä harrastusmahdollisuudet.
Vanhemmiten voipi olla tärkeintä
se, mistä silloin tarvitut palvelut
ovat parhaiten saatavilla.

Millainen olisi unelma-asuntosi?
Unelma-asunto on siellä missä sydän; oma koti on unelma-asuntoni.
Onko muuramelaisena vaikea kehua Jyväskylää?
Syntyperäisenä jyväskyläläisenä ei.
Muurame on hyvä paikka asua,
mutta niin on Jyväskyläkin.
Jos asuisit Jyväskylässä, millä
alueella mieluiten?
Jyväskylässä on monta mukavaa
aluetta, missä voisin kuvitella asuvani. Jokaisella alueella on omat
vahvuutensa.
Mitä haluat oppia tämän projektin myötä?
Elämä on uuden oppimista. Toivon,
että sisäistän sen, ettei paikalleen
kannata jumittua. Aina voi kehittyä,
jokainen tavallaan ja tyylillään.
Mistä haaveilet?
Talosta Sisiliassa.
Mitä harrastat ja miten lataat akkujasi?
Harrastukset ovat hieman jumissa
tällä hetkellä, mutta pihalle pitää
päästä säännöllisin väliajoin. Akut
latautuvat kotona tai mökillä; vain
on eikä tee mitään – leipominen
tai piirtäminen on rentouttavaa.

Mikä on mottosi?
Carpe Diem – tartu hetkeen.
Tiesitkö mihin lähdit kun projektipäälliköksi lähdit?
Aavistus oli, mutta kaikkea ei pystynyt ennakoimaan, muun muassa
laidunnusaluetunnuksen haku oli
ihan uusi aluevaltaus.
Miten Jyväskylän asuntomessut
poikkeavat aikaisemmista?
Toiveissa on Jyväskylän näköiset
messut. Esitellään Jyväskylän ja
koko Keski-Suomen alueen vahvuuksia ja osaamista. Rakentajat
ja muut toimijat ovat hyvin motivoituneita, se näkyy messuilla varmasti. Omakotitalojen ja Maailmanpylvään arkkitehtuuri tulee
kiinnostamaan – pihojen, teras
sien ja sisätilojen yhteyttä on monissa kohteissa tuotu esille.
Mitä uutta on tarjolla?
Puutarhanäyttely, jossa esitellään
mallipuutarhoja eri teemoin. Siellä voi tutustua trendikkäisiin ja erityyppisiin ratkaisuihin, miten puutarhaa voidaan ideoida pienemmässäkin pihassa.
Millainen on asuntomessuvieras?
Tutkimusten mukaan noin 55 prosenttia kävijöistä on kiinnostunei-

Henki & elämä on saanut uusia jakelupisteitä. Tuoreimpina paikkoina lehti on jaossa nyt myös Viherlandiassa sekä Kyllön terveyskeskuksessa. Jyväskylän yliopiston
kampuksilla olleet jakelupisteet on
yhdistetty yhdeksi. Lehden löytää
nyt pääkampukselta, yliopiston
kirjastolta.
Henki & elämän nippujakelupisteitä on kaikkiaan 25 ympäri kaupunkia. Uusia paikkoja voit ehdottaa
lähettämällä sähköpostia osoitteella jklsrk.tiedotus@evl.fi tai soittamalla seurakunnan viestintään.

Henki & elämä
nyt myös
Twitterissä
ta rakentamisesta ja sisustamisesta. Pihat kiinnostavat noin 20 prosenttia. Lopuilla syyt lähteä messuille vaihtelivat ajanvietteestä sukulointiin.
Entä asuntomessurakentaja?
Hän tietää mitä tahtoo. Sisua, sitkeyttä ja uusia ajatuksia löytyy. Innovatiivista porukkaa.
Mitkä asuntomessut ovat jääneet
parhaiten mieleen?
Varmaan Kuokkalan messut 1985.
Olin töissä tekemässä yleisöhaastatteluja.
Miten Jyväskylän Asuntomessut
vievät asumista eteenpäin?
Selkeästi on nähtävissä pienem
pien asuntojen esiinmarssi. Keskiarvo on 155 huoneistoneliötä. Jyväskylän pienimmät talot ovat 76neliöiset Noppatalot, jotka on tarkoitettu 1–2 hengen talouksille tai
pienelle perheelle – neliötä tullaan
tulevaisuudessa käyttämään entistä tehokkaammin. Vihertehokkuuskorttelissa testataan ensimmäistä kertaa Suomessa työkalua,
jolla tiiviiseen kaupunkirakentamiseen saadaan monimuotoisempaa
kasvillisuutta ja luonnonmukaisia
ratkaisuja muun muassa huleve
sien viivytyksessä ja käsittelyssä.

Henki & elämän twiittauksia voit
seurata osoitteessa www.twitter.
com/henkielama. Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka
käyttäjät pystyvät lähettämään ja
lukemaan toistensa päivityksiä Internetissä. Monella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispalla on
Twitter-tili, samoin kansliapäällikkö Jukka Keskitalolla. Myös moni
seurakunta twiittaa.
Seuratuin kirkollinen twiittaaja
on paavi Franciscus, jolla on 3,7
miljoonaa seuraajaa.

Hautala KUA:n
vaikuttamistyön
konsultiksi
Kirkon Ulkomaanapu on sopinut
entisen kehitysministerin ja europarlamentaarikon Heidi Hautalan
kanssa vaikuttamis- ja yhteistyöstä.
Ulkomaanapu hyödyntää Hautalan asiantuntemusta kehitysyhteistyössä ja ihmisoikeuskysymyksissä.
Sopimuksen pituus on alustavasti
kolme kuukautta. Hautala on perustanut konsulttiyhtiön, jonka
kautta hän konsultoi muun muassa Ulkomaanavun työtä Länsi-Afrikan Sierra Leonessa ja Liberiassa.

4

5

Laulaminen hoitaa,
lohduttaa ja innostaa
Kaikenlaisella laulamisella on merkitystä.
Laulu hoitaa sekä tekstin että musiikin kautta.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Keltinmäen vs. kanttoria Anu
Vuorenmaata laulaminen on kiehtonut aina. Parhaillaan Vuorenmaa tekee musiikkiterapiaopintoihin liittyvää opinnäytetyötä laulamisen ja äänen vaikutuksesta musiikkiterapiassa.
– Olen esiintynyt laulajana, johtanut kuoroja, toiminut laulunopettajana ja kanttorina. Opintojen myötä halusin uuden näkökulman ääneen. Se on vienyt minut
syvemmälle äänen ja laulun syliin.
Äänen ihmettelijäksi tunnustautuva Vuorenmaa on halunnut selvittää, mitä ihmisessä tapahtuu
laulaessa ja miten ääntä voi käyttää tietoisemmin hyväksi.
Tutkimuksissa on todettu, miten
paljon hyviä vaikutuksia laulamisella on. Se vaikuttaa muun muassa mielialan ja hyvinvoinnin kokemukseen.
– Monissa tilanteissa voidaan
käyttää hyväksi laulamisen hoitavuutta. Hoivalaululla on todettu
olevan vahva vaikutus paranemiseen, Vuorenmaa toteaa.
– Laulaessaan ihminen heijastaa
konkreettisesti sisäistä maailmaansa ja avaa näin äänen kautta
sisimpänsä toisten nähtäväksi ja
kuultavaksi. Tästä syystä äänellä
voi koskettaa hyvin syvältä.

Laulaminen puhdistaa ja antaa
voimaa, lohduttaa, rauhoittaa ja
innostaa. Laulaminen voi toimia
myös monenlaisten tunteiden kanavana.
– Lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa äänellä on
keskeinen merkitys. Jo kohdussa
ollessaan vauva kuulee äänen. Ääni näyttää tutkimusten mukaan
olevan myös viimeisiä asioita, joita
ihminen aistii ennen kuolemaansa. Saattohoidossa musiikilla onkin tärkeä merkitys.
Äänen värähtely vaikuttaa ihmisen mieleen ja kehoon. Yhdessä
laulamisessa hoitaa myös toisten
ihmisten läsnäolo. Yhdessä tai yksin – kaikenlainen laulaminen on
hyväksi, Vuorenmaa muistuttaa.
– Samalla kun ääni vahvistuu,
usein myös psyyke vahvistuu.
Jos laulaminen pelottaa, voi laulaa yksin, yhdessä muiden kanssa
tai rohkaistua laulutunneille.
– Monet oppilaani ovat havahtuneet siihen, ette he uskaltavatkin
laulaa, Vuorenmaa kertoo.
Vuorenmaalle laulaminen on
kuin hengittämistä, yhtä merkityksellistä.
– Minulla on myös vastustamaton halu kokeilla uusissa tiloissa,
miten ne soivat. Kirkot ovat usein
akustisesti loistavia paikkoja laulaa. Hienoimmat äänen kokemisen hetket ovat niitä, kun on saa-

nut laulaa suuressa katedraalissa
ja kokea vapaasti soivan tilan ihmeen.
Yhdessä laulamisen hoitavuutta ja
lohduttavuutta voi kokea Keltinmäen kirkossa pidettävissä paastonajan virsilauluilloissa. Hiljaiselle viikolle asti jatkuvissa virsi-illoissa lauletaan kaikki paastonajan
virret. Iltojen tarkoituksena on
nostaa esiin virsikirjan vähemmän
laulettuja kirkkovuoden virsiä sekä
korostaa yhteisen laulamisen merkitystä.
– Laulu hoitaa sekä tekstien että
musiikin kautta. Vaikka monet
paastonajan virret ovat synkkiä,
niissä on läsnä myös iloa ja valoa,
Vuorenmaa toteaa.
– Minulle virsi merkitsee yhteistä
laulua, äänen kokemista ja jakamista toisten kanssa, yhteyttä. Virsilaulussa on fyysisen ja henkisen
ulottuvuuden lisäksi läsnä myös
hengellisyys. Virsi merkitsee monelle syvää rukousta.

Paastonajan virsilauluillat
Keltinmäen kirkossa keskiviikkoisin 12.3. alkaen klo 18.
Ensimmäisen virsilauluillan
vieraana on kirjailija, puhuja
Aino Suhola.
Viimeinen virsilauluilta on
keskiviikkona 9.4.

Sisukasta pystykorvaa esittävä seinälautanen pelastui tulipalosta, samoin kaksi muuta koiralautasta. Ne Pirjo on luvannut lapsilleen. Tulipalossa tuhoutuneen talon paikalle rakennettu uusi koti on vielä tässä
vaiheessa askeettinen. Tavaroiden hamstraaminen ei Pirjoa kiinnosta. Keskosena syntyneen tyttären vauvakorin ja pienen potkupuvun tuhoutuminen tulipalossa surettaa vieläkin.
Äänen värähtely vaikuttaa ihmisen mieleen ja kehoon. Äänellä voi koskettaa hyvin
syvältä. Monissa tutkimuksissa on todettu, miten paljon hyviä vaikutuksia äänellä on, Keltinmäen vs. kanttori Anu Vuorenmaa kertoo.

Hengissä

Paasto on parasta mindfulnessia
Laskiaissunnuntai
Evankeliumi Joh. 12: 25-33
Jeesus sanoi:
”Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa
osakseen ikuisen elämän. Jos joku
tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen,
siellä on oleva myös palvelijani, ja
Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee

minua.
Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän on elämäni
tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi!”
Silloin kuului taivaasta ääni: ”Minä
olen sen kirkastanut ja kirkastan
jälleen.” Paikalla oleva väkijoukko
kuuli äänen ja sanoi ukkosen
jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat: ”Enkeli puhui hänelle.” Silloin
Jeesus sanoi: ”Ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän
tähtenne. Nyt tämä maailma on
tuomiolla, nyt tämän maailman
ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun
minut korotetaan maasta, minä
vedän kaikki luokseni.” Näillä
sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen
tulisi olemaan hänen kuolemansa.

Sen saat mistä luovut, sanoo
Tommy Hellsten. Joka rakastaa
elämäänsä, kadottaa sen, sanoo Jeesus. Miten voi rakastaa
niin väärin, että kadottaa rakkautensa kohteen?
Rakkaus varjelee ja suojelee kohdettaan. Kun oikein rakastaa ja
varjelee elämäänsä, menettää
rohkeuden ja elämisen kyvyn. Elettäessä elämä kolhiintuu, joskus
se käy hallitsemattomaksi ja lopulta tuhoutuu. Jos tältä haluaa
välttyä, elämän rakastaminen
kääntyy itseä vastaan. Elämästä
tulee pelkoon kääriytynyttä varjelemista. Elämänsä alttiiksi laittaminen antaa tilaa vapaudelle ja
elämään kuuluvalle arvaamattomuudelle. Samalla täytyy suostua
siihen, että elämä loppuu. Rakastamisen kohde voisikin vaihtua
oman elämän sijasta elämän antajaan. Silloin tämän elämän jälkeen on tiedossa elämä, jota ei
voi niin tärvellä, että se tuhoutuisi. Tämä rakkaussuhde antaa
rohkeutta, iloa ja luottamusta.
Laskiaissunnuntain nimi on Esto mihi – ole minulle. Miten Jumala voi olla minulle?
Laittaisin painon sanalle ”minulle”. Jumalahan ON. Jopa hä-

nen nimensä merkitsee ”Minä
olen”. Ihmisen kannalta tärkeämpää on, että hän on Minulle. Vasta se, että Jumala on Minulle jotain: olemassaoleva/
poisaoleva, armollinen/armoton... mitä se sitten onkin.
Joka tässä maailmassa panee
alttiiksi elämänsä, saa ikuisen
elämän. Pitääkö Jeesuksen kaverin olla kuolemahakuinen?
Joo ja ei. Ellei ihminen kuole,
hän ei voi saavuttaa ikuisuutta.
Kuolema on tulli, jossa passia
(kuolintodistus) väläyttämällä
voi astua ikuista elämää kohti.
Toisaalta ilman elämää ei voi
saavuttaa kuolemaa. Vain se joka on elänyt, voi kuolla. Elämänsä alttiiksi laittaminen on
perimmältään elämänhalua!
Alttiiksi laittaminen tarkoittaa
likoon laittamista. Se, joka laittaa elämänsä likoon, antaa
kaikkensa ja elää rohkeasti. Ja
siksi – siinä mittakaavassa kuin
se on ihmiselle mahdollista –, ei
pelkää kuolemaa.
Paastoatko jostain?
Kasvissyöjän on helppoa paastota lihasta :) Paastoan myös
herkuttelusta, viinistä ja kar-

keista. Se houkuttaa minimoimaan näkyvää yltäkylläisyyttä niin, että näkymätön yltäkylläisyys saisi enemmän tilaa. Kieltäymys on
myös luonteen vahvistamista ja karaisemista. Se tekee
Lattarimessu 2.3.
hyvää minulle, länsimaisen
rna
Kuokkalan kirkossa. Saa
helppouden kasvatille. Toi.
nen
rho
Ko
pastori Minna
voisin voivani paastota myös
itar
Lat
11.
klo
aa
Messu alk
pahanpuhumisesta, juoruissussa voit vapauttaa
me
lusta, rakkaudettomuudesta...
sisäisen latinosi ylistämään
Onnistuisin siinäkin. Päivän,
Jumalaa.
pari. Niihin ei paasto pure,
vaan niiden karsimiseen tarvitettä elämänsä todesta ottamitaan koko elämä, ja sekin taiseen? Jopa nauttimiseen?
taa jäädä liian lyhyeksi. Siksi turvaudun parannuksentekoon ja
Paasto on sukua uudenvuoden
Jumalan armoon. Koko elämäni.
lupauksille. Miksi tarvitsemme
ryhtiliikkeitä? Suositteletko koPäivän tekstistä tulee syyllinen
ko yhteiskuntaa kattavaa paasolo. Eikö elämästä saa nauttia?
toa – karnevaaleista alkaen?
En tiedä, mistä syyllisyys kumPaasto on parasta mindfulnespuaa. Minulle tulee helpottusia. Se houkuttaa elämään täsnut olo. Jeesus antaa yleensä
sä hetkessä, näkemään sen mihyviä ohjeita tätä(kin) elämää
tä on, kaipaamatta koko ajan
varten. Ja evankeliumin alkulisää. Voisiko sitä olla suosittesanoissa Jeesus rohkaisee elälematta? Laskiaistiistaista lasmään. Eikö silloin elämässä ole
keudutaan paastoon. Siinä on
nautittavuutta, kun pelko jää
karnevaalin tuntua: hernekeitvähemmälle? Jeesus laittoi elätoa, kermasta tursuilevia pullia
mänsä alttiiksi ja häntä haukutja mäenlaskua tarjolla. Olisiko
tiin syöpöksi, juopoksi ja syntisenempi jo liikaa suomalaiselle;)
ten ystäväksi. Olisiko siinä vii-

Tuli ei kysynyt,
mistä tahdot luopua
Viisihenkisen perheen vanhemmat katsoivat, kun tuli nieli ja
sammutusvesi turmeli vaatteet, huonekalut, lasten urheilutarvikkeet.
Tärkein jäi: se mitä on ihmisen sydämessä.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

– Juon aamukahvia ja ajattelen, että meillä on ihana koti ja puutarha. Kun tulen töistä, niitä ei ole.
Pirjo lähti kesäisenä aamuna pari vuotta sitten työhön. Tytär jäi kotiin, mies ja pojat olivat mökillä.
Aamupäivällä, kesken tärkeän projektin, Pirjolle tuli puhelu. Tytär
soitti: äiti, koti palaa. Pirjo neuvoi
soittamaan 112:een ja isälle ja aikoi jatkaa työtä. Työkaverit passittivat hänet välittömästi pois. Pirjo
lähti ajamaan kotia kohti.
– Näin kaukaa, että kaupunginosamme oli savun peitossa. Tajusin, että mitään ei ole tehtävissä.
Pirjon ja hänen miehensä vuonna 1994 rakentamasta talosta jäi
vain perustus ja romahtaneet katot ja seinät. Pirjo, hänen puolisonsa sekä savusukeltajat pääsivät
hakemaan ennen seinien romahdusta Pirjon suvun perintönä kulkeneet hopealusikat sekä suomalaisia koirarotuja esittävät seinä-

lautaset, jotka Pirjo on luvannut
lapsilleen, ja SM-mitalit, joita Pirjo on voittanut urheilukilpailuissa.
Perhe ja ystävät kaivelivat rau
nioista savunhajuisia ja sammutusveden tärväämiä vaatteita. Sotkun keskeltä löytyi puolison kymmenvuotishääpäiväksi ostama
korvakoru – mutta vain toinen.
Vakuutus korvasi uuden talon.
Sen perhe rakennutti avaimet käteen -periaatteella tuhoutuneen
talon paikalle.
– Meillä ei olisi ollut voimia rakentaa toista taloa, ensimmäisen
teimme itse. Tulipalon jälkeen piti
hoitaa niin monia asioita, selvittää byrokratiaa.
Naapurit lahjoittivat käyttötavaroita.
– Yksi naapuri oli yhteyksissä koko naapuruston puolesta ja kysyi,
miten voi auttaa. Muutama lähisukulainen auttoi tosi paljon.
Perhe muutti ainoaan löytyneeseen asuntoon, kerrostaloon keskelle kaupunkia. Lapset jättivät tu-

tut leikkipaikat ja koira lenkkimaastot. Koulut eivät onneksi vaihtuneet. Evakkoa kesti reilun vuoden.

Menetys
”muutti
asennetta
osteluun.

Uusi talo valmistui viime kesänä.
Pirjolle se on vielä talo, ei koti. Kodissa järjestettiin lasten kastejuhlat, vietettiin synttäreitä. Nyt on
luvassa nuorten juhlia, jotka lisäävät kodin tuntua.
Pojat ovat asettuneet taloksi,
mutta tytär ei halunnut muuttaa
sinne. Koiralle tapahtuma aiheutti
stressin; se laihtui ja menetti turkkinsa. Paluu tutuille asuinsijoille
pörhisti eläimen entiseen kuntoon.
Nykysuomalaisella on käsittämätön määrä tavaroita, ja monen koti on kuin virtauspaikka kaupan ja
kaatopaikan tai kirpparin välillä.

Uutta sisään, vanhaa ulos. Tai sitten uutta sisään, vanhaa varastoon tai nurkkiin pyörimään.
Pirjo ei ole koskaan ollut erikoisemmin tavaroiden perään. Ennen
tulipaloa hän joutui selvittelemään äitinsä omaisuutta.
– Tyttäreni mietti, että toivottavasti hänen ei tarvitse tehdä yhtä
suurta työtä aikanaan minun tavaroideni kanssa. Tulipalon jälkeen
totesin, että ei tarvitse. Emme ehdi
sellaista tavaramäärää hankkia.
Omaisuuden menetys muutti
asennetta osteluun.
– Tosi vähällä tulee toimeen.
Oma vaatevarasto on niukka, ja
lapsiltakin loppui ”ostetaan meillekin” -pyytely. Jos ostan uusia
vaatteita, siihen pitää olla jokin
syy. Siitä olen iloinen, että olin
kierrättänyt poikien pieniksi käyneitä vaatteita enkä ollut varastoinut niitä kotiin.
Pirjo on nyt laittanut pelastettaviksi luokiteltuja esineitä kootusti
selkeään paikkaan.

– Esimerkiksi kodin tärkeitä papereita, äitini papereita, asuntoauton key card… Olen todella onnellinen e-resepteistä! Voi kun ne
olisivat olleet jo silloin käytössä.
– Opin, että tärkeää ei ole se mitä omistat, vaan se, mitä sinulla
on sydämessäsi. Tee kunnolla ne
asiat, mitä teet, äläkä anna lupauk
sia, joita et pysty pitämään.
Lähipiirin lisäksi Pirjoa auttoi
usko Jumalaan. Pirjo ei ajattele,
että Jumala lähettelee tulipaloja
ihmisten kiusaksi ja rangaistukseksi. Se vain sattui heille.
– Ilman uskoa en olisi jaksanut.
Nuoruudenystäväni kirjoitti minulle muistivihkoon – sekin sitten paloi
– kertomuksen, jossa ihminen katselee jälkiään rantahiekassa. Jossain kohtaa jälkiä on kahdet, pahimmissa paikoissa vain yhdet. Ihminen kysyy Jumalalta, miksi Hän
oli jättänyt hänet yksin kovimmissa
paikoissa. ”Siellä missä jälkiä on
yhdet, minä kannoin sinua”.
Haastateltavan nimi on muutettu.

6

7

Kolumni

Näkyvä uskonto,
vaiettu usko
Kun suomalainen pikaluistelija kertoi olympialaisissa
koetun pettymyksen jälkeen, että hänelle tärkeintä elämässä ovat Jumala ja perhe ja että urheilu tulee niiden
jälkeen, mentiin monen kisakatsojan mielestä varsin
henkilökohtaiselle alueelle. Uskonto näkyy toki julkisuudessa ja tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat
uskonnollisten perinteiden läsnäoloon varsin positiivisesti. Monelle suomalaiselle kuitenkin henkilökohtaisesta uskosta kertominen saattaa aiheuttaa hämmennystä.
Kun pohdimme, haluammeko uskon näkyvän arkisessa
elämässä, törmäämme ongelmalliseen uskonnonvapauden käsitteeseen. Demokraattisessa maassa meillä ei pitäisi olla ongelmia käsitteen kanssa. On vapaus uskoa
tai olla uskomatta. Tai vaikka perustaa oma uskontokunta. Mutta kun siirrytään uskon ilmaisutapoihin, mielipiteet jakautuvat hieman enemmän. Suhtautumisemme valinnanvapauteen muuttuu, kun otamme kantaa
vaikkapa musliminaisten huivin käyttöön tai vanhoillislestadiolaisten ehkäisykieltoon. Kenties mietimme sitä,
ovatko nämä uskon ilmaisumuodot vapaasti valittuja.
Saako sittenkään uskoa miten haluaa?

Omassa huoneessa asuntolassa. Miia Makkonen opiskelee Jyväskylän kristillisessä opistossa lapsi- ja perhetyötä. Kolmivuotisesta koulutuksesta on jäljellä vielä reilut
kaksi vuotta. Makkonen tuli Jyväskylään Sotkamosta. Opisto on osoittautunut hänelle odotusten mukaiseksi. Opiston kristillisyys on Makkoselle positiivinen asia.

Tiesitkö?

Suomalaisilta tiedusteltiin vuonna 2011 kyselytutkimuksessa, mitä he odottavat kirkolta ja minkälainen sen tulisi olla. Yhtenä odotuksena esiin nousi se, että kirkko
on yhteistyössä ja dialogissa muiden kirkko- ja uskontokuntien kanssa, edistää osallisuutta ja keskustelee aktiivisesti mediassa. Kirkon näkyvälle läsnäololle ja kumppanuudelle on siis selkeä tarve myös niillä kirkon jäsenillä, jotka eivät yleensä löydä tietään kirkon tai seurakuntatalon ovelle asti.
Kirkolla on paikkansa yhteiskunnassa, mutta se haastaa
meitä myös pohtimaan suhdetta sanomaansa. Suomalaisille kirkko paikantuu usein auttamisen ja hyväntekeväisyyden alueelle. Vaikeampaa lienee hahmottaa kirkon
opettamaa uskoa. Tämä haaste on esillä 10.3. Kirkon
tutkimuskeskuksen seminaarissa Kiistelty usko. Tervetuloa kiistakysymysten äärelle!

Keski-Suomen
kansanopistot
Jyväskylän kristillinen
opisto. Taustalla herännäisyys.
Perustettu vuonna 1942.
Alkio-opisto Korpilahdella.
Taustalla maalaisliittolaisuus.
Sini Tienhaara on Jyväskylän kristillisen opiston musiikkilinjan opiskelija. Opiskelu on sisältänyt paljon soittamista ja säveltämistä. Sävellykset ovat pianokappaleita, mutta jatkossa
myös kenties muunkinlaisia. Tienhaara asui aluksi opiston asuntolassa, mutta muutti Jyväskylän keskustaan parin muun opistolaisen kanssa.

Perustettiin Perniöön vuonna
1947. Siirtyi Korpilahdelle
vuonna 1974.
Iso-Kirja-opiston taustalla
on helluntailaisuus. Perustettu
vuonna 1947 Paimioon.
Keuruulle vuonna 1990.
Jämsän kristillinen kansanopisto. Taustalla vanhoilllislestadiolaisuus. Perustettu

vuonna 1963.
Karstulan evankelinen
opisto. Taustalla evankelisuus.
Perustettu vuonna 1948.
Keski-Suomen opisto
Äänekosken Suolahdella.
Taustaltaan sitoutumaton.
Perustettu 1894.

Jyväskylän kristillisen opiston rehtori
Harri Erkamaa.

Läpeensä vanhoillinen
vai hyvä ja turvallinen?
Kansanopistoon tullaan hakemaan suuntaa elämälle ja järkevää tekemistä välivuodeksi. Jyväskylän kristillinen opisto vetää
hyvin opiskelijoita. Körttiopistolla on edelleen kristilliset arvot, mutta nykyään tekemistä ohjaa kasvatustehtävä.

Veli-Matti Salminen
tutkija
Kirkon
tutkimuskeskus

oilen
Tänään ruk

Oppia lapsen rakkaudesta
Kaikkein eniten olen juuri nyt elämässä kiitollinen omasta perheestä, vaimosta ja varsinkin pienestä
tyttärestä, joka on elämäni valo.
Pienen lapsen pyyteetön rakkaus

on sellaista, josta meidän jokaisen
tulisi ottaa opiksi. Rakkautta minä toivon, heille ja itselleni sekä
myös kaikille muille.
mies, 43

PETRI KANANEN
teksti ja kuvat

Kun opinahjon nimessä on sana
kristillinen, se myös tarkoittaa, että kristilliset arvot näkyvät jossakin. Jyväskylän kristillisessä opistossa ulospäin näkyvin kristillisyyden merkki ovat aamuhartaudet.
– Nimessä on tämä kristillinen.
Toiset ajattelevat, että se on pakosti vanhoillinen ja ei tässä päivässä ehkä mukana. Toiset taas
ajattelevat, että se on hyvä ja turvallinen koulu, jossa arvopohja on
vakaa toisin kuin tässä ajassa, Jyväskylän kristillisen koulun rehtori
Harri Erkamaa sanoo.
Opistolla aamuhartauksien lisäksi kirkkovuoden tapahtumat
kuuluvat tiiviisti ohjelmaan. Joulua ja pääsiäistä vietetään.
Varsinaisessa opetuksessa kristillisyys näkyy tai on näkymättä

kurssista riippuen. Kristillisen
opiston arvopohjaan kuuluvat
myös suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys.
Aatteet olivat aikaisemmin kansanopistojen polttoainetta. KeskiSuomen kansanopistoilla on taustallaan poliittisia ja uskonnollisia
yhdistyksiä.
– Ne olivat ennen sellaisia juttuja, jotka vetivät opistoa ja toivat
aatetta. Nykyään kasvatustehtävä
jäsentää toimialan, ei taustajärjestön aate, Erkamaa toteaa.
Jyväskylän kristillinen opisto on
tarjonnut opetusta vuodesta 1942
alkaen. Sen perusti Herättäjä-yhdistys. Alussa elettiin gruntvigilaisen kansanopistonäkemyksen mukaan, jolloin opisto oli kuin koti,
jossa johtajan ja opettajien perheet viettivät yhdessä opiskelijoiden kanssa opistotalven.

Vuonna 1949 koulutuksen ylläpitäjäksi vaihtui Jyväskylän Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys. Vuodesta 2001 alkaen
opistoa on ylläpitänyt Jyväskylän
kristillisen opiston säätiö.

ajattelevat,
”ettäToiset
se on hyvä ja
turvallinen koulu.

Aluksi opinnot painottuivat kädentaitoihin ja kotitaloustöihin.
Ammatilliset linjat alkoivat hahmottua 1970-luvulla. Nykyään
opisto tarjoaa 17 erilaista linjaa.
Suosituimpia linjoja ovat nykyään lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Graafinen tutkinto on vapaan
sivistyksen aloilta kestosuosikki.
Teologiset opinnot istuvat myös

kristillisen opiston tarjontaan.
Internaatissa eli kansanopiston
yhteydessä asuminen oli aluksi itsestään selvää. Hiljalleen omillaan
asuminen on tullut suositummaksi. Nykyään 430 opiskelijasta opistolla asuu vajaat 80.
Kristilliselle opistolle valmistuu
toukokuussa uusi asuntola, jossa
on 50 petipaikkaa. Rakennushankkeen hinta on 3,5 miljoonaa
euroa. Se rahoitetaan purkamalla
vanha asuntolarakennus ja myymällä maata.

säksi hän pääsee harjoittelemaan
säveltämistä ja äänittämistä.
– Omia biisejä tehdään. En ole
kyllä vielä kauheasti ehtinyt.
Tienhaara asui aluksi opistolla,
mutta muutti parin kaverinsa
kanssa Jyväskylän keskustaan.

Lukiosta valmistunut vaasalainen
Sini Tienhaara on opiskellut Jyväskylän kristillisessä opistossa viime
syksystä.
– Oli lukion jälkeen välivuosi tulossa.Piti keksiä jotakin tekemistä.
Tienhaara opiskelee musiikkilinjalla. Ohjelmassa on paljon soittamista ja jonkin verran teoriaa. Li-

– Asuminen oli kivaa, kun oli kavereita lähellä. Varmaan sellainen
itsenäistyminen sai muuttamaan
pois.
Kristillisyys ilmenee Tienhaaran
mielestä opistolla juhlapyhien
viettämisenä ja hartauksina.
– Lisäksi täällä on aika sellainen
tiivis yhteishenki koko koululla.

”

Oli lukion
jälkeen välivuosi
tulosssa.

Kansanopistot joutuvat kehittämään
vaihtoehtoja, kun valtio supistaa rahoitusta
PETRI KANANEN teksti

Monella on huoli kansanopistojen
ja samalla koko koulutuslaitoksen
tulevaisuudesta. Valtio on leikannut viime vuosina merkittävästi
kansanopistoille jakamastaan rahapotista. Odotettavissa voi olla
pudotuspeli, jossa suuret menestyvät ja pienet putoavat. Kenties
jotkut opistot yhdistyvät.
– Tiedämme, että valtionosuuslaki on kelvoton, koska se heikentää kustannuspohjaa sitä enemmän, mitä enemmän opistot kehittävät toimintaansa. Valtiovallan tekemät rajut valtionosuusleikkaukset ovat myös dramaatti-

sesti pienentäneet kansanopistojen
tuloja, Kansanopistoyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja Aki
Ojakangas sanoo.
Useat opistot ovat joutuneet
käymään yt-neuvotteluja taloudellisista ja tuotannollisista syistä.
– Kustannukset on jo sopeutettu
sellaiselle tasolle, että lisäleikkaukset veisivät opistot kontalleen,
Ojakangas toteaa.
Jyväskylän kristillinen opisto ei
ole jakanut yt-lappuja. Opiston
talous on kohtuullisen vakavarainen.
– Tulevat vuodet ovat joka sektorilla. Jyväskylän kristillinen opisto ei tule olemaan poikkeus tällä

sektorilla, Harri Erkamaa sanoo.
Vaikka myös Alkio-opiston valtio-osuus on pienentynyt, näkee
rehtori Jaana Laitila opistonsa tulevaisuuden valoisana.
– Valtionosuuksien leikkautuessa tulevaisuudessa yhä tärkeämpi
rooli talouden tasapainon säilyttämisessä on maksullisen palvelutoiminnan kehittämisessä ja lisäämisessä.
Mitä enemmän koulutusta, sitä
enemmän rahaa valtiolta. Hoituisiko asia muka-kursseilla?
– Jos keksitään opintoviikkoja
höpöhöpökurssien pohjalta, niin
ne eivät kanna kovin pitkälle tulevaisuuteen, Erkamaa sanoo.
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HOIKKA, HOIKEMPI, HYVÄKSYTTY
”Mä laihdutan, vaikka se tappais mut”. Naisen ulkonäkö on jatkuvan tarkkailun
ja huomion kohteena. Moni tuntee häpeää siitä, ettei ole oikeanlainen. Silti vain
harva pystyy täyttämään niitä normeja, joita naisen ruumiillisuuteen on asetettu.
SIRPA KOIVISTO teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuva

Ingressin lainaus on Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkimuksen
tutkijatohtorin Hannele Harjusen
ja tutkija Katariina Kyrölän toimittamasta artikkelikokoelmasta
Koolla on väliä – lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Paino-ongelmat ja
jatkuva laihduttaminen ovat vain
yksi osa naisiin kohdistuvista ulkonäköpaineista.
Jo pienestä pitäen tytöt omaksuvat käsityksen siitä, millainen naisen pitäisi olla: hoikka ja feminiininen, suloinen, myöntyväinen ja vähän passiivinen, Harjunen listaa.
– Vartalo joutuu jo hyvin nuorena intensiivisen huomion kohteeksi. Käsitys omasta ruumiillisuudesta alkaa muokkautua siihen suuntaan, että minussa on jotakin vikaa, jos olen erilainen.
Naisen paras ominaisuus on
yhä valitettavan usein hänen ulkonäkönsä.
Ulkomuotoon liittyvä ihanne on
koko ajan muuttunut pienemmäksi. Jos ennen ihanteena oli riuska
työihminen, nykynainen on hoikka
ja mieluiten lihaksikas.
Ulkonäköpaineet eivät liity aino-

astaan kokoon, vaan myös eri ruumiinosien muotoon. Erityisen tarkkailun kohteena naisilla ovat rinnat, reidet ja vatsa. Poikkeuksellinen ihokarvoitus väärässä paikassa
voi olla jatkuvan stressin aihe.
Hoikkuuden ihannointi ajaa
monet epätoivoiseen laihdutuskierteeseen. Sosiaalisen hyväksynnän menettäminen on niin pelottavaa, että laihtua pitää, vaikka
henki menisi. Lihavuus koetaan
niin häpeällisenä, että jo lapsetkin
laihduttavat.
– Kauneussalaisuuksien ylläpitäminen tai tiettyjen ominaisuuksien
piilottelu merkitsee jatkuvaa löysässä hirressä olemista. Ulkonäköön liittyviä odotuksia ei ole koskaan mahdollista saavuttaa, koska uusia vaatimuksia tulee jatkuvasti, Harjunen toteaa.
Vapaus tehdä valintoja on sekin
näennäistä.
– Voit valita vain tietynlaisista
ihanteista ja muutoksista, jotka yhteiskunta tai kulttuuri asettaa sopiviksi. Vapaa valinta on illuusio.
Ulkonäkö on tapa hallita, käyttää
biovaltaa ruumiin kautta.
– Isossa koossa on valtaa miehillä, pienessä koossa naisella, Harjunen huomauttaa.

Ruumiillisuus vaikuttaa vahvasti muun muassa työelämässä, joka
osaltaan vahvistaa ulkonäköpaineita.
– Pitäisi olla tietyn kokoinen,
ikäinen ja mahdollisimman edustava. Ulkoisen olemuksen perusteella tehdään helposti johtopäätöksiä ihmisen sisäisestä maailmasta.
Ulkonäkö voi vaikuttaa työllistymiseen, palkkaukseen ja uralla
etenemiseen.
– Tämä koskee erityisesti koulutettuja naisia, joihin kohdistuu
tuplastandardi. Koko ajan on kilpailtava sekä osaamisella että ulkonäöllä. Ulkonäöllä pitää viestiä
pätevyyttä ja tehokkuutta. Jos ruumis ei ole kontrollissa, tehdään
helposti johtopäätöksiä henkilön
kompetenssista, Harjunen kertoo.
Tutkija Tuija Saresma Jyväskylän
yliopiston Taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitokselta on yhtä
mieltä siitä, että naisena oleminen
tässä ajassa ei ole helppoa.
– Pitäisi näyttää hyvältä, elää
terveellisesti, olla seksikäs ja haluttava sekä pärjättävä työelämässä.
Naisiin ja naiseuteen liittyvät
paineet näkyvät myös sosiaalisessa mediassa. Saresma on tutkinut

netissä muun muassa miesten keskustelupalstoja.
– Miesten keskusteluissa ihannekuva naisesta on haluttava,
hoikka, ihana ja mukava. Miehillä
on tarkat määritelmät siitä, millainen naisen pitäisi olla. Esimerkiksi
tatuoinnit heikentävät naisen
”markkina-arvoa”. Miehiin ei keskusteluissa kohdistu samalla tavalla vaatimuksia.
Saresma ja Harjunen ovat yhtä
mieltä siitä, että median luoma
naiskuva on melko yksipuolinen.
Toisaalta median osoittaminen
sormella on kovin helppoa.
– Muotimaailma, naistenlehdet
ja muu media ovat hyviä syntipukkeja, koska ne ovat näkyviä, mutta
systemaattinen ja hidas sosialisaatio siihen, millaisia tyttöjen pitäisi
olla, tapahtuu näkymättömissä
pikkuhiljaa, Harjunen sanoo.
Tutkijat toivovat, että naisilla olisi
suurempi vapaus päättää itse
omasta ruumiillisuudestaan.
– Ei jatkuvaa laihdutus- ja läskipuhetta, oli sitten kysymys kodista,
koulusta tai mediasta. Ei toistuvaa
viestiä siitä, että olet vääränlainen.
Ei jatkuvaa häpeää riittämättömyydestä. Että nainen voisi kelvata juuri sellaisena kuin on.

”Tyttöjen pitäisi olla niin
mahdottoman hyviä kaikessa”
SIRPA KOIVISTO teksti

Yläkoulu- ja lukioikäisillä tytöillä
on paineita entistä enemmän, kertoo Normaalikoulun terveydenhoitaja Hannele Saarela.
– Nuoret joutuvat aikuistumaan
aikaisempaa nopeammin, vaikkei
heillä ole kapasiteettia käsitellä
asioita yhtään ikäisiään enempää.
Nuoret huolehtivat asioista, joiden
pitäisi selkeästi kuulua vasta aikuisuuteen. Osalla tytöistä tämä näkyy tunnollisuutena jopa niin, että
oma terveys ja hyvinvointi kärsivät.
Kouluterveydenhoitajan puoleen käännytään tavallisesti fyysisten vaivojen vuoksi, mutta usein
esille nousevat muun muassa syömiseen ja seurusteluun liittyvät
ongelmat, ehkäisy, kotiasiat, kiusaaminen ja kaverittomuus.
– Mielialaongelmat ovat aivan
eri luokkaa kuin aikaisemmin, mi-

kä näkyy väsymyksenä, alakuloisuutena sekä jaksamattomuutena. Pojat purkavat oireitaan usein
ulkoisesti, tytöillä oireilu näkyy
syömisongelmina, päihteiden
käyttönä sekä seksuaalikäyttäytymisessä.
Kaikenlaiset ääripäät ovat lisääntyneet.
– On niitä nuoria, jotka esimerkiksi liikkuvat aktiivisesti ja toisaalta niitä, jotka eivät liiku lainkaan.
Osa nuorista käyttää paljon päihteitä, kun toiset taas ovat hyvin
päihdekielteisiä.
Saarela on huolissaan niistä paineista, joita tyttöihin naisina kohdistuu.
– Tyttöjen pitäisi olla niin mahdottoman hyviä kaikessa. Koulumenestyksen lisäksi tulevat ulkonäköpaineet. Pitäisi olla urheilullinen, näyttää hyvältä, käyttää

muotivaatteita, olla hyvä kaveri.
Näillä asioilla nuori rakentaa itsetuntoaan ja hakee itsensä ja oman
kehonsa hyväksyntää myös vastakkaiselta sukupuolelta.
– Enää ei riitä, että tyttö on
hoikka, vaan nyt olisi oltava myös
sporttinen. Fitness-maailman mukaantulo on uusi ilmiö tyttöjen
keskuudessa, Saarela pohtii.
Kouluterveydenhoitajana Saarela
tuntee usein riittämättömyyttä.
Valtaosalla nuorista asiat ovat hyvin, mutta osalla ongelmat kasautuvat. Esiin tulevat ongelmat ovat
vain jäävuoren huippu, Saarela uskoo.
– Tärkeintä on herättää luottamusta. Toivon, että nekin nuoret,
jotka eivät nyt kerro huolistaan,
kääntyvät ehkä joskus myöhemmin kouluterveydenhoitajan puoleen.
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Sielunkieli
- kristillistä terapiaa

Keskustie 20 D
40100 Jyväskylä
www.sielunkieli.fi

Sielunhoitoterapeutti Anja Kuhno
Puh. 0400 646 232
yli 60-v Elämän palvelua

- Täyden palvelun hautaustoimisto Puistokatu 2 Kolmikulma Jyväskylä
014 217 879
somman@pajunkukka.fi
www.pajunkukka.fi
ma-pe 9-17, tai sopimuksen mukaan

hyva
paikka
nakya!

soita ja varaa
ilmoitustila
Henki & elämä -lehteen

Terhi Takkinen 040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

Ekopaasto-kampanja
käynnistyy uusin julkkiskasvoin
Suomen hiilijalanjäljestä leijonanosa syntyy yksityisestä kulutuksesta. Omia
valintoja voi pohtia Anne Kukkohovin, Satu Taiveahon ja Tomi Takamaan kanssa.
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
EKOPAASTO kuva

Seitsemän viikkoa kestävä Ekopaasto-kampanja käydään jo kolmatta kertaa. Paastonaika alkaa
5.3. ja päättyy pääsiäisenä 19.4.
Ekopaasto kannustaa ihmisiä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja löytämään hiljentymisen ja
kohtuullisuuden merkityksen
omassa arjessa.
Ympäristötalkoisiin Ekopaaston kautta kannustavat tänä
vuonna juontaja Anne Kukkohovi, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Satu Taiveaho sekä Facebookissa omalle keskoslapselleen
875 g -sivuston perustanut Tomi
Takamaa.
Kampanjan järjestävät yhteistyössä Suomen evankelis-luterilainen
kirkko, Suomen ympäristökeskus ja
Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Kukkohovi, Taiveaho ja Takamaa saavat vinkkejä ympäristöä
säästävään arkeen Suomen ympäristökeskuksen sekä Turvallisuusja kemikaaliviraston asiantuntijoilta. Tapaamisista tehdyt haastatteluvideot voi katsoa kampanjan sivuilla ekopaasto.fi.
Ekopaasto löytyy myös Facebookista facebook.com/ekopaas-

Ekopaasto suosittelee lämpimästi kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtymistä
sekä ruokajätteen vähentämistä.

to ja Twitteristä #ekopaasto.
Viikon ekoteko julkaistaan kampanjasivuilla joka viikko ekopaaston aikana. Ensimmäisenä esitellään ekokoti, joka saa energiansa
tuulesta, auringosta, maasta ja
puusta, ja jossa syödään valtaosin
itsekasvatettua lähiruokaa.
Kuluttajien valinnoilla on väliä.
Suomen hiilijalanjäljestä lähes 70

Changemaker-nuorisoverkosto
tempaisee Jyväskylässä
Tervetuloa mukaan Changemaker-nuorisoverkoston toimintaan!
Seuraavassa kokouksessa 4.3 klo 18 Vanhassa pappilassa keskustellaan
veroparatiiseista ja suunnitellaan aiheeseen liittyvää tempausta.

prosenttia syntyy yksityisestä kulutuksesta: liikkumisesta, ruuasta,
asumisesta sekä tavaroiden ja palveluiden ostamisesta. Ekopaastoaja
voi vaikkapa vaihtaa yksityisautoilun julkisiin kulkuneuvoihin, rajoittaa lämpimän veden käyttöä tai siirtyä kasvispainotteisempaan ruokavalioon. Tai vain hiljentyä ja antaa
enemmän aikaa läheisilleen. Paastovinkkejä löytyy kampanjan sivuilta.

Juhlan Paikka

Kiinassa kuukin on kuumempi,
todetaan Jyväskylän Keväässä
KAARINA HEISKANEN teksti

Kiina ja lähetys tulevat lähelle Keltinmäen kirkossa, kun Katriina
Kajannes, Elisa Nousiainen ja Ulla
Klemettinen kertovat omista näkökulmistaan jättivaltioon.
Kiina voi olla monelle fantasiamaa. Se kiehtoi mieltä ja ruokki
mielikuvitusta myös Nummien lähetyssaarnaajapariskunnan kodissa, jossa Yrjö, Lassi ja Seppo
Nummi varttuivat kuvataiteilijaksi, runoilijaksi ja säveltäjäksi. He
välittivät Aasian vaikutelmia teoksissaan. Kuvat, kirjat ja esineistö
antoivat kosketuksen kaukomaahan. Vielä lähemmäs asia tuli vanhempien tarinoissa.
– Lassi Nummi on Suomen kiinalaisimpia kirjailijoita, kertoo dosentti Katriina Kajannes, joka on

julkaissut Lassi Nummesta väitöskirjansa ja joukon muita kirjoja.
En ole koskaan ollut siellä / mutta
poikkean yhä sinne ohimennen / silloin
tällöin, Nummi kirjoitti ennen ainoaa Kiinan matkaansa.
Nummi on kosmopoliittinen
isänmaanystävä. Hän tähdentää
runoissaan, esseissään ja artikkeleissaan omaakin kulttuuriperimäämme. Monet asiat, joihin
Nummi on ottanut kirjoituksissaan kantaa vuosikymmeniä sitten, ovat edelleen ajankohtaisia.
– Niihin kuuluvat kirjailijoiden
ihmisoikeustilanne eri maissa, sananvapaus sekä taiteilijoiden ja
yrittäjien eläke- ja sosiaaliedut. Samoin se, että kirjallisuuden ja suomen kielen kouluopetusta tulisi lisätä, Kajannes huomauttaa.
Elisa Nousiainen Suomen Lähe-

PUNAINEN PIRTTI
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

Liisa Nipuli, Kauppakatu 28 A 54

Puh. 050 362 2744

Kaikuja Kiinasta Keltinmäen
kirkossa 15.3. klo 14. Myös
lähetysnäyttely.Tapahtuma
on osa Jyväskylän Talvi ja
Jyväskylän Kevät –kulttuuriviikkoja. http://jyvaskylankevat2014.bl. Jyväskylän Talven
tapahtumat ovat käynnissä
parhaillaan.

Talkootehtäviin ei tarvita koulutusta. Järjestyksenvalvontaan,
ruokahuoltoon ja ensiapuun ilmoittautuvien tulee ilmoittaa, onko
heillä voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti, hygieniapassi ja
ensiapukoulutus. Tietojen perusteella kartoitetaan mahdollista
tarvetta esimerkiksi järjestyksenvalvojakurssin järjestämiseen.
Talkoolaiseksi voi ilmoittautua talkookorttien avulla, joita on
jaossa Jyväskylän seurakunnan kaikissa toimipisteissä sekä
Lähetyskodilla. Talkootehtäviin voi ilmoittautua myös netissä
http://jyvaskyla.suurellasydamella.fi/
www.kansanlahetyspaivat.fi
Lisätietoja voi kysyä talkoonumerosta 044 557 9447
(Seija Huuskonen/Arja Leppävuori).

Symbolit ja kertomukset
ovat kristinuskon äidinkieltä
KAARINA HEISKANEN teksti

Raamattu ja uskontunnustus ovat
täynnä symboleita.
– Symbolit viittaavat todellisuuteen, johon ei välittömästi voi tarttua ja jota emme voi kohdata
muuten kuin niiden avulla. Symbolit ovat uskonnon luonnollinen
kieli, sanoo opetusneuvos ja rovasti Pertti Luumi.
Luumi korostaa Raamatun tarinoiden merkitystä. Raamattu on

valtava kertomusten lähde. Juuri
raamatunkertomusten kautta lapset löytävät kosketuskohtia elämänsä perustavaa laatua oleviin
kysymyksiin. Ihmisten elämäkysymykset peilautuvat kertomusten
päähenkilöiden kautta lasten
maailmaan.
– Raamatunkertomuksissa pohditaan elämän tarkoituskysymyksiä aivan samalla tavalla kuin ihminen tänään niitä miettii. Mikä
on elämäni tarkoitus? Miksi olen

olemassa? Miksi kuollaan? Kertomuksissa elävät hyvän ja pahan kysymykset, luottamuksen ja turvattomuuden, vihan ja rakkauden,
hylätyksi ja hyväksytyksi tulemisen
kokemukset.
Opetusneuvos Pertti Luumi
kertoo symbolien ja kertomusten merkityksestä
lauant aina 8.3. klo 12–15.15
Kuokkalan kirkolla.

Missiotiimi
Kuka? Miten? Minä? Häh? Kiinnostaako lähetystyö ja kansainvälisyys?
Keitä ovat lähtijät ja miksi tarvittiinkaan lähettäjiä?
Miten sinä voisit, haluaisitko sinä, voisitko sinä… ?
Sinä voit – tule mukaan ja kanna kortesi kekoon !
Nuorten aikuisten lähetysillat Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26
seuraavina tiistai-iltoina klo 17.30
18.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5. ja 3.6. Tule mukaan!
Mukana illoissa Säde Pirttimäki vs. lähetyskasvatussihteeri
040 560 9904 sade.pirttimaki@evl.fi

Yhteisvastuukeräyksen tapahtumia
Maaliskuu
Laskiaistapahtuma su 2.3. Vaajakosken
kirkolla messun jälkeen.
Laskiaistiistain hernekeittolounas ti 4.3.
Tikkakosken kirkolla klo 11–13.
Tapulintorin Yhteisvastuutapahtuma ti
4.3. klo 16–18 Kuokkalan kirkon kupeessa.
Mahdollisuus makkaranpaistoon ja
onnenpyörän pyörittämiseen.
YV -tuotteita ja huolinukkeja.
Klo 19 nuorten musiikkiesitys
Yhteisvastuun hyväksi kirkossa.

Koe eteläisen Afrikan syke!

Tiedustelut ja
ilmoittautumiset
31.3. mennessä
vs. lähetyskasvastussihteeri
Säde Pirttimäki, 040 560 9904
sade.pirttimaki@evl.fi.

tysseurasta kertoo kokemuksiaan
Kiinasta ja Hongkongista. Hän on
tutkinut Suomen Lähetysseuran
kuva-arkiston Kiina-aineistoa
1900-luvun alkupuoliskolta.
Lähetyssihteeri Ulla Klemettinen valottaa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan toteuttamaa kolmevuotista Hunan-projektia, jossa
kehiteltiin muun muassa paikallista energiantuotantoa yhteistyössä
Suomen Lähetysseuran ja Kiinan
kirkkojen kanssa.

Kansanlähetyspäivät ovat Jyväskylässä 4.–6.7.2014.
Päivien toteuttamiseen tarvitaan noin 250 talkoolaista
monenlaisiin tehtäviin.
Ruokahuolto: kahvila ja grilli, ruoanjakelu
Järjestyksenvalvonta: yövartiointi, majoituksen valvonta (myös
yöaikoja), järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus
Muita tehtäviä: juhla-alueen siivous, lastenhoito, ensiapu, lepotila
(lepotilan emännöinti/isännöinti). Voit myös ilmoittaa missä
tehtävissä mahdollisesti olisi hyötyä ammatistasi tai muusta
erityisosaamisestasi.

Pito- ja juhlapalvelu

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista

Seurakuntamatka Botswanaan 19.–30.9.2014.
Matkalla tutustutaanSuomen Lähetysseuran työhön Botswanassa
ja ihastellaanAfrikan kauneutta luonnonpuistossa. Oppaana toimii
nimikkolähetti Marja Alastalo. Matkan hinta maks. 2 000 euroa
(sis. lennot, kuljetukset, majoituksen, aamupalan ja yhden
lämpimän ruuan päivää kohden sekä yhteiset retkikohteet).
Normaali matkustuskunto on välttämätön (lennot max 11 tuntia,
siirtymätaipaleet linja-autolla noin 10 tuntia suuntaansa).

Kansanlähetyspäiville talkoisiin

Kotimaa24
taskussasi!
Lue uutisia ja blogeja
K24 -applikaatiosta.
Mukana myös
uskontojen kalenteri.
Ladattavissa
Windows
Marketplacesta.

Lyhtymäki päiväkodin pihamaalla
Korpilahdella ti 4.3. klo 18. Kanttiinin
tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Yhteisvastuutapahtuma Huhtasuon
kirkolla to 6.3. klo 17.30–19. Mukavaa
yhdessäoloa ja ohjelmaa, poniratsastusta,
kierrätysongintaa, kasvomaalausta,
makkaraa, vohveleita ym. pikkurahalla
Talvitempaus Lehtisaaressa su 9.3. klo
14–16. Perheiden ja kaupunkilaisten
ulkoilupäivä. Arpajaiset, pupu-zumbaa,

rastipolku, tandemhiihtoa, hevonen ja reki.
Lämmintä mehua, pullaa, makkaraa.
Nuotiopaikka. Tuotto yhteisvastuulle.
Paikalle pääsee Viitaniemen rannasta tai
Wilhelm Schildtin kadun päästä
kävelypolkuja. Huonon jäätilanteen
sattuessa tapahtuma Viitaniemen rannassa.
Isosten Yhteisvastuukeräystempaus
ke 12.3. klo 17.30, Vaajakosken kirkko.
Huhtasuon Yhteisvastuutempaus
13.3. klo 15–19 CM Seppälä tai 14.3. klo
14–18 Prisma Seppälä. Kaivataan
keräysapua! Ilmoittaudu lipaskerääjäksi
Halssilan tai Huhtasuon
diakoniatyöntekijöille 10.3. mennessä.

Lipaskerääjät voivat ilmoittautua klo 15.15
Kuokkalan diakoniatoimistolla.

Munkki- ja simamyyjäiset Tikkakosken
kirkolla ti 29.4. klo 11–13.

Kolikkotapahtuma la 29.3. klo 10–13
Vaajakosken kirkolla.

Vappumyyjäiset ke 30.4. klo 13
Säynätsalon pappilassa.

Candelan musiikki-ilta Tikkakosken
kirkossa su 30.3. klo 18. Tuotto
Yhteisvastuulle.

Toukokuu
Kierrä kirkko ti 6.5. Korpilahdella.

Huhtikuu
Valoa-konsertti to 3.4. klo 18 Säynätsalon
kirkossa, solistit Jukka Helin ja Ilta Fuchs,
Neulaset. Pääsymaksu 5€ YV.n hyväksi.
Yhteisvastuun lipaskeräys 4.–5.4.
Tikkakosken S-Marketilla.

Neulassäpinät Keljonkankaalla
(Neulaskodin pihalla) su 16.3. klo 14.
Hupia perheen pienimmille, leikkikoiranäyttely, poni, kani, munkkia, kahvia.

Kävelykadun hernerokkatapahtuma pe
11.4. klo 10-1

Pihatapahtuma su 23.3 Vesangan
koululla klo 14–16.

Lipaskeräystempaus to 24.4. kauppojen
edessä Korpilahdella.

Lipaskeräys to 27.3. Kuokkalan
kauppakeskuksella klo 15.30–18.

Kevätmyyjäiset ja lounas Tikkakoskella
su 27.4. messun jälkeen n. klo 11.30.

Yhteisvastuu-lätkäilta (Suomi–Latvia) la
10.5. Vaajakosken kirkolla klo 16.30 alkaen.
Vapaa pääsy, puffetti Yhteisvastuun
hyväksi (suolaista, makeaa,
juomia).
Kevätlaulajaiset ke 14.5.
klo 18 Korpilahden
seurakuntatalolla.

Kakkutempaus Keltinmäessä su 13.4.

pupu-zumbaa * hevosajelua * leikkikoiranäyttely * huolinukkeja * musiikkia
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ti pääsiäistä
Matka koh

t
Tapahtuma

28.2.–13.3.2014

TAULUMÄEN KIRKKO
Messu su 2.3. klo 18, Palola, Sulkala,
Hassinen, Mäki-Latvala, Palokan Pirteät.
Tuomasmessu Jeesus kiusausten voittaja su 9.3. klo 18, Liukkonen, Helin,
Niiles-Hautanen, Mäki-Latvala ja bändi,
Päivikki Aartolahti ja kuoro.

HUHTASUON ALUESEURAKUNTA
Huhtasuon kirkko

Tuhkakeskiviikosta se alkaa
n Ensin on laskiaissunnuntai, sitten laskiaistiistai, tuo suuri hernekeittoja kermapullapäivä (hernekeittoa ja kermapullia myytävänä kirkoissa
lähetyksen ja Yhteisvastuun hyväksi). Mutta tuhkakeskiviikkona vaatimatonkin karnevaalimeininki loppuu. Jossain kirkoissa on tuhkakeskiviikon messuja, joissa piirretään tuhkaristi otsaan katumuksen merkiksi.
Paastonaika alkaa tuhkakeskiviikkona ja jatkuu pääsiäiseen asti.
Tukea henkilökohtaiseen pääsiäispaastoon
n Kaipaatko tilaa hiljentymiseen Jumalan kanssa? Kaipaatko tukea henkilökohtaiseen paastoamiseen? Haluatko tietoa, miten voi paastota?
Etsitkö tapaasi hiljentyä pääsiäisen sanoman äärellä? Jos vastasit kyllä
johonkin kysymyksistä, tule mukaan Keltinmäen kirkolla kokoontuvaan
hiljentymis- ja paastoryhmään. Voit tulla jokaisella kerralla tai osallistua vain johonkin iltaan. Ryhmä aloittaa 5.3. klo 18. Alkuinfo ryhmästä
ja paastoamisesta sekä tuhkakeskiviikon messu. 6.3. klo 18 sanaa, rukousta ja rentoutumista. 7.3. klo 18 vesper. 8.3. klo 17 vesper. 9.3. klo 10
messu ja kuulumisten vaihtoa. 10.3 klo 18.30 erilaisia tapoja rukoilla.
11.3 klo 18 kokemuksia ja jakamista. Lisätietoja heidi.kallio@evl.fi
050 549 7032, ja ainoleena.laitinen@evl.f 050 549 7026.

Messu su 2.3. klo 10, Tervonen, Mertanen. Kahvit lähetyksen hyväksi.
Yhteisvastuutapahtuma to 6.3. klo
17.30–19. Poniratsastusta, ongintaa,
kasvomaalausta, makkaraa, vohveleita.
Messu, yhteiskunnallinen kirkkopyhä
su 9.3. klo 10, Konsti, Tapio Lampinen,
Marjatta Hynynen, Mertanen, MMVkuoro. Kahvit ja keskustelutilaisuus.
Virsi-ilta ke 12.3. klo 18.30, Mertanen.

Lapset ja perheet:

Ekavauva-ryhmä ma klo 13–15. Tied.
050 301 8233.
Kierrätysaskarteluilta ma 3.3. klo
17.30–19.30. Ilm Seijalle 050 323 5355.
Perhejumppis ti klo 10.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.
Iltaperhekerho ma 10.3. klo 17.30–19.
Ilm. Seijalle 050 323 5355.

Kouluikäiset:

maanantaista perjantaihin klo 18. Paikka on Vanhan pappilan kappeli
(Vapaudenkatu 26). Tilaisuuden kesto noin 20 min. Paastovesper on
maallikkovoimin vietettävä yhteinen ”levähdyskivi” paastopolulla. Idea
on lähtöisin Turun tuomiokirkon vesperistä Tarkk´ampujankadun kappelissa, jossa sitä vietetään joka arki-ilta maallikkovoimin. Jyväskylässä
paastovespereitä järjestävät Cursillo-ryhmä sekä Keskustan alueseurakunnan messuavustajat. Tiedustelut heidi.watia@evl.fi.

Maanantaisin
Sählyä:
klo 17–18, pojat 3–4 luokat
klo 18–19, pojat 5–6 luokat
klo 19–20, pojat 7–8 luokat
Toimintakerho tytöille klo 17.30–19.
Tiistai:
Sählyä pojat 1–2 luokat klo 17–18.
Tyttöjen liikuntakerho 2–4 luokat klo
18–19.
Kokki- ja Toimintakerho 3–5 luokkien
tytöt ja pojat ke klo 17–18.30.

Virtoja autiomaassa Maailman rukouspäivässä

Nuoret:

Paastovesperit kuljettavat pääsiäiseen

n Paastovespereitä on 30 arkipäivänä paaston aikana eli 6.3.–16.4.

n Ekumeenista Maailman rukouspäivää vietetään maaliskuun ensim-

mäisenä perjantaina 7.3. Egyptin maisemissa. Rukouspäivän teema on
Virtoja autiomaassa ja aiheena on Sykarin kaivon naisen kohtaaminen
Jeesuksen kanssa. Rukouspäivän tilaisuuden Jyväskylän NNKY:n tiloissa (Puistotori 4) 7.3. klo 18 pitää pastori Heidi Watia, teetarjoilu. Kolehtikohde on naisten turvakoti perheväkivallan uhreille Moldovassa.
Keräystä koordinoi Suomessa Katolisen kirkon avustusjärjestö Suomen
Caritas.

irkoissa
Musiikkia k

Suomen ”ensimmäinen” passio Taulumäen kirkossa
n Kuninkaantien muusikot -kokoonpano esittää Taulumäen kirkossa
pitkäperjantaina Melchior Vulpiuksen Matteus-passion. Passiolla on
pitkät perinteet suomalaisessa kirkkomusiikin historiassa. Se lienee
varhaisin Suomessa esitetty moniääninen kirkkomusiikkiteos, ja sitä
voidaan pitää Suomen passioperinteen alkulähteenä. Passio kulkeutui Suomeen 1600-luvulla. Tunnetuin, kanttori Johannes Urnoviuksen
muokkaama versio täytti viime vuonna 400 vuotta.
Kuninkaantien muusikot esittää passion Taulumäen kirkossa 18.4. klo
15. Messu toimitetaan kokonaan vanhalla Suomen kielellä. Kuninkaantien muusikot on turkulainen ammattimuusikoista koostuva barokkiorkesteri ja kuoro, joka on erikoistunut eurooppalaisten säveltäjien
teosharvinaisuuksien esittämiseen periodisoittimin.
Kuokkalan nuoret konsertoivat

n Nuorten musiikkitapahtuma 4.3. klo 18 yhteisvastuun hyväksi: Angela

Alvarez, Helmi Hänninen, Topias Rannankari, Matilda Rannankari,
Tuomo Rannankari, Linda Mankki ja Janita Voudinmäki.
Lastenkonsertissa puhallinmusiikkia

n Lastenkonsertissa Tikkakosken kirkossa esiintyvät Tornado-orkesteri

ja Jyväskylän ammattiopiston puhallinsoittajat. Konsertti kuullaan keskiviikkona 12.3. klo 9.30.

Isos-, jatko- ja avustajakoulutukset to
klo 17.30–18.30.
Nuortenilta to klo 18.30–20.30.
Tied. 050 5497017.

Ryhmätoimintaa:

Pietarin kilta ti 4.3.klo 18, ilta miehille.
Ihmisenä kasvaminen; Markku Rantanen.
Torstaitapaaminen to 6.3. klo 14, Vepsäläinen.

Diakoniapäivystys:

ti – ke klo 9–10.30, muuna aikana
050 549 7005 elina.vepsalainen@evl.fi.
(Huom! Maanantaisin ei päivystystä!)
Halssilan kirkko
Messu su 2.3. klo 12, Siistonen, Szabó.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta
ke 5.3. klo 18.30. Mistä ja mihin sinut on
vapautettu? Ilkka Rytilahti, musiikissa
UGG joht. Marko Kupari. Aino Viitanen,
Pertti Pekkarinen, Tervonen. Iltatee.
Messu su 9.3. klo 12, Tervonen, Mertanen, Iloset-kuoro.
Leipäsunnuntai su 9.3. klo 16. Oletko
kiusattu? Heimo Kajasviita, Tervonen,
ehtoollinen.

Lapset ja perheet:

Lapsiparkki 2–6-vuotiaille lapsille ti klo
9–11.30. Ilm. edeltävän viikon to mennessä Elinalle 050 407 9126.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Muskarit torstaisin. Tied. 050 3409893.

Raamattu- ja rukouspiiri, parill. viikot.
to klo 17.

Nuortenilta ke 12.3. klo 18.30. ei 5.3.

Diakoniapäivystys:

Lähetyspiiri ma klo 13.
Olohuone ke 5.3. klo 13-15, Aiheena
lähetysolkkari, Marjatta Tervonen. 12.3
Rukous ja usko Esa Jurva. Tarjoilua,
vapaaeht.maksu. Tied. 050 549 7032.
Maahanmuuttajat ti klo 10–12.

Ma–ke klo 9–10.30, muuna aikana juha.
halonen@evl.fi 050 549 7024.

ki
Menovink
Yhteisvastuuiloa
ja lipaskeräyksiä

Huhtasuon kirkon koko
perheen Yhteisvastuutapahtuma 6.3. klo 17.30.
Lipaskeräys marketeissa
13.3. ja 14.3. – tule kerääjäksi! Lisätietoja sivulla 11.

KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA
Keltinmäen kirkko
Messu su 2.3. klo 10, Vilkko, Pitkänen,
Lintunen, Laitinen, Naisten Pankki järjestää kirkkokahvit.
Monokirkko Ladun Majalla su 2.3. klo
13, Pitkänen, Lintunen.
Aamurukous ti 4.3. klo 8–8.30.
Tuhkakeskiviikon Taizé-messu ke 5.3.
klo 19. Aloita matka paastosta pääsiäiseen. Klo 18 mahdollisuus keskusteluun
ja esirukoukseen.
Hiljentymisryhmästä tukea henkilökohtaiseen pääsiäispaastoon 5.–11.3.
Aloitus 5.3. klo 18–20. Alkuinfo, info
paastoamisesta ja tuhkakeskiviikon
messu.
Hiljainen aamurukous to 6.3. klo 8–8.30.
Messu su 9.3. klo 10, Pitkänen, Ridanpää, Lintunen, Laitinen, NNKY:n
kirkkopyhä, pyhäkoulu, Retriitti päättyy
messuun.
Aamurukous ti 11.3. klo 8–8.30.
Lasten virsi -konsertti ti 11.3. klo 18.

ki
Menovink
Uudet lasten virret
soivat konsertissa

Keltinmäen kirkon konsertissa tiistaina 11.3. klo 18.
pääsee mukaan laulamaan
ja leikkimään uusia lasten
virsiä yhdessä Keltinmäen,
Korpilahden ja Säynätsalon lapsikuorojen kanssa.
Kolehti alueiden lapsikuorojen toiminnan tukemiseen.
Paastonajan virsilauluilta ke 12.3.
klo18, iltaan johdattelee Aino Suhola.
Aikuisrippikoulu ke 12.3. klo 18 Yhdessä, seurakunnassa.
Hiljainen aamurukous to 13.3. klo 8.
Kaikuja Kiinasta – Kiina runoilijan
mielenmaisemana ja lähetyskenttänä la
15.3. klo 14. FT Katriina Kajannes: Lassi
Nummi ja Kiina; Elisa Nousiainen (SLS):
Katsaus Kiinan lähetyksen historiaan ja
nykypäivään. Ulla Klemettinen: Jyväskylän seurakunnan Hunan-projekti. Pieni
lähetysnäyttely.

Lapset ja perheet:

Toimintakerho10–12-v. ma klo 18.
Toimintakerho 7–9-v. ti klo 18.
Tied. 050 5497021.

Toiminta talvilomalla vko 9, ei muskarit.
Päiväkerhot tied. 050 372 5573, 050 412
1514.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Perheolkkarin kirkkohetket Keltinmäki
klo 9.15. (19.3., 23.4., 7.5.).
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 340 9898.

Musiikki:

Kouluikäiset:

Kouluikäiset:

IloSet ke klo 12, Mertanen.
Enkelikellot ke klo 16.30, Salmela. Viikolla 9 ja 10 ei harjoituksia!
Ihanaiset ke klo 17.30, Salmela. Viikolla
9 ja 10 ei harjoituksia!
Majakka pe klo 18, Salmela. (harjoitukset Vaajakosken kirkolla)

Ryhmätoimintaa:

Aamurukouspiiri ke klo 8.
Torstaitapaaminen, paritt. viikot to
13.3. klo 13, vieraana Osmo Väätäinen.

Tied. 050 549 7002.
Kirkkis Avoimet ovet alakoululaisten
olkkari ma ja ke klo 13–16. Tied. 050 549
7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Ryhmä Facebookissa: Keltinmäen
alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoiskoulutus ke 12.3. klo 17.
Osallistumme 5.3. Tuhkakeskiviikon
messuun.

Ryhmätoiminta:

Musiikki:

Näkkäri kouluikäisten kuoro ke klo
15.30. Tied. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18–19.30. Tied.
050 521 5414.

Diakoniatyöntekijä:

Päivystys ti klo 9–11 ja to 12–14, muulloin sop. mukaan, 050 549 7032, heidi.
kallio@evl.fi. Ei päivystystä ti 11.3.
Kortepohjan seurakuntakeskus
(Isännäntie 4)
Hiljentymisryhmä Perjantain Puolipäivä
pe 28.2. klo 12–14. Oma Raamattu ja
päiväkirja mukaan. Tied. 040 709 4062.
Messu su 2.3. klo 16, Vilkko, Lintunen.
Rukoushetki pe 7.3. klo 8.30–9.
Messu su 9.3. klo 16, Pitkänen, Nieminen, Malinen, kirkkokahvit.
Paastonajan iltarukous ti 11.3. klo 18.
Pappi paikalla to 13.3. klo 12.30-13.30.

Lapset ja perheet:

Toiminta talvilomalla vko 9.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852, 050 380
0426.
Perheolkkari ma klo 9–11.
Perheolkkarin kirkkohetket Kortepohja klo 9.30. (17.3., 7.4., 12.5.).
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Alakoululaisten olkkari to klo 13–16.
Tied. 050 549 7002.
Kylmästä lämpimään – alakoululaisten
avoimet ovet talvilomalla

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Avoimet ovet pe 7.3. klo 18. (11.4.)

Ryhmätoiminta:

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12.
(paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen ti klo 13–14.30
(paritt. viikot).
Torstaikahvila avoinna klo 12–13.30.
Tarjoilu maksutonta.
Draamaryhmä Toivo ma klo 16. Tied.
Anneli Malinen 040 826 8006.

Musiikki:

Lähde! kuoro nuorille aikuisille to klo
18–19.30. Tied. 050 549 7049.

Diakoniatyöntekijä:

Päivystys ti ja to klo 9–10.30, muulloin
sop. mukaan, 050 549 7008.
Ei päivystystä 4.3. ja to 13.3.
Kypärämäki- Köhniö

Lapset ja perheet:

Toiminta talvilomalla vko 9.
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 380 0426.
Perheolkkari to klo 9–11.
Perheolkkarin kirkkohetket Kypärämäki klo 9.15. (20.3., 24.4., 8.5).
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset: Tied. 050 549 7002.
Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Ryhmätoimintaa:

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti
klo 11–12. 4.3. Suomalaisia naisia, 11.3.
ajankohtaisia asioita meiltä ja muualta.
Lounas klo 12–13, (3,50 €). Tied. ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.
Rukouspiiri ma 3.3. klo 18–20, Kypärätie 26 as 24. Tied. Laitinen, 050 549 7026.
Diakoniatyöntekijä:
Kypärämäen päivystys Kortepohjan
srk-keskuksessa, ke klo 9–11. Tied.
ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.
HUOM! EI päivystystä ke 5.3. Voit tulla
päivystykseen tarvittaessa ti tai to klo
9–10.30.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Kuohun päiväpiirin ma 10.3. klo 13–15.
Kuohun Kylätalolla. Tied. 050 549 7026.
Hengellinen iltapäivä Vesanka-Ruoke
11.3. klo 12, Korpinen Raili, Hiekkaharjunt 9. Tied. Kallio 050 549 7032.

KESKUSTAN ALUESEURAKUNTA
KAUPUNGINKIRKKO 		
Avoinna ke–pe klo 11–14.
Laskiaissunnuntain messu su 2.3. klo
10, Wuolio, Tikkanen, Valtasaari, Sirpa
Berg, oboe, Messuosaston vapaaehtoiset, kahvit Vanha pappila.
Virsi- ja lauluhetki ke 5.3. klo 12.
Tuhkakeskiviikon messu, paastonajan
alkaessa ke 5.3. klo 19, Pirtala, Valtasaari.
Viikkomessu to 6.3. klo 13.
Messu su 9.3. klo 10, Niiles-Hautanen,
Watia, Valtasaari, Musica-kuoro, joht.
Pekka Kostiainen.
KohtaamisPaikan iltamessu su 9.3. klo
17. Jukka Jämsén, Mika Kilkki. Lastenohjelmat kahdessa ikäryhmässä alk. klo
16.45 Pappilassa. Lapset tulevat kirkkoon ehtoolliselle.
Virsi- ja lauluhetki ke 12.3. klo 12.
Nuorten messu ke 12.3. klo 19.
Viikkomessu to 13.3. klo 13.
Keskusseurakuntatalo
Yliopistonkatu 12
SenioriFoorum to 27.3. klo 14. Kahvi
(2 €) alk. klo 13. Ihmisenä ihmiselle –
vapaaehtoistyöllä merkitystä elämään.
Irma Äyräväinen ja Katja Pynnönen.

ki
Menovink
Syntymäpäiväjuhlamessu ja -kahvit

Su 16.3. klo 10 Kaupunginkirkossa ja sen jälkeen juhlakahvit Vanhassa Pappilassa.
Kutsumme Sinua Keskustan
alueseurakuntalainen, joka
täytät 70, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän tammi-, helmi-,
maalis- tai huhtikuussa.
Voit ottaa mukaan puolison tai läheisen. Tarjoilun
vuoksi ilm. 7.3. mennessä: p.
040 535 0492, 050 549 7027
tai 050 340 0665.
VANHA PAPPILA Vapaudenkatu 26
Paastovesper 6.3.–16.4. ma–pe klo 18.
Tilaisuuden kesto n. 20 min.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Mallan kammari to klo 14. parill. viikot.
Hanna-rukouspiiri ma 3.3. klo 18, Anna-Maija Kuulasmaa ja Riitta Puukari.
Messuosasto to 6.3. klo 17. Keskustelua
ja ideointia jumalanpalvelustehtävistä. Tied. alueseurakunnan papeilta.
Fransiskus-ilta ke 19.3. klo 17. Tied. 050
375 4504 tai laatinen.liisa@gmail.com.
Huom! päivä vaihtunut!
Leskien klubi to 27.3. klo 10–12.

Lapsille ja perheille:

Ei toimintaa viikolla 9
Yliopistonkadun perhekerho to klo
9.30–11.30. (Yliopistonkatu 28, sisäpiha)
Lutakon perhekerho pe klo 9.30-11.30.
Päiväkerhot ja ekavauvaryhmät,
tarkemmat tiedot nettisivuiltamme.
Pappilan perhepyhäkoulu parittomilla
viikoilla su klo 16. Seur. 2.3. ja 16.3.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
johanna.kontinen@evl.fi. 050 340 9895.
Muskarit: Yliopistonkatu 28, kerhotila
Pikkuhuilistit ma klo 15–15.45
1v ma klo 15.45–16.15
Kultahiput, pienet kehitysvammaiset
ma klo 16.30–17.15.
Tied. terhi.hassinen@evl.fi 050 340 9893.
Vauvat ke klo 15.45–16.15
2 v ke klo 16.15–17
Satumuskari 3–4v ke klo 17–17.45
Tied. tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.

Kouluikäiset:

ei toimintaa hiihtolomaviikolla
Kerhot Yliopistonkatu 26B:ssa.
Puuha-/Kokkikerho ma klo 17–18.30.
Askartelukerho ti klo 17.30–19.
Bofferikerho to klo 16.30–17.30 Tanssisali Lutakossa.

Tied. nuorisotyönohjaaja vs. kirsi-marja.
piippanen@evl.fi 050 595 3945.

ki
Menovink
Rento retriiti
-leiri nuorille

Rentoa meininkiä luvassa
21.3.–23.3. Koivuniemen
leirikeskuksessa (Vaajakoski). Ilmoittautuminen
netissä 7.3. klo 12 asti tai
kun retriitti on tullut täyteen. Hinta 30 euroa.

Nuoret:

Nuortenilta to klo 19–21, Yliopistonkatu 26B (ei hiihtolomalla)
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
fi 050 549 7016, tai juha.koivurova@evl.
fi 050 549 7004 ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi
050 400 0013.

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Mallan kammari Vanhassa pappilassa
(Vapaudenk. 26) parilliset viikot, joka
toinen to klo 14.
Eläkeläisten piiri Viitakoti, ke klo 14,
paritt. viikot.
Korttelikerho Cygnaeuksenkatu 8,
Kerhohuone, to 13.3. klo 10–11.30.

Kuorot:

Hyvät Jyvät ti klo 19 Pappilan rippik.sali.
Tied. Valtasaari 050 521 5411.
Stemmina to klo 17.45 Lahjaharjun
kappeli. Tied. Laasonen 050 549 7020.

Diakonia:

Päivystykset ma, ke ja to klo 9–11
Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen 050
549 7027, Elina Lintulahti 050 340 0665,
Auni Pelkonen 050 549 7001, Susanna
Halinen 050 549 7006.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri Keljon
palvelutalon B-talon 4. krs. ti klo 10–12.
LOHIKOSKI
Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2
Laskiaissunnuntain messu su 2.3. klo
12, Watia, Valtasaari.
Messu su 9.3. klo 12, Wuolio, Valtasaari,
kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Perhemessu su 16.3. klo 15, Niiles- Hautanen, Tenkanen, lastenohjaajat.

Lapsille ja perheille:

Ei toimintaa viikolla 9
Perhekahvila Lohikosken kirkon asuntosiivessä ke klo 9.30-11.30.
Pyhäkoulu Lahjaharjun kappelissa
messun yhteydessä 9.3. klo 12.
johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Muskarit: Lohikosken kirkolla
1–2 v. to klo 9.30–10.15.
Satumuskari 3–4v to klo 10.15–11.
Tied. tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Kokkikerho ma ja ti klo 17.30–19.30
(täynnä).
Tied. nuorisotyönohjaaja (vs.) kirsi-marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945.

ki
Menovink
Koko perheen talvitapahtuma Lehtisaaressa

Sunnuntaina 9.3. klo 14–16.
Arpajaiset, mehua, pullaa
ja makkaraa yhteisvastuun
hyväksi. Rekiajelua, pupuzumba, laululeikkejä ja perheiden rastirata. Huonon
jäätilanteen sattuessa Viitaniemen rannassa.
Nuoret:

Nuortenilta to klo 19–21, Yliopistonkatu 26B (ei hiihtolomalla)
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
fi 050 549 7016, tai juha.koivurova@evl.
fi 050 549 7004 ja nuoriso- ja rippikou-

lutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi
050 400 0013.

Ryhmätoimintaa

Lahjaharjun kappelissa:
Avoin solu ti klo 16.30–18. Tied. Hely
Järvinen 050 359 5611.
Miesten raamattupiiri ti klo 18–20.
Tied. Pertti Viitanen pmviitanen@luukku.com 050 312 5288.

Diakonia ja lähetys:

Päivystykset ma, ke ja to klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8. Tied. Auni Pelkonen
050 549 7001.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun
kappelilla.
Eläkeläisten kerho ti 4.3. klo 12 Lohikosken päiväkeskuksessa.
Leivontatalkoot kirkolla pe 7.3. klo 9.

KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA
Korpilahden palvelupiste avoinna ti–to
klo 9–15. P. 050 5579 012. Muina aikoina virkatodistukset ja toimitusten
sopiminen 050 363 2300, hautausasiat
040 162 3982, muissa asioissa yhteys
työntekijöihin.

Jumalanpalvelukset:

Messu su 2.3. srk-talo klo 10. Tuominen,
Hassinen. Kirkkokahvit.
Messu su 9.3. srk-talo klo 10. Koivisto,
Tiusanen, Arto Mikkola Gideoneista
saarnaa. Kirkkokahvit.

Muita tilaisuuksia:

Raakel-ilta su 2.3., yhteiskrist. naisten
Raamattupiiri, Korpikeidas klo 16–18.
Hartaushetki ma 3.3., Korpihovi klo 10.
Hurttia-Heinosniemen kinkerit su 9.3.
klo 13, Kyllikki ja Marja-Liisa Vesteri,
Petäjävedentie 210.
Läntisten kylien kinkerit to 13.3. klo 13,
Riitta ja Ari Karila, Palolahdentie 205,
Saakoski. Kinkereillä aiheena Kaste, Matt
28:18–20, virret 217 ja 219.
Tulossa: Kirpputoripäivä la 29.3. klo
12–15 srk-talolla. Pöytävuokra 5 e, sis
kahvit. Lähetyksen puffetti ja myyntipöytä. Tied. ja varaukset: Tuula Liukko
050 557 9008

ki
Menovink
Lyhtymäki kutsuu
yhdessäoloon

Lyhtymäki tiistaina 4.3. klo
18–20 Kultaniityn päiväkodin pihalla. Yhdessäoloa,
mäenlaskua (omat välineet
mukaan), puffetti, vaahtokarkkien paahtamista nuotiolla. Tuotto YV-keräykselle.
KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA
Lattarimessu su 2.3. klo 11, M. Korhonen, Heikkilä, Aijasaho, Kehittyvät
laulajat, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Yhteisvastuutapahtuma ti 4.3. klo
16–18 Tapulintorilla. Käsitöitä ja yhteisvastuutuotteita. Makkaranpaistoa
yhteisvastuun hyväksi (makkara 2e,
mehu 1e). Onnenpyörä lapsille, huolinuken tekoa ja nuorten Hyvis-iskuryhmä
liikkeellä.
Nuorten musiikkitapahtuma 4.3. klo
18 yhteisvastuun hyväksi: Angela Alvarez, Helmi Hänninen, Topias Rannankari,
Matilda Rannankari, Tuomo Rannankari, Linda Mankki, Janita Voudinmäki.
Tuhkakeskiviikon viikkomessu 5.3.
klo 18, Mustonen, Väisänen, Kantaattikuoro.
Aamurukous to 6.3. klo 8.15.
Elävä sana – elävä kirkko -luentosarja:
to 6.3. klo 18. Apokalypsi.

ki
Menovink
Ilmestyskirja
NYT – Kuokkalassa

Elävä sana – elävä kirkko
-luentosarja jatkuu 6.3. klo
18. Pekka Mustonen kertoo,
millainen avain Apokalypsi on Uuden testamentin
ymmärtämiseen.

Diakonia:

Selvillä vesillä -vertaistukiryhmä ti 4.3.
ja 11.3. Korpikeitaalla klo 8.30-10.30.
Jos alkoholin käyttösi mietityttää, tule
keskustelemaan aamukahvien äärelle!
Väentupa ti 4.3. ja 11.3. klo 11–13.30.
Hyvän mielen kerho ti 4.3. ja 11.3.
Korpikeitaalla klo 14–16 mielenterveyskuntoutujille.
Sururyhmä aloittaa to 6.3. klo 18 srktalolla. Pastori Antti Koivisto ja diakonissa Kirsi Lepoaho. Tied. ja ilm. helmikuun
aikana 050 557 9003 (Kirsi) tai 050 353
2727 (Antti).

Musiikki:

Kirkkokuoro parittomilla viikoilla to klo
18–20 srk-talolla. Tied. 050 5579 004.

Nuoret:

Hengari ma klo 14.30–17.
Isoskoulutus to 6.3. klo 15.30–17.30.
Oloilta pe 7.3. klo 19–22.30.
Nuortenilta ti 11.3. klo 16–18.
Kaikki toiminta srk-talolla.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/
www.facebook.com/#!/Korpilahden
AlueseurakunnanNuorisotyo

Kouluikäiset:

Hengari pe 7.3. klo 13–16 srk-talolla.
Ajankohtainen info kaikesta toiminnasta löytyy nettisivuilta.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/

Lapsille ja perheille:

Tiedustelut 050 557 9006, 050 557 9013
Päiväkerhot ma Horkka, ti srk-talo, pe
Korpihovi.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven kylätalolla ke klo 9–11.30.
Perhekerho srk-talolla to klo 9.30–11.30.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 10.3. klo
14–15.30
Taaperoryhmä srk-talolla pe 7.3. klo
9.30–11.
Lyhtymäki tapahtuma ti 4.3. klo 18–20
Kultaniityn päiväkodin pihalla.

Messu su 9.3. klo 11, Mustonen, M. Korhonen, Lampinen, Luomala, Virsimiehet,
pyhäkoulu. Keitto 4/2 e.
Nelivuotiaiden synttärit su 9.3. klo 16,
taikuri Alfrendo.
Hiljaisuuden ilta ke 12.3. Arkiretriitti
klo 18, iltahartaus klo 19.30.

Lapset ja perheet:

Perhekerho ma klo 9.30–11.30.
Isovanhemman kaa -iltapäivä ti klo 14–16.
Lapsiparkki ke klo 12.30–5.15 kirkolla,
maksu 2 e sis. välipalan. Ilm. edell. maanantaihin mennessä 050 380 0247.
Iskän kaa -ilta ke klo 17.45–19.45 (parittomat viikot).
Vauvaperhepesä pe klo 9.30–11.
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit: tied. 050 340 9898.

ki
Menovink
Nelivuotias: nalle
mukaan ja synttäreille!

Seurakuntasi kutsuu sinut,
perheesi, kummisi ja isovanhempasi yhteiseen juhlaan
9.3. klo 16 Kuokkalan kirkkoon. Juhlassa esiintyy Taikuri Alfrendo. Ota mukaasi
rakkain nallekarhusi!
Kouluikäiset:

Kerhot: www.jyvaskylanseurakunta.fi/
Kuokkala/Kouluikäiset. Tied. 050 436
8619.

Nuoret:

Nuortenillat ke klo 19 Polttis 37.
Tied. 050 549 7014 ja 050 340 9892.

Ryhmätoimintaa:

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alak.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa.

Kuokkanaiset ti klo 18 (parittomat
viikot) kirkon alakerrassa.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11.
Lähetyksen olohuone ke klo 13 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke klo 13
(parilliset viikot) kirkon alakerrassa.
Rukouspiiri ke klo 19 kirkon alakerrassa.
Eläkeläisten torstaitapaaminen to klo
13 (parilliset viikot) kirkon yläkerrassa.

Musiikkitoimintaa:

Ks. nettisivut: jyvaskylanseurakunta/
Alueseurakunnat/ Kuokkala/ Musiikki.

Diakonia:

Vastaanotto ma–ti klo 9–11, muulloin
sop. mukaan. Päivi Heikkilä 050 549
7034, Marjo Ronkainen 050 549 7007.

PALOKAN ALUESEURAKUNTA
PerheKohtaaminen la 1.3. klo 16. Lapsiperheiden tapahtuma. Toimintaa, ylistystä, opetusta, rukousta ja nyyttärit.
Laskiaissunnuntain messu su 2.3. klo
10, Kari, Tahkola Pertti, kirkkokahvit.
Vapaaehtoistyön info ti 4.3. klo 18.

ki
Menovink
Vapaaehtoisten uusia
mahdollisuuksia

Vapaaehtoisia tarvitaan
suntion avuksi erilaisiin
tehtäviin. Jos haluat antaa
panoksesi yhteiseksi hyväksi,
tule Palokan kirkolle 4.3.
klo 18 kahvikupin äärelle
miettimään, mitä voimme
yhdessä tehdä.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella,
tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Tuhkakeskiviikon iltakirkko ke 5.3. klo
19, Hautalahti, Tahkola.
Messu su 9.3. klo 10, Hautalahti, Sulkala,
Tahkola, Kirkkokuoro, kirkkokahvit.
Vauvakirkko su 9.3. klo 15, Sulkala,
Ruhanen, katso lapset ja perheet!
Raamattupiiri ti 11.3. klo 18 takkahuoneessa, tied. 040 7090142.
Sanan ja rukouksen ilta Kuinka kuulen
Jumalan puheen? ke 12.3. klo 18, Kari
Valkonen, Hautalahti, Tahkola, juonto
Harri Alatupa.

Musiikki:

Lapsikuoro kouluikäisille ke 5.3. klo
15–16.30 kirkon alakerrassa.
Lauluryhmä Tuikku ke klo 17.30.
Tied. Tuovi Ruhanen 040 5609931.
Palokan kirkkokuoro to klo 18 Jokelan
pappilassa.
Palokan kamarikuoro Taulumäen
kirkossa ti klo 18. Kevään projekti J. S .
Bachin Pääsiäisoratorio sekä kantaatti
nro 6. Tied. Pertti Tahkola 040 6842050.

Diakonia ja lähetys:

Lyydiat käsityöpiiri ma 3.3. klo 13. Tule
tutustumaan ja kutomaan kangaspuilla.
Lähetyspiiri ti 4.3. klo 10–12 takkahuoneessa.
Keskiviikkolounas ke 5.3. klo 11, päivärukoushetki klo 12 kirkossa. Lounas
aikuisilta 5 e, yli 4-v. 2,5 e ja alle 4-v. 1,5 e.
Vapaaehtoisia emäntiä pyydetään ottamaan yhteyttä Elinaan 040 5609910
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–15
takkahuoneessa.
Katekismuskahvit ke 12.3. klo 13 takkahuoneessa katekismuksen ja kahvikupin
äärellä elämää pohtien.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke klo
9–11 Elina Romar 040 5609910 ja Päivi
Itkonen 040 7090142.

Lapset ja perheet:

Perhepysäkit:
Ritoharju (Norolankuja 3 F) ti klo 9–11,
Kirri (Kirrinpelto 1) to klo 9–11 ja Mannila (Mankolantie 3 ) ti 9.30–11.30.
Perhepysäkki kirkolla to klo 9 –11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Taaperopysäkki (lapset n. alle 2 vuotta)
kirkolla ke 12.3. klo 9.30–11.30.
Muskari ke Jokelan Pappilassa. Tied.
Terhi Hassinen 050 340 9893
Pyhäkoulu su klo 10 päiväkerhotilassa.
Vauvakirkko su 9.3. klo 15. Erityisesti

14

15

viime vuonna ja alkuvuodesta kastetuille palokkalaisille pienokaisille perheineen. Oma helistin mukaan! Ilm. ja
allergiatiedot 3.3. mennessä: marja-terttu.kivela@evl.fi 040 5609908. Olemme
myös Facebookissa!

perhekerho pe klo 9.30–11.30.
Tied. 050 917 2802.
Muskarit ma tied. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Nuoret:

6–7lk. avoimet ovet to 6.3. klo 14–
16.30. 6.–7.-luokkalaisille oma iltapäivä,
mahdollisuus tehdä läksyjä, pelailla
lautapelejä ja biljardia tai vain olla.
Vapaita kerhopaikkoja: Jokelan pappilan ma tyttökerhossa sekä ke ja to
kokkikerhoissa kirkolla. Kysy Minnalta!
www.jyvaskylan seurakunta.fi/alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset/
kerhot.
Lapsikuoro ke 5.3. klo 15 kirkolla.
Teatteriretki Mikkeliin: Lumikki ja 7
kääpiötä su 6.4. Tikkakosken 3.–6.-luokkaisten kanssa. Palokasta 15 lasta. Ilm.
17.2.–9.3. www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu.
Tied. Minna Junttila 040 773 9851.

Nuoret:

Yökahvila kirkolla pe 28.2. klo 19–23.
Sunnuntain nuortenilta 2.3. klo 18.
Jatkoisoskoulutus ke 5.3. klo 17.
Peli-ilta ke klo 18.30.
Isoset: jatko- ja perusisot ke 12.3. klo 17.
Isoskoulutusviikonloppu Koivu-niemessä pe 14.3. alk. klo 18. Tullaan omilla
kyydeillä.
Koulupäivystys pe klo 11.30–12.15
Palokan koulukeskuksessa
Nuorten sähly pe klo 16.45–18 Jokelan
koulun liikuntasalissa.
Lisätiedot: Paula Niemitalo 040 560
9909, Ilkka Göös 040 527 5382.

SÄYNÄTSALON ALUESEURAKUNTA
Hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie
6: Avoinna ma ja ti klo 9–13, to klo
9–12 p. 040 535 0047. Suljettu 6. ja 10.3.
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Messu su 2.3. klo 10, Romar(lit.), Kari
Valkonen (saarna), Laiho.
Laskiaisen hernekeittomyyjäiset ti 4.3.
klo 11–13 Pappilassa.
Tuhkakeskiviikon jumalanpalvelus 5.3.
klo 18, Kärkkäinen, Laiho.
Messu su 9.3. klo 10, Kärkkäinen, Laiho.
Retki Päiväkumpuun ke 19.3. Lähtö
kunnantalolta klo 9.15, Neulaskoti 9.30.
Lounas, paikan esittelyä, viikkomessu
Riihikirkossa, kahvit. Paluu klo 16. Hinta
20 €. Ilm. 11.3. mennessä 050 5980 951.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ti pappila.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 pappila.
Tiedustelut 050 917 2802.

Kouluikäiset:

Tiedustelut 050 407 0060

Ryhmätoiminta:

Olohuone ke klo 13 pappilassa. 5.3. Tutustumme Katekismukseen, Romar. Oma
katekismus mukaan. 12.3. Lähetysasiaa.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su klo
18 pappila, paritt.vkot.
Naisten solu ke klo 18 pappila, parill.
vkot.

Musiikki:

Valon Laulu to klo 17–18, Säynätsalon
kirkko
Neulaset to klo 18–19.30, Säynätsalon
kirkko. Tied. 050 549 7035
Kanteleryhmä tied. 0400 669 146

Diakoniatyöntekijä:

päivystys ti ja to klo 9–11 pappilassa,
050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
Ti 4.3. ei päivystystä.
NEULASKOTI
Neulasmessu su 2.3. klo 16, Romar (lit.),
Heikki Kuusela (saarna), Laiho.
Perjantairukous 7.3. klo 19.
Taize-messu su 9.3. klo 16, Kärkkäinen,
Laiho, Neulaset, Anu Halonen, huilu.
Hiljentymistä, rukousta, Taizé-lauluja,
ehtoollinen. Tule harj. lauluja klo 15.
Retki Päiväkumpuun Orivedelle 19.3.
katso kohdasta Säynätsalon kirkko.
Leipää ja löpinää, illanvietto rintasyöpään sairastuneille työikäisille 11.3.
klo 18. Musiikkia, keskustelua, elämän
nuotiopaikkojen etsimistä.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ma.
Perheryhmät: ensivauvaryhmä ti klo
10–12, taaperoryhmä ke klo 9.30–11.30,

Kouluikäiset:

Tiedustelut 050 407 0060.

Iltakahvila pe 14.3. klo 17–22.
Tiedustelut 050 407 0060.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13, parill. vkot.
Olohuone ti11.3. klo 13.

Diakonia:

Diakonian vastaanotto Neulaskodilla
torstaina 6.3. ja 13.3. klo 9–11 tai ajanvaraus 050 549 7015 elina.fuchs@evl.fi.
Ruokailu to 6.3. ja 13.3. klo 11–12.

ki
Menovink
Laskiaisen
hernekeittomyyjäiset

Säynätsalon Pappilassa
hernesoppaa 4.3. klo 11–13.
Lounas ja kahvittelu. Voit
myös ostaa keittoa ja pullia
mukaan. Tuotto lähetystyölle.
Tikkakosken kirkolla Laskiaistiistain hernekeittolounas 4.3. klo 11. Tuotto
Yhteisvastuulle.
Vaajakosken kirkossa Laskiaissunnuntaina messu 2.3.
klo 10, jonka jälkeen hernekeittoa ja laskiaispullia
Yhteisvastuun hyväksi.

Lisätiedot: Outi Pirttimäki 040 560 9915.

Nuoret:

AfterSchoolClub ti 4.3. klo 14.30–18.
Tule vaikka tekemään läksysi tai muuten
vain käymään! (Parilliset viikot.)
Oloillat ti klo 18–21. Tule olemaan,
pelailemaan, rupattelemaan...
Isoskoulutus ke 5.3. klo 17–19.
3. vuosikerran isoset ke 5.3. klo 19–21.
Nuortenilta pe 7.3. klo 18–21.
Tied: Niko Heiniluoma 040 760 5098.

VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
Laskiaissunnuntain messu su 2.3. klo
10, Rossi, Aijasaho, Palola. Messun
jälkeen hernekeittoa ja laskiaispullia
Yhteisvastuun hyväksi.
Tuhkakeskiviikon messu ke 5.3. klo 19.
Huttunen, Szabò, Aijasaho.
Messu su 9.3. klo 10. Kauppinen, Partanen, kirkkokuoro.
Jeesus, Vapahtajamme to 13.3. klo
18.30–20 kirkossa. Kahvi klo 18. Kari
Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Johanneksen evankeliumi.
Siionin virsiä veisataan torstaisin Vaajakosken kirkossa klo 12–12.30.

Diakonia:

Laskiaissunnuntaina messu 2.3. klo 10,
jonka jälkeen hernekeittoa ja laskiaispullia Yhteisvastuun hyväksi.
Keskiviikkokerho 5.3. Jyskän srk-koti
klo 13.
Keskiviikkokerho 12.3. kirkko, klo 13.

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Musiikki:

Konsertti lapsille: Tornado-orkesteri ja
Jyväskylän ammattiopiston puhallinsoittajat ke 12.3. klo 9.30.
Lapsikuoro ke 19.2. kirkolla klo 17–18.
Candela-kuoro to klo 18.30. Lisätiedot:
040 560 9913 ilpo.vuorenoja@evl.fi

Diakonia:

Hernekeittolounas ti 4.3. klo 11.
Työtupa ti seurakuntasalissa klo 12–16.
Päiväkahvi klo 14.
Miestenpiiri ti pappilassa klo 13.
Päiväpiiri ke 5.3. klo 13 pappilassa.
Aamuhartaus ja kahvi to klo 10 kirkolla.
Lukupiiri ke 12.3. klo 13 pappilassa.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto.
Ajanvaraus 040 560 9916 marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.

Lapsi- ja perhetyö:

Ekavauvaryhmä Pallerot kirkolla ti klo
13–15.
Turinatuvat kirkolla ke ja to klo
9.30–11.30.
Turinatupa Puuppolassa, Takalantie 2,
tiistaisin klo 9.30–11.30.
Puuppolan pyhäkoulu ma 3.3. klo 18,
Takalantie 2. Parillisilla viikoilla.
Konsertti lapsille 12.3. Katso musiikki!
Viikolla 11 kerholaisten kuvaukset. Tarkemmat aikataulut jaetaan kerhoista.
Lisätiedot: Eija Simpanen 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Kerhotoiminta löytyy seurakunnan
nettisivuilta.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2, ke klo 14–16.
Teatteriretki Mikkeliin: Lumikki ja 7
kääpiötä su 6.4. Palokan 3–6-luokkalaisten kanssa. Tikkakoskelta
mahtuu 15 lasta. Ilm 17.2.–9.3. www.
jyvaskylanseurakunta.f/ilmoittaudu.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29
Diakoni Jukka Rantanen 050 360 3484,
jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Teemoitettua päiväohjelmaa
Askartelu ma klo 13 kerran kuukaudessa,
seuraava 3.3..
Laulutunti ti 4.3. klo 14.
Rukouspiiri ke klo 12 joka viikko.
Papintunti to klo 14 joka viikko.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tieto-Visa pe klo 13.30.
Hebrean alkeita ja kohteliaisuuksia ma
3.3. ja10.3. klo 15.15–17.15
Laulamme hengellisiä lauluja ma 10.3.
klo 13.
Taize-lauluja ja kulttuurikuvia Saksasta ja
Ranskasta ke 12.3. klo 14.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

eevi-riitta.kukkonen@evl.fi 050 300 3590
Osallisuuden kahvihuone ti 4.3. klo
14–16, Cygnaeuksenk. 8. Laskiaisperinteet, Sirpa Teräväinen, Irma Äyräväinen.
Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä ma 10.3. klo 14–15.30 Keskus-

Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo 9–10.
marja-leena@liimatainen 040 560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9–10. ulla.
palola@evl.fi 040 560 9927.

Lähetys:

Ryhmätoimintaa:

Miesten raamattupiiri to 6.3. klo 12.
Miestenpiiri to 13.3. klo 18.30.
Ry:n seurat su 2.3. klo 15.

Seurakuntaillat:

Tölskä ke 12.3. klo 18.30 Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
Leppälahden päiväpiiri pe 28.2. klo 12.

Varhaiskasvatus:

Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella
varhaiskasvattajilta.
Perhepysäkit kirkolla ja Jyskässä ti klo
9–11, Kaunisharjussa to klo 8.30–11.
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19.
Muskarit tiistaisin, tied. Terhi 050 340
9893. Vauvamuskarissa tilaa!
Pyhäkoulut Tölskässä, Mutkatie 14, su
klo 14 ja Kaunisharjussa kerran kuukaudessa su klo 10.
Lisätietoja nettisivuiltamme.

Kouluikäiset:

Tied. satu.harjula@evl.fi 040 558 2542

Nuoriso:

Isoskoulutus ke klo 17.30 kirkolla.Perusisot 5.3. , Jatkoisot 12.3. ja Seniorit 12.3.
Nuorten viikkomessu ke12.3. klo 19.
Hengari, Nuorille avoimet ovet joka
keheti isoskoulutuksen jälkeen klo
19–20.30. Tule hengailemaan kavereiden
kanssa ja tapaamaan työntekijöitä.
Perjantaikahvila 7.3. klo 17–21.45 kirkolla.
Nuorten yökirkko 8.–9.3. kirkolla.
Tied. Jonna Göös 040 5609925, Pasi
Toivola 040 7785178

Musiikki:

Kanteleryhmä ma 10.3. Tied. Ulla Honkonen 0400 669 146.
Toivon siivet-orkesteri ti klo 18.30–20.30.
Lapsikuoro ke 15.30–16.30.
Tied. 040 560 9922
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12.
Kirkkokuoro to klo 18.
Tied. 050 358 1860.

ki
Menovink
Johanneksen evankeliumi
-luentosarja jatkuu
Jeesus, Vapahtajamme on
teemana 13.3. klo 18.30
Vaajakosken kirkossa. Kahvi
klo 18. Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky.

srktalolla, Yliopistonk.12. Jakamisen ilo,
Mairit Sorjonen ja Eevi-Riitta Kukkonen.
Lisätietoja Eevi-Riitta Kukkonen 050 300
3590, Katja Pynnönen 044 785 0196.

Huoltamo

Huoltamo-messu su 16.3. klo 16 Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6. Lastenhoito ja
opetus yli 2-vuotiaille.
www.huoltamomessu.fi

KohtaamisPaikka

PerheKohtaaminen la 1.3. klo 16–18
Palokan kirkon alakerta. Lapsiperheiden juttu, toistemme ja Jumalan kohtaamista, nyyttäreitä unohtamatta.
PizzaKirkko@Salsa Orkidea su 2.3. klo
16 sekä klo 18, os. Kauppak. 6. Pizzamaksu 6 €.
Mestarin jalanjäljissä kotona ja maailmalla su 9.3. klo 13–16.30, seminaari
lähetyshenkisestä elämän-tavasta Keskusseurakuntatalolla.
KohtaamisPaikan iltamessu su 9.3.
klo 17 Kaupunginkirkko, Jukka Jämsén,
Mika Kilkki. Lastenohjelmat kahdessa
ikäryhmässä alk. klo 16.45 Pappilassa.
Lapset tulevat kirkkoon ehtoolliselle.

Muut toimintatiedot www.kohtaamispaikka.net tai Facebook: KohtaamisPaikka Jyväskylä

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8, Mirja Hytönen
(Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni,
050 549 7033, mirja.hytonen@)evl.fi,
Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön
avustaja, 041 705 2329, nonna.iagonen@
evl.fi.
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppakatu
13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen
kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10–12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3,
Kuokkala ti klo 10-11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak. 6):
Naisten jumppa ti klo 12–13.
Naisten Suomi-kerho ke klo 13–14.30.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12.
Lentopallokerho to klo 17–18.
Koripallokerho la klo 12–13.45.
Miesten lentopallokerho+ sauna to klo
19–21.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023, Cygnaeuksenk. 8.
Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Kerho näkövammaisille ja huonokuuloisille ke 5.3. klo 13–14.15 Aseman
Pysäkillä, pastori Matti Väätäinen ja
kanttori.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen
050 549 7012 paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30–16.30.
Lähetyspiiri su 9.3. klo 14 Cygnaeuksenkatu. 8.
Raamattupiiri to 13.3. klo 17.30
Cygnaeuksenkatu 8.

Herättäjä-Yhdistys

Veisuut 6.3. klo 12 Vaajakosken kirkolla.
Seurat 11.3. klo 17.30 Vanha Pappila.
Veisuut 13.3. klo 12 Vaajakosken kirkolla.

Jyväskylän NMKY

Sääntömääräinen vuosikokous ke 19.3
klo 18 Keltinmäen kirkolla. Keltinmäentie 10, Jyväskylä. Käsiteltävät asiat:
Esitetään johtokunnan laatimat vuosi- ja
tilikertomukset. Vahvistetaan tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä, www.facebook.
com/jklnnky, www.facebook.com/
tuunauskerho.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
4.3. klo 9–11. Iloa ja hyvinvointia ruskavuosiin, Leena Hänninen.
Tuunaus- ja taidetyöpaja ti klo 17–20;
Kirjapiiri II ti klo 18. Mary Ann Shaffer
ja Annie Barrows: Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville.
Kamalat äidit -ryhmä ke 5.3. klo 18.15
(erillinen ilmoittautuminen).
Exodus-raamattupiiri to 6.3. klo 15.
Laku-ryhmä pe 7.3. klo 13.
Maailman rukouspäivä pe 7.3. klo 18,
Heidi Watia.
NNKY:n kirkkopyhä Keltinmäessä su
9.3. klo 10.
Kirjapiiri I ma 10.3 klo 13, Kjell Westö:
Kangastus 38.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 11.3. klo 9-11. Liikunnasta iloa, Greta
Laurio-Eronen;
Latinanpiiri ti 11.3. klo 18 Latinanpiiri,
Pirkko Sintonen.
Lauluryhmä Jännät to 13.3. klo 18.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset

Tilaisuus Sanan ja laulun merkeissä
Siiontemppelissä (Lyseonkatu 3) ma 3.3.
klo 14. Lähetysmyynti ja -kahvi alkaen
13.30. Ossi Pitkänen ja Väinö Rajala,
Lähteellä-kuoro ja lausuntaa.Tervetuloa!
Marttyyrien ääni! ma 17.3. klo 14.
Seppo Huotari Stefanus-lähetyksestä
kertoo kristittyjen vainoista Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12) Kahvi
klo 13.30 alkaen. Vapaaehtoinen lahja
Stefanus-lähetykselle. Puhe Tuomas
Palola. Tilaisuuden jälkeen yhdistyksen
vuosikokous jäsenille

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net 044 505 0653
Seurat la 1.3. klo 19, ry.
Alueseurat su 2.3. klo 15, Vaajakosken
kirkko; klo 16 Seurat, ry.
Seurat ke 5.3. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 7.3. klo 19, ry.
Seurat la 8.3. klo 19, ry.
Seurat su 9.3. klo 16, ry.

Seurat ke 12.3. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla klo 10
perjantaisin 7.3., 21.3., 4.4. ja 25.4.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 18.3. klo
13.30, kahvit klo 13 alkaen. Erkki Arvaja
puhuu aiheesta Avaimia tunnelukkoihin,
musiikki Tuula Hakkarainen, emäntänä
Marja-Leena Vänttinen. Mukana Inkeri
Virkkala-Järvinen.
Bussimatka Vivamon 10-vuotiaaseen
Raamattukylään Lohjalle la 17.5. Lähtö
Harjukadun tilausajolaiturista klo 6.30,
paluu illalla. Raamattukylässä näytelmät
Marian miekka ja Kalastajat. Hinta 70 €.
Näytelmäpassi ja lounas Vivamossa sisältyvät hintaan. Sitovat ilm. 26.4. mennessä
ja tied. Inkeri Virkkala-Järvinen 0400 547
753 tai invir@elisanet.fi.

Lähetyspiiri ma 3.3. klo 13 Neulaskoti,
R. Hämynen.
Viron lähetyspiiri to 6.3. klo 17 NNKY:n
tilat, Puistotori 4, Veikko Pasanen.

Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la klo 18–03.

Perjantairukous pe 7.3. klo 19 Neulaskoti, E. Puhalainen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin kello 12: 2.3. Hannu
Häkämies; 9.3. Petri Harju.
Evankeliset opiskelijat ke klo 18.30: 5.3.
Kristittynä maailmassa, seurapuheita;
12.3. Houkutuksesta koukutukseen, Juha
Heinonen.
Hamona-kuoro 10.3. klo 18.30. Lisätietoja Ilpo Vuorenoja, 040 526 0909.
Tervetuloa kotiin! -ilta Lutherin kirkolla 8.3. klo 17. Uudenlainen ilta koko
seurakunnalle vauvasta vaariin. Rentoa
yhdessäoloa, laulua, rukousta, lyhyitä
puheenvuoroja.

Suomen Raamattuopisto

5.3. klo 18.30 Halssilan srk-keskuksessa.
Mistä ja mihin sinut on vapautettu? Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan aluejohtaja,
pastori Ilkka Rytilahti, musiikki UGG
joht. Marko Kupari.

Tikkakosken Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola, www.
tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Seurat su 2.3. klo 16 rauhayhdistyksellä,
Hiidenjärventie 37.
Myyjäiset la 8.3. klo 17 rauhanyhdistyksellä.
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä su 9.3.
klo 11 Tikkakosken kirkossa.

Törmälän ystävät

Työpiiri Vanhan pappilan kerhohuoneessa (Vapaudenkatu 26) 14.3. klo 12.
Seur. kerrat 11.4. ja 9.5.

Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke

www.twitter.com/henkielama
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Palveleva
puhelin

Jyväskylän seurakunnan tärkeimät puhelinnumerot
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Opiskelijatyö
Hautausasiat, 040 162 3982
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosKattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
Aluekappalainen vs, Koivisto Antti
pappi p. 050 594 8167
www.jyvaskylanseurakunta.fi
050 557 9001
Riikka Saarno, ammattiopiston ja
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi, vs. Diakonia, Lepoaho Kirsi
ellei toisin mainita
050 557 9003
050 521 5418
Lapsityönohjaaja
KIRKKOHERRANVIRASTO
Kirsti Yli-Suvanto 050 340 0639
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Tellervonkatu 5
Aluesihteeri Kaunisto Virpi
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
050 557 9012
Aikavaraukset (014) 334 7800
Hautauspalvelut 040 162 3982
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Neuvonta 014 636 611
KUOKKALA
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
Rippikoulutyö
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
050 549 7045
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
Aluekappalainen, Mustonen Pekka
040 560 9934
Aseman Pysäkki
050 523 4141
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Sairaalapastorit
Diakonia
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Heikkilä Päivi 050 549 7034
040 737 7963
Tero Reingoldt, työalasihteeri vs.
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
050 521 5416
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
Taulumäen kirkko
Vanhustyön kehittämishanke
050 340 9887
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 300 3590
PALOKKA
050 549 7022
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Hallintopalvelu
040 560 9911
Laitinen Markku, hallintojohtaja vs.
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
Viestintä
040 545 8750
040 560 9906
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
040 535 1064
Hautaus- ja puistopalvelu
Diakonia
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
Halinen Susanna 040 560 9910
ALUESEURAKUNNAT:
0500 426 420
Itkonen Päivi 040 709 0142
HUHTASUO
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 560 9908
050 549 7041
040 535 2167
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
SÄYNÄTSALO
050 549 7031
Henkilöstöpalvelu
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
050 340 9896
Diakonia, Vepsäläinen Elina, vs.
050 340 9888
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
050 549 7005
Aluekappalainen, Romar Harri
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
Kiinteistöpalvelu
0500 545 611
050 340 0638
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5, Aluesihteeri, hautaus-ja virastopalvelut
0400 635 001
Takkinen Terhi 040 535 0047
050 549 7040
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Kappalainen, Väätäinen Osmo
050 382 4424
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto
050 521 5403
050 340 0639
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
Taloushallintopalvelu
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
Laitinen Markku, talouspäällikkö
050 549 7046
KELTINMÄKI
040 545 8750
Seurakuntapastori, Kärkkäinen Päivi
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
050 400 0014
050 549 7037
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
050 590 0265
TIKKAKOSKI
Aluesihteeri, Lehto Aira 050 340 9899
Lapsi- ja perhetyö
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Diakonia
Leena Lyytinen, vs. työalasihteeri
040 560 9917
Häyrinen Leena 050 549 7008
050 549 7013, leena.m.lyytinen@evl.fi
Aluekappalainen, Vallipuro Risto
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
040 545 8720
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Leirikeskusten varaukset
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
040 535 1657
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
050 340 0639
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
040 560 9916
Kortepohjan seurakuntakeskus,
050 521 5407
Lapsityönohjaaja, Simpanen Eija
Isännäntie 4, 050 549 7038
040 560 9914
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
KESKUSTA
Väätäinen Matti, seurakuntapastori
VAAJAKOSKI
Kaupunginkirkko 050 549 7043
p. 0400 748 671
Vaajakosken kirkko , Kirkkotie 11,
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs.
040 560 9928
050 521 5415
050 3409 889
Aluekappalainen, Huttunen Hannu
Aluesihteeri vs, Härköjärvi Esa,
Hytönen Mirja ”Kutti”,
050 521 5405
040 535 0492
maahanmuuttajatyö
hannu.s.huttunen@evl.fi
Diakonia
050 549 7033
Aluesihteeri, Syrjälä Leena 050 551 0440
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Diakonia, Liimatainen Marja-Leena
Lintulahti Elina, vs. 050 340 0665
Nuorisotyö
040 560 9926
Solismaa Sari 050 549 7006
Sirpa Syrjä-Turpeinen, työalasihteeri
Lapsityönohjaaja vs, Tarja Palander
Kiviranta Regina 050 549 7009
050 549 7011
040 574 1706
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
Jyskän seurakuntakoti,
050 340 9895
p. 050 549 7029
Lohikosken seurakuntakeskus, Katajatie 1, Asmalammentie 4, 040 560 9928
Anu Mäki-Latvala, vs. nuorisomuusikko
Kappalainen, Kauppinen Arto
050 549 7039
050 549 7048
040 560 9920
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
Diakonia vs, Palola Ulla 040 560 9927
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
040 509 8060
Postiosoite:
PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131

Lähetyskoti, Kauppakatu 13 (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.
sekl.fi Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Maahanmuuttajatyön rukouspiiri ke
klo 15.30.
Kolme Kohtaamista -ilta opiskelijoille ja
nuorille aikuisille ke klo 19.
Torstaikahvila to klo 11.30–14. Sanaa ja
jutustelua kahvikupin ääressä.
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Sanan Keidas su 2.3. klo 18. Herra on
ahdistetun turva, Arja Suikkanen, Leena
Eerola, musiikki Shir Chadash.
Raamattupiiri ma 3.3. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 4.3. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkiskerho su 2.3. klo 11 Päiväkoti Aarresaaressa, Toritie 22. Yhteisen hartauden
jälkeen lähdemme laskemaan mäkeä
ja luistelemaan. Omat välineet ja eväät
mukaan. Tied. 050 372 4828.
Vaajakosken naistenpiiri ma 3.3. klo 18,
Lintulenkintie 3.
Leipäsunnuntai su 9.3. klo 16 Halssilan
srk-keskuksessa, Kärpänkuja 5. Oletko
kiusattu? Heimo Kajasviita, Matt. 15:21–
28. Musiikki Liisa Partanen, Viisikielisen
käyttöönotto, ehtoollinen Mauri Tervonen. Lapsille oma opetus.
Matkat:
Bussiretki Kirkkokansan raamattupäivään Helsingin Kallion kirkkoon
la 1.3. Lähtö klo 6 tilausajolaiturista,
Harjutie, paluu illalla viimeisen tilaisuuden jälkeen. Hinta osallistuja-määrästä
riippuen n. 30 €. Ilm. reino.saarelma@
gmail.com tai 050 5651386.

Ole kuulolla!

In the Old Vicarage 2.3. and 16.3. at 6
pm (a lutheran worship in English, Vapaudenkatu 26).

rjestöt
Kristilliset jä

Päivystykset:

Lähetyspiiri ti 4.3. klo 13, kirkko.

Sanajumalanpalvelus, Laskiaissunnuntai 2.3. klo 10, Sulkala, Vuoren-oja,
Candela.
Tuhkakeskiviikon rukousketki ke 5.3.
klo 13. Rukoushetken jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Messu su 9.3. klo 11, Rauhanyhdistyksen
kirkkopyhä, saarnaa Esko Kinnunen,
Vallipuro, Ruhanen, Tikkakosken rauhanyhdistyksen kuoro. Kirkkokahvit.
MieliMaasta vertaisryhmä pappilassa
ti 11.3. klo 18–20. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Paula
Matilainen 0408244561.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 12.3.
klo 18. Pyyhe ja piplia mukaan!

Yhteiset

Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja
050 521 5401
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Gospelia ja
samalla ei
gospelia
PETRI KANANEN teksti

Eero Valkama ja Ilkka Järviluoma
ovat harjoitelleet eri kokoonpanoissa Huhtasuon treenipaikalla
vuodesta 2001 lähtien. Nykyinen
kokoonpano Kolmen keisarin liitto
viimeistelee tällä hetkellä ep-levyä,
joka ilmestyy huhti–toukokuussa.
Bändi soittaa kitaravetoista flanellipaitarockia, joka lähestyy maailmaa ilon kautta – ei synkistellen.
Tekstiensä puolesta Kolmen keisarin liitto on ja ei ole gospelbändi.
Periaatteena soittajilla on, että keikalla pitää pystyä olemaan oma itsensä – oli keikka missä tahansa.
Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama

Kolmen keisarin liitto harjoittelee Huhtasuon bänditilassa. Kitaristi Pekka Moisio (vas.) on bändin tuorein jäsen. Rumpuja Kolmen keisarin liitossa soittaa Eero
Valkama. Ilkka Järviluoma hoitaa laulajan ja kitaristin tonttia. Basisti Jere Malila ei päässyt näihin treeneihin.

Bändit harjoittelevat
seurakunnan siipien alla
Jyväskylän seurakunnan tiloissa harjoittelee tällä hetkellä melkein
viisitoista bändiä. Tilaa uusille harrastajille löytyisi vielä. Mukaan
mahtuu myös maallista musiikkia soittavia kokoonpanoja.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Jyväskylän seurakunnan tiloissa
musisoidaan ahkerasti. Palokassa,
Vaajakoskella ja Huhtasuolla rokki
soi säännöllisesti. Seurakunnan tiloissa harjoittelee kaikkiaan lähes
viisitoista kokoonpanoa.
Eniten treenaajia käy Huhtasuolla, jossa soittajien käytössä on
akustisesti hyvä bänditila.
– Välillä käy treenaamassa bändi,
toisinaan vain yksittäinen soittaja.
Käyttäjiä bändikämpällä on nelisenkymmentä. Käyttöprosentti ei
ole kovin kaukana sadasta, seura-

kunnan vs. nuorisomuusikko Anu
Mäki-Latvala sanoo.
Tikkakoskella on bänditila, mutta
se on ollut pienen kysynnän vuoksi tyhjillään viime aikoina. Soittajille olisikin tarjolla tilaa, nuorisotyönohjaaja Niko Heiniluoma sanoo.
Korpilahdella eivät ole bändit
soittaneet, mutta treenaamaan
voisi päästä.
– Bändit eivät soita tällä hetkellä,
mutta asia on järjestelykysymys,
Korpilahden nuorisotyönohjaaja
Hanna-Maire Leppänen sanoo.
Kuokkalassa, Keltinmäessä,

Säynätsalossa ja keskustassa ei ole
seurakunnan bänditiloja. Kortepohjassa alkaa ohjattu bänditoiminta syksyllä.
Seurakunnan tiloissa lauletaan
kristillistä sanomaa sekä myös aivan maallisia tekstejä. Tenttejä
soittajien uskonnollisesta vakaumuksesta ei pidetä.
– Meillä kaikilla kokoonpanoilla
taitaa olla ihan ”normisanomaa”,
Vaajakosken nuorisotyönohjaaja
Pasi Toivola kertoo.
– Ei ole mitään ”esikarsintaa” pidetty, ainakaan näin kun vuorot
ovat juuri riittäneet kaikille. Ehkä

puolella on kristillinen sanoma ja
lopuistakin monet ovat mukana
seurakunnan toiminnassa tavalla
tai toisella, Mäki-Latvala sanoo.
– En myöntäisi harjotteluvuoroa
sellaiselle bändille, jonka sanoma
on täysin seurakunta- tai uskonnollisvastainen. Nuorisotyö on
nuorten tukemista ja tällä tavalla
mahdollistetaan harjoittelu sellaisille ryhmille, jotka eivät ole muuten soittopaikkaa saaneet, Palokan nuorisotyönohjaaja Paula
Niemitalo sanoo.
Treenipaikalla voi soitella myös
seurakunnan vehkeillä. Soittimista
eikä tilasta peritä vuokraa.

– Vuokraa ei peritä tällä hetkellä. Ajatuksena on vähentää osaltamme eriarvoisuutta harrastuksessa, johon saa helposti uppoamaan melkoiset summat rahaa,
Mäki-Latvala sanoo.
Anu Mäki-Latvala
050 549 7048, Huhtasuo
Niko Heiniluoma
040 760 5098, Tikkakoski
Hanna-Maire Leppänen
050 5579 005, Korpilahti
Pasi Toivola
040 778 5178, Vaajakoski
Paula Niemitalo
040 560 9909, Palokka

Elämästä

Odotan kirkolta kaikkien ihmisten kunnioittamista
MARJA LEENA LUUKKONEN teksti

Olen Sinikka Blom, 60, toimin
opettajankouluttajana Jyväskylän
ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Äitini luomusynnytti minut kammarissa Lievestuoreella. Minulla on
aikuinen tytär, kolme lastenlasta ja
lämpimät sukusiteet. Lähipiiriltäni
saan elämääni ponnistusvoimaa.
Nuorena valmistuin lääkintävoimistelijaksi, myöhemmin opiskelin
fysioterapiaopettajaksi.
Olen tehnyt monipuolisia töitä
9-vuotiaasta lähtien ja osin opis-

kellutkin työn ohessa. Työni on
kuljettanut eri puolille, mutta olen
aina asunut Keltinmäessä. Nykyajan sirpaleinen työelämä vaatii
hyvää itsetuntemusta, työ- ja vapaa-ajan erottamista ja monialaista osaamista. On tärkeää
huolehtia itse palautumisestaan.
Talveeni kuuluu hiihto ja luistelu,
vesijumppa ja -juoksu. Kesällä
pyöräilen ja harrastan avovesiuintia. Luonto ja eläimet merkitsevät
minulle paljon. Järvien, metsien ja
koko elinvoimaisen luonnon suojelu on ihmiselle kuuluva tehtävä.

Yksi Talvivaara riittää.
Lapsuuteni pyhäkoulussa opetettiin vaativia, ankariakin asioita,
joihin tuli ymmärrys osin vasta aikuisena. Tarkoitus oli kuitenkin
hyvä. Tasa-arvo ja kaikkien ihmisten kunnioittaminen on minulle
tärkeää, ja sitä odotan myös kirkolta, kun punnitsen jäsenyyttäni.
Jokaisen tulisi osata arjessaan elää
hyvää, toisetkin huomioivaa elämää. Raamit ovat sivuseikka.
Maksuton peruskoulu ja lukio
kouluruokailuineen ovat hienoja

tasa-arvosaavutuksia. Ikäluokkani
opiskeli velkarahalla ja maksoi itse
lainansa. Verovaroilla rakennettiin
60-luvulta alkaen sairausvakuutus, eläkejärjestelmä ja peruskoulu. Eläkeläisetkö muka työikäisten
kukkarolla? Hehän ovat työllään
maksaneet ja mahdollistaneet turvaverkkomme!
Menojen karsinta vaatii päättäjiltä vahvaa eettistä osaamista. Leikkauspäätökset eivät ole vain hallintotoimia vaan ihmisten elämään kipeästi vaikuttavia konkreettisia asioita.

Sinikka Blom
Yksi Talvivaara riittää, sanoo
Sinikka Blom Keltinmäestä.

