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Onko avaruudessa älyä?

Kotona omassa kehossaan

Ihana, kamala koululiikunta

Yötaivaalle tähyilijä alkaa miettiä,
asuuko naapurigalaksissa ketään.

Teologian tohtori Kati Kemppainen
ei kauhistu joogasta.

Pertti Huotari opettaa tulevia
opettajia löytämään liikunnan palon.
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Kannen kuva:
Yhteisvastuukeräys kutsuu arjen
enkeleiksi. Keräyksen tuotolla
autetaan yksinäisiä vanhuksia
Suomessa ja Kambodzassa.
Kuva: Stefan Bremer

Hienoa hölynpölyä myytävänä
Olen jo pitkään ihmetellyt, miksi
ihmeessä Suomeen pitää rahdata
maapallon toiselta puolen
marjoja, joita markkinoidaan
mahdollisimman hienolta
kuulostavalla hölynpölyllä. Mitä
vikaa on karpalossa,

Kolumni
Rasismin
vastustaminen
vaatii tekoja
yväskyläläisessä kauppakeskuksessa ilmi tul
lut arjen rasismi on puhuttanut jo kuukauden
verran suomalaisia. Hyvä niin, sillä tämänkaltaiset
rasistiset teot on saatava esiin ja ne on tuomittava
näyttävästi ja kuuluvasti. On huolestuttavaa, että
edelleen me suomalaiset emme kykene myöntä
mään, että liian usein erilainen tai oletetusta nor
maalista poikkeava lähimmäinen kohtaa maassam
me syrjintää ja rasismia. Nyt viimeistään on aika
valita puolensa.
Rasismin vastustaminen kitkeminen yhteiskun
nastamme vaatii selkeää puolen valitsemista. nykyi
sessä keskustelussa ja rasismin aktiivista vastusta
mista. Vähintä mitä me, jotka emme rasismia joudu
kokemaan voimme tehdä, on aina pyrkiä puuttu
maan rasistisiin tekoihin.
Vuonna 2011 kirjattiin ennätysmäärä rasistisen
motiivin sisältäneitä pahoinpitelyjä. Myös vihari
kosten määrä kääntyi taas kasvuun. Osin rasististen
rikosten määrien kasvu kertoo poliisin kirjaustapo
jen muutoksesta, mutta samalla lisääntyneet rasisti
set rikokset kertovat myös karua kieltä yhteiskun
nastamme.
Vähemmistövaltuutetulla on vain rajallisesti mah
dollisuuksia puuttua rasistiseen nimittelyyn. Kyse
on usein kunnianloukkauksesta, eli asianomistaja
rikoksesta, minkä vuoksi yleisin vähemmistövaltuu
tetun tapa auttaa on ohjata rasismin uhri poliisin
asiakkaaksi. Usein rasismin uhrilla ei ole voimia
ryhtyä raskaaseen prosessiin. Näin tämä arjen rasis
mi jää usein pimentoon ja tilastojen ulkopuolelle.
Yksittäisen henkilön rasistinen solvaaminen ka
ventaa rasismin kohteeksi joutuneen elintilaa, aihe
uttaa pelkoa ja eristää häntä yhteiskunnasta. Eu
rooppalaiset tutkimukset kertovat että muun muas
sa Suomessa rasismi liittyy usein ihonväriin, mikä
on omiaan vaikuttamaan koko yhteisöön, ei vain
rasismin uhriin. Yhden kokemus heijastuu toisten
mieliin aiheuttaen pelkoa joutua solvausten tai vä
kivallan kohteeksi.
Kadulla, julkisessa kulkuvälineessä tai vaikkapa
kauppakeskuksen vessajonossa rasistisia solvauksia
esittävä möykkääjä saattaa usein sivulliselle vaikut
taa henkilöltä, jonka asioihin ei kannata oman
edun nimissä puuttua. Mutta jos oikeasti on valin
nut rasismin vastustamisessa puolensa, on myös
uskallettava puuttua rasismiin. Tarvitsemme arjen
rasismia vastustavia arjen tekoja. Me suomalaiset
valitsemme, minkälaista yhteiskuntaa rakennamme
ja annammeko rasismille lisää tilaa. Hyvä lupaus
uudelle vuodelle olisikin rohkeasti puuttua rasis
miin aina, kun rasismia kohtaa. Myötätunnon osoit
taminen rasismin uhrille
saattaa tuntua ohimeneväl
tä hetkeltä, mutta pienen
eleen merkitys voi lopulta
olla uhrille valtava.
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Eva Biaudet,
vähemmistövaltuutettu
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mustaviinimarjoissa ja
mustikoissa? Paitsi tietysti se, että
ne ovat kaikkien saatavilla, eikä
niissä ole mitään erikoista.
Ravitsemuksellisesti
superfoodissa ei ole mitään järkeä.
Kaurapuuro-mustikka-aamiainen

ei ole yhtään sen huonompi
vaihtoehto kuin luomumarjavihersmoothie. Paitsi
että kaurapuuro kuulostaa
toivottoman vanhanaikaiselta.
Toimittaja Sari Sainio
Aamulehdessä

Lasten sururyhmä antaa toivoa
sitellään ja käydään läpi erilaisten toimin
nallisten menetelmien, leikin, kuvailmai
sun, saduttamisen ja musiikin avulla.

Lasten sururyhmä on vertaisryhmä lapsel
le, joka on menettänyt vanhemman. Se
pyrkii antamaan lapselle toivon ja tulevai
suuden näkökulman ja välineitä surun
kanssa elämiseen.
Sururyhmässä lapsi huomaa, ettei ole
yksin ja ainoa, jolla on suru ja ikävä.
Lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen tu
kea surulle. Ryhmä antaa vertaistukea kä
sitellä tunteita ja antaa välineitä syyllisyy
den poistamiseen, joka lapselle helposti
tulee isän tai äidin kuolemasta.

Jyväskylän seurakunta järjestää vanhempansa menettäneille n. 7-12-vuotiaille lapsille
vertaisryhmän, jossa käsitellään surua
musiikin, taiteen, leikin, toiminnan ja
keskustelun keinoin. Ryhmä kokoontuu
torstaisin klo 17–19 Palokan kirkolla.
Kokoontumisillat ovat 7.3., 14.3., 21.3.,
4.4., 11.4., 18.4., 25.4. ja päätöstapaaminen 2.5. Kokoontumisen aikana on tarjolla
pientä iltapalaa. Sururyhmän vetäjinä
toimivat Jyväskylän seurakunnan perhetyöntekijä Anne Salonen ja diakoni Elina Romar.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.2.
mennessä, Elinalle p. 040-560 9910 tai
Annelle p. 050 380 0583.

Muistot kantavat
Ryhmässä katsellaan valokuvia ja muistel
laan kuollutta vanhempaa. Lapsella on
kykyä ja lupa keksiä keinoja surun kanssa
selviytymiseen.
Menetykseen liittyviä tunteita, mm. su
rua, pelkoa, vihaa, pettymystä, ikävää, kä

Suru on raskas kantaa yksin. Lasten sururyhmä
antaa vertaistukea. kuva: rodeo/Tuomas marttila

Ekopaastoaja tuunaa tähteistä
Ekopaasto kannustaa suomalaisia
muuttamaan elämäntapojaan
ilmastoystävällisemmiksi ja miettimään, mitä hiljentyminen ja kohtuullisuus omassa elämässä merkitsevät.
janne könönen

Kampanjasivuilla on vinkkejä asumiseen,
liikenteeseen, ruokaan ja kuluttamiseen
liittyvistä elämäntapamuutoksista sekä
kristillisistä paastoperinteistä. Ekopaastoa
vietetään seitsemän viikkoa tuhkakeskivii

kosta 13.2. pääsiäiseen 31.3. asti. Kampan
jaa suojelee rouva Jenni Haukio.
Kampanjan verkkosivut avataan laskiais
tiistaina 12.2. osoitteessa ekopaasto.fi. Si
vuilla osallistuja voi kertoa valitsemansa
paastokohteen. Uutta on Tähteistä tuuna
tut -blogi, joka kannustaa pieniin arjen
tekoihin ja jakamaan ideoita myös muille.
Ekopaaston hengessä vinkkejä jaetaan esi
merkiksi ruuantähteiden hyödyntämiseen
ja kerrotaan vanhan tavaran uusia elämän
tarinoita. Ekopaasto on mukana myös se
kä facebookissa että twitterissä. Ekopaas
to-sivusto on tehty responsiiviseksi, eli se

mukautuu päätelaitteen näytön mukaan.
Kampanjan järjestävät Suomen evanke
lis-luterilainen kirkko ja Suomen ympäris
tökeskus yhdessä Suomen Ekumeenisen
Neuvoston kanssa. Siihen osallistuu useita
yleisölle tuttuja kasvoja, kuten Marttojen
toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä,
näyttelijä Krista Kosonen, Helsingin yli
opiston ilmakehätieteiden osaston johtaja,
akatemiaprofessori Markku Kulmala, kan
sanedustaja Päivi Lipponen, muusikko
Kristian Meurman, toimittaja Jussi-Pekka
Rantanen, näyttelijä Maria Sid ja kansan
edustaja Jani Toivola.

Ranneke vähentää valitusta
kiikari

Ranneke käteen – ja ole kolme
viikkoa valittamatta.
kaarina heiskanen

Ei siinä tosin mitään valituksenestoainet
ta ole käytetty, eikä myöskään piilomikro
fonia ja valvontasysteemiä, joka ilmiantai
si käyttäjän jollekin sähköiskuja rangais
tukseksi jakelevalle Isolle Veljelle. Ihan
itsekuriin ja –tarkkailuun rannekkeen

toiminta perustuu. Ja todennäköisesti
myös tyssää.
Ranneketta markkinoi A Complaint
Free World –järjestö, joka pyrkii vähentä
mään valittamista maailmanlaajuisesti.
Rannekkeen voi tilata netistä kymmenellä
dollarilla. Kun posti kantaa rannekkeen
kotiin, se laitetaan jompaan kumpaan kä
teen ja aloitetaan valittamaton 21 vuoro
kauden jakso. Jos valitat, vaihdat ranne
keen toiseen käteen ja palaat lähtöruu

tuun – eli alat laskea uutta 21 päivää.
Kolmen viikon aikajakso perustuu tie
demiesten käsitykseen, että ihmisellä kes
tää 21 päivää omaksua uusi tapa – tässä
tapauksessa siis valittamattomuus.
Idean kehitti amerikkalainen Will Bowen vuonna 2006. Nyt rannekkeita on
myyty yli sataan maahan kuudelle miljoo
nalle ihmiselle, mikä lisännee ainakin
Bowenin valittamattomuutta.
Visiitti A Complaint Free World –jär
jestön nettisivuilla kertoo, että järjestöllä
on tarjouksia niin yksityishenkilöille, fir
moille kuin seurakunnillekin.
– Kirkot ja uskonnolliset järjestöt ovat
huonomaineisia valittamisen keskuspaik
koja, sivusto väittää.
Sen mukaan ihmiset satsaavat seurakun
tiinsa suuria tunteita ja ovat jyrkkiä mielipi
teissään. Koska hengellisten yhteisöjen ole
tetaan olevan avoimia, ihmiset saattavat
ajatella, että heillä on oikeus valittaa ilman,
että heitä paheksutaan siitä. Valitusmieliala
vähentää hengellisten yhteisöjen spirituaa
lista työtä ja merkitystä ja syö niiden energi
aa. Joten arvoisa seurakunnan johtaja: tilaa
rannekkeita joukoillesi, sivusto yllyttää.
Houkutteleva tarjous, varsinkin kun
ranneke on paastonajan alkaessa oikeaa
kirkollista väriäkin: katumuksen violetti.
Jos et innostu täyttämään tilauslomaketta,
voit tuunata violetin valittamattomuus
nauhan itse. Ihan heti. Vaikka villalangas
ta. Ja päättää paastota valittamisesta.

Vanhempien kilpavarustelua
vai lapsen tarve?

Aki Ollikainen ja Nälkävuosi
Vanhan Kirjan Talvessa

Vastustan viimeiseen asti ajatusta,
että tavaroilla ja vaatemerkeillä
olisi väliä ystävyydessä. Haluan
lasteni kliseisesti oppivan, että
ihan kaikkea ei voi saada.
Vanhemmat: onko todella niin,
että lapsenne tarvitsevat kaiken

Vanhan Kirjan Talvi on 8.-9.2.
Kaupunginkirjastossa Aki Ollikainen
kertoo Helsingin Sanomien
palkinnon voittaneesta teoksestaan
Nälkävuosi. Kirjan merkityksestä nyt
ja tulevaisuudessa keskustelevat
muun muassa Aino Suhola ja

sen viimeisintä mallia olevan
teknisen roinan jo ennen teiniikää, vai olisiko kysymys vain
vanhempien kilpavarustelusta
toistensa kanssa?
		
Anni Alatalo
		Olotila-blogissa

antikvariatisti Markku Laitinen.
Tapahtumassa myönnetään
palkinto vuoden kirjateosta.
Kirjallisuustarjonnasta vastaavat
neljä paikallisesti vaikuttavaa
kustantajaa ja lähes kaksikymmentä antikvariaattia.

Pääkirjoitus
Avun
tarpeessa
len kasvanut perheessä, jossa on ollut
tapana auttaa. Toisinaan rasittavuuteen
asti. Heimon keskinäinen auttaminen kun on
myös sitä, että kaikki ottavat osaa kaikkien
asioihin auttamisen nimissä. On autettu tut
tuja ja vieraita, naapureita ja kyläläisiä. Apua
on myös osattu kysyä, koska on tiedetty, että
avun saaminen ei ole ongelma eikä etenkään
häpeä.
Tässä ajassa monelle tuntuu olevan tärkein
oma minä. Apua voidaan ehkä antaakin,
mutta kysyjät ovat vähentyneet. Naapuria ei
viitsitä häiritä, koska halutaan säilyttää etäi
syys. Ja kasvot. Tässä ajassa on tapana pärjätä
omillaan. Tai vaikka ei pärjättäisikään, sitä ei
mielellään myönnetä. Yksilön etu on yhtei
sön etua vahvempi.
Suurin syy kirkkoon kuulumiselle on, että
kirkko auttaa. Peräti 80 prosenttia kirkon jä
senistä kuuluu kirkkoon tämän vuoksi. Ihmi
set siis arvostavat kirkon tekemää hyvää työtä
muun muassa vanhusten, vammaisten ja vä
hävaraisten hyväksi.
Mutta mitä jos kirkko ei auttaisikaan? Jos
jäsenmäärä romahtaisi niin, että apua ei kyet
täisi enää antamaan. Jätettäisiin vähävarais
ten ruokakassit jakamatta ja vanhusten läm
pimät petivaatteet lahjoittamatta. Tulisiko
köyhyys näkyvämmäksi? Ilmestyisikö kaduille
ja markettien kupeeseen umpisuomalaisia
kerjääjiä vai taipuisiko kuntien kuralla oleva
talous auttamaan näitäkin?
Yhteisvastuukeräys lähti liikkeelle siitä, että
lapsiperheiden tilanne oli sotien ja pahojen
hallavuosien jälkeen Itä- ja Pohjois-Suomessa
huono. Pikaiselle avulle oli tarvetta, mutta
auttavaa järjestelmää ei ollut. Apuun tuli kirk
ko. Sunnuntaina käynnistyvää Yhteisvastuu
keräystä mainostetaankin nyt lähimmäisen
rakkauden kansanliikkeenä. Ja siitähän lopul
ta kaikessa auttamisessa on kysymys: En pel
kästään minä ole tärkeä, vaan me kaikki
olemme tärkeitä. Kuka tahansa meistä voi
tarvita apua koska tahansa, ja silloin on hyvä,
jos läheltä löytyy joku joka auttaa.
Ai niin, tapahtuisiko jotain muuta kuin
avustustoiminnan hiipuminen, jos kirkon jä
senmäärä romahtaisi? Paljonkin. Sitä ennen
olisi tietysti jo pyyhitty toiminnasta pois van
husten kokoontumiset, lasten päiväkerhot,
päihdeongelmaisten tukeminen, partiotoi
minta, vankien tapaamiset, vammaisten ret
ket, nuorten illanvie
tot ja muskarit. Muun
muassa.

O

Tuoreet leivät ja pullat saavat pitopalveluyrittäjä Raija Sipisen tuntemaan työn iloa. kuva: sirpa koivisto

Hyvä palaute palkitsee
sirpa koivisto

ilmoituksen ”Meiltä voit tilata herkullisia
voilla leivottuja kotileivonnaisia”. Siitä al
koi ura pitopalvelualalla. Yritys täyttää nyt
jo 35 vuotta.

1. Mitä haasteita näet seuraavan kahden
vuoden aikana, jotka olet kirkkovaltuuston puheenjohtaja?
Lähden tehtävään rukoillen kaikkien
seurakunnan työntekijöiden ja luottamus
henkilöiden puolesta, jotta jokainen ottaisi
tehtävänsä Jumalalta, ja jotta alkaisimme
suuressa seurakunnassa näyttää esimerkkiä
lähimmäisillemme. Jumalanpalveluksen
tulisi olla edellämainituille henkilöille jo
kaisen pyhän yhteinen hetki.

5. Mitkä asiat ovat muuttuneet eniten siitä, kun aloitit yrittäjänä?
Yhteiskunta on muuttunut paljon. Ta
loudelliset ongelmat eivät olleet niin suu
ressa roolissa kuin nykyään. Yhteisöllisyyttä
oli enemmän, meilläkin tuntui, että koko
kyläkunta oli yhdessä kanssamme yrittä
mässä.

2. Mitkä asiat sinua kirkossa ilahduttavat
ja toisaalta huolestuttavat?
On ilahduttavaa nähdä kaikenikäisiä ih
misiä kirkoissa ja huomata, miten paljon
ehtoolliselle osallistuu nuoria ja lapsia.
Näin siinäkin muodostuvat perhekunnat,
kuten Raamatussa sanotaan. Kirkosta eroa
misen buumi huolestuttaa, mutta olen aina
sanonut, että ihmisen on vielä nöyrryttävä, ei
Jumala katso tätä hulvatonta menoa kauan.
Toivon kaiken pahuuden vielä häviävän.

6. Millaisista asioista koet työn iloa?
Kun näkee uunillisen paistettuja piira
koita, ruisleipiä, kahvikakkuja, pullia ja
muuta kädenjälkeä, ja lopuksi vielä nelisen
kymmentä kiloa mureaksi paistunutta li
haa, kiitollisuus valtaa mielen. Koko henki
lökunta on pannut parastaan. Ja kun tuot
teet viedään juhlapaikoille, laitetaan kau
niisti esille ja tarjoillaan hymyssä suin, niin
erinomainen asiakaspalaute on se, mikä
lopulta palkitsee.

3. Entä yhteiskunnassa?
Ihmettelen, miten on menty siihen pis
teeseen, että itse ei edes haluta selvitä omil
laan, vaan kaikkeen vaaditaan yhteiskun
nan varoja. Emme hoida lapsiamme, saati
vanhuksiamme. Olen tietysti sitä mieltä,
että yhteiskunnan pitää huolehtia silloin,
kun muuta mahdollisuutta ei ole, mutta
yhteisvastuullisuutta tarvitaan enemmän.

7. Mikä on lempiruokasi?
Pidän monista tavallisista ruuista, mutta
haluan mainita kolme: lohilaatikko, lapse
na se oli muikkulaatikko, vanhan ajan ni
meltään vasikanlihapyyt eli luumutäytteiset
lihakääryleet ja porkkanamuhennos, joilla
voitin pari vuotta sitten Floridassa ruokakil
pailun pääpalkinnon.

4. Miten päädyit yrittäjäksi?
Olin Vapaudenkadulla Vanhassa pappi
lassa noin kymmenen vuotta vahtimestari
na. Hoidin työni rinnalla tarjoiluja tilai
suuksiin. Jo lapsena pidin ruuanlaitosta ja
leipomisesta. Kun rakensimme kodin Lin
tukankaalle, laadin tyttöjen kanssa lehti-

8. Ostatko koskaan perheellesi eineksiä?
En osta. Ravintoloissa käymme joskus
nautiskelemassa valmiin pöydän antimia.
9. Miten rentoudut?
Väsyneenä kotiin tultuani istun perheeni
lahjoittamaan tuoliin ja annan moottorin
hiljaa hieroa. Myös kampaajalla käynti ren

R i v i e n

v ä l i t

touttaa, kun istun tuoliin toisen hoidetta
vaksi. Klassinen musiikki on sielunelämäl
leni sopivaa, vuoden kohokohta on Wie
nin filharmonikkojen uudenvuoden kon
sertti. Nautin myös lastenlastemme sekä
muiden lasten herttaisista musiikkiesityk
sistä. Seurakuntaelämä on ollut koko elä
mäni minulle ”tankkauspiste”. Olen saa
nut nauttia pienten pyhäkoululaisten kans
sa toimimisesta vuosikymmenten ajan,
NNKY:llä, Pappilassa ja kotona Palokassa.
Kaiken keskuksena rentoutumisessa toimii
myös sunnuntain jumalanpalvelus.
10. Mikä on parasta Jyväskylässä?
Kirkkopuisto ja sen ympäristö. Jyväskylä
on sopivan kokoinen kaupunki, sopivasti
kaupunkia ja maaseutua.
11. Mitä muuttaisit Jyväskylässä, jos voisit?
Haluaisin korostaa yhteisöllisyyttä ja jo
kaisen vastuuta lähimmäisestämme niin, et
tä jokainen, lapsi, aikuinen ja vanhus kokisi
itsensä arvokkaaksi ja rakastetuksi. Haluai
sin myös uudistaa vanhusten palvelukyy
dityksen, jossa on nyt paljon epäkohtia.
12. Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijänä olisit halunnut olla?
Jeesuksen syntymähetken Betlehemissä.
Olen jouluihminen ja koen valtavan voi
makkaana kaikki joulunajan tapahtumat
13. Ketä henkilöä ihailet?
Äiti Teresa ja muu hänen kaltaisensa, jot
ka ovat antaneet elämänsä toisten palvele
miseen. Ja toisena uusi presidentti Sauli
Niinistö, joka on jo ensi kuukausinaan
antanut suuntaa ja esimerkkiä tasapuolises
ta johtamisesta ja toivotti kaikille kansalai
sille uudenvuodenpuheessaan Jumalan
siunausta. Sitä haluan myös minä toivottaa
kaikille kanssaihmisille kera enkelten!

Marjo
Rönnkvist
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Pappi selviytyi Selviytyjät Suomi -kuvauksista

Kynttilänpäivä
ennustaa säitä

Selviytyjät Suomi alkaa MTV3:lla
– En ole varmaan koskaan rukoillut
helmikuussa. Mukana on vantaaniin paljon kuin saarella. Vaikeina
lainen nuoriso- ja rippikoulupappi
hetkinä tuntui, että ainoa millä
Hanna Vaittinen. Hän halusi nähdä, jaksoi yön yli oli se, että hyräilin
miten pärjää paikassa, jossa ei ole
virttä 600. Makasin bambulavearjen selviytymiskeinoja. Sarjaa
rilla, vieressä rottia ja käärmeitä,
kuvattiin kesällä Malesiassa.
nälissäni ja viluissani, ja mietin,

Kynttilöihin liittyy sanontoja,
uskomuksia ja tapoja. Moni
sanonta ennustaa ilmoja.
”Kevättä kynttelistä”, “Kyntteli
kevättä kääntää” ja “Kun ei kylmä
kynttelinä, eikä pauku Paavalina,
kylmää kynnet kyntäjältä”.

että olen siellä vapaaehtoisesti ja
hyvyyden voima ympäröi sielläkin.
Opetan rippikoulussa, ettei saa
lausua väärää todistusta lähimmäisestä. Saarella oli eri säännöt.
Se oli peliä.
Vaittinen/ Kirkko&kaupunki -lehti

Kuka kuuntelee köyhää?

Miksi?

Köyhyyttä tutkinut Jouko
Karjalainen kertoo, että henkilökohtaista apua tarvitsevien
määrä on niin valtava, että
pelkästään julkisen hoivajärjestelmän keinoin ei selvitä.
– Sellaista työntekijämäärää ei
ole mahdollista palkata, kertoo
köyhyystutkija Karjalainen.

Askarruttaako mieltäsi jokin kirkkoon liittyvä asia?
Voit lähettää kysymyksiä Miksi?-palstalle
osoitteella jklsrk.tiedotus@evl.fi

sirpa koivisto

janne könönen

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto
järjestää yhdessä Jyväskylän seura
kunnan diakoniatyön kanssa köy
hyyteen pureutuvan keskustelutilai
suuden.
Tilaisuus on kaikille avoin. Tapah
tumassa pidetään kaksi paneelikes
kustelua, joista toisen otsikkona on
”Yksin kotona” ja toisen ”Kun rahat
ei riitä”.
Keskustelijoina on sekä kokemus
asiantuntijoita että ammattinsa puo
lesta köyhyyttä tuntevia. Juontajina
ovat työalasihteeri Tiina Saarela
Kirkkohallituksesta ja tutkija Jouko
Karjalainen THL:sta (terveyden ja
hyvinvoinnin laitos).

Erityisteemana
ikääntyneiden köyhyys
Tilaisuuden paneelikeskusteluissa
pureudutaan erityisesti ikääntyvien
köyhyyteen.

Kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa Huhtasuolla kuullaan köyhyyden kokemusasiantuntijoita. kuva: kaarina heiskanen
– Pitäisi pohtia erilaisia vaihtoehto
ja, sillä katteettomilla lupauksilla ja
kohtuuttomilla vaatimuksilla mah
dolliset ja kohtuulliset toimintamal
lit jäävät helposti huomaamatta, ker
too Jouko Karjalainen.
– Moni haluaa asua kotonaan mah
dollisimman pitkään, mutta eivät
kaikki, sillä kotona asuminen tar
koittaa usein aikamoista yksinäisyyt
tä, jota mikään ei voi täyttää. Palve
luasumiselle tulisi löytää uusia muo
toja.
Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä
on sekä puoluepoliittisesti että aat
teellisesti riippumaton yhden asian

Hengissä
3.2. Kynttilänpäivä
Evankeliumi
Luuk. 2: 22-33
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen
lain mukaan piti puhdistautua, he
menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen
Herran eteen, sillä Herran laissa
sanotaan näin: ”Jokainen poikalapsi,
joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta,
on pyhitettävä Herralle.”
Samalla heidän piti tuoda Herran laissa
säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä tai
kyyhkysenpoikaa”.
Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon.
Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta,
ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä
Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei
kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän
on nähnyt Herran Voidellun. Hengen
johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja
kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta
sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan
oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen,
ylisti Jumalaa ja sanoi:
- Herra, nyt sinä annat palvelijasi
rauhassa lähteä,niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet sinun
pelastuksesi,jonka olet kaikille kansoille
valmistanut: valon, joka koittaa
pakanakansoille, kirkkauden, joka
loistaa kansallesi Israelille.
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään
siitä, mitä hänestä sanottiin.
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liike. Tarkoituksena on synnyttää
keskustelua köyhyydestä ja esittää
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
köyhyyden vähentämiseksi. Ryhmä
syntyi huhtikuussa 2008 Stakesissa
järjestetyn ”Kuka kuuntelee köyhää?”
-seminaarin jälkeen.
Ryhmä kannattaa pohjoismaista
hyvinvointivaltiota. Sen mukaan
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion
voima on tuntemattomien huolenpi
to tuntemattomista.
Kuka kuuntelee köyhää –keskustelutilaisuus Huhtasuon kirkolla, torstaina 31.1.
klo 13-16.

Miksi vietämme kynttilänpäivää?
Päivää voidaan kutsua kynttilän
päiväksi tai Neitsyt Marian puhdis
tuspäiväksi. Jälkimmäinen nimi viit
taa raamatulliseen aiheeseen, kun
Mooseksen lain mukaan Maria tuli
40 päivän kuluttua pojan synnyttä
misestä temppeliin uhraamaan kaksi
kyyhkystä.
Kynttilänpäivä viittaa myös Raamatun kohtaan, jossa vanha Simeon
otti temppelissä Jeesus-lapsen syliin
sä ja siunasi hänet ja hänen vanhem
pansa, ylisti Jumalaa pelastuksesta ja
maailman valosta (Luuk 2: 22-32).
Kynttilänpäivä palautuu katolisel
la ajalla noudatettuun tapaan vihkiä
tuolloin kirkossa vuoden aikana käy
tetyt kynttilät ja niin tehdään edel
leen katolisessa kirkossa. Meille lute
rilaisille kynttilänpäivä muistuttaa,
että Jeesus on maailman valo.
Kynttilänpäivää on vietetty
300-luvun puolivälistä lähtien. Ka
lentereissamme kynttilänpäivää vie

Ole kuulolla! Seurakunnan radio-ohjelmat
Radio Keski-Suomessa 99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin noin klo 13.40

Odottavan aika on pitkä
Simeon odotti koko ikänsä, että saisi nähdä Jeesuksen ja Israelille luvatun lohdutuksen. Miksi odotusajat ovat joskus niin
pitkiä?
Joskus tuntuu, että me ihmiset haluamme
kaiken ja heti. Ehkäpä odottamisella on
merkityksensä meille kaikille. Joskus odotta
van aika on vain pidempi kuin toisella ker
taa. Odottaminen voi olla tuskaista, mutta
siinä on samalla myös jotakin armollista.
Odotan, mutta en tiedä kuinka käy. Ehkä
Simeonin odottamisessa olisi meille nykyih
misille opetus. Lisää kärsivällisyyttä ja petty
mysten kestämistä, jos odotus ei tuokaan
sitä mitä halusimme.
Miten kannustat ihmistä, joka odottaa ja
toivoo, vaikka toivon täyttymistä ei ole näköpiirissä? Sanotko, että ”elämä on”?
Olen kai joskus sanonut "elämä on". Ja on
han elämä, välillä mukavaa, toisena hetkenä
jotain aivan muuta. Toivon menettäminen
voi olla tuskaisaa meille ihmisille. Mitä on
enää sen jälkeen? Sitä pitäisi kristittynä vain
jaksaa kannustaa, kulkea rinnalla. Ei aina
kaan jättää toista yksin. Toivon itsekin, että
olisi joku, joka tukisi kun itsellä on hankala

tetään 2.2. tai sitä seuraavana sun
nuntaina. Liturginen väri on val
koinen, ja alttarilla on Kristus-juh
lan tapaan kuusi kynttilää.
Nina Kari
vs. seurakuntapastori

vaihe ja toivoa ei ole näköpiirissä. Jeesuksen
opetukset ovat meille ohjenuorana - niin yk
sinkertaisia mutta vaikeita toteuttaa meidän
arjessamme.
Mikael Jungner totesi Helsingin Sano
mien haastattelussa sairastumistensa jälkeen, ettei ole uskovainen vaan toivovainen. Mitä ajattelet toivovaisuudesta?
Toivovainen kuulostaa mielenkiintoiselta.
Mitä toivo meille merkitsee? Toivo lienee
meille kaikille tarpeellinen ja hyvä asia. Jos
toivo puuttuu – onko sen jälkeen enää mi
tään? Toivo voi tuoda meidän elämäämme
uskon ja rakkauden takaisin. Olenko siis
toivovainen jos minulla on toivoa? Luulta
vimmin, mutta ainakin itse haluan myös
uskoa ja rakastaa.
Riittääkö pelkkä toivo – en tiedä. Kristitty
nä koen, että nämä kolme ovat vahvasti si
doksissa toisiinsa – usko, toivo ja rakkaus.
Äitini sairasti vakavasti ja hän toivoi paran
tumista viimeiseen saakka. Mutta hän myös
rakasti meitä ja uskoi. Se oli hänen lahjansa
meille läheisille – toivottavasti se on tarttu
nut myös minuun Elämän merellä kulkemal
leni matkalle.

Diakoni Tero Reingoldt saarnaa Vaajakosken kirkon messussa 3.2. klo 10.
Sunnuntai 3.2. on kynttilänpäivä. Mikä on
kynttilän lepattavan liekin viesti sinulle?
Jeesus on maailman valo. Hän loistaa
meille kaikille, tuo valon pimeyteen. Me
kristittyinä voimme viedä sitä valoa sinne
missä sitä tarvitaan. Vastuunkantajina ja va
paaehtoisina nyt kynttilänpäivänä alkavassa
Yhteisvastuukeräyksessä.
Mikä on sinulle tärkeintä päivän evankeliumitekstissä?
Jeesus on valo meille kaikille, missä ikinä
olemmekin. Siinä on armahtava viesti jokai
sen elämään, uskoa, toivoa ja rakkautta.
Vaikka pitäisi odottaa pitkäkin aika…

Tero
Reingoldt

Facebookissa
nähdään

Kampin kappeli on Vuoden 2012 kristillinen mediateko
Kristillinen medialiitto on myönsiihen erottamattomasti liittyvä
tänyt Vuoden 2012 kristillinen
sosiaalisen auttamisen näkökulma.
mediateko -palkinnon Helsingissä – Tämä kappeli on media. Tätä
sijaitsevalle Kampin kappelille ja
ei voi ohittaa näkemättä. Yhtä
siihen liittyvälle ajattelulle. Kappe- hyvin työmatkoillaan kiirehtivät,
lissa yhdistyvät vähäeleinen kristil- kauppakeskuksessa asioivat sekä
lisen viestin läsnäolo ja
yhteiskunnan reuna-alueille ajautu-

neet näkevät tämän taideteoksen,,
totesi Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka palkinnonjakotilaisuudessa. Yli neljännesmiljoona
Kampin torin kulkijaa on muutaman kuukauden aikana astunut
kappeliin sisälle.

Tule ja tykkää ,
keskustele
ja kommentoi,
anna meille
juttuvinkkejä ja
palautetta.
www.facebook com/henkijaelama

Luodut tähtien takana

Paikkaansa maailmankaikkeudessa etsivän ihmiskunnan on joka tapauksessa mietittävä, mikä sen olemassaolon tarkoitus on, sanoo Vesa Nissinen. Hän valmistelee väitöskirjaa siitä, mitä mahdollinen maan ulkopuolinen elämä merkitsee
teologialle. KUVA: Kuvakotimaa/ismo Pekkarinen

Hallitseeko kristinuskon Jumala muillakin planeetoilla?
Maan ulkopuolinen äly muuttaisi käsityksiämme todellisuudesta,
mutta kristinusko pärjäisi uuden tiedon kanssa.
jussi rytkönen

Brittiläisen tieteiskirjailijan Arthur
C. Clarken klassikkoromaanissa Lapsuuden loppu Maahan saapuu tähtien
takaa vieraita. Nuo ihmistä kehitty
neemmät olennot edesauttavat Juma
la-uskon loppumista pitämällä sen
kysymyksenasettelua tarpeettomana.
Ulvilalaisen teologin Vesa Nissisen mukaan näin ei tarvitsisi käydä.
Maan ulkopuolisen elämän löytymi
nen mullistaisi kyllä monen maail
mankuvan. Emme olisi enää kosmok
sessa yksin. Nissisen mielestä kristin
usko kestäisi tällaisen kohtaamisen.
– Yksi usein toistettu väite on, että
”ufot” osoittaisivat kristinuskon mah
dottomuuden. Silloin pitäisi vaikka
pa luopua persoonallisen Jumalan
oletuksesta ja niin edelleen. Mutta
monien teologien mielestä vieraskin
elämä tai äly olisi osa Jumalan luo
mistyötä. Siksi me ja toiset olennot
olisimme veljiä keskenämme.

Onko älyä
avaruudessa
Uskonnonopettajana toimiva Nissi
nen kirjoitti teologisista näkökulmis

ta maan ulkopuoliseen elämään Teologisessa Aikakauskirjassa (1/2012).
Hän valmistelee aiheesta väitöskirjaa.
Nissinen, 54, kertoo olleensa jo
nuorena kiinnostunut teologian ja
mahdollisen Maan ulkopuolisen elä
män suhteesta. Hän esimerkiksi luki
sveitsiläisen tieteiskirjailijan Erich
von Dänikenin kirjoja, joissa todis
tellaan, että vieraan älyn edustajat
ovat menneisyydessä vierailleet maa
pallolla usein. Pyramidit ja muut ih
meet ovat kenties muukalaisten teke
miä.
– Se johti murrosiässä kriisiin ky
seenalaistamalla turvallisen Jumalakuvani. Oliko Jumala sittenkin vain
jokin avaruusäijä? Maailmankatso
mukseni horjahteli. Ei tietysti voida
täysin sulkea pois mahdollisuutta,
että täällä olisi joskus käyty. Mutta
kriittisen ajattelun kehityttyä tulin
siihen tulokseen, että jutut jumalista
vieraina astronautteina ovat enim
mäkseen huuhaata.
Kysymys muusta elämästä on hä
nestä hyvin luonnollinen ihmiselle,
joka tuijottaa yötaivasta.
– Jos Jumala on luonut kaiken, sii
hen kaikkeen kuuluvat myös kaukai
set galaksit.

Yleisesti ottaen kosmista elämää
pohtineet tiedemiehet ovat ajatelleet,
että meitä korkeampi äly on hyvän
tahtoista. Entä jos näin ei olisikaan?
– Intuitiivisesti voimme ajatella, et
tä niiden täytyisi olla viisaita ja meitä
kunnioittavia, melkein pelastavia
olentoja. Mutta on toinenkin koulu
kunta, joka pitää muukalaisia mei
dät syövinä hirviöinä. Esimerkiksi
fyysikko Stephen Hawkingin mieles
tä ihmiskunnan ei varovaisuussyistä
pitäisi etsiä kontaktia muihin älyihin,
Nissinen sanoo.

Kristus ja
muut galaksit
Jos järjellistä elämää jostakin kaukaa
löytyisi, se herättäisi Nissinen mieles
tä myös teologisia jatkokysymyksiä.
Olisivatko toisten taivaankappalei
den olennot syntiin langenneita ja
tarvitsisivatko nekin Kristuksen lu
nastustyötä? Ja miten Kristuksen pa
luu maan päälle koskettaisi muita
galakseja?
– Tätä ovat miettineet sekä teologit
että luonnontieteilijät. Jälkimmäi
siin kuuluu esimerkiksi brittiläinen
fyysikko Paul Davies. Osa teologeista
ajattelee, että jokaiselle rodulle olisi
oma ilmoituksensa.
Mutta esimerkiksi saksalainen lu
terilainen Wolfhart Pannenberg on
sitä mieltä, että maan päällä tapahtu
nut Kristuksen pelastusteko riittäisi

kaikille olennoille.
Vieraiden elämänmuotojen us
konto – jos niillä sellainen olisi – voi
si tietysti olla minkälainen tahansa.
Nissinen painottaa pahuuden ja kär
simyksen kuitenkin oletettavasti kos
kevan mitä tahansa älyllistä elämää
universumissa.
– Jos jokainen äly tarvitsisi oman
sovituksensa, olisi olemassa useita
”alien-Kristuksia”? Jumala siis ilmes
tyisi tekemään pelastustekoa hah
mossa, jonka kukin elämänmuoto
ymmärtäisi ja tunnistaisi.
Nissinen myöntää, että tällainen
muokkaisi Jumala-kuvaamme. Eri
laiset tähtien takaiset Kristus-kloo
nit panisivat koville Maassa harjoite
tun teologian kuvat Jeesuksen per
soonasta ja Jumalan kolminaisuu
desta.
– Tällä hetkellä tämä kaikki on tie
tysti vain teologista scifiä (tieteisviih
dettä), Nissinen toteaa.

Taistelu tiedettä vastaan
on tarpeetonta
Kysymykseen siitä, uskooko Nissinen
muualla avaruudessa olevaan elämään,
hän vastaa tilastotieteilijän tavoin.
– Pidän sen olemassaoloa paljon
todennäköisempänä kuin sitä, että
muuta elämää ei ole. Monien huip
putiedemiesten mukaan materia ke
hittyy miljardien vuosien kuluessa
pikku hiljaa elämäksi, jos olosuhteet

ovat suotuisat.
Nissisen mielestä on varauduttava
myös siihen, että muuta elämää ei
koskaan löydy. Arthur C. Clarken
mukaan se olisi muun elämän löyty
miseen verrattava järkytys.
Nissisen mielestä paikkaansa maa
ilmankaikkeudessa etsivän ihmis
kunnan on joka tapauksessa mietit
tävä, mikä sen olemassaolon tarkoi
tus on.
– Olisiko meidän kirkon varhaisen
sanoman mukaisesti käännyttävä
pois liiasta kiintymyksestä aineeseen
ja ryhdyttävä kehittämään henkisyyt
tämme? Vai pitäisikö meidän Rous
seau´n filosofian mukaan ”palata
luontoon” – mitä se sitten merkitsee
kin? Vai onko tarkoituksemme tek
nistyä ja ulottaa lonkeromme avaruu
teen?
Kirkonmiehet eivät aikoinaan
uskaltaneet katsoa Galileo Galilein
kaukoputkeen, kun tämä yritti
näyttää heille aurinkokunnasta löy
tämiään asioita. He pelkäsivät, että
löydöt voisivat olla ristiriidassa kir
kon oppien kanssa. Myöhempinä
vuosisatoina kirkonmiehet ovat sa
moista syistä vastustaneet evoluu
tioteoriaa.
Taistelu tiedettä vastaan on osoit
tautunut tarpeettomaksi – kristinus
ko on säilynyt tieteen läpimurroista
huolimatta. Nissisen mielestä mei
dän pitäisi olla avoimia myös muun
elämän mahdollisuudelle.
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Haluatko uutta sisältöä
arkeesi? Haluatko kohdata
uusia ihmisiä? Tule vapaaehtoiseksi. Lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
www.suurellasydamella.fi

Mikä Suomeen
on oikein mennyt?

Israelin photoshoppilaki
lihottaa mannekiineja ja vaatii luomukuvia

Enkeli hiljentää menoa
Sveitsin maanteillä

Täällä on vaatimattomissa oloissa
koulutettu kansa, rakennettu rautatiet ja asutettu evakot. Nyt muutokset, joiden tavoitteista kaikki
ovat periaatteessa yksimielisiä,
sujuvat kuin tervassa soutaminen.
Matti Kalliokoski/HS

Israel taistelee anoreksiaa vastaan
photoshoppilailla. Laki pakottaa
muotikuvissa esiintyvät mallit esittämään työnantajalle todistuksen
siitä, että he eivät ole aliravittuja.
Mallien painoindeksin on oltava
vähintään 18,5 eli WHO:N aset-

Valkopukuinen miesenkeli ilmestyi
Fribourgin kantonissa teille ja
vilkutti liian kovaa kaahaaville.
Enkelinä esiintyi näyttelijä, jonka
nimi pidettiin salassa aggressiivisten autoilijoiden varalta.
Vantaan Lauri

tama aliravitsemuksen raja. Lisäksi
laki vaatii muotikuviin merkinnän
siitä, onko kuvien malleja photoshopattu luontaista tilaansa hoikemmiksi. Noin puolet maan 300
mallista joutuu nyt syömään lisää.
Sana-lehti

Erityisdiakonian leirit
erittäin suosittuja
kaarina heiskanen

Jyväskylän seurakunnan Yhteisen
seurakuntapalvelun (YSP) diakonia
työ järjesti vuonna 2012 yhteensä 32
erityisdiakonian leiriä (muun muas
sa vammaistyö, päihdetyö, maahan
muuttajat, omaishoitajat). Leirivuo
rokausia oli yhteensä 95 vuorokaut
ta. Lähes kaikki leirit järjestettiin Jy
väskylän seurakunnan leirikeskuksis
sa Vesalassa tai Koivuniemessä.
Erityisdiakonian leireille riittää
jopa kasvavaa kysyntää, mutta seura
kunnan niukat henkilöstöresurssit
asettavat rajoituksensa ympärivuoro

kautisten leirien järjestämiselle.
– Tulevina vuosina leirien kesto
varmaankin lyhenee, mutta leirien
lukumäärää halutaan edelleen dia
koniatyössä pitää varsin suurena. Lei
rityöllä nähdään tärkeä paikkansa
kirkon diakoniatyössä mm. yksin
asuvien ja erilaisten elämän vaikeuk
sien kanssa kamppailevien arjen tu
kena sekä virkistyksen ja vaihtelun
tuojana, kertoo diakonian työalasih
teeri Heini Lekander.
Osallistujat ovat kokeneet usein
myös leirien hengellisen osuuden,
muun muassa leirikirkkohetket, tär
keiksi.

Seurakunta puolustusvoimien
perhetapahtumassa
kaarina heiskanen

Perhetapahtuma on 8.-9. Se on suun
nattu niille puolustusvoimien työn
tekijöille ja heidän perheilleen, jotka
muuttavat puolustusvoimien uudis
tuksen takia Jyvässeudulle. Tutustu
mispäivään osallistuu liki neljäsataa
henkilöä.
Tapahtuman järjestävät puolustus
voimien uudistuksen Jyväskylän yh
teistoimintaryhmä ja Tikkakosken
varuskunta.
Vieraina on puolustusvoimien
työntekijöitä perheineen eri puolilta
Suomea, eniten Kauhavalta ja Hallis

ta. Heille on jatkossa osoitettu työ
paikka Tikkakoskelta, jonne keskit
tyy merkittävä osa Ilmavoimien toi
minnasta.
Perjantaina 8.2. vieraat tutustuvat
Tikkakosken varuskuntaan ja sen
joukko-osastoihin sekä Tikkakosken
taajamaan.
Lauantaina 9.2. vieraille on jär
jestetty minimessut Kaupunginteat
terilla. Messuille tulijat saavat sel
koa kaupungin tonttituotannosta,
opetuspalveluista ja vapaa-ajan har
rastusmahdollisuuksista. Myös Jy
väskylän seurakunta osallistuu mi
nimessuille.

Yhteisvastuukeräys
tarvitsee
arkienkeleitä!

Keräys alkaa 3.2.
Kirkoissa on tuolloin
erilaisia perhetapahtumia ja Yhteisvastuutietoutta tarjolla
Ilmoittaudu
arkienkeliksi,
vaikka lista- tai
lipaskerääjäksi,
oman alueseurakuntasi diakoniatyöntekijälle.

Yhteisvastuun kotimainen
keräyskohde on etsivän vanhustyön projekti, joka auttaa kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia
yksinäisiä, eristäytyneitä tai
syrjäytyneitä vanhuksia.
Keräysvaroin etsitään heikkoosaisia vanhuksia ja pyritään
saamaan heidät erilaisten
palvelujen piiriin.
Vanhusten vertaistukihenkilöiksi
koulutetaan aktiivisia vanhuksia,
jotka haluavat jakaa arkeaan
ikäistensä kanssa.

Perhejuhlat

Kansainvälisen diakonian kohteena on Kambodza.

Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Vesala
Koivuniemi- Mutanen
Vesala
- Koivuniemi
Mutanen

lisätiedot:
Vesala Varaukset
- Koivuniemija
- Mutanen

leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Varaukset ja lisätiedot:
Puh. 040 535 1657
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
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Helmipuhalluksen konserttisarjan aloittaa yhteisvastuukonsertti 6.2. kello 19 Taulumäen kirkossa. Tuolloin kuullaan sinfonista puhallinorkesterimusiikkia, solisteja, kamarimusiikkia, jazzia, uutta ja vanhaa. Ilmavoimien soittokunta ja All Star Winds esiintyvät Tomi Väisäsen johdolla.

Helmipuhalluksen aika
Parin viikon ajan erilaiset
puhallinyhtyeet ja –orkesterit
konsertoivat Jyväskylässä.
Helmipuhalluksen konserttisarjan
aloittaa Jyväskylän seurakunnan yh
teisvastuukonsertti 6.2. kello 19 Tau
lumäen kirkossa. Tuolloin kuullaan
sinfonista puhallinorkesterimusiik
kia, solisteja, kamarimusiikkia, jazzia,
uutta ja vanhaa. Ilmavoimien soitto
kunta ja All Star Winds tarjoavat
Tomi Väisäsen johdolla avajaiskon
sertissa ohjelman, jossa on mukana

solisteja Keuruulta ja Muuramesta.
Rytmimusiikkia kuullaan My Fun
ny Valentine -konsertissa 7.2. kello
19. Siltasalissa iloittelevat ao jazz Or
chesta Antti Kettusen johdolla ja
Ilkka Mäkitalon luotsaama Jyväskylä
Big Band.
Laskiaissunnuntaina 10.2. Kuok
kalan kirkossa soi Lattarimessu kello
11. Musiikeista vastaavat rumpuyhtye
Del Monte, Kehittyvät laulajat ja vas
kiryhmä Jarmo Hovin, Tapio Asikaisen, Eveliina Aijasahon ja Eija
Väisäsen johdolla.
Helmikuun kuulaat sävelet -ka

marimusiikkikonsertti on Kuokka
lan kirkossa 10.2. kello 18. KatiMarjut Rautalin laulaa Telemannia
ja Bachia. Yhtyeen muut muusikot
ovat Kalle Kangas, sello, Sirpa Berg,
oboe ja Nina Loimusalo, piano. Li
säksi kuullaan Mozartin, Melartinin ja Piazzollan musiikkia.
Ystävänpäivä 14.2 Palokan kirkos
sa kello 13 esiintyy yhtye Prinsessa ja
kallioiden kukat.
Palokan koululla 17.2. kello 14 Jy
väskylän puhallinorkesteri esiintyy
Rita Varosen johdolla. Tuolloin
kuullaan Musica Festiva -konsertti.

Kirkko Suomessa -sivun
elämänmakuisuus kiinnostaa
kotimaa24.fi

Kirkko Suomessa –facebook-sivut ta
voittavat viikoittain jo keskimäärin
150 000 –250 000 ihmistä. Tykkääjiä
sivulla on 15 638. Kirkko Suomessa
–postauksia jaetaan ja niistä keskus
tellaan muualla verkossa.
Palstan teossa mukana olevan pa
pin Sanna Husson mukaan sivulla
pyritään olemaan aitoja ja rehellisiä.
– Olemme onnistuneet olemaan
elämänmakuisia. Esille nostetaan
vaikeitakin teemoja, ja myös huumo
ri kuuluu päivityksiin, Husso kertoo.
Sivu aloitti joulukuussa 2011 mata
lan kynnyksen kohtaamispaikkana.
Kohderyhmäksi määriteltiin erityises
ti ihmiset, joiden suhde kirkkoon on
löysä, passiivinen tai jäsentymätön.
Toiveena on, että se tarjoaa pyhän
kosketusta arjen keskelle, välittää tuo
reella tavalla kirkon sanomaa ja virit
tää keskustelua.

Sivun on tarkoitus palvella ihmisiä, jotka tarvitsevat tilaa ajattelulle, keskeneräisyydelle,
kysymyksille ja epävarmuudelle. Kuvakaappaus
– Käyttäjät tykkäävät postauksista,
joissa on huumoria tai jotka tarjoavat
lohdutusta ja virkistystä. Tiedollinen
puoli ei niin vedä. Ssivun rooli näyt

tää olevan hengellisyyttä ravitseva, ei
niinkään tiedotuksellinen tai opetuk
sellinen, toteaa palstaa perustamassa
ollut pappi Meri-Anna Hintsala.

Usko ilman huumoria
vaikuttaa epäilyttävältä

Onnen jahtaaminen on ansa,
joka aiheuttaa masennusta

Huumori sopii kirkkoon tai synagogaan. Nauru ei tule paholaisesta!
Uskonnoissa minua huvittavat
sekä yltiörationalistinen ihmiskuva
että uskonvarmuus, mutta ateistit
naurattavat enemmän kuin uskovaiset. Kömpelöstä suhteestani

Onnellisuudella viitataan usein
iloon ja mielihyvään. Mutta tunne
ei ole pysyvä. Mitä enemmän
tavoittelet miellyttäviä tunteita,
sitä suurempi todennäköisyys on
masentua. Onnellisuus on omien
arvojen toteuttamista. Kun sel

omaan uskontooni olen huvittunut
ja häpeissäni. Minulle tärkeitä kirjoja ovat Jobin ja Saarnaajan kirjat.
Niissä on synkkää, huumorin sävyttämää kyselyä Jumalan olemassaolosta ja tarkoitusperistä.
Ruben Stiller Kotimaassa

kiyttää itselleen, mikä on tärkeää,
ja toimii sen mukaan, kokee elävänsä itse valittua elämää. Ilon
lisäksi se herättää kielteisiä tunteita. Jos haluaa elää täydesti, on
otettava vastaan koko tunnekirjo.
Arto Pietikäinen/Kodin Kuvalehti

Positiivinen kehon teologia johdattaa suhtautumaan kehoon lempeästi, sanoo pastori
ja teologian tohtori Kati Kemppainen.
kuva: tytti pääkkönen

jo varhaiskirkossa. Kristinusko muok
kautui kreikkalaisen filosofian keskel
lä. Ensimmäisen vuosisadan kirkko
isät saattoivat opettaa, että Jeesus ei
tuntenut nälkää, janoa, vihaa tai pel
koa, ja että kristittyjen pitäisi pyrkiä
yhtä henkistyneiksi. Siitä seurasi aske
tismi ja kehon kieltäminen. Kirkkoisä
Athanasius poti syyllisyyttä siitä, että
söi, Franciscus Assisilainen menetti
terveytensä, kun rajoitti syömistään.
– Se on ongelmallista, mutta silti:
samasta maaperästä kasvoi kristilli
sen spiritualiteetin aarteisto.
Ranskalainen filosofi René Descartes viimeisteli jaon hengen ja ruu
miin välillä sanomalla ”ajattelen siis
olen”. Hän korosti järkiperäisyyttä ja
epäilyä myös hengellisyydessä. Se vai
kuttaa tapaamme suhtautua kehoon
ja sen viesteihin. Ajattelu on tärkeintä,
aistikokemukset ovat epäluotettavia.
– Kehon ja mielen erottelu on niin
syvällä ajattelussamme, että emme
hahmota sitä. Meillä on tarve selittää
kaikki, myös uskonto.

Keho rukouksen kodiksi

Sovussa peilikuvan kanssa
Sukupolvi sitten pikkutyttö sai selkäänsä, jos peilasi liian kauan.
Moni nainen kantaa sitä oppia, että koristautuminen ja
kaunistautuminen on väärin. Nyt heiluriliike vie toiseen suuntaan.
Ulkonäköpaineiden takia pidämme kroppaamme jatkuvan muokkaamisen kohteena. Kokonaisvaltainen hengellisyys voisi opettaa olemaan
sovussa omissa nahoissaan.
kaarina heiskanen

– Luulen, että hengellisyyden pahim
masta kehokielteisyydestä on jo kas
vettu pois. Silti meiltä puuttuu syväl
linen ymmärrys siitä, että meidät on
luotu kokonaisvaltaisiksi, sanoo pas
tori ja teologian tohtori Kati Kemppainen.

Tämän ajan ulkonäköpaineet ker
tovat ihmisen esineellistämisestä. Pi
täisi olla laihempi, lihaksikkaampi.
Vyötärönympäryksen perusteella teh
dään päätelmiä ihmisen kurinalai
suudesta ja pitkäjänteisyydestä. Sille
trendille ei kukaan ole immuuni.
– Omaan ajatteluun vaikuttaa se,
mitä medioita seuraan, keiden seuras
sa olen. Olenko seurassa, joka koros

taa näitä puolia?
Kemppainen puhuu positiivisesta
kehon teologiasta, joka näkee kehon
arvon, rujon tai runnellunkin kehon.
Se johdattaa suhtautumaan kehoon
lempeästi. Keho ei ole esine, jota pi
tää muokata laihemmaksi, kauniim
maksi tai seksikkäämmäksi.
– En halua erottaa kehoani hengel
lisestä kokonaisuudesta. Kun ajatte
len, että Jumala katsoo minua hyväk
syvästi, saan rauhan itseni kanssa.

Takapuoli ylös penkistä
Kati Kemppainen kaipaa kokonais
valtaisuutta hengelliseen elämään.
Hän on ollut lähetystyössä Afrikassa

ja nähnyt siellä, kuinka rukous ja ylis
tys suorastaan pakotti ihmiset liik
keelle – tanssimaan.
Länsimainen kirkko on kuin puhu
va pää, jonka keho on näivettynyt.
Hartauselämä on istumista ja kuunte
lemista. Kemppainen on löytänyt Raamatusta toisenlaisen hengellisen mai
seman. Iso kirja kuvaa henkilöidensä
nälkää, janoa, pelkoa, suuttumusta,
syleilyjä. Ja lapsiakin siellä syntyy.
Kristinuskon ruumiillisuutta ko
rostaa myös se, että Jeesus syntyi ih
miseksi. Lisäksi oppiin kuuluu ruu
miin ylösnousemus.
– Jeesus oli kosketeltava ihminen.
Hän lähestyi ihmisiä ja kosketti heitä.
Jako hengen ja ruumiin välille syntyi

Kati Kemppainen huomauttaa, että
melkein kaikki maailmanuskonnot
hyödyntävät kehoa hengellisyyden
harjoituksessa. Kun odottava musli
miäiti rukoilee, hänen vauvansa ais
tii sen – hänessä on jo ennen synty
määnsä olemassa rukous liikkeenä ja
äänenä. Hindulaisuuteen kuuluu
jooga, jossa kehon asennot ja hengel
lisyys valmistavat mietiskelyyn ja hen
gellisyyden kokemiseen.
– Koko keho on rukouksen koti.
Meillä rukous asuu päässä. Pää edus
taa oppia, teologiaa, Raamatun tie
dollista lukemista. Rukouksen pitäi
si laskeutua sydämeen ja tuntua ilo
na, haltioitumisena, itkunakin. Li
säksi rukouksen pitäisi vaeltaa vatsan
alueelle – siellä asuu hiljainen ja sa
naton rukous, jossa voimme katsella
Jumalaa. Rukouksen eri tapoja ja ta
soja voi harjoittaa retriiteissä ja kurs
seilla, joilla opastetaan Raamatun
katselevaa lukemista.
Pastori ja teologian tohtori Kati Kemp
painen puhuu Vaajakoskella 12.2. klo 18
teemasta Ruumiillisuus hengellisyydessä.

Kun joogamatto kirkkoon rullattiin
kaarina heiskanen

Hengellisyyden ruumillisuutta pohti
nut Kati Kemppainen ei näe esteitä
joogan harjoittamiselle. Sillä on kiis
tattomia terveysvaikutuksia ja sen
voi lisäksi kristillistää.
– Jooga lähtee liikkeelle kokemuk
sesta, ei opista. Keskittyneet liikkeet
valmistavat rukouksen tilaan ja autta
vat olemaan paremmin läsnä ja kuu
lemaan, mitä Jumala haluaa sanoa.
Kristillisen joogan avulla voisi ta
voittaa tämän ajan ihmistä, joka etsii
kokemuksellista hengellisyyttä.

Joogan sopivuudesta kristinuskoon
ollaan monta mieltä. Viime syksynä
Helsingissä järjestettiin seminaari Tai
puuko kirkko joogaan. Seminaarissa
kuultiin sekä jaa- että ei-ääniä.
Uskontokasvatusihteeri Pekka Yrjänä Hiltusen mielestä kirkko voisi
tarjota Jeesus-joogaa.
– Jumala on luonut hengityksen ja
asennot, eikä jooga voi jäädä luomis
työn ulkopuolelle. Kaikki on kiinni
siitä, mitä elementtejä kirkon tarjoa
massa joogassa käytetään ja mitä
merkityksiä sille annetaan.
Jos joogaaja etsiskelee harjoituk

sessa omaa sisäistä jumaluuttaan, se
ei ole kristillistä joogaa. Harjoitus
muuttuu kristilliseksi, kun joogan
tavoitteena on tehdä tilaa Jumalalle.
Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja
Kimmo Ketola muistuttaa, että joo
ga ei ole väistämättä sidoksissa uskon
nolliseen katsomukseen. Kristitty voi
ajatella, että joogassa on kyse ruu
miin hyvinvointiin tähtäävistä harjoi
tuksista, kuten moderni jooga opet
taa. Joogan menetelmiä voi myös
käyttää tukemaan rukouselämää.
Myös dosentti Jyri Komulainen
arvioi, että joogan voinee irrottaa

hindulaisesta metafysiikasta.
– Meidän tulee ottaa joogan käy
tännöt kurinalaisuutena, taitona.
Joogan tekniikka tekee mahdolli
seksi asettautumisen hiljaisuuteen,
jossa aistimukset vaikenevat ja mieli
hiljentyy. Kun kuormittavat ajatuk
set sekä huolet suljetaan pois ja
myönnytään vaitiolemiseen, Pyhä
Henki voi tehdä itsensä kuulluksi,
kun ihmisen henki kuuntelee.
Pastori Arto Antturi korostaa kris
tinuskon armo-oppia. Hän ei vastus
ta joogaa, mutta muistuttaa, että
kirkon opin mukaan ihminen on

pelastettu sellaisenaan, eikä hänen
tarvitse kehittää itseään minkään
menetelmän avulla.
Suomen Luterilaisen Evanke
liumiyhdistyksen lähetysjohtaja Pekka Huhtinen sanoo, ettei Jeesus ei
itse tarvinnut joogaa, koska hän oli
Jumala.
– Hän ei tarvinnut yhtymistä tai su
lautumista jumaluuteen. Tästä voi
päätellä, ettei hän suositellut seuraajil
leen joogaa, koska hän itse oli se yh
teys. Pappina varoitan joogasta. Joo
gan ”kristillistäminen” tai puhe ”kas
tetusta joogasta” on mahdottomuus.

Henki & elämä
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Yhteisvastuukeräys 2013: Ka
Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräys käynnistyy kynttilänpäivänä, helmikuun ensimmäisenä
sunnuntaina. Koko kevään ajan lahjoituksia kerätään erilaisten tempausten,
tapahtumien, konserttien ja vapaaehtoisten kerääjien avulla.
Yhteisvastuukeräyksen valmistelut aloitettiin Jyväskylän seurakunnassa jo hyvissä ajoin
edellisenä vuonna.
sirpa koivisto

Toukokuu 2012

Jyväskylän seurakunnan vs. lähetyskasvatussih
teeri Paula Niemitalo valitaan Kirkon Ulko
maanavun matkalle Kambodzaan. Matkan tar
koituksena on tutustuttaa seurakuntien yhteys
henkilöitä Yhteisvastuun keräyskohteeseen.
Niemitalo odottaa matkaa innoissaan. Oma
kohtaisten kokemusten kautta on helpompi
kannustaa muita keräykseen osallistuvia toimi
joita omassa seurakunnassa.
– Matkan aikana pääsemme tutustumaan
paikallisiin olosuhteisiin, mihin Kirkon Ulko
maanavun keräysvaroja käytetään ja mitä niil
lä on saatu aikaan. Haluan myös tietää, millai
sia vaikutuksia avustustyöllä on kambodzalai
siin. Ensi vuoden keräysvaroilla tuetaan ky
läyhteisöjen toimintaa ja parannetaan sitä
kautta myös vanhusten asemaa, Paula Niemi
talo toteaa.
Niemitalo on aikaisemmin käynyt Kirkon

8

Henki & elämä

Ulkomaanavun tutustumismatkalla Liberias
sa, mutta Kambodzassa vierailu on ensimmäi
nen.
– Kambodzasta tiedän punakhmerit ja Pol
Potin. Erityisen paljon odotan tulevalta mat
kalta ihmisten kohtaamisia. Haluan kuulla,
miten he ovat kansana selvinneet hirmuhal
linnosta.

kesäkuu 2012

Diakoni Jukka Rantasesta tulee Aseman Py
säkin isäntä. Toimenkuvaan kuuluu myös seu
rakunnan Yhteisvastuukeräyksen keräyspääl
likkönä toimiminen.
– Tartun tehtävään mielelläni, sillä Yhteisvas
tuu on yhteiskunnallisesti merkittävä keräys,
jonka kautta nostetaan monia tärkeitä asioita
keskusteluun.
Keräyspäällikkönä Rantanen hankkii ja ja
kaa materiaalia alueseurakuntia varten, koordi
noi ja kannustaa.
Vuonna 2012 Yhteisvastuukeräys tuotti Jy

väskylässä hieman alle 80 000 euroa, joka oli
0,77 senttiä asukasta kohden.
Vuoden 2013 keräykselle ei ole asetettu viral
lista euromääräistä tavoitetta.
– Euro per asukas olisi aika hieno luku, Ran
tanen haaveilee.

elokuu 2012

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto vah
vistaa kokouksessaan, että Yhteisvastuukerä
yksen seurakunnalle jäävällä osuudella hanki
taan vuodevaatteita vähävaraisille vanhuksil
le.
Paketit jaetaan Jyväskylän kaupungin koti
hoidon kautta.
Jyväskylän seurakunnan diakonian työalasih
teeri Heini Lekander arvioi, että keräyksen
avulla saadaan ostettua noin sata vuodevaate
pakettia, johon kuuluu liinavaatteiden lisäksi
peitto ja tyyny.
– Monilla yksin asuvilla vanhuksilla ei ole
varaa hankkia uusia vuodevaatteita. Ehkä tä
mä apu lämmittää heitä ihan konkreettisesti
kin.
– Diakoniahan on perinteisesti pyrkinyt aut
tamaan siellä, missä pulaa on elämän perustar
peista: suojasta, ruuasta, puhtaudesta ja läm
möstä, Lekander kertoo.
Vuoden 2013 keräysvaroista 10 prosenttia jää
Jyväskylän seurakunnan käyttöön.

lokakuu 2012

Paula Niemitalo lähtee kymmenen päivää kes
tävälle Kirkon Ulkomaanavun opintomatkalle
Kambodzaan lokakuun lopulla. Matka on Jy
väskylän seurakunnan vs. lähetyskasvatussih
teerille monin tavoin avartava. Kirkon Ulko
maanapu tekee tärkeää työtä maassa, joka on
yksi Aasian köyhimmistä. Yli 20 prosenttia
väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.
– Tutustuminen täysin toisenlaisiin olosuh
teisiin avaa omaa ajatusmaailmaa aivan eri
tavalla. Ajattelemme hyvin helposti, miten
kurjaa ja onnetonta elämä jossain Kambod
zassa on, mutta eihän se niin ole. Samanlais
ta arkea siellä eletään kuin täällä meillä. Ma
teriaa on vähemmän, mutta ympärillä on
perhe, ja se on paljon enemmän kuin monilla
Suomessa. Meidänkin pitäisi pitää parempaa
huolta läheisistämme. Kirkon Ulkomaan
avun tuella mahdollistetaan vähän parempi
elämä monille kambodzalaisille, mutta ei on
nellisuutta. Se syntyy jostain aivan muusta.
Niemitalolle on yllätys, miten nopeasti maa
on toipunut Pol Potin hirmuhallinnosta.
–Tapasin paljon ystävällisiä, sydämellisiä ih
misiä. Hirmuhallinnosta ei ole kuin neljäkym
mentä vuotta, mutta ihmiset pystyivät kerto
maan tapahtumista hyvin avoimesti.
Kambodzassa eniten apua tarvitaan maaseu
dun kylien kehittämiseen. Erityisen heikossa

Yli 60 vuotta
Yhteisvastuuta
sirpa koivisto

Yhteisvastuu syntyi yli 60 vuotta sitten. Lapsi
perheiden hätä antoi kipinän keräykselle. Nyt
Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon
suurkeräys, suurin suomalainen lajissaan. Ke
räys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskon
toon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta
Suomessa ja kehitysmaissa.
Yhteisvastuun juuret ovat syvällä Suomen his
toriassa. Syksyllä 1949 sodan ja pahojen halla
vuosien jälkeen lapsiperheiden tilanne Pohjoisja Itä-Suomessa oli huono. Tarvittiin pikaista
apua, mutta auttavaa järjestelmää ei ollut, kun
nes kirkko tuli hätiin. Ensimmäiset Yhteisvas
tuu-talkoot polkaistiin käyntiin vuonna 1950
kaikissa seurakunnissa. Suomalaisten lähim
mäisenrakkaus ylitti odotukset. Pohjois- ja ItäSuomen nälkäänäkeville lapsiperheille kerättiin
60 miljoonaa markkaa, tuplasti yli tavoitteen.
Vuonna 1963 apua laajennettiin ulkomaille.
Ensimmäinen avunsaaja oli Ambo-Kavangon
kirkko Namibiassa.
Nyt Yhteisvastuukeräyksellä on 35 000 va
paaehtoista talkoolaista. Listakeräys on saanut
rinnalleen uusia keräystapoja. Vuosittainen
keräystuotto on 2000-luvulla ollut noin viisi
miljoonaa euroa.
Yhteisvastuu on paljon muutakin kuin raha
keräys. Se tuo esille monesti näkymättömän
hädän eikä kavahda tarttua vaikeisiin aiheisiin.
Keräystuotosta jaetaan 60 prosenttia kansain
väliseen diakoniaan. Varat käytetään kehitysyh
teistyöhön ja katastrofiapuun Aasian, Afrikan
ja Latinalaisen Amerikan köyhimmissä maissa.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Vuosit
tain valittavalle kohteelle Suomessa jaetaan 20
prosenttia sekä hiippakuntien diakoniarahas
toille ja seurakunnan valitsemalle kohteelle
molemmille kymmenen prosenttia. Varat käy
tetään keräyksen vuosittaisen teeman mukai
seen avustustyöhön omalla paikkakunnalla.
Lähde: yhteisvastuu.fi

Vs. lähetyskasvatussihteeri Paula Niemitalo vieraili
Kambodžassa lokakuussa 2012 ja tapasi monia ystävällisiä ja sydämellisiä ihmisiä. Matkan aikana Niemitalo
pääsi tutustumaan muun muassa maaseudun kylien
elämään. Yhteisvastuukeräykseen voi osallistua monin
tavoin, vaikka ostamalla YV-nallen tai -paidan.

aikki valmiina
asemassa ovat vanhukset. Vanhempien muut
taessa työn perässä kaupunkeihin tai ulkomail
le lapset jäävät isovanhempien hoitoon. Min
käänlaista eläkejärjestelmää ei maassa tunneta,
joten töitä on pakko tehdä. Yli 60-vuotiaista
kambodzalaisista lähes 70 prosenttia työsken
telee edelleen.
– Keräysten tuotolla pyritään tukemaan ihmi
siä heidän omassa elinympäristössään erilais
ten rakennushankkeiden, projektien ja koulu
tuksen avulla.
Ihmisiä opetetaan varautumaan myös erilai
siin katastrofeihin, kuten ilmastonmuutoksen
myötä pahentuneeseen kuivuuteen ja hallitse
mattomiin tulviin, jotka ovat Niemitalon mu
kaan todellinen ongelma Kambodzassa.
Matkan jälkeen vs. lähetyskasvatussihteeri
Paula Niemitalo kiertää kouluissa ja seura
kunnan tilaisuuksissa kertomassa kokemuk
sistaan.

marraskuu 2012

Lapuan hiippakunnan Yhteisvastuu-startti jär
jestetään Toivakan seurakunnassa. Starttipäi
vä on tarkoitettu Yhteisvastuukeräyksen suun
nittelusta ja organisoinnista vastaaville vapaa
ehtoisille sekä seurakuntien omille työnteki
jöille.
Päivän aikana osallistujille kerrotaan seuraa
van vuoden Yhteisvastuukeräyksen kohteista ja

annetaan eväitä keräyksen suunnitteluun ja
toteutukseen.
Tikkakosken alueseurakunnan diakonissa
Marja-Liisa Jaakonaho on osallistunut Yhteis
vastuu-starttiin lähes vuosittain.
– Päivän aikana saan hyvän kokonaiskuvan
keräyskohteista sekä tietoa keräykseen liittyvis
tä materiaaleista ja virikeaineistoista.
Jaakonaho on toiminut yhteisvastuun paris
sa jo vuodesta 1995 lähtien. Vaikka keräys vie
joka vuosi paljon aikaa ja energiaa, ei Yhteis
vastuun merkitystä ole tarvinnut koskaan ky
seenalaistaa.
– Olin vuonna 2007 Kirkon Ulkomaan
avun matkalla Perussa. Matka avasi silmiäni
ja ymmärsin entistä paremmin, miten tärkeä
YV-keräys on. Kysymys ei ole mistä tahansa
keräyksestä, jolla hankitaan rahaa jonnekin,
vaan kaiken takana on oikeita ihmisiä, jotka
tarvitsevat apua.
– Perussa näin, miten keräysvaroilla pysty
tään vaikuttamaan muun muassa koulutuk
sen ja terveydenhuollon kehittämiseen, Jaa
konaho sanoo.
Starttipäivän antiin Jaakonaho on tyytyväi
nen. Uusia ideoita keräyksen toteutukseen on
mietitty porukalla.
– Välillä on hyvä miettiä uusia tapoja kerätä
rahaa, mutta oma etunsa on vanhoilla, perin
teisillä tavoillakin, Jaakonaho pohtii.
Tikkakoskella myyjäiset, ruokailu- ja ulkoilu
tempaukset sekä ovelta ovelle tapahtuva lista
keräys pitävät vielä pintansa.

helmikuu 2013

Kaikkien valmistelujen jälkeen Yhteisvastuu
keräys käynnistyy kynttilänpäivänä eli kolman
tena päivänä helmikuuta.
Säynätsalon alueseurakunnassa on sunnun
taina messu sekä kirkossa että Neulaskodilla.
Saarnasta vastaavat diakoniatyöntekijät. Kirk
kokahveilla jaetaan Yhteisvastuuinfoa ja kerro
taan keräyskohteista.
Säynätsalossa Yhteisvastuukeräykseen suh
taudutaan myönteisesti.
– Keräyksellä on pitkät perinteet ja sitä pide
tään luotettavana, diakoni Paula Kiviranta
vahvistaa.
Säynätsalon alueseurakunnassa panostetaan
lipaskeräykseen ja erilaisten tapahtumien jär
jestämiseen.
Kevään päätapahtumia ovat Neulassäpinät,
koko perheen perinteinen ulkoilutapahtuma
Neulaskodilla, ja vappuaattona pidettävät vap
pumyyjäiset.
Vuosi sitten ensimmäistä kertaa järjestetty
Ylivoimaa ja yhteisvastuuta -illanvietto toteute
taan uudestaan toukokuussa. Säynätsalon pap
pilaan kootaan jääkiekon MM-kisojen kisastu
dio, jossa voi porukalla jännittää, miten käy
ottelussa Suomi-Itävalta. Puffetista voi ostaa
pientä naposteltavaa ja illan aikana järjestetään
myös arpajaiset ja kerätään kolehti Yhteisvas
tuun hyväksi.

Tukea yksinäisille
vanhuksille
sirpa koivisto

Tänä vuonna yhteisvastuu tuo näkyviin kaik
kein vaikeimmassa asemassa olevat vanhukset.
– Suomessa noin 300 000 vanhusta kärsii
yksinäisyydestä. Karuimmillaan se johtaa sii
hen, että joka toinen päivä joku vanhus tekee
itsemurhan, Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen vahvistaa.
Yksinäisiä vanhuksia varten käynnistetään
etsivän vanhustyön hanke, jossa ammatti-ihmi
set sosiaalitoimesta, seurakunnan diakonia
työstä ja eri järjestöistä toimivat yhteistyössä
lähimmäisverkostojen kanssa. Tavoitteena on
herättää henkiin vanhaa naapurista ja lähim
mäisestä välittämisen kulttuuria.
– Ihmiset voivat kertoa ammatti-ihmisille, jos
he arvelevat jonkun kärsivän yksinäisyydestä.
Jos vaikka koulubussin kuljettaja huomaa, ettei
Virtasen Martan pihassa näy jalanjälkiä lumisa
teen jälkeen, hän voi vinkata, että joku kävisi
katsomassa, onko Martalla kaikki hyvin.
Tänä vuonna ulkomaankohteena on Kam
bodza. Kambodzassa vanhusten asema on hy
vin toisenlainen kuin Suomessa. Siellä ei ole
eläkejärjestelmää, ja vanhukset joutuvat ole
maan työelämässä niin pitkään kuin kykenevät.
Moni joutuu huolehtimaan myös lastenlapsis
taan, kun vanhemmat ovat töissä. Yhteisvas
tuuvaroin tuetaan erilaisia kyläyhteisöjen ke
hittämishankkeita ja parannetaan sitä kautta
myös vanhusten asemaa.

Uusia tapoja lahjoittaa
Perinteisen listakeräyksen rinnalle on tuotu uu
sia keräystapoja, kuten tekstiviesti- ja puhelin
lahjoitukset sekä facebookin haastekampanjat.
– Ovelta ovelle -listakeräys on yhä luovutta
maton osa yhteisvastuukeräystä. Ihmisten koh
taaminen on jo arvo sinänsä. Olemme myös
ohjeistaneet kerääjiä antamaan aikaa, jos oven
takana on yksinäinen vanhus. Pyydettäessä poi
ketaan vaikka kahville, Tapio Pajunen kertoo.
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Olen 37-v. laulusolisti
Petäjävedeltä. Etsin gospelbändiä JKL-Keuruu akselilta.
Keikat mielessä.
jaanasouru@gmail.com.

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

p. 0500 545 689, 014 645 234
Kauppakatu 2 D, 2. krs 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44

Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

PunaInen PIrttI Ky

Ostamme
kulta- ja
hopeatuotteesi

luotettavasti

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

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

joka arkipäivä.
Käteismaksu.

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm
€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550
Torikeskus, puh. (014) 618 958

Noutopalvelu
020 712 1580

Kir pputori t

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A i na ed u ll is ta o s t et t a va a !

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

Hippiäinen (Regulus regulus)

kuva: markus varevuo

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Veden tiikeri

Pintaa syvemmältä.
•
•
•

Luojan luotua kalat hänen luokseen
tuli lähetystö kaloja. Kaikki eivät ol
leet tyytyväisiä väritykseensä, joka oli
jotenkin vaisu.
Osa kaloista oli kuullut maalla
löntystävästä kissaeläimestä, jolla oli
upeat raidat. He pyysivät Luojan te
kemään heille samanlaisen, kuten
sitten tapahtuikin.
Vesien tiikeri, ahven (Perca fluvia
tilis) oli saanut syntynsä. Mikä ta
hansa kala ahven ei muutenkaan
ole, vaan Suomen kansallisfisu. Nii
den joukosta löytyy todellisia körmy

Radiologian erikoislääkäri Jussi-Pekka Usenius
Syöpätautien erikoislääkäri Taina Usenius
Magneettikuvaus, mammografia, ultraäänitutkimukset, lääkäreiden vastaanotot

Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä | Ajanvaraus p. 040 771 3222 | www.jklmagneetti.fi

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Eronnut eläkeikäisenä?
Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Elämällä on vielä
paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk sisältäen myös majoituksen ja
ruoan.
Kevään 2013 Erosta eheäksi® -kurssit
26.2.–2.3. Lehmirannan lomakeskus, Salo
13.–17.5. Santasport, Rovaniemi (hae 12.3. mennessä)
Tiedustelut
puh. (09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fi
Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseista leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai annika.toivoniemi@elakeliitto.fi
www.elakeliitto.fi

10

Henki & elämä

Ahven (Perca fluviatilis) kuva: jussi murtosaari

Villi ja vapaa
Luoja antoi ihmisille karjaa kasvatet
tavaksi. Pohjoisen metsissä vaeltanut
hirvi pyysi Luojalta, etteivät ihmiset
voisi kesyttää häntä, sillä hän nautti
villinä ja vapaana metsien kätköissä
vaeltamisesta.
Luoja suostui ehdotukseen, mutta
ratkaisu katkeroitti ihmiset. He ovat
metsästäneet hirveä aina niistä ajois
ta lähtien.
Hirvi (Alces alces) on pohjoisen
ankarien ja yksinäisten seutujen tulk
ki, sillä pitkine koipineen se kykenee

tulemaan toimeen paksussakin lumi
hangessa. Tällä hetkellä Suomen
metsissä vaeltaa jopa satatuhatta hir
veä.
Ihmiselle hirvi on komea riesa. Ko
mean eläimen näkeminen metsässä
on sykähdyttävä hetki, mutta autojen
eteen juokseva hirvi puolestaan alati
vaarallinen painajainen.
Moni autoilija lausuu hiljaisen ru
kouksen nähdessään hirven tien lai
dassa. Myös aikuisen elikon majes
teetillinen koko voi yllättää.

Hirvi (Alces alces). kuva: asko hämäläinen

KERTOMUKSIA
KEVÄTTALVEN
LUONNOSTA
Kevät lähestyy ja ulos pakkaspäivän aurinkoon ilmaantuu luonnon ihmeitä. Havaintoja eläimistä, nisäkkäistä, linnuista ja kaloista,
voi höystää vaikkapa seuraavilla tarinoilla. Nämä kertomukset on mukailtu Olli Seppälän kirjoittamista tuoreista legendoista, jotka
paljastavat paitsi jotain eläimistä, antavat niiden synnylle uusia ulottuvuuksia. Seppälä on toimittaja, kirjailija ja lintuharrastaja.
janne könönen

Pikkuinen höyhenpallo
Kun Luoja oli luonut kaikki maail
man linnut, huomasi hän laatik
koonsa jääneen kasan ylimääräisiä
höyheniä ja tropiikin eläimille tar
koitettua maalia. Hetken pohdittu
aan Luoja päätti luoda vielä yhden
linnun.
Näin syntyi hippiäinen, joka on ni
mensä mukaisesti pieni kooltaan.
Ylimääräisen keltaisen maalin Luoja
käytti vetäisemällä hippiäisen pää
laelle tunnistettavan ja kauniin kul
taisen viivan.
Hippiäinen (Regulus regulus) on
aina aiheuttanut ihmetystä ja ihastus
ta juuri kokonsa vuoksi. Se on Suo

men ja koko Euroopan pienin lintu,
painoltaan vain noin neljästä seitse
mään grammaa.
Lintu on myös ketterä ja mestari
pysymään piilossa, sillä ihminen kuu
lee sen äänen paljon useammin kuin
näkee itse linnun. Osa hippiäisistä
pakenee pohjolan talven paukkupak
kasia, mutta osa uhmaa säätä talveh
timalla Suomessa.
Karskimpikin mies herkistyy, kun
kevättalven metsästä ilmestyy tämä
ihmeen pieni ja kaunis lintu.
Miten tuollainen höyhenpallo oi
kein voi selvitä talven pakkasista hen
gissä?!

Karannut ystävä
Joukko ensimmäisiä ihmisiä tallus
teli maan päällä ja mietti, mistä
eläimestä tulisi heidän kaverinsa.
Nähdessään ketun joukkio ryntäsi
oitis perään. Mutta kettu olikin no
pea ja ovela, eivätkä ihmiset saa
neet sitä millään kiinni. Lopulta
yksi ihmisistä sai otteen ketun hän
nästä, mutta siitäkin kettu livahti
karkuun. Ketun hännänpäähän jäi
kuitenkin muistoksi valkoinen jäl
ki siitä, että koirasta, ei ketusta, tu
li ihmisen paras ystävä ja kaveri.
Kevättalven hangillä ketun (Vul
pes vulpes) jälkiä voi nähdä kaupun
kien alueillakin, sen verran kesyksi

eläin on muinaisesta karkaamises
taan huolimatta ihmiselle käynyt.
Hyvinä ravintovuosina ketulla voi
olla jopa kymmenen poikasta, joten
sukupuuttoon laji ei ole kuolemassa.
Kettu onkin hyvin sopeutuvai
nen ja kaikkiruokainen eläin. Se
syö niin pikkujyrsijöitä ja jäniksiä,
kuin marjoja, lintujen munia ja
hyönteisiäkin.
Kansanperinteelle kettu on ove
luutensa ja viekkautensa ansiosta
ollut ehtymätön tarinoiden lähde.
”Ketun häntä kainalossa” kävelevät
ihmiset aiheuttavat toisilleen jatku
vasti ongelmia.

niskoja, sillä vanhimmat ahvenet
saattavat elää kaksikymmentävuo
tiaiksi asti.
Näin kevättalvella hienoja tiike
rinraitoja voi ihailla parhaiten pilk
kiavantojen lähettyvillä. Savossa kala
on brändätty tärkeäksi osaksi maa
kuntaherkkua ahvenkukon muo
dossa.
Kaiken lisäksi kala itsekin osaa
muotoutua tarpeen mukaan, sillä
vesistöstä riippuen sen väritys vaihte
lee harmaanvihreästä vaaleanorans
siin.

Sinitiainen (Parus caeruleus). kuva: jari niskanen

Taivaan sinestä
Talvella tavallisimpia tarkkailtavia
ihmiselle ovat linnut, jotka ovat saa
puneet aterioimaan lintulaudalle.
Eräs näkyvimpiä siivekkäitä on sini
tiainen (Parus caeruleus). Yllätys on
se, ettei sinitiainen ole kovin vanha
lintu maassamme, sillä ensimmäinen
havainto siitä tehtiin vain noin 150
vuotta sitten.
Sinitiainen on eloisa vesseli, joka
saa luonnossaliikkujan aina hyvälle
tuulelle.
Kerrotaan, että pieni keltainen lin

tu pujahti taivaan ikkunasta sisään ja
häiritsi iloisella vilskeellään enkelei
tä, jotka olivat pitämässä kirjaa Luo
jan luomistöistä.
Enkelit hätistelivät lintua ulos,
mutta silloin kaatui mustepullo sen
päälle. Lintu lensi turvaan Luojan
luo, joka lohdutti lintua ja sanoi:
”Älä pelkää, pyyhitään mustetta pois
ja annetaan sinulle uusi väri”.
Siitä lähtien sinitiainen on ollut
väriltään sininen, musta, valkoinen
ja keltainen.

Ketun (Vulpes vulpes) jälkiä hangella. kuva: jari niskanen
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Tapahtumat
31.1.-14.2.

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Su 3.2. klo 18 Messu, Kynttilänpäivä, Kristus, Jumalan kirkkau-

den säteily, kaksikielinen (suomi-englanti) jumalanpalvelus,
Palola, Liukkonen, Hassinen,
Ruamjai-kuoro.
Ke 6.2. klo 19 Yhteisvastuukonsertti Nuoria Helmiä vahvoilla siivillä. Ilmavoimien soittokunta ja All Stars Winds, kapellimestari Tomi Väisänen.
Sinfonista puhallinmusiikkia ja
solisteja. Ohjelma 10 e.
Su 10.2. klo 18 Tuomasmessu,
laskiaissunnuntai, Jumalan rakkauden uhritie, Liukkonen, Tikkanen, Björninen.

Naisten päivät Huhtasuolla,
miehet koolla Halssilassa
Naisten päivän teema on Uusi
mahdollisuus. Siitä puhuu
Kansan Raamattuseuran toi
minnanjohtaja Ulla Saunaluoma. Karjalan tyttö –sarjasta
tunnettu Eila Payne kertoo,
kuinka hän pääsi uuteen al
kuun Jumalan avulla. Paynen
elämään on mahtunut lähetys
työtä Afrikassa, yrittäjäpuoli
son konkurssi ja avioeron
tuomia pettymyksiä.
– Hengellinen uudistumi
nen ja sisäinen eheytyminen
pyörähti käyntiin, kun käsitys
omasta täydellisyydestä ro
muttui, Eila Payne kertoo.
Sielunhoitotyö seurakun
nassa on Paynen sydäntä lähel
lä. Usein hän törmää siihen,
miten ihmiset rypevät haavoit
tumisten ja loukkaantumisten
suossa eivätkä lähde proses
siin parantuakseen niistä.
Sosionomi Sini Mantere
puhuu tanssista rukouksena.
Iltapäivässä puhuvat lisäksi
ympäristöjohtaja Mia Suominen, lastenohjaaja Laura Ylistö ja diplomi-insinööri UllaMaija Kovanen. Musiikista
vastaavat kanttori Maria Salmela ja Huhtasuon gospel

kuoro Ihanaiset.
Esillä on myös avoin taide
näyttely, jossa on naisten maa
laamia tuokiokuvia.
Sunnuntai messussa saar
naa Ulla Saunaluoma. Messun
jälkeen on kahvit ja ohjelma
tuokio, jossa puhuvat edus
kunnan lääkäri Anita Pienimäki, Ulla Saunaluoma ja
pastori Annemari Siistonen.
Naisten päivät järjestetään
15. kertaa.

Miehet
armon lähteellä
Lauantaina miesten päivässä
teemana on Miehet armon läh
teellä. Päivän aikana pohdi
taan, miten kuningas Daavidin elämä voi rohkaista miestä
hyväksymään itsensä niin on
nistumisten kuin epäonnistu
misten hetkenä.Raamattuope
tuksesta vastaa evankelista Olli
Seppänen, päivän avaa pastori
Osmo Väätäinen ja tapahtu
man juontaa Kari Valkonen.
Naisten päivät Huhtasuon kirkossa, 9–10.2. ja Miesten päivät
9.2. Halssilan kirkossa.

Nuorten aikuisten
ryhmä starttaa Keltinmäessä
Yksinäisyyden tunne? Työtön?
Vailla opiskelupaikkaa? Ma
sentunut? Täyttääkö elämäsi
vain tietokonemaailma? Val
votko yöt ja nukutko päivät?
Oletko ilman ystävää?
Tule Keltinmäen Nuorten
aikuisten ryhmään. Tuetaan
toisiamme, etsitään elämän
iloa ja elämisen halua, yrite
tään löytää keinot sinun unel
miesi saavuttamiseksi. Tutus
tutaan seurakunnan toimin
taan. Tehdään ja opitaan yh
dessä!
Ryhmät kokoontuvat pää

sääntöisesti Keltinmäen kir
kolla maanantaisin klo 18–
20.30 seuraavasti: 4.3., 11.3.,
18.3., 25.3., 1.4. (huom. tuol
loin kokoontuminen klo 18–
21), 8.4., 15.4., 22.4. ja 29.4.
4.3. tutustumme toisiimme
ja mietimme yhdessä päivien
aiheita. 29.4. lähdemme yh
dessä keilaamaan. Tilaisuus on
tarkoitettu 20–30 -vuotiaille.
Ilmoittautuminen: www.jy
vaskylanseurakunta.fi/ilmoit
taudu 22.1.-17.2. Lisätietoja:
heidi.kallio@evl.fi p. 050
549 7032ja seppo.tauren@evl.

Sämpylöitä ja kahveja,
yhteisvastuullisesti
Keltinmäessä Yhteisvastuuke
räys alkaa keittolounaalla ja
sämpylöillä sunnuntaina 3.2.
Jumalanpalvelus alkaa klo 10.
Ruokailu 4/2 euroa. Myynnis
sä on Yhteisvastuutuotteita.
Voit hakea keräyslistan tai lip
paan. Tiedustelut: Ainoleena
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Erkamaa, p. 050 549 7026.
Kortepohjan seurakunta
kodilla messu alkaa klo 16.
Kirkkokahvien vapaaehtoi
nen maksu Yhteisvastuulle.
Voit hakea keräyslistan tai
-lippaan. Tiedustelut: Leena
Häyrinen, p. 050 549 7008.
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Risti otsaan
tuhkamessussa

Laskiaistapahtumassa kasvomaalausta, pullaa ja kirpparipöytä

Tuhkakeskiviikon messu on
13.2. klo 19 Keltinmäen
kirkossa. Messussa ovat
alueseurakunnan työntekijät ja Lähde!-kuoro.
Tuhkakeskiviikko aloittaa
paastonajan.

Laskiaistapahtuma on 10.2.
klo 14 alkaen Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa.
Tapahtumassa voi syödä ja
shoppailla. Hernekeitto ja
kasvissosekeitto maksaa 2
euroa annos, samoin kahvi ja

Huhtasuon

KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät srk:n nettisivuilta,
tied. p. 050 549 7017.

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 3.2. klo 10, Tervonen,
Mertanen, Vepsäläinen, MMVkuoro. Pyhäkoulu. Yhteisvastuukeräyksen avaus. Kirkkokahvit.
Naisten päivät la 9.2.-su 10.2.
La alkaen klo 13.
Messu su 10.2. klo 10, Ulla
Saunaluoma, Siistonen, Tinja
Halunen, Salmela, Gsus. Kahvit
ja naisten päivien ohjelmatuokio.
Virsi-ilta ke 13.2. klo 18.30,
Mertanen.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3-6v. lapsille, kysy
vapaita paikkoja p. 050 408 8815.
Aikuisten käsityökerho ti klo
18.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Erkka-ilta erityistä tukea tarvitsevien lasten äideille to 14.2. klo
17.30. Ilm. 050 323 5355.

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Messu su 3.2. klo 10, Pitkänen,
Väätäinen, Lintunen, Seurakuntakuoro, pyhäkoulu, kahvit. Riitta Haaparanta-Kocabiykin tehtävään siunaaminen. Yhteisvastuukeräyksen aloitus, listoja ja
infoa messun jälkeen. Tied. Ainoleena Erkamaa. Katso erillisilmoitus.
Aamurukous ti 5.2. klo 8-8.30.
Löytöretkiä Raamattuun ke
6.2. klo 18. Luukkaan seurassa,
Pitkänen. Iltatee.
Hiljainen aamurukous to 7.2.
klo 8-8.30.
Messu su 10.2. klo 10, N. Kari,
Salminen, Lintunen, pyhäkoulu,
kirkkokahvit.
Aamurukous ti 12.2. klo 8-8.30.
Tuhkakeskiviikon messu ke
13.2. klo 19, tehtävissä alueseurakunnan työntekijät, Lähde!kuoro.
Hiljainen aamurukous to 14.2.
klo 8-8.30.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 13-16, Tervonen
050 340 989.
Ekavauvaryhmä to klo 13-15,
Tervonen 050 340 9891.
Perheolkkari ke klo 9-11, Haaparanta-Kocabiyik 050 372
5573.
Muskarit tiistaisin, JärvinenVauhkonen 050 571 5155.
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto
050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi N.
Kari 050 549 7052.

RYHMÄTOIMINTAA:
Usko todeksi arjessa, miesten
keskustelupiiri ma 4.2. klo 18,
parill.viikko. Tied. 044 295 1457.
Eläkeläisten kerho to 7.2. klo
14, asumisneuvoja Kaija-Leena
Palonen.
Pietarin kilta ti 12.2. klo 18.
Eläkkeelle jäämistarinoita, Repo.
MMV-kuoro to klo 17.30–
19.30. Uusia laulajia otetaan
näin vuoden alussa.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma-ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7005.

Tule yhteisvastuukerääjäksi
helmi-huhtikuun ajalle!
Kerääjäksi voit ilmoittautua
oman alueesi diakoniatyöntekijälle. Keräys alkaa 3.2.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 3.2.klo 12, teol.kand.
Tinja Halunen, Jukka Erkkilä,
Väätäinen, Mertanen, Halonen.
Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Pyhäkoulu.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke 6.2. klo 18.30. Hyväksytty – kahden maan kansalaiseksi, Lauri Vartiainen, Pekkarinen, Väätäinen. Musiikissa
Salmela ja Gsus.
Miesten päivä la 9.2.klo 13. Olli Seppänen, Kari Valkonen, Väätäinen.
Messu su 10.2. klo 12, Jukka
Erkkilä, Väätäinen, Salmela,
Gsus.
Leipäsunnuntai su 10.2. klo 16.
Seurakunnan syntymäpäivä, Arto Hukari. Ehtoollinen.

LAPSET JA PERHEET:
Pikkukirkko to 14.2. klo 9.30,
Väätäinen, Mertanen, Kettunen.

040 825 1612.
Kokkikerho ma klo 17, täynnä.
Kokkikerho ti klo 17, täynnä.
NUORET:
A. Koivurova 050 549 7010,
Taurén, 050 549 7030.
Perusisoiskoulutus Keltinmäki ke klo 17 (ei 27.2., 13.2.,
13.3., 27.3.).
Jatkoisoiskoulutus to klo 17
(14.2., 14.3., 11.4.).
Nuortenilta Keltinmäki ke klo
18.30 (ei 13.2., 27.2, 13.3.,
27.3.).
Liity ryhmään Facebookissa:
Keltinmäen alueseurakunnan
nuorisotyö.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12,
ohjaajana Maija Tikko.
Olohuone ke klo 13-15. Huom!
Muuttunut aika! 6.2. mukana
Sulo Kankaanpää ja 13.2. Erkki
Helle, aiheena 1. Tess. kirje. Välipalaa tarjolla, vapaaehtoinen
maksu. Tied. 050 549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. 050 549
7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30.
Tied. 050 521 5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ma klo 9-11
ja to 12-14, muulloin erillisen
sop. mukaan, p. 050 549 7032,
heidi.kallio@evl.fi. Huom! 11.2.
ei päivystystä.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ti 12.2. klo 12. Tutustuminen Aseman Pysäkille, os.
Hannikaisenkatu 27-29, Jukka
Rantanen. Tied. Heidi Kallio.

Tule Torstaiteatteria tekemään
ovien työpaja, jolloin toimin
taan voi tutustua ilman sitou
tumista jatkoon.
Lisätietoja: www.torstaiteat
teri.fi

Pikkukirkko lapsille ja aikuisille.
Päiväkerhot 3-6v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 441 4215.
Ensivauvaryhmä ma klo 13.
Hukkaperän Pyhis Hukkaperä 6
D kerhotilassa ti 12.2. klo 18–19.
3v. lapsista koululaisiin.
Perhekerho ke klo 9.30.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät srk:n nettisivuilta,
tied. p. 050 549 7021.
MUSIIKKI:
Senioreiden lauluryhmä
ke klo 12–13.
Gospelkuoro Ihanaiset
ke klo 17.30–19.
Gsus ti klo 17–19. Uusia laulajia
otetaan mukaan!
Tied. p. 050 380 0608.
RYHMÄTOIMINTAA:
Torstaitapaaminen to klo 13,
parittomat viikot.
Raamattupiiri to klo 18, parilliset viikot.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma–ke
klo 9-10.30, muulloin p. 050 549
7024.

10-12 (paritt. viikot).
Lähetys/Raamattupiiri ke 6.2.
klo 13 (parill. viikot), Erkki Helle.
Tiistaitapaaminen joka toinen ti
klo 13-14.30 (paritt. viikot).
Torstaikahvila klo 12-13.30. Kahvia, mehua, leipää. Avoin kaikille.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 1.2. klo 12-14.
Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan. Tied. p. 040 709 4062.
Messu su 3.2. klo 16, Pitkänen,
Lintunen, pyhäkoulu, Häyrinen,
Lekander, kahvit. Yhteisvastuukeräyksen aloitus, listoja ja infoa
messun jälkeen. Tied. Leena
Häyrinen. Katso erillisilmoitus.
Laskiaistapahtuma su 10.2. klo
14-16. Katso erillisilmoitus.
Mukulamessu su 10.2. klo 16,
Ridanpää, Lintunen, musiikkiryhmä.
Pappi paikalla to 21.2. klo 12-14.

LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16,
Lindberg 050 408 8852, Klar
050 412 1514.
Ekavauvaryhmä ke klo 9-11,
Lindberg 050 408 8852.
Perheolkkari ma klo 9-11, Lindberg 050 408 8852, Klar
050 412 1514.
Muskarit tiistaisin, JärvinenVauhkonen 050 571 5155.
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto
050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi N.
Kari 050 549 7052.
KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Kuusela
050 549 7002.
Kokkikerho ma klo 17-18.30,
täynnä.
NUORET:
A. Koivurova 050 549 7010,
Taurén, 050 549 7030.
Avoimet ovet la 16.2. klo 18.
RYHMÄTOIMINTA:
Avoin naisten raamattupiiri su
klo 17.15-19 (parilliset viikot).
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo

KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo
12-17, Haaparanta-Kocabiyik

Torstaiteatterin seuraava näy
telmäprojekti Laupias samarialainen alkaa to 7.2. klo 17.30
Veturitalleilla. Ensimmäinen
harjoituskerta on avoimien

laskiaispulla. Kasvomaalauksen saa 50 sentillä.
Kirpparipöytiä voi varata
viidellä eurolla, Ainoleena
Erkamaa, p. 050 549 7026.
Tavaroita voi tuoda klo 13.
Pöydät puretaan klo 15.30.

MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. H. Nieminen 050 549 7049.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muulloin erillisen sop. mukaan,
050 549 7008, leena.hayrinen@
evl.fi. Diakoniapäivystys myös su
3.2. klo 14-15.30.

Kypärämäki- Köhniö
LAPSET JA PERHEET:
Toimitilat Työväenyhdistyksen
tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Tied. Lindberg 050 408 8852,
Klar 050 412 1514.
Päiväkerhot ti klo 9-11, ti ja to
klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.
KOULUIKÄISET:
Kokkikerho ti klo 17, Kuusela
050 549 7002.
NUORET:
A. Koivurova 050 549 7010,
Taurén 050 549 7030.
RYHMÄTOIMINTAA:
Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti klo 11-12. Aihe lapset
5.2. Runeberg, 12.2. Laskiainen
ja paastonaika. Lounas klo 1213 (aik. 3,5 e, alle kouluik. lapset
1 e). Tied. 050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys Kortepohjan srk-keskuksessa ma klo
12-14, muulloin sop. mukaan,
050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi. Voit asioida myös
Keltinmäen ja Kortepohjan päivystyspäivinä.

Aikuisrippikoulu alkaa
Aikuisrippikoulu alkaa Kel
tinmäen kirkolla keskiviikko
na 27.2. klo 18. Muut ko
koontumiskerrat ovat 6.3.,
13.3., 27.3., 24.4. ja 8.5. Voit

suorittaa rippikoulun tai ker
rata kristinuskon sisältöä. Tie
dustelut ja ilmoittautumiset
24.2. mennessä matti.vaatai
nen@evl.fi p. 050 590 0296.

Olohuone avaa ovensa
Aseman Pysäkillä Ystävänpäivänä

Kaupunginkirkon Onnenpyörää
arkiretriitti
Yhteisvastuulle

Perheiden
talvitapahtuma

Lattarimessu
Kuokkalassa

Keskustan alueseurakunnan
diakoniatyön Olohuonetoiminta alkaa Ystävänpäivänä
eli torstaina 14.2. klo 9-11
Aseman Pysäkillä
Hannikaisenkatu 27-29.
Olohuoneen ovet ovat auki

aina torstaisin parittomilla
viikoilla. Olohuone on avoin
kohtaamispaikka eriikäisille ihmisille. Kahvi- ja
teetarjoilu. Tied. diakonissa
Lea Pietiläinen
p. 050 549 7027.

Haluatko hiljentyä arjen keskellä? Arkiretriittiin sisältyy
hiljaista mietiskelyä Raamatun tekstin äärellä ja yhteinen
rukoushetki. Seuraavat arkiretriitit ovat 13.2., 13.3., 10.4.
ja 8.5. klo 18.

Messu ja keräyksen aloitus
Kaupunginkirkossa 3.2. klo
10. Kirkkokahvit Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu
12. Onnenpyörä yhteisvastuun hyväksi. Yhteisvastuuinfoa ja listojen jakoa.

Perhemessu Lohikosken
kirkossa 17.2. klo 10. Messun
jälkeen perheiden talvitapahtuma. Hernekeittoa, kahvia,
mehua ja pullaa. Yhteisvastuuinfo ja yv-tuotteiden
myyntiä.

Latinalaisen Amerikan hengellistä musiikkia sisältävä
messu aloittaa paaston Kuokkalan kirkossa sunnuntaina
10.2. klo 11. Mukana Kuokkalan musiikkiryhmät. Pyhäkoulu. Keittolounas 4/2 e.

Viikkomessu to 14.2. klo 13.
Nuorten messu to 14.2. klo 19.
		
Keskusseurakuntatalo,
Yliopistonkatu 12
KohtaamisPaikka su 3.2. klo 17.
Mika Kilkki. Lastenohjelmat:
Koppis 2-5v, KooPee 6-9v, K10.

Muskarit:
Vauvat ti klo 15.30-16.00.
Kehitysvammaisten
lasten
muskari Kultahiput ti klo 16.1517. Tied. p. 050 340 9893.
Ke 15.15. -15.45. 1v. (Tiina
Järvinen-Vauhkonen).
Ke 15.45.-16.30.   2-3 v. (Tiina
Järvinen-Vauhkonen)
To 15.00.-15.45.    Huiluryhmä
(Terhi Hassinen)
Tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen
p. 050 571 5155 tai Terhi Hassinen p. 050 340 9893.

KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti Pappilan Rippik.salissa klo 19. Tied.
Risto Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18
Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka
Björninen p. 0400 746 372.

Pappila, Vapaudenk. 26. Tied.
Riitta Puukari p. 050 493 3459
ja Anna-Maija Kuulasmaa p. 045
267 4614.

tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi
Kaakaopyhäkoulu ke 6.2 klo 17.
Muskarit:
To 9.30.-10.15. 2-3v.  
To 10.15.-10.45. 1v.
Tied. p. 050 571 5155.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.

Lohikosken
seurakuntakeskus

KOULUIKÄISET:
Puuhakerho ma klo 17-18
Toimintakerho ti klo 17-18.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Avoinna ke – pe klo 11-14.
Messu su 3.2. klo 10, Wuolio,
Pirtala, Valtasaari, Hyvät Jyvät.
Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Kahvit Keskusseurakuntatalolla.
Virsi- ja lauluhetki ke 6.2. klo 12.
Viikkomessu to 7.2. klo 13.
Nuorten messu to 7.2. klo 19.
Messu su 10.2. klo 10, Yrjö Sariola, saarna, Wuolio, NiilesHautanen, Laasonen, Katulähetyksen lauluryhmä.
Virsi- ja lauluhetki ke 13.2. klo 12.
Hiljainen hetki Jumalan kanssa
-arkiretriitti ke 13.2. klo 18.
Tuhkakeskiviikon messu, paastonajan alkaessa ke 13.2. klo
19. Pirtala, Valtasaari.

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

Korpilahden palvelupiste (Kirkonmäentie 1) on avoinna 1.2.
alkaen tiistaisin klo 9-15, p. 050557 9012. Muina aikoina virkatodistukset ja toimitusten sopiminen p. 014 636 611, hautausasiat p. 040 162 3982.
Su 3.2. Messu srk-talolla klo 10,
Koivisto, Laakso-Viholainen, kirk
kokuoro. Yhteisvastuukeräyksen
aloitus, kahvit.
Su 10.2. Messu srk-talolla klo
10, saarna Jaakko Ripatti, Haapakangas, Tiusanen. Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä. Kahvit
ja seurat messun jälkeen.

Pappila, Vapaudenkatu 26
Franciscus-ilta ti 5.2. klo 17. Rukoushetki, keskustelua. Tied. p.
050 375 4504, laatinen.liisa@
gmail.com.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Yliopistonkadun kerhotila (Yliopistonkatu 28 B, sisäpihalla)
Perhekahvila ma klo 13-15 ja
perhekerho to klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi.
Retkiperhekerho Ke 20.2. klo
17.30. Pilkkiretki Köhniönjärvelle. Tied. p. 050 340 9895.
Lutakon perhekerho pe klo
9.30-11.30. Tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä su 10.2 klo 16.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.

KOULUIKÄISET:
Puuhakerho ti klo: 17-18.30.
1-6 lk. tytöille ja pojille, Keskusseurakuntatalo 2. krs.
Bofferikerho ke klo 17-18.30.
1-6 lk. tytöille ja pojille, Keskusseurakuntatalo liikuntasali.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.

MUITA TILAISUUKSIA:
Su 3.2. Pohjoisten kylien kinkerit
Ylä-Muuratjärven kylätalo klo 14.
Ma 4.2. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.; Raamattuluentoilta srk-talolla klo 18, Kari
Valkonen.
To 7.2. Miesten ilta srk-talolla
klo 18, Tapio Jokisen DVD-esitys
Raamatun paikoilta.
Su 10.2. Läntisten kylien kinkerit
Sirkku ja Tuomo Mennala, klo 14.
Ti 12.2. Kirkonkylän seurakuntapiiri Korpikeitaalla klo 12.
Ke 13.2. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.
To 14.2. Alueneuvoston ja
työntekijöiden iltakoulu Mutasella klo 18.

nen; 12.2. Kirkonkylän srk-piiri,
Antti Koivisto.

DIAKONIA:
Su 3.2. Yhteisvastuuinfo ja kahvit srk-talolla messun jälkeen.
Ti 5.2. NOJA-ryhmä srk-talolla
klo 18.
To 7.2. Diakoniatalkoot srk-talolla klo 12.
Ti 12.2. Lyhtymäki Kultaniityn
päiväkodin pihamaalla yhteisvastuun hyväksi klo 18. Väentupa Korpikeitaalla tiistaisin klo
11-14: 5.2. Ulla Honkkila-Teitti-

VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappila.
Mallan kammari to klo 14 Pappila, (parill. viikot).
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke
klo 14, paritt. viikot.

NUORILLE:
Ke 6.2. Nuorten aikuisten raamattu- ja keskustelupiiri Pesässä klo 19.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitus paritt.
viikon torstaisin srk-talolla klo 18.
Kouluikäisten musiikki- ja toimintakerho paritt. viikon keskiviikkoisin srk-talolla klo 15.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat, p. 050 5579006
tai 050 9118294.
Vs. lapsityönohjaaja p. 050
5579013.
Muskareihin kaivataan lisää lapsia! Tied. 050-571515
Perhekerho Ylä-Muuratjärven
kylätalolla
(Petäjävedentie
2178) keskiviikkoisin klo 9-11.
Perhekerho srk-talolla (Kirkonmäentie 1) to klo 9.30-11.30.
Ti 12.2. Lyhtymäki Kultaniityn
päiväkodin pihamaalla klo 18.
Mäenlaskua, kisailua, buffetti.
Tuotto yhteisvastuukeräykselle.

Minun tarinani erosta -ryhmä
aloittaa helmikuussa
Perheasiain neuvottelukeskus
järjestää Minun tarinani eros
ta -vertaisryhmän. Ryhmän
ohjaajina toimivat perheneu
vojat Pasi Lampinen ja Sirpa
Salo.
Ryhmään otetaan enintään
seitsemän osallistujaa. Ko
koontumiskertoja on kahdek
san.
Aloituspäivä on keskiviikko

6.2. klo 17. Sen jälkeen ko
koontumiset ovat tiistaisin klo
17–19. Paikka on Kilpisenka
tu 4, II kerros, Perheasiain
neuvottelukeskus.
Ryhmän jäsenet sitoutuvat
olemaan mukana koko ryh
män ajan. Kokoontumisten
alettua ryhmään ei myöskään
oteta uusia jäseniä.
Tapaamisissa puhutaan

henkilökohtaisista asioista,
joten osallistuminen edellyt
tää ehdotonta luottamukselli
suutta.
Ilmoittautuminen ke 30.1.
mennessä Perheasiain neuvot
telukeskukseen arkisin klo
12–14.30, p. 014 334 7800 tai
sähköpostilla pank-jkl@evl.fi
Ryhmään ilmoittautuneet
haastatellaan.

Perinnesoittimet soivat
Tikkakosken kansanlaulumessussa
Kansanlaulukirkossa soivat
tuttujen kansanlaulujen säve
let, jotka sanoittaja-kirjoittaja
Anna-Mari Kaskinen sanoitti
uudelleen kirkolliseen käyt
töön. Kuokkalan kirkon kant
tori Sirpa Lampisella oli näp

pinsä pelissä uutuuden kehit
telyssä.
Vaajakoskelainen Majakkakuoro äänitti Kansanlaulukir
kon laulut viime kesänä. Laulu kuuluu kirkkotieltä -levyllä
kuoron ja solistien taustalla

soivat perinnesoittimet jouhi
kosta viuluun ja munnihar
pusta urkuharmoniin, matka
laukkuakaan unohtamatta.
Majakkaa saa kuulla laskiai
sena 10.2. klo 10 Tikkakosken
kirkon messussa.

DIAKONIA
Päivystykset ma, ke, ja to klo
9-11 Keskusseurakuntatalolla,
Yliopistonk. 12. Lea Pietiläinen p.
050 549 7027, Katja Nuuhkarinen p. 050 340 0665 tai Sari
Solismaa p. 050 549 7006.
Diakonian ja lähetyksen avoin
aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 10. Keljonkatu 26, Keljon
päiväkeskus, A-talon alakerta.
Tied. p. 050 340 0665.
Olohuone Aseman Pysäkillä,
Hannikaisenkatu 27-29, to klo
9-11 (paritt. viikot). alk. 14.2.

katajatie 1 p. 050 549 7039
Messu su 3.2. klo 12, Konsti,
Laasonen.
Messu su 10.2. klo 12, Watia,
Laasonen.
Perhemessu su 17.2. klo 10.
Messun jälkeen perheiden talvitapahtuma Yhteisvastuun merkeissä.

LÄHETYS:
Hanna-rukouspiiri ma 4.2. 18,

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30,

NUORET:

Keskusseurakuntatalolla
II kerros:
Jättipandat joka toinen to klo
17.
Nuorten ilta ke klo 19-21.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Messu su 3.2. klo 11, Mustonen,
Reukauf, Väisänen, Heikkilä,
Pohjanlammen koulun orkesteri
ja kuoro, Jubilate Deo, Virsimiehet, pyhäkoulu. Kuokkalan kirkko 3 vuotta. Kahvit. Yhteisvastuukeräys alkaa, messun jälkeen
infoa ja keräyslistoja.
Hiljaisuuden ilta ke 6.2. Klo 18
arkiretriitti; klo 19.30 rukoushetki.
Aamurukous to 7.2. klo 8.15.
Sanan ja rukouksen opetusilta
Hesekielin kirjasta to 7.2. klo
18.30, Kari Valkonen, musiikki
Saara Mörsky (kahvi klo 18).
Lattarimessu su 10.2. klo 11,
Bucht, Korhonen, saarna Pekka
Laihia, Väisänen, Grönholm,
vaskiryhmä, rumpuryhmä Del
Monte, Kehittyvät laulajat, Tapio
Asikainen, Jarmo Hovi, Eveliina
Aijasaho. Pyhäkoulu. Keittolounas 4/2 e.
Konsertti: Helmikuun kuulaat
sävelet su 10.2. klo 19 KatiMarjut Rautalin, sopraano, Sirpa
Berg, oboe, Kalle Kangas, sello,
Nina Loimusalo, piano. Ohj. 5 e.
Tuhkakeskiviikon messu 13.2.
klo 19, Reukauf, Väisänen, Kan-

Kysy lisää! juha.koivurova@evl.
fi, p. 050 549 7004, teresa.muhonen@evl.fi, p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.
fi, p. 050 400 0013.
taattikuoro.
Sanan ja rukouksen ilta to 14.2.
klo 18.30, Tapani Suonto, musiikki Sari ja Leo Louhivaara.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot: tied. p. 050 443
3572.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–
11.30 kirkolla.
Isovanhemman kaa -iltapäivä
ti klo 14–16 kirkolla.
Iskän kaa -ilta ke klo 17.45–
19.45 parittomat viikot), kirkolla.
Perhekahvila to klo 14.30-16
parilliset viikot Ristonmaan päiväkodissa.
Vauvaperhepesä
pe
klo
9.30–11kirkolla.
Lapsiparkki pe klo 8.30–12 Polttolinja 29, maksu 2 e (sis. välipalan). Ilm. edell. keskiviikkoon
mennessä puh. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut: p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Retki Tampereelle (1-6-luokkalaisille) ma 25.2. Vierailemme mm. Funpark-sisähuvipuistossa. Hinta 30 e, sis. matkat,
annekkeen, ruoan ja eväät. Ilm
11.2. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi / Ilmoittaudu.
Lisätiedot p. 050 436 8619.
MoniTori 3-6-luokkalaisille ti ja
to klo 13.30-16, Polttolinja 37.
Kerhot: ks. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Kevään kerhot jatkuvat samoilla ryhmillä kuin syyskaudella. Tied. p. 050 436 8619.
NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.30 ja

Mikko Vaismaa
Kuokkalan vauvakutsuilla
Onko vauva talossa vaiko vas
ta tulossa? Kuokkalan kir
kossa on vauvakirkko
ja
vauvakutsut
vauvaa odottavil
le sekä perheille,
joiden vauva on
kastettu vuon
na 2012.
Kutsut tarjoi

RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten raamattupiiri kirkolla
ma klo 18. Tied. Pentti Ahonen
p. 044 314 0848.
Avoin solu kirkolla ti klo 16. Tied.
Hely Järvinen p. 050 359 5611.
DIAKONIA ja LÄHETYS
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11, diakoni Auni Pelkonen p.
050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti 13-14.30
(parittomat viikot).
Lähetyksen leivontatalkoot ti
5.2. klo 9.
Olohuone ma klo 9-11.
Nuortenilta ke klo 19, Polttolinja 37.
RYHMÄTOIMINTAA:
Kuokkamiehet ti klo 18 (parill.
viikot) kirkon alakerrassa, tied. p.
040 559 2669.
Lähetyksen olohuone ke klo
13–14.30 (paritt. viikot), kirkon
alakerta.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke
klo 13–14.30 (parilliset viikot),
kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13–14.30 (parilliset viikot), kirkkotori.
Naisten Suomi-kerho ti klo 10,
Polttolinja 37. Avoin kaikille
naisille, suomenkielen aktivointia.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Kts. nettisivuilta tarkemmin!
Gospelryhmä Lentoon to klo
18.
Kantaattikuoro ke klo 18.15.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla.
Virsimiehet ja Rumpuryhmä:
tied. p. 050 549 7019.
Jubilate Deo, liturgisen tanssin
ryhmä tied. p. 050 300 2208.
Käsikelloryhmät: tied.
p. 040 848 2885.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma-ti klo 9-11,
muuna aikana sopimuksen mukaan, puh. 050 549 7034 Päivi
Heikkilä, 050 549 7007 Marjo
Ronkainen.

TEKSTARITUPU
TUKITEKSTARI KOULULAISILLE

vastaa tyttöjen
ja poikien kysymyksiin.
Voit tekstata milloin
luineen on sunnuntaina 17.2.
vain normaalin
klo 16 Kuokkalan kirkossa.
tekstiviestin hinnalla.
Ota viihtyvyyden vuok
Viesteihin
vastataan
Tupu
vastaa tyttöjen
ja poikien
si oma helistin
koulupäivinä.
erilaisiin kysymyksiin.
Voit tekstata milloin

040-132 6010

mukaan!
vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
Mukana vauva Viesteihin vastataan koulupäivinä.
kutsuilla
on Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi
stand up -koo
Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
mikko Mikko
eikä siis puheluihin. TEKSTARITUPU
Vaismaa.
TUKITEKSTARI
KOULULAISILLE
Yhteydenottajalle tarjotaan
mahdollisuutta tekstiviestikeskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
työntekijät.

040-132 6010

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
Tietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net
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Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
erilaisiin kysymyksiin. Voit tekstata milloin
vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

Henki & elämä

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Hernekeittoa ja
laskiaisriehaa

Palokan laskiaistapahtumassa
hevosia ja yllätyksiä perheille

Poniajelua
Tikkakoskella

Tiistaina 12.2. klo 11-13 on
koko perheen laskiaisrieha
Säynätsalon Pappilassa.
Tarjolla lähetyksen hernekeittoa, myös omiin astioihin,
ennakkovaraukset ke 6.2.
mennessä p. 050 436 5420.

Koko perheen messu ja laskiaistapahtuma sunnuntaina
10.2. klo 10 Palokan kirkolla.
Perhemessun jälkeen tarjolla
hernekeittoa niin kauan kuin
riittää, hintaan 5 e/aikuinen
1-3 e/lapsi. Laskiaistapah-

tuma yhteisvastuun hyväksi
sisätiloissa ja ulkona noin
klo 11.30-14. Hevosajelua,
kasvomaalausta, onnenpyörä,
lumiukkopolku, kirpputori,
mäenlaskua, makkaranpaistoa, yllätysohjelmaa…

Kynttilänpäivän 3.2. perhemes- Yhteisvastuukeräyksen
sun jälkeen on Yhteisvastuuhyväksi myydään
tapahtuma kirkolla klo 12–14.
maittavaa hernekeittoa
Poniajelua, ongintaa, paloauto, Tikkakosken työtuvalla
onnenpyörä, temppurata, mak- laskiaistiistaina 12.2. klo
karanpaistoa sekä YV-keräys11–13. Tule lounastamaan
listojen jako ja info kerääjille.
mukavassa seurassa.

14.2. Helmiä lähimmäiselle -puhallinkonsertti klo 13.
Lyydiat käsityöpiiri ma 4.2. klo
13 takkahuoneessa.
Lähetyksen askartelupiiri ti
5.2. klo 10 takkahuoneessa.
Hyvä Hetki-ryhmä ke 6.2. klo
14 takkahuoneessa. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille.
tied. p. 040 709 0142.
Laskiaistapahtuma yhteisvastuun hyväksi su 10.2. perhemessun jälkeen. Toimintaa sisällä ja
ulkona klo 11.30–14; keittolounas klo 13:een saakka niin kauan
kuin keittoa riittää, kahvitupa,
kasvomaalausta, askartelua, kirpputori, mäenlaskua, rekiajelua,
paloauto,
makkaranpaistoa.
Osassa toimintoja pieni maksu.
Keskiviikkolounas 13.2. klo 11,
Päivärukoushetki kirkossa klo
12. Lounas aik. 5 e, yli 4-v. 2,5
e ja alle 4-v. 1,5 e. Vapaaehtoisia emäntiä pyydetään ottamaan yhteyttä Elinaan p. 040
5609910.
Päiväpiiri ke 13.2. klo 12.30
kirkkotorilla.
Diakonian päivystys kirkolla ti
ja ke klo 9 -11 Elina Romar p.
040 5609910 ja Päivi Itkonen/
Leena Nokka p.p. 040 7090142
Keskusteluhetki kahdestaan
keskiviikkoisin klo 13-15 alakerran diakoniatoimistossa. Ei avustusasioita. Voit halutessasi varata
ajan p. 040 5609910.

Mammapysäkki kirkon parvella ma 4.2. klo 18 – 19.30
Muskari keskiviikkoisin. Tiedustelut Hassinen 050 3409893.
Pyhäkoulu Palokan kirkolla,
alakerran päiväkerhotiloissa
sunnuntaisin klo 10.
Pyhäkouluohjaajien virikeilta
kirkolla to 7.2. klo 17.30.
Perhemessu 10.2. klo 10, messun jälkeen laskiaistapahtuma,
katso diakonia.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut 040 5609908.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Kynttilänpäivän messu su 3.2.
klo 10, Laine, Ahonen, Pääkkönen, Tahkola ja Kirkkokuoro.
Kanttori Pertti Tahkolan virkaan
siunaaminen. Yhteisvastuuke
räyksen avaus ja info. Kahvit.
Aikuisten oikeesti - keskusteluryhmä ti 5.2. klo 18 kahviossa. Raamattu – paras kirja ikinä?
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18, kirkon parvella, tied. Heikki.
Ilola@jkl.fi
Perhemessu su 10.2. klo 10,
Pääkkönen, Laine, Tahkola. Mes
sun jälkeen laskiaistapahtuma,
tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
KohtaamisPaikka kirkolla su
10.2. klo 17, Hautalahti, Kilkki.
Raamattupiiri ti 12.2. klo 18
takkatupa, tied. 040 709 0142.
Miesten piiri ti 12.2. klo 18 kirkon parvella, tied. 050 68691.
Sanan ja rukouksen ilta ke
13.2. klo 18. Jeesuksen rukous
ja hiljainen rukous Afrikan savanneilla, lähetyslääkäri Leena
Pasanen; Rukoukseni Suomen
hangilla, pastori Teija Laine.
Majakka-kuoro afrikkalaisin sävelin ja Palokan sanan ja rukouksen työryhmäläiset. Tee ja
mahdollisuus esirukoukseen.
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähimmäisen Kahvitupa torstaisin klo 12–15 takkahuoneessa.

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie p 050 436 5419
Säynätsalon hautaus- ja virastopalvelut, Säynätsalon Pappila,
Pappilantie 6: Avoinna ma ja ti
klo 9-13, to klo 9-12 p. 040 535
0047. Suljettu ma 4.2.!

Messu su 3.2. klo 10, Romar
(lit.), Paula Kiviranta (saarna),
Tiusanen. Yhteisvastuukeräys
alkaa, info kirkkokahveilla.
Hartaushetki päiväkeskuksessa ke 6.2. klo 12.30.
Messu su 10.2. klo 10, Romar,
Tenkanen. Marttojen kirkkopyhä.
Lähetyksen hernekeittopäivä
ti 12.2. klo 11-13. Koko perheen
laskiaisrieha Pappilassa! Keittoa
myös omiin astioihin, ennakkovaraukset ke 6.2. mennessä p.
050 436 5420.
Tuhkakeskiviikon messu 13.2.
klo 19, Romar, Tenkanen.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää ti ja to klo 9-11 Pappilassa, p. 050 598 0951, paula.
kiviranta@evl.fi
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut p. 050 586 3056
Toimintapaikat: Neulaskoti ja
Säynätsalon pappila
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille (make)
Perhekerhot:
Neulaskoti: vauvaryhmä (ti), taaperoryhmä (to), perhekerho (pe)
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LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhepysäkit:
Ritoharjussa, (Norolankuja 3 F)
ma klo 9 -11.
Kirrissä, (Kirrinpelto 1) ke klo
9-11.
Mannilassa, (Mankolantie 3 )
ke 9-11.
Perhepysäkki kirkolla to klo 9
-11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo
12.30 -14.30.
KOULUIKÄISET:
Tanssikerho 3.-6.lk to klo 16-17,
Säynätsalon koulu
Liikuntakerho ke klo 12-13,
Muuratsalon koulu
Tiedustelut p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA:
Olohuone ke klo 13-15 Pappilassa; 6.2. Muisti – milloin tulee
olla huolissaan?, Maire Urvas.
13.2. ystäväjuhla ja yhteisvastuuasiaa.
Johanneksen pojat su klo 18,
Pappila, paritt.vkot.
Naisten solu avoin raamattupiiri ke klo 18 Pappila, parill. viikot.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Tiedustelut p. 045 657 7898.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perhemessu su 3.2. klo 16, Romar (lit.), Elina Fuchs (saarna),
Tiusanen. Yhteisvastuu-aloitus.
Neulasehtoo su 10.2. klo 16.
Virsilauluilta, Tenkanen.
Toivon Torstai 14.2. klo 18.30,
Kristitty ja raha. Huom! Joka illassa myös Toivon Torstai lapsille,
Säynätsalo: perhekerho (to).
Muskarit Neulaskodilla. Tied. p.
050 340 9898.
NUORET:
Isoskoulutus perus- ja jatkoisoset su 17.2. klo 13-17 Neulaskoti
Iltakahvila pe 8.2. klo 17-22
Neulaskoti
Tiedustelut p. 050 407 0060.

Henki & elämä

KOULUIKÄISILLE .
Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat. Vapaita kerhopaikkoja
voi tiedustella p. 040 773 9851.
Uusi kerho 1-6-lk: Monitoimikerho 2 Palokan kirkolla ti klo
17-18.30 Päiväkerhotila 2
Viikonloppuleiri Koivuniemessä loppuu 10.2. kirkolla klo 10
alkavaan perhemessuun ja laskiaistapahtumaan.  Koko perhe
on tervetullut perhemessuun ja
laskiaistapahtumaan.
NUORILLE:
Nuortenillat keskiviikkoisin klo
18.30 - 20.30.
Nuorten viikkomessu ke 6.2.
klo 18.30, jonka jälkeen nuortenilta.
Pesusisoskoulutus ke 13.2. klo
17 – 18.30.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
16.45–18 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Yökahvila pe 1.2. klo 19.
Nuorisotyön vastuupappi p.
040 8310565.
MUSIIKKI:
Palokan kirkkokuoro, torstaisin klo 18, tied. 040 6842050.
Lauluryhmä Tuikku, keskiviikkoisin klo 17.30 , tied. 040 560
9931.
sis. iltapalan. Järj. Säynätsalon
alueseurakunta, Agricola opintokeskus ja Suomen Raamattuopisto.
DIAKONIA:
Neulaskodilla kotiruokatunti ti
klo 11-12.
Neulaskodin olohuone ja avoimet ovet keskiviikkoisin klo 1314.30.
APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
Älä jää yksin! Diakonian vastaanotto: tiistaisin klo 12–14 ja
keskiviikkoisin klo 9-11 Neulaskodilla, p. 050 549 7015. Voit myös
varata ajan: elina.fuchs@evl.fi.
KOULUIKÄISET:
Hakuna Matata -kerho 1.-4.lk
ti klo 17-18.30, Neulaskoti
Toimintakerho 3.-6.lk ke klo
17-18.30, Neulaskoti
Puuhakokkikerho 4.-6.lk ke klo
18-19.30, Neulaskoti
Sählykerho 3.-6.lk to klo 18-19,
Keljonkankaan koulun sali
Säynätsalon ja Keltinmäen alueseurakuntien yhteinen ”Ratiritiralla” -talvileiri 7-10 -vuotiaille,
Vesalan Rysässä 25.-27.2. Ilmoittautuminen: jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Tiedustelut p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30.
Parilliset viikot.
PARTIO NEULASKODILLA
Tiedustelut p. 040 732 8101.
MUSIIKKI:
Valon Laulu to klo 17-18, Säynätsalon kirkko.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, Säynätsalon kirkko.
Tiedustelut p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tiedustelut p.
0400 669 146.

Tikkakosken
alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Kinkerit to 31.1. klo 18 Eeva
Pirttimäki, Oksala, Töyryläntie
51 Kuikka, kinkeriläksyinä: Galatt. 5-6 luvut, Kr.oppi 7(95–
105), virret 97, 325, 542
Kynttilänpäivän perhemessu
su 3.2. klo 11, Toivio, Ruhanen.
Kaiken ikäisten Yhteisvastuutapahtuma ja kahvio perhemessun jälkeen 3.2. kirkolla klo
12–14. YV-keräyksen listojen
jako ja info kerääjille. Poniajelua, ongintaa, paloauto, onnenpyörä, temppurata, makkaran
paistoa ym.
Miesten saunailta Sarpatissa
ke 6.2. klo 18, pyyhe ja piplia
mukaan!
Laskiaissunnuntain kansanlaulumessu su 10.2. klo 10, Toivio, Vuorenoja, Majakka-kuoro,
joht. Antti Ikonen.
Naisten Raamattupiiri pappilassa ma 11.2. klo 18, kevään
aihe: Jeesuksen vertaukset.
Hernerokkalounas yhteisvas-

Vaajakosken

alueseurakunta

Hernerokkalounas työtuvalla

tuun hyväksi myynnissä työtuvalla ti 12.2. klo 11–13.
MieliMaasta vertaisryhmä pappilassa ti 12.2. klo 18. Ryhmä
masentuneille ja heidän omaisilleen. Vetäjänä Paula Matilainen
p. 0408244561.
Tuhkakeskiviikon rukoushetki
kirkossa ke 13.2. klo 13.
Kinkerit to 14.2. klo 18.30 Ekosilla Rannilantie 78 Puuppolassa,
kinkeriläksyinä: Efes. 6 luku,
Kr.oppi 8(106-111), virret 97,
325, 542
Päiväpiiri Rauhanyhdistyksen
talolla Jylhänperällä pe 15.2. klo
12.30.
Tulossa: Siionin virsien veisuuviikonloppu pe 22.–su 24.2.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Kerhot peruttu ma 7.2.
Viikko 7 on valokuvausviikko,
viikon ohjelmasta tarkempaa
tietoa myöhemmin, ei normaaleja kerhoja.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Perhekerhot kirkolla ke ja to klo
9.30–11.30.
Puuppolassa, Takalantie 2, ti
klo 9.30–11.30.
Muskaritoimintaa Tikkakosken
kirkolla maanantaisin, tied. 050
3409893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkavat viikolla 3.
Vapaita kerhopaikkoja:
040 560 9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä. Tarkat päivystystiedot löytyvät toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
LÄHETYS:
Ti 12.2. Lähetyspiiri, Vaajakosken kirkko, klo 13.

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
Su 3.2. klo 10 Kynttilänpäivän
messu, Kauppinen, Partanen,
Liimatainen, Reingoldt. Kirkkokuoro. Yhteisvastuukeräys alkaa.
Kirkkokahveilla YV-infoa ja listojen jako. Ole vastuunkantaja,
kerää esimerkiksi oma kotikatusi
tai kerrostalosi!
Su 10.2. klo 10 Laskiaissunnuntain messu, Huttunen, Partanen. Laskiaistapahtuma messun jälkeen. Tarjolla herneneittoa ja laskiaispullia Yhteisvastuun hyväksi. Mäenlaskua.
Ti 12.2. klo 18 Raamattutapahtuma. Sana tuli lihaksi - ruumiillisuus hengellisyydessäI, TT Kati
Kemppainen SLS, Eeva-Kaisa
Rossi, musiikissa Gsus ja Maria
Salmela.
Ke 13.2. klo 19 Tuhkakeskiviikon messu, Rossi, Piilonen.

RYHMÄTOIMINTAA:
To 7.2. klo 12 Miesten raamattupiiri.
To 14.2. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 6.2. klo 18.30 Tölskän seurakuntailta Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
DIAKONIA:
Ma 4.2. YV-tempaus. Kokoontuminen kirkolle klo 17.30. Iltapala.
Ke 6.2. Keskiviikkokerho, Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ke 13.2. Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti, klo 13.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo
9-10, marja-leena.liimatainen@
evl.fi, p. 040 560 9926.
Jyskän seurakuntakoti ti ja ke klo
9-10, tero.reingoldt@evl.fi, p.

LAPSET JA PERHEET:
Perheiden kirkkohetki to 14.2.
klo 10.30 kirkossa. Lounastarjoilu (lounaalle ilm.viikkoa ennen varhaiskasvattajille).
Vapaita päiväkerhopaikkoja
voi tiedustella varhaiskasvattajiltamme.
Perhepysäkit kirkolla ja Jyskän
srk-kodilla ti klo 9-11 sekä Kaunisharjussa ke klo 8.30-11.
Vauvaryhmä kirkolla ti 12.2. klo
13-14.30.
Jyskän lapsiparkki 15.2. klo
8-12. Ilmoittautuminen viikkoa
aikaisemmin.
Muskarit kirkolla ti klo 8-12.
Tiedustelut p. 050 340 9893.
Tarja ja Johanna työskentelevät
edelleen Tukea arkeen –toiminnan parissa, joten heihin voi olla
tarvittaessa yhteydessä.
Pyhäkoulut Jyskässä, Tölskässä
sekä Kaunisharjussa (kts. nettisivut).
Yhteystiedot:
Lapsityönohjaaja vs.
Leena 040 574 1706.
Lapsityön teologi
Eeva-Kaisa 040 545 8730.
Diakoni Tero 040 560 9927.
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie
11: 040 574 2026/Marja.
Jyskän srk-koti, Asmalammentie 4: 0400 201 079/Arja;
040 574 1792/Aila.
Kaunisharjun kerhola, Yläkoskentie 11: 0400 905 9157Johanna; 0400 706 205/Tarja.
Lisätietoja ja tarkempia aikoja
jyvaskylansrk.fi/alueseurakunnat/Vaajakoski/lapset ja perheet
KOULUIKÄISET:
Uudet kerholaiset ilmoittautukaa Kirsille. Lastenliiton monitoimikerhon ilmoittautumiset:
jyvaskyla@lastenliitto.fi.
Monitoimikerho 1-3lk ti klo 1718.30 (kirkon nuorisotila).
Monitoimikerho 3-5lk ke klo

Mäenlaskua ja
laskiaispullia
Su 10.2. klo 10 Vaajakosken
laskiaissunnuntain messun
jälkeen on Laskiaistapahtuma
messun jälkeen. Tarjolla
hernekeittoa ja laskiaispullia
Yhteisvastuun hyväksi.
Mäenlaskua.

Pelikerhossa 5.-7.-luokkalaisille tytöille ja pojille,tiistaisin klo
16–17.30 kirkon alakerrassa. Pelaillaan erilaisia pelejä.
Sählykerho 4.-6.-luokkalaisille
perjantaisin klo 16.15-17.15
Luonetjärven koulun liikuntasalissa. Ota oma maila ja sisäpelikengät mukaan!
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 040 5609915.
NUORET:
Nuorten illat lauantaisin klo
18–20 kirkolla.
Peli-illat tiistaisin klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 6.2. : perusisot klo 17.30 ja jatkoisot klo
19.
Lisätietoja nuorisotyöstä 040
760 5098.
DIAKONIA:
Työtupa tiistaisin klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 23.1. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala torstaisin
kirkolla klo 10.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän
vastaanotolle
puh.
040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
MUSIIKKI:
Candelan harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30.
Lapsikuoro (7-12 v) keskiviikkoisin klo 17–18.
Nuorten kitaratunti lauantaisin
klo 16.30–17.30. Opi alkeet –
tai enemmänkin!
16.30-18 (kirkon päiväkerhotila).
Sporttikerho 3-5lk to klo
16.45-17.45 (Vaajakummun
koulun liikuntasali).
Sählykerho 3-5lk pe klo 16.3017.30 (Jyskän koulun liikuntasali).
Kokkikerho 1-3lk pe klo 14.3016 (kirkko).
Kokkikerho 1-3lk pe klo 1516.30 (Jyskän srk-koti).
Lastenliiton monitoimikerho
1-3lk ti klo 16:30-17:30 (kirkon
päiväkerhotila).
Monitoimikerhojen (5e/kevät)
ja kokkikerhon (10e/kevät) suoritetaan viimeistään toisella kerhokerralla. Lastenliiton kerhon
osallistumismaksu 1e/kerta.
Talvilomaleirit Koivuniemen leirikeskuksessa:
Vilinä ja vilske -leiri (1-3lk) to
28.2.-pe 1.3.
Remu ja riemu -leiri (4-6lk) pe
1.-su 3.3.
Lisätietoja:www.jyvaskylanseurakunta.fi/Vaajakosken alue tai
kirsi-marja.piippanen@(at)evl.fi
/ 040 558 2542.
NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.3019.15 kirkolla.
Perusisot (uudet) 6.2.
Jatkoisot (toisen vuoden isoset)
13.2.
Hengari, nuorille avoimet ovet
joka ke heti isoskoulutuksen jälkeen klo 19.00-20.30. Koulupäivystykset joka pe Vaajakosken koululla klo 10.45-12.15.
Nuorten messu ke 13.2. klo 19.
Perjantaikahvila 8.2. (joka toinen pe) klo 17-21.45 kirkolla.
Lisätietoja: vs nuorisotyönohjaaja Markku Haikara (Mötsi),
040 560 9925.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro to klo 18 kirkolla.
Tied. 050 358 1860.
Senioreiden lauluryhmä kirkolla ke klo 12-13. Tied. 040 560
9922.
Majakka-kuoro pe kirkolla klo
18-20. Lisätietoja 0400 504
622.
Kantelepiiri. Tied. 0400 669
146.
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4. vsk.
ISSN 1798-1255

Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerossa
01019 0071
su-to klo 18-01 ja
pe-la klo 18-03.
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Materiaali. 5.2.

Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Kotimaa
0207 54 2000
Julkaisija
Jyväskylän seurakunta
Painosmäärä
62 500
Jakelu Itella Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu,
puh. 0200 71 000
www.posti.fi/palaute

Hannikaisenkatu 27-29. Avointa
toimintaa ma-pe klo 11-15.
Isäntä jukka.rantanen@evl.fi
p. 050 360 3484,
Ti 14 Laulutunti; ke 12 Rukouspiiri; to 14 Papintunti; pe 12
Lenkkeilyryhmä.

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 3.2. klo 17 KohtaamisPaikka
Keskusseurakuntatalolla, Mika
Kilkki. Lastenohjelmat: Koppis
2-5v, KooPee 6-9v, K10.
Su 10.2. klo 17 KohtaamisPaikka ja ehtoollinen Palokan kirkolla, Mika Kilkki. Lastenohjelmat:
Koppis 2-5v, KooPee 6-9v, K10.
Yhteiskyyti Keskusseurakuntatalolta klo 16.30.
Ke 13.2. klo 18.30-20.30 ALFAkurssin ensimmäinen kokoontuminen Kilkeillä, Kevättärenti 10,
Mustalampi.
ALFA-kurssi on hyvä mahdollisuus pohtia elämän tarkoitusta
kristinuskon näkökulmasta. Kotoisasti ja leppoisasti. Kevään
ALFA-kurssi
keskiviikkoisin
13.2.-17.4. klo 18.30-20.30 Kilkeillä. Tied. ja ilm. tiina.kilkki@
kohtaamispaikka.net / 044 524
3904
Muut toimintatiedot mm. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta
kts. www.kohtaamispaikka.net /
facebook: KohtaamisPaikka Jyväskylä

Leskien klubi
Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26) to 14.2. klo 10-12.
Ryhmä on tarkoitettu eläkeikäisille leskille. Tied. heini.lekander@evl.fi, 050 521 5416

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 7033, mirja.hytonen@evl.fi
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 2329,
maija.tikko@evl.fi,
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Naisten Suomi-kerho (Kauppakatu 13) ke 10-11.30.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3, Kuokkala ti klo 10-11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevakatu 6):
Naisten jumppa jumppasalissa ti
klo 12-13.
Naisten Suomi-kerho takkahuoneessa ke klo 13-14.30.
Paluumuuttajien kerho takkahuoneessa to klo 10-12.
Lentopallokerho jumppasalissa
to klo 17-18.
Koripallokerho jumppasali la klo
12-13.45.
Miesten lentopallokerho+ sauna jumppasali to klo 19-21.

Perheiden
kirkkohetki

Näkövammaiset,
huonokuuloiset ja
omaishoitajat
Päivystys ma ja ke klo 9-11, Cygnaeuksenk. 8, p. 050 549 7023.
Kerho ke 13.2. klo 13-14.15
Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27-29.
Omaishoitajien oma hetki ke
13.2. klo 11.30 Aseman Pysäkillä.

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.

Vanhustyön projekti
2.2. Ikääntyvän ihmissuhteet
sukupolvien ketjussa -tilaisuus
klo 12-16 Keskusseurakuntatalo,
Yliopistonkatu 12. Lisätietoja:
Eevi-Riitta Kukkonen puh. 050
300 3590.

Opiskelijat

Vaajakosken

talvilomaleirit

Kirkkohetki on Vaajakosken
kirkossa torstaina 14.2. klo
10.30. Lounastarjoilu (lou
naalle ilmoittautuminen viik
koa ennen varhaiskasvattajille).

Koivuniemen
leirikeskuksessa:

Vilinä ja vilske -leiri
(1-3-luokkalaiset)
to–pe 28.2.–1.3.
Remu ja riemu -leiri
(4-6-luokkalaiset)
pe–su 1.–3.3.

Vaajakoskella
etsiään kerääjiä
Su 3.2. klo 10 messu aloittaa
Yhteisvastuukeräyksen. Kah
veilla YV-infoa ja listojen jako.
Tule vastuunkantajaksi.

Lisätietoja:www.jyvaskylanseurakunta.fi/Vaajakosken alue tai
kirsi-marja.piippanen@evl.fi
p. 040 558 2542

Daktar Leena Palokassa
Daktar Leena eli Leena
Pasanen on työskennellyt
Tansaniassa Ilembulan
sairaalassa. Hänet on
valittu Vuoden ulkosuomalaiseksi vuonna 2009.
kaarina heiskanen

Leena Pasanen on työskennel
lyt vuodesta 1981 asti Suo
men Lähetysseuran työntekijä
nä Ilembulassa Tansanian
evankelisluterilaisen kirkon
sairaalassa. Kirkot vastaavat
lähes puolesta Tansanian ter
veydenhuollosta, luterilainen
kirkko yksinään noin 15 pro
sentista.
Suurin uhka tansanialais
ten lasten hyvinvoinnille on
aids. Ilembula on valtion pa
hinta aids-aluetta. Pasanen it
se on neljän aids-orvon hol
hooja ja vastaa heidän koulu
tuksestaan ja tulevaisuudes

vaihde 014 636611

Kristilliset järjestöt

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Osoite Cygnaeuksenkatu 8
Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Toimitus
Jaana Mehtälä
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
p. 020 754 2309,
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740 040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Sähköposti
Ilmoitushinnat
1,60 e/pmm
jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakunnan puhelinFaksi (014)636 785

Leena Pasanen. Kuva: Suomen
lähetysseura/paula laajalahti

taan. Hän on myös järjestänyt
koulunkäyntiavustusta monil
le köyhistä oloista lähteneille
lapsille.

Daktarin lapset
Leena Pasasen Afrikan-koke
muksistaan kirjoittama Daktarin lapset –kirja kertoi riipaise

van tositarinan aidsiin kuole
vasta Eliza-äidistä sekä tämän
kahdesta lapsesta, Johnista ja
Mariasta. Kirja voitti vuonna
2000 Vuoden kristillinen kirja
–kilpailun. Tarina sai jatkoosan viime syksynä. Uutuus
kirjassa Noel – Daktarin tarinoita Tansaniasta (Suomen Lähe
tysseura 2012) Pasanen kertoo
myös muista hänen elämänsä
rakkaimmista lapsista: Noelista, Naimasta ja Ashasta.
Pasanen pääsi Helsingin Sanomien listaamalle Suomen
sadan parhaan naisen listalle
vuonna 2011.
Sanan ja rukouksen ilta ke 13.2.
klo 18. Jeesuksen rukous ja hiljainen rukous Afrikan savanneilla,
Leena Pasanen; Rukoukseni Suomen hangilla, pastori Teija Laine.
Mukana Majakka-kuoro afrikkalaisin sävelin ja Palokan sanan ja
rukouksen työryhmäläiset. Tee ja
mahdollisuus esirukoukseen.

Herättäjä-Yhdistys

Ke 13.2. klo 19 Seurat, ry.
Yhteydenotot: 044 505 0653.

Siioninvirsi-maraton 22.-24.2
Tikkakoskella. Esiveisaajien joukkoon tarvitaan väkeä! Veisaajat
ottakaa yhteyttä osmo.kangas
@h-y.fi tai 0400 686 646.

Keski-Suomen
Kansanlähetys

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472 jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi/ paikallisyhdistykset/Jyväskylä, www.
facebook.com/jklnnky, www.facebook.com/tuunauskerho
Pe 1.2. klo 13 Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia.
Ma 4.1. klo 10 Svenska bibelkretsen.
Ti 5.2. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Armenian matkasta, Eivor Pitkänen;
klo 17-20 Tuunaus- ja taidetyöpaja.
Ke 6.2. klo 18 Kirjapiiri II. Sirpa
Kähkönen: Hietakehto.
Ti 12.2. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Yhteisvastuukeräys: Kambodza, Ulla
Klemettinen.
Ke 12.2. klo 17 Exodus-raamattupiiri.
Su 17.2. klo 10 NNKY:n kirkkopyhän messu Keltinmäen kirkossa.
Muskariryhmissä tilaa:
Vauvat
3-6kk
(s.07/201210/2012) klo 15.15-15.45;
1,5-2,5-vuotiaat (s. 08/201010/2011) klo 16.00–16.30;
3-4-vuotiaat
(s.
12/200812/2009) klo 16.45–17.15.
Yksin: 4-5–vuotiaat (s.09/2007
- 09/2008) klo 17.15–18.

Jyväskylän
Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 11.2. klo 14 Keskus
seurakuntatalolla, Yliopistonkatu
12. Kahvi klo 13 alkaen. Puhe
Hannu Kettunen, kuoro, lausuntaa.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
La 2.2. klo 18 Nuortenilta, ry.
Su 3.2. klo 16 Seurat, ry.
Ti 5.2. klo 18.30 Alueseurat,
Vaajakosken kirkko.
Ke 6.2. klo 19 Seurat, ry.
Pe 8.2. klo 19 Nuorten perjantai,
yhteinen ilta nuorille ja vanhemmille, ry.
La 9.2. klo 19 Seurat, ry.
Su 10.2. klo 16 Seurat, ry.
Su 10.2. klo 17 Vuosikokous, ry.

Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p.
014 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti
Pe 1.2. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Pe 1.2. klo 19 Kolme kohtaamista -ilta opiskelijoille ja nuorille
aikuisille. Vapaamuotoinen ilta,
”Peli-ilta”
La 2.2. klo 18–21. Pointti –nuortenilta.
Su 3.2. klo 18 Sanan Keidas, Kadonnut hopearaha, Ritva Kajasviita, Ritva Huhta-aho.
Ke 6.2. klo 15.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
To 7.2. klo 11.30–14 Torstaikahvila, Sanaa, jutustelua, kahvia.
Pe 8.2. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Pe 8.2. klo 19 Kolme kohtaamista -ilta opiskelijoille ja nuorille
aikuisille. Opetusilta Rohkeana
maailmassa, Arto Hukari
La 9.2. klo 18–21. Pointti –nuortenilta.
Ma 11.2. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 12.2. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 13.2. klo 10-11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
Ke 13.2. klo 15.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
To 14.2. klo 11.30–14 Torstaikahvila, Sanaa, jutustelua ja kahvia.
To 14.2. klo 18.30 Miestenpiiri.
Muualla Jyväskylässä
Pe 1.2. klo 18–20.30 Varkkariilta Tentkeillä Palokassa, Tertunmetsä 8.
La 2.2. klo 10 Isä-poika -sähly,
Huhtasuon srk-keskus, Nevak. 6.
Su 3.2. klo 11 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä Aarresaaren päiväkoti, Toritie 22, Kuokkala. Tied.
Janne Jokinen, 040 588 9153.
Su 10.2. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan seurakuntakeskuksessa,
Kärpänkuja 5. Seurakunnan syntymäpäivä, Arto Hukari, musiikki
Ilkka ja Elina Järviluoma , ehtoollinen. Lapsille oma opetus.
Ma 11.2. klo 18 Naisten raamattupiiri Vaajakoskella, Lintulenkintie 3.
To 14.2. klo 18.30 Miestenpiiri
Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie
11.
Jyväskylä/Muurame
Pe 8.2. klo 18–20.30 3-6-ilta 3.6. -luokkalaisille, Myrskylyhdyn
päiväkoti, Antinmutka 18,Kinkomaa, tied. Inkeri Lemetyiseltä,
050 3097212.

Ke 13.2. klo 10–12 Äiti-lapsi
-raamis, Mia Puolimatkalla, Toritie 27 A 6 (050 344 6812).

Kansan
Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 8.2. klo 11.
Naistenpäivät Uusi mahdollisuus Huhtasuon kirkossa 9.-10.2.
alkaen la klo 13. Mukana mm.
Ulla Saunaluoma, Sini Mantere,
Eila Payne, Mia Suominen, Laura
Ylistö, Ulla-Maija Kovanen, Anita
Pienimäki, Annemari Siistonen,
musiikki Maria Salmela ja Gospel-kuoro Ihanaiset. Rukouspalvelu, taidenäyttely, arpajaiset.
Kahvit. Sunnuntaina klo 10 messu, saarna Ulla Saunaluoma, liturgi Annemari Siistonen. Kahvit
ja ohjelmatuokio.
Samaan aikaan lauantaina Miestenpäivä Halssilan kirkossa, mukana mm. Olli Seppänen, Osmo
Väätäinen, Kari Valkonen.

Lähetysyhdistys
Kylväjä
4.2.klo 13 Neulaskoti, Lähetyspiiri, Raija Hämynen
7.2.klo 17, NNKY:n tilat, Puistotori 4, Viron lähetyspiiri, V. Pasanen
8.2. Klo 19 Neulaskoti, perjantairukous, Erkki Puhalainen
Tulossa: 16.-17.2. Huhtasuon
kko, raamattu- ja lähetyspäivät,
Erkki Puhalainen, Mauri Tervonen, Arja Halttunen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5
Messu sunnuntaisin kello 12:
3.2. Arto Viitala
10.2. Petri Harju
Evankeliset opiskelijat,
ke klo 18:30:
6.2. Uusi, parempi minä? Vesa
Parpala.
13.2. Puuttuva palanen
Hilkka ja Paavo Toikka
Nuortenilta Jyvis 8.2. Lisätietoja
Lauralta l.vallenius@luukku.com
Hamona-kuoron harjoitukset
joka toinen maanantai Lutherin
kirkolla, alkaen 14.1. klo 18.30.
Laulamme monipuolista hengellistä musiikkia. Tervetuloa myös
uudet laulajat! Tied. ilpo.vuorenoja@gmail.com p.0405260909

Törmälän ystävät
Työpiiri pe 8.2. klo 13 Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26.

Radioraamattupiiri radio Deissä
Radioraamattupiiriä voi kuun
nella Radio Dein kanavalla
joka tiistai klo 18.30–19.
Kevään aikana teologian
maisteri Riitta Lemmetyinen
ja teologian tohtori Eero
Junkkaala keskustelevat Aino
Viitasen johdolla Johanneksen
evankeliumista.
Jos Raamattu on maailman
tärkein kirja, monien mielestä
Johanneksen evankeliumi on
Raamatun tärkein kirja. Siitä
on hyvä aloittaa tutustuminen
Raamattuun ja Jeesukseen.
Syksyllä Aino Viitasen kans
sa Apostolien teoista keskuste
lee pastori Erkki Jokinen.
Radioraamattupiiristä saa
lisätietoa Kortepohjan seura

kuntakeskuksessa sunnuntai
na 17.2. klo 16. Messussa saar
naa Eero Junkkaala. Klo 17.30
on Radioraamattupiiri tutuk
si -tapahtuma, jossa perehdy
tään Johanneksen evanke
liumin vaikeisiin kohtiin Eero
Junkkaalan, Aino Viitasen ja
Eivor Pitkäsen johdolla.

Perusta oma
raamattupiiri
Paras tapa tutustua Raamattuun on lukea sitä yhdessä tois
ten kanssa ja keskustella lue
tusta.
– Kutsu mukaan muutama
ystävä. Kuunnelkaa ensin tiis
taina radioraamattupiiri ja

jatkakaa sen pohjalta keskus
telua ryhmässä. Raamattupii
riä varten on ilmestynyt opas,
jonka voi tilata Perussanomas
ta, kertovat radioraamattupii
rin vetäjät.
Eero Junkkaala on Suomen
Raamattuopiston teologisen
linjan vastaava opettaja, Riitta
Lemmetyinen on Akasia-sää
tiön työntekijä, ja pastori Erk
ki Jokinen on työskennellyt
Venäjällä Inkerin kirkon kou
lutuskeskuksessa ja työskente
lee nyt Helsingissä venäjänkie
lisen työn pastorina.
Ohjelman juontaja Aino
Viitanen työskentelee Suo
men Raamattuopiston KeskiSuomen aluetyöntekijänä.
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Liikunnasta
ei ole hyvä
luistella
Jyväsjärven jäällä kohtasivat liikuntatieteiden tohtori ja toimittaja, joka
pelasi nuorena kaukalopalloa ja futista, mutta inhosi koululiikuntaa.
Luisteluradalta lähdettiin siinä uskossa, että lapset, nuoret ja vanhat,
eli me kaikki, tarvitsemme entistä enemmän liikuntaa.
janne könönen

Koululiikunnan inhoaminen on kli
see. Jos aiheesta kirjoittaa netin kes
kustelupalstalle, aina löytyy kohtalo
tovereita.
Luistimia Jyväsjärven jäällä jalkaan
vetävä Jyväskylän yliopiston liikunta
tieteiden lehtori Pertti Huotari ker
too yllättävästä tutkimuksesta.
– Opetushallituksen selvityksen
mukaan yli 80 prosenttia on kyllä
pitänyt koululiikunnasta. Ehkä nega
tiivinen palaute tulee pienemmältä
joukolta kuin yleisesti luullaan.
Huotari kertoo, että välttämättä
lapsuuden ja nuoruuden huonot lii
kuntamuistot eivät aina ole koulun
tai opettajien vika.
– Enemmän se voi olla laajempi
yhteiskunnallinen ongelma. Koululii
kunnan tavoitteet voisi kiteyttää kah
teen keskeiseen tavoitteeseen, kasvat
tamiseen liikuntaan ja liikunnan
avulla.

Kannustus auttaa

Pertti Huotari opettaa uutta liikunnanopettajapolvea oppilaiden kannustamiseen ja tukemiseen. kuva: janne könönen

i�metteli��

tiina lamminaho

Olen Virpi Vuorinen, 43-vuotias
neljän lapsen äiti. Olen työssä Kor
pilahden terveysasemalla, vastaan
oton perushoitajana.
Vapaa-ajallani olen mukana mo
nenlaisessa toiminnassa: juniorijal
kapallossa joukk ueenjohtajana,
koulun vanhempaintoimikunnassa
puheenjohtajana, Martoissa halli
tuksen jäsenenä sekä Mannerhei
min Lastensuojeluliitossa. Lisäksi
olen mukana autourheilutoimin
nassa AKK:n liittovaltuuston varajä
senenä ja ammattiyhdistystoimin
nassa oman ammattiosastoni talou
denhoitajana.
Ihmettelen sitä, miksi kuvitellaan,
että sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
pitäisi tuottaa tulosta. Nykyinen jär
jestelmä luotiin aikoinaan verova
roilla ja alkuperäinen ajatus oli, että
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verovaroilla me kaikki yhdessä tuo
tamme palveluja kaikkien yhteiseksi
hyväksi. Nyt tältä idealta ollaan sa
haamassa jalkaa poikki, kun kaikessa
ajatellaan tuottoja ja kaikkea sääste
tään. Hyvinvointiyhteiskunnan tun
nusmerkki on se, kuinka hyvin se
pitää huolta kaikkein heikoimmis
taan, ei se, miten hyvin hyväosaisilla
menee.
Terveydenhuoltoalan tilanteesta
annetaan ihmisille vääränlaista ku
vaa; kerrotaan hienoista suunnitel
mista, mutta käytännössä suunnitel
mia ei pystytä toteuttamaan, koska
niiden toteuttamiseen ei anneta re
sursseja.
Vaikka meillä olisi kuinka hienot
tilat ja palvelut, hyvät osaajat mene
vät hukkaan, jos palvelut eivät ole
kaikkien saavutettavissa.
Olen huolissani siitä, kuinka ter
veydenhuoltoalan työntekijät jaksa

vat. Näen sen omalla työpaikallani
kin, kuinka tekevä taho väsyy, kun
työn mielekkyys katoaa. Oman ar
vomaailman ja nykytodellisuuden
ristiriita on hirveä; ihminen tur
hautuu, kun haluaisi tehdä hyvää,
mutta siihen ei anneta mahdolli
suuksia.
Päättäjiltä toivoisin avarakatsei
suutta ja kriittisyyttä omien päätös
ten tarkasteluun. Jos saa kuulla, et
tei tehty uudistus toimikaan, voisi
myöntää, että tuli tehtyä huono
päätös ja pohtia uutta ratkaisua.
Omalle asemalle ei saa sokeutua.
Ihmisen terveys koostuu psyykki
sestä, fyysisestä ja sosiaalisesta ter
veydestä. Ne ovat tukijalat, joiden
varassa ihmisen koko elämä lepää
ja jos niistä yksi notkahtaa, se vai
kuttaa muihinkin. Ihminen pitäisi
siis ottaa kokonaisuudessaan huo
mioon palveluja järjestettäessä.

Huotarin mukaan liikunta tarjoaa
oppiaineena mahdollisuuksia erilai
siin kasvatustilanteisiin.
– Toisaalta sen tavoitteena on aut
taa lapsia ja nuoria löytämään itsel
leen sopiva tapa liikkua, jonka avulla
voi pitää huolta omasta terveydes
tään ja hyvinvoinnistaan.
– Negatiivisten koululiikuntakoke
musten välttämiseksi opettajan tulisi
ennen kaikkea olla oppilaitaan koh
taan tasapuolinen, oikeudenmukai
nen sekä kannustava.
Nuoruus- ja aikuisiän liikunta-ak
tiivisuuden ja fyysisen kunnon väli
sistä yhteyksistä viime keväänä väitel

leen Huotarin mielestä suomalaisen
koululiikunnan vahvuus on nimen
omaan vuodenaikojen vaihtelun tuo
ma mahdollisuus liikunnan moni
puolisuuteen.
– Meillä on ainakin vielä toistaiseksi
niin upeat talvet, että niitä olisi kyet
tävä hyödyntämään liikuntatunneilla.
Ettei oltaisi sisällä, kun aurinko pais
taa ja hanki kimaltaa, vaan mentäisiin
ulos harrastamaan talviliikuntaa, esi
merkiksi suksilajeja ja luistelua.

Tekniikka hoitaa jutut?
Liikuntatieteilijä itse tietysti näkee
liikunnalla erittäin positiivisia vaiku
tuksia koko yhteiskuntaa ajatellen,
mutta ulkopuolisena on silti helppo
olla hänen kanssaan samaa mieltä.
Jos lapset naputtavat läppäreillään
ja iPadeillään päivät pitkät, meillä on
ergonominen ja kansanter veydelli
nen pommi, joka räjähtää käsiin.
– Lapsen pitäisi liikkua vähintään
1-2 tuntia päivässä. Nyt tämä määrä
täyttyy aivan liian pienellä porukalla.
– Liikunnasta pitäisi tehdä yksi tär
keä osa koulupäivää, vähän samalla
tavalla kuin ruokailusta. Samalla
vanhemmat ja opettajat voisivat miet
tiä, miten vaikkapa koulukyydit ja
välitunnit hoidetaan. Olisiko sitten
kin parempi satsata hyötyliikuntaan,
antaa lasten kävellä koulumatkat?
Huotarin mukaan nykyisin on val
lalla ”tekniikka hoitaa jutut” –ajatte
lu, jossa teknisten laitteiden mielle
tään ratkaisevan päivittäiseen elä
mään liittyviä rutiineja.
– Olisi paljon viisaampaa huoleh
tia kansalaisten terveydestä jo hyvissä
ajoin, eikä syöttää pillereitä sitten
kun alkaa olla jo liian myöhäistä.

Virpi Vuorinen on huolissaan terveydenhoitoalan työntekijöiden jaksamisesta; ihmiset
väsyvät, kun resursseja vähennetään koko ajan. kuva: tiina lamminaho
Ennaltaehkäisevä työ on erittäin
tärkeää; tarkoituksena on auttaa ih
misiä löytämään omat voimavaran
sa, jotta he pystyvät huolehtimaan
itse itsestään. Siitäkin pyritään sääs
tämään ja ennaltaehkäisevää työtä

vähennetään, mutta lopulta ennal
taehkäisevästä työstä säästäminen
tulee kaikkein kalleimmaksi. Jatko
seuraukset siitä, ettei ihmistä ole
autettu, tuettu ja hoidettu ajoissa,
ovat paljon kalliimpia.

