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Tuhkakeskiviikkona tuhkaristi
otsaan katumuksen merkiksi
Tuhkakeskiviikko aloittaa paaston. Monissa Jyväskylän kirkoissa vietetään messua, jossa pappi piirtää jokaisen otsaan tuhkalla ristin ja lausuu:
”Ota vastaan katumuksen merkki.” Tapa on peräisin vuoden 1000 tienoilta ja pohjautuu Raamattuun, jossa tuhka ja tomu ovat katumuksen
näkyviä merkkejä. Paastonajan pysähtymisissä katse käännetään omasta
itsestäja suorittamisesta Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan.
Tänä vuonna ekopaasto-kampanja kutsuu vastuuseen ympäristöstä.

Ministeri Sayeeda Warsin mukaan kristinuskoa koetetaan työntää marginaaliin Euroopassa. Warsin mielestä sotaisa sekularismi on suvaitsematonta ja muistuttaa totalitaarisia hallituksia kieltämällä ihmisiltä oikeuden
uskonnolliseen identiteettiin, koska ne pelkäävät monenlaisia identiteettejä. Warsin myönteinen suhtautuminen kristinuskoon perustuu hänen
lapsuuteensa Pohjois-Englannissa, jossa kristilliset arvot vaikuttivat yhteisön elämään.
Riitta Bonny/kotimaa24.fi

Tarinoiden majatalon ryhmissä
tutkitaan tunteita ja suhteita
mika lahtinen

Kolumni

Eglantilainen muslimiministeri puolustaa
kristinuskon asemaa Euroopassa

Harmaalla
alueella
os tunteita pitäisi laittaa järjestykseen, miten asettaisit seuraavat tuntemukset niiden
selkeyden ja kokemisen kirkkauden suhteen:
rakkaus, viha, pelko, kateus? Kuvittele rakkaus...
hyvin helppoa. Kuvittele sitten viha. Se taitaa
olla yhtä selkeä tunne kuin rakkaus. Pelko taas
on monella meistä jokapäiväinen seuralainen,
sitä testatakseen ei tarvitse paljon ponnistella.
Kuvittele kateus.
Se onkin ongelmallisempi juttu. Kateuden hämärään notkelmaan on helppo laskeutua: tuntuupa rumalta! Mutta melkein saman tien epäröi: ei tämä tunne ole kateutta, minähän vain
tunnistan epäoikeudenmukaisuuden.
Sillä voiko puhua kateudesta, jos paheksuu
esimerkiksi yritysjohtajien optioita? Se epätasaarvon kokemus ja suoranainen viha, joka ihmisissä herää optiouutisia lukiessa, on kylläkin kateuden kaltainen, sillä ne oikeudettomasti tilille
tipahtavat miljoonat haluaisi toden teolla kahmaista pois. Mikään työ ei voi olla niin arvokasta, että se edellyttää palkan päälle napsahtavaa
bonusta, joka on muodostunut muidenkin ihmisten työpanoksesta.
Optioiden kadehtiminen on yhteiskunnallisesti soveliasta - siitähän pian valtaan astuva presidenttikin puhui tuomitessaan ahneuden. Sallikaamme siis sen kaltainen kateus itsellemme.
Mutta kun ”palkan päälle napsahtavan bonuksen, joka on muodostunut muidenkin ihmisten
työpanoksesta” siirtää arkitasolle, kateuden ongelmasta tuleekin paljon henkilökohtaisempi.
Fakta on, että tällä hetkellä ns. suuria ikäluokkia edustavien vanhemmat kuolevat ja jättävät
perintöjä. Ne, joiden vanhemmilla on, niille annetaan. Ne, joiden vanhemmilla ei ole, eivät saa
mitään. Kaikki unelmat, kuten rahankäytön väljyys ja taloudellisesti turvattu vanhuus, jäävät
tyhjää perivällä lottoamisen varaan. Kaksi samansuuruista kuukausipalkkaa nauttivaa työtoverusta saattaa olla jo lähtökohtaisesti eri tilanteessa, kun toinen on tuomittu olemaan oman
onnensa seppä, mutta toiselle on jonain päivänä
luvassa elämää helpottava pahanpäivänrahasto.
Onko tyhjänperijä vain kateellinen toivoessaan, että vainajan omaisuudesta nykyistä selkeästi suurempi osa kulkeutuisi verojen kautta
yhteiseksi hyväksi?
Provokatiivista puhetta? No, eipä sen provokatiivisempaa, kuin kolumnin alun kehotus yksinäiselle ja hylätylle: ajattele rakkautta.
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Tarinoiden majatalo toteuttaa kevään
kuluessa Tunne tunteet! -viikonloppukurssin ja Elämäni kuvia -itsetuntemusryhmän Jyväskylässä. Taloussyistä ne
ovat jäämässä Tarinoiden majatalon
viimeisiksi.
Tunneviikonlopussa 9.–11.3. tutkitaan ja
työstetään monipuolisesti toiminnan keinoin suhdetta pelkoon, suruun, vihaan ja
häpeään sekä niiden ilmaisemiseen. Osallistumismaksu on 80 euroa.
Maaliskuun puolivälissä alkava Elämäni
kuvia -ryhmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tarkastella elämänsä merkittäviä

ihmissuhteita kuvan ja pienimuotoisen
psykodraaman avulla. Mitään erityistaitoja ei tarvita. Ryhmä kokoontuu torstaisin
15.3., 22.3., 29.3., 12.4. ja 19.4. klo 17.30–
20.30. Läsnäolo jokaisella kokoontumiskerralla on välttämätön. Osallistumismaksu on 60 euroa.
Ryhmät ovat avoimia kaikille itsetuntemuksensa syventämisestä kiinnostuneille.
Ne eivät ole terapiaryhmiä, vaikka niillä
voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Ryhmät
eivät vält
tämättä tarjoa riittävää tukea
akuutin kriisin keskellä olevalle. Ryhmiä
ohjaa pastori, TRO Elina Lahtinen. Kokoontumispaikkana on NNKY:n sali
osoitteessa Puistotori 4, Jyväskylä. Lisätie-

Tule talkoisiin
Kirkon
musiikkijuhlille
Ilmoittaudu talkoolaiseksi Kirkon
musiikkijuhlille Jyväskylässä 25.-27.5.
Ilmoittautumalla sitoutuu vain tähän
tapahtumaan.
Talkoolainen saa T-paidan, ruokalipun ja juhlaoppaan, jonka kanssa pääsee ilmaiseksi tai halvemmalla melkein kaikkiin konsertteihin. Seurakunta vakuuttaa talkoolaiset.
Tarjolla on rakennustöitä, opasteiden laittamista, somistamista, osallistujamateriaalin pakkaamista, lipunmyyntiä, opastusta, järjestyksenvalvontaa, liikenteenohjausta, siivousta,
vartiointia, ensiaputehtäviä, ruuan
jakelua, kolehdin kantamista, tulkkausta.
Työvuorot jaetaan pääsääntöisesti
3-6 -tuntisiksi. Voit ilmoittautua netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi/Ilmoittaudu talkoolaiseksi. Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla myös
kaikissa Jyväskylän seurakunnan kirkoissa. Lisätietoja saat myös talkoovastaavilta:
Eija Pakkala p. 040 - 582 1262,
eija.pakkala@kolumbus.fi,
Eila Kotanen p. 044 - 555 3973,
eila.kotanen@gmail.com,
Ulla Kamila p. 050 - 300 2208,
u.kamila@luukku.com.

Lisätietoja:
www.
kirkonmusiikkijuhlat.fi

Onnellisuuden sietämätön vaikeus

kiikari

Markku Ojanen ja Timo Airaksinen
keskustelevat onnellisuudesta Veritas
Forumilla Jyväskylän yliopistolla.
Veritas Forum Finland avaa keväällä keskustelun onnellisuudesta. Mikä tekee
meidät onnellisiksi? Voisimmeko olla vielä tyytyväisempiä elämäämme? Kestääkö
onnemme vain hetken vai onko se pysyvää? Ja mitä onni oikeastaan on?
Aiheesta keskustelevat kaksi onnellisuuden ja hyvinvoinnin huippututkijaa, professorit Markku Ojanen (Tampereen yliopisto) ja Timo Airaksinen (Helsingin
yliopisto).
Veritas Forumit onnellisuudesta järjestetään kevään aikana Jyväskylän lisäksi
Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.
Jyväskylässä pidettävän Forumin puheenjohtajana toimii Esa Mangeloja (Jyväskylän yliopisto).
Veritas Forum Finland (VFF) on voittoa
tavoittelematon verkosto, joka järjestää
akateemisia tilaisuuksia suurista elämänkysymyksistä yliopistokampuksilla ja oppilaitoksissa ympäri Suomen.
Jyväskylän yliopistolla pidettävän tapah-

Timo Airaksinen ja Markku Ojala pohtivat onnellisuutta Veritas Forumilla.
tuman järjestävät Veritas Forum yhteistyössä Jyväskylän OPKO:n kanssa.
Veritas Forum on järjestänyt jo vuosia
laadukkaita, vakuuttavia keskustelu- ja
muita tilaisuuksia oppilaitoksissa Ranskassa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Makedoniassa ja Hollannissa.
Tämän kevään tilaisuudet ovat ensim-

mäisiä Suomessa. VFF:n tilaisuuksissa
opiskelijoiden on mahdollista keskustella
heitä kiinnostavista kysymyksistä, joita
yliopisto- tai muunlaisessa opetuksessa ei
muutoin oteta esille.
Onnellisuuden sietämätön vaikeus -keskustelu Jyväskylän yliopistolla maanantaina 5.3. klo 14-16 M103 (Musica)

Virtaa välillämme –parisuhdekursseja tarjolla

Häämusiikki soi Taulumäen
kirkossa ja Kaupunginkirkossa

Häjyt-elokuvan ohjaaja JP Siili
näyttää perisyntisen pahuuden

Kurssi on tarkoitettu 18-30 -vuotiaille.
Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu/aikuiset.
Aina kun 5-6 paria on koossa,
kurssi järjestetään.
Lisätietoja osoitteesta
www.virtaa valillamme.fi

Häämusiikki-ilta on Taulumäen kirkossa
perjantaina 16.3. klo 18. Häämusiikista ja
häiden järjestelyistä kertovat kanttorit
Jukka Hassinen ja Maria Salmela ja oppilaitostyön pastori Kimmo Nieminen.
Häämusiikki-ilta on myös Kaupunginkirkossa
toukokuussa. Lisätietoja myöhemmin.

Ohjaaja JP Siili ei onneksi romantisoi häjyjen julmaa ja väkivaltaista toimintaa, vaan näyttää sen perisyntisen pahuuden,
joka riivaa Eskon veriruskealle tuhon tielle. Moraalisessa
avainkohtauksessa paikkakunnalta paennut virkavallan
edustaja osoittaa, että joskus yksilön on noustava puolustamaan yhteisössään oikeutta, vaikka se voisi maksaa oman
hengen.
Janne Villa/ Sana-lehti

virtaa
välillämme

Arto Viitala murskaluvuin
seurakunnan johtoon

Pääkirjoitus

tytti pääkkönen

Jyväskylän seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi on valittu teologian lisensiaatti Arto
Viitala. Hän on mies, jolla on kantava ääni
ja ystävällinen hymy. Hänestä saa maltillisen,
pohdiskelevan ja sovinnollisen vaikutelman.
Tehtävään ei ole astumassa mikään keltanokka, sillä Viitalalla on runsaan parinkymmenen vuoden pappiskokemus. Ura pitää
sisällään vuosia kirkkoherran tehtävässä
entisessä Jyväskylän maaseurakunnassa sekä sijaisena Jyväskylän seurakunnassa.
Tuleva kirkkoherra kokee olevansa uusia
näköaloja löytävä pohtija, mutta toisaalta
hän toivoisi olevansa joskus suoraviivaisempi ja yksiselitteisempi sanomisissaan.
Arto Viitala aikoo olla suunnannäyttäjä
lähimmäisten ja Jumalan luokse, rohkaisija
ja yhteyden rakentaja.
– Korvat ovat papin tärkein työväline. Minulla tulee olla hyvä yhteys seurakuntalaisiin, ja aion kantaa vastuuta yhdessä luottamushenkilöiden ja muiden työntekijöiden
kanssa, Viitala sanoo.
Kirkon suurimmiksi haasteiksi Viitala
mainitsee nuorten vieraantumisen kirkosta
rippikoulun jälkeen, materialismin ja kovien arvojen vahvistumisen sekä kirkon sisäiset ristiriidat opillisissa kysymyksissä.
– Kovien arvojen maailmassa on tärkeää
välittää lapsille ja nuorille uskoa, toivoa ja
rakkautta. Tuntuu, että kirkon eri laidoilla
on vahvistunut ehdoton oikeassa olemisen
tarve uhkaksi asti. On aika arvostaa sitä paljon puhuttua ”tavallista luterilaisuutta”,
Viitala perustelee.

jouni löytöläinen/jl-foto

Viitala sai lähes 75 prosenttia annetuista äänistä. Äänestysprosentti jäi alhaiseksi.

Vaalipöhinää
iten paljon helpompi on rikkoa kuin
rakentaa. Miten paljon helpompi on
moittia kuin kehua. Ja miten paljon sitkeämmin roikummin menneessä kuin nostamme katseemme eteenpäin, tulevaan.

M

Kirkkoherranvaaleissa nähtiin mielenkiintoisia koukeroita. Tuomiokapitulin vaalisijoille nostamat kolme kandidaattia eivät
riittäneet kaikille, vaan kisaan haluttiin
myös ylimääräinen ehdokas, Olavi Virtanen. Kalkkiviivoilla ylimääräinenkään ehdokas ei riittänyt - jotkut seurakunnan luottamushenkilöt halusivat vielä ilmaista tukensa Jari Uimoselle. Käytännössähän julkinen tuki Uimoselle tarkoitti julkista epäluottamuslausetta ykkösehdokkaana pidetylle vt.kirkkoherra Arto Viitalalle.
Se lienee päivänselvää, että kaikki kokelaat
olivat päteviksi ja mukaviksi havaittuja. Eroja ehdokkaiden välillä piti siis löytää nyans
seista. Niissä mukaan tulivat myös tunteet.
Viitalan vahvuus, mutta myös heikkous, oli
tuttuus. Hänellä oli tässä seurakunnassa historia toisin kuin muilla. Matkan varrelle on
väkisin jäänyt ihmisiä, joiden kanssa on joskus tullut oltua eri mieltä.

Kirkon arvoperustalta on
hyvä vaikuttaa yhteiskuntaan
Viitalan mielestä seurakunnan pitää toimia
vaikuttajana ja arvokeskustelijana.
Kirkon hengellisistä arvoista saa hyvän
perustan ottaa kantaa yhteiskunnallisiin
kysymyksiin. Tutkimusten mukaan huonoosaisuus on alkanut periytyä vanhemmilta
lapsille. Suomalaisen yhteiskunnan pyhä
arvo on ollut tasa-arvon lisääminen, rajaaitojen poistaminen ja mahdollisuuksien
antaminen jokaiselle. Nyt ollaan huolestuttavasti menossa toiseen suuntaan, ja tämä
on Viitalan mukaan väärin.
Viitala haluaisi kehittää lasten ja nuorten
kristillistä kasvatusta seurakunnan toiminnan avulla, koteja, päivähoitoa ja kouluja tukien. Hänen mielestään seurakunnan pitäisi
pyrkiä vähentämään erityisesti vanhusten
yksinäisyyttä. Hän pitää myös vapaaehtoistyötä ajankohtaisena kehittämiskohteena.
Viitala ei kuulu mihinkään herätysliikkeeseen. Hän pitää tärkeänä sekä Raamatun
tieteellistä tutkimista että sen lukemista rukoillen ja hengellistä ravintoa etsien.
– Kristus on Raamatun keskus.
Tuleva kirkkoherra asuu Palokassa. Piispa siunaa hänet virkaansa 9. huhtikuuta
Taulumäen kirkossa.
Äänioikeuttaan käytti vain 4,17 prosenttia seurakuntalaisista. Viitala sai 2334 ääntä, Vaara-Karjalan kirkkoherra Jari Uimonen 351, Karijoen kirkkoherra Markku
Sarento 295 ja ylimääräiseksi ehdokkaaksi
pyydetty Konneveden kirkkoherra Olavi
Virtanen 265 ääntä.

Viitala Arto (s. 8.11.1961)
Opinnot
Teologian kandidaatin tutkinto (TM) 1989
Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon
lähetystyön keskuksen järjestämä
missiologinen kurssi 1991-92
Työnohjaus 1.2.1990-18.10.1991
Teologian lisensiaatin tutkinto 17.11.2003
Jyväskylän maaseurakunnan kehttämis- ja
johtamiskoulutus 2002-2003 (4 ov) 2003
Saarnakoulutus 1997-1998 Lapuan
hiippakunta
Johtaminen seurakunnassa (Kirjo 2A)
(20 ov) 2006
Pastoraalitutkinto, cum laude approbatur,
16,75/20, 1993
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, 3/3,
Lapua 17.5.2000
Ylempi pastoraalitutkinto 2006

Työkokemus
Vilppulan vt. kappalainen 7.6.-30.7.1989
Toivakan vt. kirkkoherra 31.7.1989-31.1.1990
Jyväskylän maaseurakunnan III virallinen
apulainen 1.2.1990-31.8.1996
Jyväskylän maaseurakunnan vs. III kappalainen 1.9.1996-31.10.1997, tänä aikana ovo.
Jyväskylän maaseurakunnan vs. kirkkoherra
Jyväskylän maaseurakunnan III kappalainen
1.11.1997-9.3.2005
ts. tutkija, Teologinen tiedekunta, Eksegetiikan laitos/Helsingin yliopisto 1.3.-31.5.2002
ja 1.10.-31.12.2002
Jyväskylän maaseurakunnan vt. kirkkoherra
1.8.2004-9.3.2005 ja kirkkoherra 10.3.200531.12.2008
Jyväskylän seurakunnan yhteisen seurakuntapalvelun johtaja (I kappalainen) 1.1.2009
ja edelleen, tänä aikana Jyväskylän seurakunnan vt. kirkkoherra 1.8.2010 lukien

Uusi kirkkoherra on nyt valittu. Arto Viitala
jatkaa jo tekemäänsä työtä seurakuntalaisilta saamansa selkeän äänimäärän turvin.
Seurakuntalaisten luottamus on selkänoja,
johon Viitalan on virkaansa vaaleilla valittuna kirkkoherrana hyvä turvata. Seutu ja
seurakunta ovat tuttuja, joten siinäkään
mielessä koneiston käynnistämiseen ei kulu
ylimääräistä energiaa.
Perintöprinssien kannattajiilla olisi nyt oiva
tilaisuus kaivella hampaankolonsa tyhjiksi.
Tilanne on tämä, ja tämän päätöksen kanssa eletään. Nostetaan katse eteenpäin ja
mietitään, miten yhdessä jatketaan. Historiasta huolimatta. Seurakunnan parasta ajatellen.
Marjo Rönnkvist

Mitä kirkkoherra tekee?
Kirkkoherra johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra on
vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta.
Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä
kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon
tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten
noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.
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Osallistu yhteisvastuuseen
- lähde kerääjäksi

Tavallisesti omista tekemistään saa palautetta toisilta ihmisiltä. Useimmat eivät sano
mitään, muutama kannustaa ja joku kritisoi. Vaatii taitoa säilyttää mittasuhteet kohdallaan palautetta arvioidessaan. Tasapainoinen ihminen punnitsee palautteen rauhassa. Osuva palaute saa ansaitsemansa arvon, ja ohi menevä saa mennä menojaan.
Tasapainoinen ihminen seisoo omilla jaloillaan, eikä perusta hyväntuulisuuttaan siihen,
kehuvatko toiset vai moittivat. Kuuntelee ja ottaa huomioon, mutta ei ripustaudu.
(Oppilaitospappi Kimmo Nieminen, Kolme askelta eteen -blogi)

Tänä vuonna keräys torjuu ylivelkaantumista Suomessa
ja Ugandassa. Suomessa Takuu-Säätiö käynnistää
yhteisvastuuvaroin pienluottohankkeen, jonka tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista. Kansainvälisen
diakonian kohteena on Uganda. Avun vie perille
Kirkon Ulkomaanapu. Kerääjiä tarvitaan! Ota yhteyttä
oman alueesi diakoniatyöntekijöihin ja lähde talkoisiin.

Sydän sykkii pyhäkoululle
Pyhäkoulu on Raija Sipiselle sydämen asia.
Hän lämpenee silminnähden päästessään
puhumaan aiheesta. Raijalle on juuri
myönnetty harvinainen kunniamerkki 50
vuotta kestäneestä pyhäkoulutyöstä.
marja leena luukkonen

Raija Sipisen äiti Ester Kuniala piti pyhäkoulua Sumiaisten Matilanvirralla kiertäen talosta
taloon ja tytär sai kulkea mukana. Apuopettajan tehtävät lankesivat hänelle luonnostaan
jo varhain. Kun isä kuoli, perhe muutti Jyväskylään ja rakkaus pyhäkoulutyöhön vain syveni Valkolan koulun ja NNKY:n pyhäkouluissa.
Raija Sipinen alkoi pitää itsenäisesti pyhäkoulua vuonna 1962. Hän räätälöi Pyhäkoulunopettajien lehden mallista oman opetusmenetelmän ja toteuttaa yhä pyhäkoulussaan lapsille
tuttua ja mieluisaa mallia.
– Aluksi sytytetään kynttilä. Joku lapsista lukee päivän tekstin, josta keskustellaan. Lapsille annetaan muistolause, jonka jokainen lapsi
lukee ääneen vuorotellen ja joka kerrataan
vielä yhdessä ääneen lausuen. Se kirjoitetaan
jokaisen omaan ruutuvihkoon. Muistolause
on läksynä seuraavaksi sunnuntaiksi. Lopuksi
jaetaan pyhäkoulumerkki, joko lammas tai tähti, jonka lapsi kiinnittää kotona olevaan tauluun.
Virsilaulu on olennainen osa kokoontumisissa. Pyhäkoulussa lauletaan alussa Ystävä sä
lapsien, jonka jokainen pyhäkoululainen on
oppinut ulkoa. Pienet rakentajat ja Maan korvessa kuuluvat myös vakiolauluihin. Isä meidän –
rukous ja Herran siunaus rukoillaan yhteen
ääneen. Käytössä on myös vapaamuotoinen
rukous, jossa pyydetään siunausta ja varjelusta
niin omalle kylälle kuin koko maailmalle. Toistuvat elementit luovat turvallisuutta.

Hengissä
Sunnuntai 26.2.
Jeesus kiusausten voittaja
2. lukukappale Hepr. 2: 9, 17-18
Armollisen Jumalan tahto oli, että
Jeesuksen oli kärsittävä kuolema
jokaisen ihmisen puolesta. Niinpä
hänen oli tultava joka suhteessa
veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi
armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän
voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa
synnit. Koska hän on itse käynyt läpi
kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee
auttamaan niitä, joita koetellaan.
Evankeliumi
Mark. 1: 12-13
Henki ajoi Jeesuksen
autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli
autiomaassa Saatanan
kiusattavana. Hän eli
villieläinten
joukossa, ja
enkelit pitivät
hänestä
huolta.
Harri
Romar
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Kokkaus veti
lapsia pyhäkouluun
Muutettuaan Lintukankaalle entiseen Jyväskylän maaseurakuntaan Raija Sipinen alkoi pitää pyhäkoulua kotonaan. Kun perhe hankki
oman leipomon, pyhäkoulu siirtyi keittiöstä
leipomon puolelle. Perinteinen pyhäkoulu
muuntui kokkikerho-pyhäkouluksi. Mukaan tuli
toiminnallisuutta, joka viehätti monia lapsia.
Kirkkovuoden teemojen ja hiljentymisen lisäksi pyhäkoulussa opeteltiin tekemään ruokaa – salaatteja, sämpylöitä ja pipareita –, koristelemaan ja kattamaan pöytä. Samalla opittiin ruokarukous. Ja lapset viihtyivät. Kun lei
po
motoiminta laajeni, kokkikerho-pyhäkoulusta täytyi luopua, sillä yrittäjän aika ei riittänyt kaikkeen.
– Nykyään pyhäkouluni kokoontuu pääasias
sa syyskautena. Talvipakkasilla pidämme paussia ja jatkamme kevään koittaessa. Monet pyhä
koululaiset ovat varttuneet aikuisiksi ja lähettävät nyt omat lapsensa pyhäkouluun.
Pyhäkoulun jättämästä hyvästä muistijäljestä
kertoo se, että tuttu opettaja on haluttu vieras
entisten pyhäkoululaisten syntymäpäiväjuhlissa.
Moni kertoo saaneensa uskon siemenen pyhäkoulusta ja siirtäneensä sitä omille lapsilleen.
Sipinen hankkii entiseen malliin lapsille
ruutuvihkot, joihin muistolause kirjoitetaan.
Ulkomailta tuodut jääkaappimagneetit toimivat uudenlaisina huomion
suuntaajina. Jokainen valitsee jääkaapin ovesta mieluisimman ja
perustelee valintansa. Näin syntyy
monta tarinaa. Enkelihahmot
ovat lasten erityisessä suosiossa.

Jääkaappimagneeteista
syntyy tarinoita.

marja leena luukkonen

Tasapainoinen ihminen ei ripusta
hyväntuulisuuttaan kehuihin tai moitteisiin

Suhtaudun varauksella siihen, että kirkossa on alettu ohjata aikuisen nälkää potevia lapsia nettipyhäkouluun.
Tietokone ei voi koskaan korvata elävää ihmistä, Raija Sipinen toteaa.

Reilusti tilaa lasten
omille kysymyksille
– Annan aikaa lasten pohdinnalle ja kysymyksille. Pyhäkoulu on turvallinen paikka jakaa
arjen kokemuksia. Lapset halaavat minua
tullessaan ja sanovat, että heillä on ollut
ikävä. On sykähdyttävää nähdä heidän
intonsa, kun avaan heille oven.
Virikerunsauden keskellä jokainen lapsi tarvitsee Raija Sipisen mielestä erityisiä
levähdyshetkiä, aikuisen läsnäoloa ja huomiota. Liian monien väsyttävien harrastus-

Autiomaa opettaa?
nsi sunnuntai on ensimmäinen
paastonajan sunnuntai. Paastoatko?
Millä tavoin, mistä asioista?
Jos paastoamisella tarkoitetaan ruuasta luo
pumista, niin rehellinen vastaukseni kuuluu:
en ole paastonnut. Tosin parin viikon ajan
olen yrittänyt seurata tämän päivän muotiilmiötä, olen siirtynyt karppaajien joukkoon.
Olen jättänyt hiilihydraattipitoisen ravinnon
pois. Mutta toisaalta, eikös sekin ole yhdenlaista paastoamista? Olen luopunut jostain ja
toisaalta olen saanut jotain muuta tilalle.

E

Miksi paastoaminen on suositeltavaa?
Tässä puheenvuorossa ei ole kuitenkaan
tarkoitus puhua ruuasta paastoamisesta, eikä
karppaamisesta. Katse täytyy kääntää toisenlaiseen paastoamiseen.
Tuhkakeskiviikkona alkoi kristillisessä kirkos
sa paastonaika, jolloin taivallamme kohti
pääsiäistä, Jeesuksen ristiä ja ylösnousemuksen ihmettä. Matkan varrella sieluihimme ja
sydämiimme tarttuu aina kaikenlaista. Yksi
odottaa turvaa rahasta ja täyttää lottokuponkeja, toinen hakee rauhaa elämyksistä
ja kolmas yrittää tavoitella Jumalan suosiota hyvillä teoilla.
Paaston yksi tehtävä on siirtää katsetta
pois kaikesta tällaisesta. Paaston tarkoi-

ten takia kaikki lapset eivät pääse pyhäkouluun
vaikka haluaisivatkin.
– Suhtaudun varauksella nettipyhäkouluihin.
Kone ei voi koskaan korvata elävää ihmistä,
Sipinen toteaa ja rohkaisee vanhempia lähettämään lapsensa lähialueensa pyhäkouluun.
Sipinen siirtyisi mielellään jo varaopettajaksi ja tekisi tilaa nuoremmille. Uusista pyhäkoulunopettajista on kuitenkin pulaa.
– Olisi hienoa, jos uusia opettajia löytyisi ja
pyhäkoulu kiertäisi joskus tulevaisuudessa eri
asuinalueilla kodista kotiin kuin ennen vanhaan.

Harri Romar saarnaa su 26.2. klo 10 Säynätsalon kirkon messussa.

tuksena on, että katseemme ja toivomme
kääntyisi pääsiäisajan ihmeisiin.
Miksi Jeesuksen piti mennä autiomaahan?
Mitä autiomaa oli sen ajan ihmiselle?
Autiomaa oli vanhatestamentillisen käsityksen mukaan pahojen henkien kotimaata.
Tuntuu hurjalta lukea että juuri ennen autiomaahan menoa Jeesus kastettiin. Hän siirtyi Jordanin rehevästä laaksosta karuun autiomaahan, koeteltavaksi ja kiusattavaksi.
Tästä kaikesta Jeesus selvisi. Toki Jeesuksella
oli edessään muitakin kiusauksia. Hiljaisella
viikolla muistelemme kuinka hän rukoili Getsemanen puutarhassa Isäänsä, ”…ota tämä
malja minulta pois…” Mutta kaikki nämä
kiusaukset hän kesti. Meidän tähtemme.
Saatana kiusasi Jeesusta muun muassa lu
paamalla hänelle leipää ja mainetta ja kun
niaa. Samat kiusaukset ovat tarjolla nytkin,
yksittäiselle ihmiselle ja kirkolle. Mitä pidät
näistä kiusauksista kovimpana?
Matteus kertoo Jeesuksen kiusauksista
näin tarkasti. Ajankohtaisia ja sattuvia asioita
tänäänkin. En osaa laittaa näitä kiusauksia
mihinkään järjestykseen. Kaikki ovat yhtä
kovia, niin ihmiselle kuin kirkolle. Mutta kysymys on hyvä. Tämä laittaa pohtimaan niin

kirkon työtä kuin omaa elämää. Mihin minä
oikein turvaan? Mitä minä etsin ja mistä haen vastauksia? Entä mihin me kirkkona pohjaamme? Onko perustamme aina perustehtävässä, evankeliumin julistamisessa ja lähimmäisen rakastamisessa?
Millainen on meidän autiomaamme? Pitäi
sikö sitä välttää ja voiko sitä välttää? Eikö
vakaumus kirkastu ilman äärikokemusta?
Autiomaita on varmasti yhtä monta kuin
on ihmistäkin. Ne kun ovat hetkiä, jolloin
luulee olevansa yksin. Kiusattavana ja koeteltavana. Ei niitä voi kukaan välttää. Jokaiselle
tulee elämässä, myös uskonelämässä, hetkiä
jolloin Jumalaa ei näe, ei kuule. Rohkaisuksi
voisi kuitenkin ottaa evankeliumista sanat,
”…Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit
pitivät hänestä huolta…” Ei niin yksinäistä
autiomaata ole, etteikö Jumala olisi sielläkin
läsnä ja pitäisi huolta.
Miten autiomaasta pääsee pois?
Elämällä ja rukoilemalla. Autiomaat saattavat näyttää pimeiltä, mutta aikansa kun silmiään siristelee, jostain näkyy aina valonpilkahduksia. Ei niin sysimustaa ole olemassakaan, etteikö Jumala sinne löytäisi ja meitä
sieltä näkisi.

sofia torvalds

Jeesus kestää leikinlaskun,
sanoo Stan Saanila
Kristinuskoa voidaan ajatella marmoripatsaaksi, jota on potkittu 2000 vuotta, mutta
se ei ole mennyt kumoon. Sitten on uskontoja, kuten islam, jossa on ehdottoman kiellettyä potkia patsasta. Tietysti kristinuskossakin on ollut kielletty potkimasta patsasta,
mutta ihmiset ovat potkineet ja silti patsas on pystyssä. Tämä kertoo, että patsaalla on
arvoa. Olen pahoillani, kun ihmiset sanovat uskosta kamalia asioita tarkoituksenaan
loukata. Mutta uskonnolle ei siinä käy kuinkaan. Ihminen ei voi tehdä mitään sellaista,
että Jeesuksesta lähtisivät ilmat pihalle.
(Stan Saanila Kyrkpressen 2.2.2012)

Naisten päihdetyön päivät
Keskusseurakuntatalolla
Maksuton koulutustapahtuma päihdetyötä tekeville tai muuten
aiheesta kiinnostuneille on 21.-22.3. Kahvitarjoiluista peritään
10 euroa päivältä, hintaan sisältyy kaksi kahvia. Lounas on omakustanteinen. Ilmoittautuminen www.sininauhaliitto.fi 15.03
mennessä. Tiedustelut Sininauhaliitto, Tarja Hiltunen p. 050
339 3588. Tapahtuman järjestävät Sininauhaliitto, Lapuan ja
Kuopion hiippakunnat sekä Jyväskylän seurakunnan diakonia.

Jyväskylän kaupunginteatterin
uusi johtaja aloitti työnsä
joulukuun alussa.

tytti pääkkönen

Kari Arffman haluaa oopperan kummitukseksi
1.Kuka olet, mitä teet ja missä asut?
Teatterinjohtaja, näyttelijä Kari Arffman,
johdan Jyväskylän kaupunginteatteria ja asun
arkisin Jyväskylän keskustassa ja viikonloppuisin perheeni luona Kotkassa.
2. Olet esittänyt musikaaleissa suuria laulurooleja (muun muassa professori Higgins My
Fair Ladyssa). Mikä musikaaleissa kiinnostaa?
Musiikki vaikuttaa voimakkaasti tunteisiin
ja minulle itselleni musiikki on aina merkinnyt
paljon. Musikaaleissa yhdistyvät parhaimmillaan hyvä teksti, kaunis musiikki ja taitava näyttelijäntyö.
3. Mikä yhdistää kaupunginteatterin tämän
kevään ensi-iltoja ja projekteja?
Monipuolisen ohjelmistomme yhdistävänä tekijänä on hyvä tarina, se löytyy kaikista esityksistä.
4. Kaupunginteatterissa on ollut jo vuosia
vierailevia esityksiä muun muassa Kom-teatterista ja ruotsalaisesta Riksteaternista. Mihin
suuntaan lisäisit yhteistyötä?
Lisäämme yhteistyötä paikallisten tekijöiden
kanssa.
5. Millainen johtaja olet?
Toivottavasti jämäkkä, mutta positiivinen.
6. Mikä on työssäsi haastavinta?
Oman ajan hallinta.

9. Mikä on unelmaroolisi, jota et ole saanut
esittää mutta minkä haluaisit vielä tehdä?
Oopperan kummitus. Hienoa musiikkia ja
kiehtova maailma.
10. Vaikuttavin teatteriesitys, jonka olet nähnyt?
War horses Lontoossa.

8. Mikä on koskettavin roolisi, jonka olet saanut esittää?
Erik Larsen näytelmässä Arvoituksellisia
muunnelmia.

11. Minkä Raamatun tapahtuman tai koh
tauksen voisit tai haluaisit siirtää näyttämölle? Mitä siinä tapahtuisi, mikä olisi tyylilaji?
Pääsiäisen tapahtumista on tehty musikaali Je-

marianne tillman

7. Ketä näyttämö- tai elokuvataiteen suurista
tähdistä arvostat erityisesti?
Aika vaikea nostaa esiin yhtä yksittäistä henkilöä, mutta arvostan monia vanhempia kollegoitani Tampereen teatterista. Heiltä opin
nuoruusvuosinani paljon.

sus Christ Superstar. Siinä on sellaista dramatiikkaa, johon rock-oopperankin tyyli sopii hyvin.

14. Mitä harrastat?
Laulua ja pianon pimputtelua.

12. Miltä kuulostaa se, että Raamatusta tehdään stand up -komiikkaa?
En tiedä pyhittääkö tarkoitus aina keinoja,
mutta saadakseen sanomansa perille on käytettävä sellaisia keinoja, jotka sopivat kuulijakuntaan ja pitävät heidät otteessa.

15. Mikä on parasta Jyväskylässä ? Mitä kaipaisit tänne lisää?
Työkaverit. Järvien lisäksi meren….

13. Mitä armo sinulle merkitsee?
Mahdollisuutta tehdä virheitä

17. Salainen haaveesi?
On salainen…

16. Mistä saat iloa ja voimaa arkeesi?
Omasta perheestäni.

Armenialaiset korjaavat
tuhottuja kirkkojaan
Kehityskonsultti Marianne Tillman kertoo
Armenian kirkon kuulumisista Keltinmäen
kirkossa tiistaina 6.3. klo 18. Armenian kirkko
toipuu neuvostovallan ajasta, jolloin uudet
isännät raunioittivat kirkot ja ajoivat kristityt
maan alle.
– Vanhoja kirkkoja korjataan ja uusia rakennetaan. Papeista on pula, ja uutta papistoa
koulutetaan kahdessa viisivuotisessa pappisseminaarissa. Rahoituksen kirkko saa diasporaarmenialaisilta seurakunnilta ja säätiöiltä eri
puolilta maailmaa, Marianne Tillman kertoo.
Tillman on työskennellyt kehitysyhteistyössä
Armeniassa vuodesta 1995 lähtien. Hänen mu-

– Armenialainen ei välttämättä osallistu kirkonmenoihin
joka sunnuntai tai käy raamattupiirissä joka keskiviikko.
Mutta hän piipahtaa kirkossa, sytyttää kynttilän ja hiljentyy hetkeksi, Marianne Tillman kertoo.

kaansa kristillinen usko on armenialaisille miltei itsestäänselvyys ja voimavara arjessa. Kirkkovihkimykset ja kasteet ovat erittäin suosittuja.
Ketään ei haudata ilman monipäiväisiä hautajaisia, joissa kirkonmiehellä on vahva rooli.
Armenian apostolisella kirkolla on maan perustuslain mukaan erityisasema valtiossa, mutta valtionkirkko se ei kuitenkaan ole. Tillman
luonnehtii kirkkoa vanhoilliseksi ja traditioistaan kiinni pitäväksi instituutioksi.
Armenian kuningaskunta otti kristinuskon
valtionuskonnoksi ensimmäisenä maailmassa
vuonna 301. Kirkko on antanut kansalle selkärangan, johon nojata myrskyisän historian aikana. Perimätiedon mukaan apostolit Bartolomeus ja Taddeus toivat kristunuskon Armeniaan. Kansan sivistäminen alkoi 400-luvulla,
jolloin Mesrop Mashtots kehitti armenialaiset
aakkoset ja käänsi Raamatun armeniaksi.
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Jukka Keskitalo: Niinistön valinta
otetaan kirkossa myönteisesti vastaan
- Sauli Niinistön valinta tasavallan presidentiksi otetaan kirkossa uskoakseni myönteisesti vastaan. Myös Pekka Haaviston kanssa kirkko olisi
varmasti tullut mainiosti toimeen, kirkkohallituksen kansliapäällikkö
Jukka Keskitalo sanoo.
Kotimaa24.fi -uutissivuston haastattelema Jyväskylän entinen kirk
koherra muistuttaa, että tasavallan
presidentillä ei ole enää suoraa
ohjausvaltaa kirkkoon, sillä hän ei
enää nimitä esimerkiksi piispoja.
– Niinistö kuuluu kirkkoon. Tämä on ihan mukava viesti. Niinistö
on puhunut ihmisläheisesti uskostaan, myös sen heikkoudesta ja ilmaissut arvostavansa kirkon työtä
ihmisten parissa, Keskitalo toteaa.
Keskitalo arvioi, että yhteydet
myös kirkon johtoon ovat toimivat.
Niinistö on on perustajajäsen ja
puheenjohtaja Tukikummit-säätiössä, joka kanavoi taloudellisen

apunsa kirkon diakoniarahaston
kautta.
Tukikummit kantaa huolta erityisesti nuorten syrjäytymisestä,
minkä Niinistö nosti isoksi haasteeksi myös haastatteluissa välittömästi valintansa jälkeen.
– Jos ja kun Sauli Niinistö tasavallan presidenttinä perustaa lupauksensa mukaisesti työryhmän pohtimaan nuorten syrjäytymistä, tarjoan avoimesti kirkon asiantuntemusta tähän ryhmään. Kirkolla on
tietoa ja kokemusta asiasta ja erittäin laaja kosketuspinta lapsi- ja
nuorisotyönsä kautta.
(Johannes Ijäs/Kotimaa24.fi)

Facebookissa
nähdään

Diakonien ja diakonissojen kutsumessu
huhtikuussa Kuokkalassa

Henki & elämä on
siellä myös. Tykkää
ja kommentoi,
anna meille
juttuvinkkejä
ja palautetta.

Oletko kirkon diakoniatyöhön valmistunut, mutta työssä
muualla kuin kirkon/diakonian tehtävissä tai eläkkeellä?
Kutsumme jyväskyläläisiä diakoneja ja diakonissoja Kuokkalan
kirkon messuun su 22.4. klo 11. Sen jälkeen on luvassa keittolounas ja lyhyt keskustelutilaisuus, jonka aiheena on Diakonia
Jyväskylässä tänään. Lisätiedot diakonian työalasihteeri Heini
Lekander p. 050-521 5416.

Toiminnallinen virtuaalijumalanpalvelus aloitti Lastenkirkko.fi:ssä
gellisyyden puolet sopivassa suhteessa. On itsetutkiskelua ja nöyryyttä, on iloa ja kiitollisuutta, on
toisten ihmisten ja luonnon huomioonottamista, mutta myös elämänvoiman vastaanottamista itselle. Samaa on haettu Lastenkirkon
jumalanpalveluskaavaan, Ahtiainen sanoo.
– Lastenkirkko.fi on kuitenkin
aivan omanlaisensa ympäristö. Lapset odottavat oikeasti voivansa tehdä asioita verkkosivulla, siksi Lastenkirkon jumalanpalvelukset rakennetaan mahdollisimman toiminnallisiksi.

Lähetystyö järjestää retket
Turkuun, Kauhavalle ja Haminaan
Turussa juhlitaan 200 vuotta täyttävää Suomen Pipliaseuraa. Tapahtuma on 25.-27.5. Päivien ohjelmassa
on muun muassa Sanan voimaa
Intiasta, konsertteja, 200-vuotisjuhla ja messu. Lisäksi luvassa on kristilliseen historiaan perehdyttävä
kävely Turun keskustassa.
Koillis-Intia on koko Intian kristillisin alue, jossa kristittyjen määräksi arvioidaan kahdeksan miljoonaa. Siellä sijaitsee Intian Pipliaseuran käännöstyön keskus.
Lähtö Turkuun perjantaina 25.5.
noin kello 12 ja paluu sunnuntaina
27.5. noin kello 19. Majoittuminen
Turun Scandic Juliassa. Retken hinta sisältää matkan, majoituksen ja
lauantaina lounaan. Hinta on kahden hengen huoneessa 140 euroa
ja yhden hengen huoneessa 220
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euroa. Retkelle lähtijät saavat retkikirjeen. Ilmoittautumiset juhlaretkelle 23.4. mennessä osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Tiedustelut vs. lähetyskasvatussihteeri Paula Niemitalolta p. 040
136 7713 tai vs. työalasihteeri Ulla
Klemettiseltä p. 050 340 9889.
Retken järjestää Jyväskylän seurakunta. Lisätiedot: www.pipliaseura.
fi.

Lähetysjuhlia Kauhavalla
ja Haminassa
Rovastikunnallinen lähetystyö järjestää retket hiippakunnan lähetysjuhlaan Kauhavalle 17.5. sekä Lähetysjuhlille 8.-9.6. Haminaan. Näistä
lisätietoa seuraavassa lehdessä.

Katariinan kerrotaan saaneen Kristukselta näkymättömän timanttisormuksen kihlauksensa merkiksi. Lisäksi hänellä sanotaan olleen stigmat,
eli ristiinnaulitun Kristuksen haavoja muistuttavat merkit, jotka kertovat ihmisen taistelleen ja kärsineen urhoollisesti Kristuksen rinnalla.

Kevennä eloasi ekopaastolla
Paasto on vanha kristillinen perinne,
joka tunnetaan myös muissa uskonnoissa. Paaston avulla ihminen tavoittelee
mielenmuutosta ja keskittyy olennaiseen.
Tänä vuonna paastoa voi viettää
ekologisessa hengessä yhdessä muiden
keventäjien kanssa.
paula ukkonen

kaarina heiskanen

Lastenkirkko.fi-sivustolla voi osallistua virtuaalijumalanpalvelukseen, jolle on annettu nimi Verkkovaeltajan taukopaikka. Jumalanpalvelukset järjestetään jatkossa kaksi
kertaa kuukaudessa sunnuntaisin
kello 16 Lastenkirkon kirkkosalissa.
Suurin osa jumalanpalveluksen lauluista nähdään musiikkivideoina.
Jumalanpalveluskaavan Lastenkirkkoon räätälöinyt kouluttaja ja
pastori Anita Ahtiainen Seurakuntien Lapsityön Keskuksesta vertaa
kaavaa hengelliseen kuntopiiriin.
– Jumalanpalveluskaava pitää sisällään kaikki ihmisyyden ja hen-

Evankelisluterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus ja Suomen
Ekumeeninen Neuvosto järjestävät
tänä vuonna ekopaaston, jossa kannustetaan suomalaisia muuttamaan
omia elämäntapojaan ilmastoystävällisiksi. Ekopaastoa vietetään perinteisenä luterilaisena paastonaikana
tuhkakeskiviikosta pääsiäiseen. Ekopaasto kannustaa kokeilemaan, miten oma arki sujuisi elämäntapoja
tarkistamalla.

SenioriFoorumin teema
on Muistelu virkistää

Perimmäinen elämänmyönteisyys on
enemmän kuin positiivisten puolien etsiminen

Seuraava seniorifoorumi on Keskusseurakuntatalolla 20.3. klo 13. Foorumin
isäntänä toimii Alpo Toivola, juontaja on
Sanni Kankainen. Puheenvuoroja käyttävät
Yrjö Sariola ja Ahti Vielma. Musiikista
vastaavat Raija ja Viljo Halme sekä Risto
Valtasaari. Kahvit ja keskustelua.

Tavanomaisen elämänmyönteisyyden etiikkaa luonnehtii kehotus etsiä asioista positiivisia puolia.
Puolillaan oleva vesilasi olisi nähtävä puoliksi täytenä eikä puoliksi tyhjänä ja olisi etsittävä asioista
niiden positiivisia eikä negatiivisia puolia. Schweitzerin ajattelun innoittamana luonnostelemassani
”perimmäisessä elämänmyönteisyydessä” on kuitenkin kyse jonkin sellaisen etsimisestä, mikä kantaa
myös tavanomaisen elämänmyönteisyyden järkkyessä. Kyse on ihmisen perimmäisen luottamuksen
ja toivon kiinnittymisestä johonkin ihmistä ja luomakuntaa suurempaan hyvään niin ilon kuin kärsimyksenkin aikoina.
(Ville Päivänsalo Teologia.fi)

Katariina Sienalainen
– Uhrautuvainen mystikko
Katariina Sienalainen eli lyhyen, mutta
ihmeellisen elämän. Tämä myöhäiskeskiajan mystikko nousi vaatimattomista
taustoista Euroopan suojelupyhimykseksi
ja kirkon opettajaksi. Nykyään hänen
uhrautuvaisuutensa ja käytännönläheinen
uskonsa toimii esikuvana kilvoittelijoille
ympäri maailman.
jani vanhala

Kun Katariina Sienalaisen (1347-1380) nälän
ja uupumuksen kuihduttama ruumis kiikutettiin Rooman levottomassa yössä viimeiseen leposijaansa Santa Maria sopra Minervan basilikaan, tuskin kukaan läsnäolijoista tajusi, miten
kauas kantavan henkisen perinnön Katariina
uskollaan kirkolle lahjotti. Väsymättä ja aina
iloisesti kristittyjen yhteyden puolesta taistellut
nuori nainen, joka oli viisitoistavuotiaasta lähtien ravinnut itsensä pelkästään yrteillä ja päivittäisellä ehtoollisella, oli viimein kohdannut
voittajansa: kuoleman. Silti Katariinan tarina
oli vasta alussa.

Ruttoepidemia varjosti
lapsuutta ja nuoruutta
Katariina syntyi enteellisesti samaan aikaan,
jolloin historian kenties pahin ruttoepidemia,
Musta surma, kulki tummana varjona yli Euroopan. On esitetty, että epidemia tappoi Välimeren vilkkaasti liikennöidyissä kauppasatamissa lähemmäs 80 % väestöstä. Maailmanlopun odotukset olivatkin yleisesti ilmassa.
Pienen Katariinan peräti kahdestakymmenestäviidestä sisaruksestakin jäi henkiin vain
puolet. Katariinan ensimmäiset muistot maailmasta ovat luultavasti muodostuneet ruumiskärryjen kolinasta, luurankojen kuolemantanssia kuvaavista puupiirroksista sekä itsensäruoskijoiden kulkueista, jotka täyttivät kaupungin
kadut loputtomina virtoina.
Ei siis ollut mikään ihme, että Katariinan
vanhemmat eivät uskoneet, kun hän noin viiden vuoden ikäisenä kertoi ihmeellisestä näystään. Näyssä itse Kristus oli ilmestynyt hänelle
hymyilevänä rinnallaan apostolit Pietari, Paava-

Ekopaastota voi monella tavalla, esimerkiksi
autoilemalla vähemmän, jättämällä lihan pois,
lyhentämällä suihkussaoloaikaa tai olemalla
ostamatta tarpeettomia kulutustavaroita.
Paastoa voi toteuttaa myös laittamalla fiksut
tuotteet ja palvelut paastoamaan puolestaan.
Vihreään teknologiaan voi investoida esimerkiksi ostamalla kodin energiatehokkuutta lisääviä älysovelluksia. Tällaisella toiminnalla voi
lisätä ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kysyntää.
Näin kuluttaja voi tukea kestävän talouden

li ja Johannes. Olihan pieni tyttö joutunut kasvamaan kuoleman keskellä, jota kukin pakeni
kuten parhaiten taisi. Varakas ylimystö vetäytyi
maaseudulle linnoihinsa viettämään Boccaccion Decameronessa kuvamaa kepeää, viinistä ja
nautinnoista unohduksen ammentavaa elämää. Köyhemmät turvautuivat askeesiin ja itsensä kurittamiseen.
Elämän edessä avuttomien vanhempien korvissa Katariinan näyn on täytynyt kuulostaa
lapsen sydäntäsärkevältä toiveelta. Mutta kun
Katariinan hengellinen kutsumus ei teini-iän
myötäkään sammunut, tajuttiin viimein, että
hänen ylhäältä saamansa kutsu oli aito.

Kristikunnan yhteyden
puolustaja ja rauhantekijä
Katariinan yhteiskunnallisen aktiivisuuden aika alkoi kaksikymmentävuotiaana, kun Kristus
ilmestyi hänelle. Kristus käski hiljaisuuteen
vetäytynyttä Katariinaa osallistumaan yhteisiin
asioihin.
Pohjoismaalaisille tutun aikalaisensa Pyhän
Birgitan tavoin Katariina alkoi hoitaa ruttopotilaita pelkäämättä itse tartuntaa. Katariina alkoi nyt myös lähetellä kirjeitä paaville, joka oli
kirkkoa repivien ristiriitojen tähden siirtynyt
Ranskan Avignoniin.
Toisin kuin Pyhällä Birgitalla, joka oli aatelista syntyperää, kirjoitus- ja lukutaidottomalla
Katariinalla ei ollut juuri edes teoreettisia mahdollisuuksia saada saneluttamiaan kirjeitä paavin luettavaksi asti. Jonkin Katariinan sanomassa on kuitenkin täytynyt puhutella paavia
syvästi. Paavi ei pelkästään lukenut Katariinan
kirjeitä, vaan jopa suostui tapaamaan Katariinan Avignonissa, ja palasi osaltaan hänen neuvojensa rohkaisemana Roomaan.
Paavin paluu Roomaan, hänen aloittamansa
taistelu kirkon korruptiota vastaan sekä Katariinan myöhemmät ponnistelut Italian kaupunkivaltioiden poliittisten tilanteiden tasaannuttamiseksi johtivat lopulta kirkon sisäisen
hajaannuksen voittamiseen ja laillisen paavin
istuimen vallan palauttamiseen.
Nuoren, oppimattoman naisen sinnikkyys
kutsumuksensa seuraamisessa johti koko Euroopan historian kurssin muuttaneeseen lopputulokseen. Tapahtumasarja muistuttaa Raa-

työpaikkojen syntymistä, millä luodaan myös
uusia vientimahdollisuuksia. Jokainen on
oman elämänsä paras ekspertti ja löytää itse
parhaat keinot tehdä ilmastotekoja.

Julkkiksia
mukana kampanjassa
Helsingin piispa Irja Askolan mielestä ekopaasto syntyy luontevasti kirkon ikivanhasta paastoperinteestä, johon kuuluvat ruokavalion keventäminen, oleellisen etsiminen ja oman itsen

matusta varsin yleisesti löytyvää kaavaa, jossa
Jumala valitsee suunnitelmansa toteuttajiksi
ihmisiä, joiden edellytykset tehtävän suorittamiseen ovat varsin vaatimattomat.
Vaikka Katariinan elämä oli askeettista, hänen ponnistelunsa eivät tarinan mukaan jääneet vaille kiitosta jo tässä elämässä. Hänen
kerrotaan saaneen Kristukselta näkymättömän
timanttisormuksen kihlauksensa merkiksi. Li-

säksi hänellä sanotaan olleen pyhimysten usein
korkeimpana arvomerkkinä mainitut stigmat,
eli ristiinnaulitun Kristuksen haavoja muistuttavat merkit, jotka kertovat ihmisen taistelleen
ja kärsineen urhoollisesti Kristuksen rinnalla.
Kirjoittaja on estetiikan tohtorikoulutettava Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitoksellla Helsingin yliopistossa.

Katariinan keskusteluja
Jumalan kanssa
Katariina Sienalaisen ajatuksiin pääsee viimein perehtymään suomeksi. Hiljattain
käännetty Dialogi Jumalan kaitselmuksesta
kuuluu kiistattomasti kristillisen mystiikan
ja hengellisyyden avainteoksiin. Katariinan
teos ansaitsee paikkansa muiden klassisten
teosten, kuten vaikkapa Avilan Teresan Sisäisen linnan, Ristin Johanneksen Pimeän
yön tai ortodoksisen kirkon Filokalia–kokoel
masta löytyvien opetustekstien rinnalla sisältönsä rikkauden ja raikkauden tähden. Kristillisten klassikoiden yksi keskeinen piirre
on niiden tapa kestää aikaa. Tämä johtuu
siitä, että ne eivät yleensä keskity kuvaamaan aikansa teologisia kiistoja, vaan ne
lähestyvät aina ajankohtaisia hengellisiä ilmiöitä suoraan ja käytännönläheisesti, opastusta kaipaavan kilvoittelijan näkökulmasta.
Dialogi Jumalan kaitselmuksesta herättää
tässä suhteessa erittäin suuria odotuksia, sillä teos muodostuu Katariinan mukaan hänen ja Jumalan käymistä keskusteluista.
Pääpaino on luonnollisesti Jumalan Katariinalle antamilla vastauksilla, jotka käsittelevät etupäässä sitä, mitä Jumala tahtoo ihmisten tekevän, mitä esteitä ihminen tällä tiellä
kohtaa, ja miten ihmisten on hyvä edetä
hänen tahtonsa etsinnässä. Jumalan tarjoamat näkökulmat ovat usein niin yllättäviä,
yksinkertaisia ja terävänäköisiä, että niitä ei

kriittinen tarkastelu. Luterilaisessa kirkossa on
perinteisesti korostettu hengellistä paastoa, katumusta, itsetutkistelua ja hiljentymistä. Askola on yksi kampanjan kymmenestä ekopaastoajasta.
Paaston aikana piispa Irja Askola pyrkii vahvistamaan omia perusvalintojaan: julkisten
kulkuneuvojen suosimista, kierrätystä, reilun
kaupan tuotteiden käyttöä sekä kävelyn lisäämistä.
Muita ekopaastolupauksen tehneitä ovat
muun muassa. kirjailija Kaari Utrio, tähtitie-

voi muuta kuin pysähtyä hämmästelemään.
Kirjan puhuttelevimmaksi sanomaksi nousee itselleni se, että Jumala omien sanojensa
mukaan kaipaa ihmisiltä vain itseensä suuntautuvaa rakkautta. Se saa hyveen kasvaessa
muotonsa rakkaudessa toisiin ihmisiin – ei
niinkään älykkyydessä, voimassa ja kyvyssä
ratkoa maailman ongelmia.
JANI VANHALA
Katariina Sienalainen. Dialogi Jumalan kaitselmuksesta. Katolinen tiedotuskeskus, 2011. 347 s.

Katariina Sienalainen on haudattu Santa Maria
sopra Minerva -kirkkoon Roomassa.

teilijä Esko Valtaoja, sarjakuvapiirtäjä Kaisa
Leka, toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, ohjaaja
Kalle Holmberg, kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, pikajuoksija Johanna Manninen sekä professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.
Jokainen voi osallistua ekopaastoon käytännön elämässään. Kampanjan sivuston osoite
on ekopaasto.fi. Sivustolla on muun muassa
testi, jonka avulla voi selvittää, millainen ekopaastoaja on.
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Mareena Heinosen tyttären huostaanotosta tuli jouluna kuluneeksi neljä vuotta.
Sitä ennen epävarma ja ahdistava tilanne kotona oli jatkunut vuosia ja loppuunpalanut
perhe oli murtumisen kynnyksellä. Synkimmällä hetkellä Heinonen ajatteli, että lapselle
oli parempi ilman häntä.
paula ukkonen

Jo vauvana tytär oli temperamenttinen ja vahva.
Heinonen muistaa hyvin, kuinka vauva sai yksivuotisneuvolassa valtaisan kiukkupuuskan
itkien ja raivoten lattialla. Kokeneet hoitajat
rauhoittelivat nuorta äitiä, ettei asiasta kannata olla huolissaan, koska tällainen käytös silloin tällöin kuuluu asiaan.
– Ajattelin kauhuissani, että entä kun meille
tämä on arkea ja tapahtuu useamman kerran
päivässä. Tuoreena vanhempana en kuitenkaan
uskaltanut sanoa mitään. Mielessäni päätin,
että kunhan olen toimissani oikein johdonmukainen ja systemaattinen, ongelma poistuu iän
myötä.

Pakko
päästä pois
Todenteolla vaikeudet alkoivat kuitenkin tyttären kouluaikana.
– Hän on aina toiminut hieman eri aaltopituudella kuin ikätoverinsa. Koulumenestyksessä ei ollut moitittavaa, ja kielellisissä ja matemaattisissa aineissa hän pärjäsi erinomaisesti.
Vaikeuksia aiheuttivat sosiaaliset tilanteet ja
pitkään jatkunut kiusaaminen.
Koulussa tyttö hymyili ja esitti, että kaikki
on hyvin, mutta kotona tilanne oli päinvastainen. Kahdeksan tunnin raivopuuskat kiihtyivät lopulta tavaroiden viskelyyn ja tahalliseen
rikkomiseen. Myös fyysinen väkivalta tuli tutuksi.
– Kerran polveni meni sijoiltaan tällaisen
kohtauksen tiimellyksessä. Jälkeenpäin ajateltuna on ihme, ettei meille koskaan käynyt sen
pahemmin, Heinonen muistelee.
Pelottavaa käyttäytymisessä oli sen kokonaisvaltaisuus. Kiukkupuuskat toistuivat säännöllisesti ja noidankehä pyöri itsensä ympärillä.
– Väkivalta oli hänelle keino tuoda esiin ongelmat ja pettymykset.
Lopulta Mareena Heinonen uupui itse ja
hakeutui hoitoon.
– Avun piiriin päästyäni ymmärsin, kuinka
vakavista asioista oli kyse.
Perheen ongelmiin haettiin apua useasta paikasta, mutta laihoin tuloksin. Erään kärjistyneen tilanteen päätteeksi tytär otettiin Mattilan perhekotiin.
– Meillä molemmilla oli vahva tunne, että
tilanteesta on päästävä ulos ennen kuin jotain
pahaa tapahtuu. Tyttö sanoi, ettei jaksa enää ja
että tarvitsee apua. Päätös oli vaikea, mutta
pakko tehdä.
Ennakkovaroitteluista huolimatta tilanne
oli Heinoselle shokki.
– Olo oli epätodellinen ja lohduton. Alkuun olin lähes toimintakyvytön. Menin
kauppaan ostamaan leipää, mutta jouduin
tulemaan pois tyhjin käsin. En osannut tehdä
valintoja. Se, että oma lapsi viedään pois kotoa ja että joku muu tekee päätökset hänen
hyvinvointinsa puolesta, oli jotain niin kamalaa, että sen voi ymmärtää vain joku saman
kokenut.

Venyy koska
vaihtoehtoja ei ole
Väliaikaiseksi tarkoitettu sijoittaminen Mattilan perhekotiin venyi kuukausiin, kun tytölle odotettiin paikkaa Haukkalan sairaalaan

8

Henki & elämä

paula ukkonen

huostaanoton myötä
vanhemmuus muuttaa mu
tutkimusjaksolle.
Aika oli raskasta sekä äidille että tyttärelle.
Jatkuva juokseminen palaverista toiseen ja epävarmuus tulevaisuuden suhteen aiheuttivat
pelkoa ja turhautumista. Myös epäilykset tehtyä huostaanottopäätöstä kohtaan vaikeuttivat
tilannetta.
– Pohdin jatkuvasti, oliko ratkaisu oikea vai
teinkö elämäni virheen, Heinonen muistelee.
– Välillä syytin itseäni siitä, etten tarttunut
toimeen aikaisemmin ja välillä siitä, että olin
ylipäätään tehnyt tällaisen ratkaisun.
Pahin hetki tuli eteen, kun tytär syytti Heinosta hylkäämisestä.
– Se oli hirveintä, mitä äiti voi lapseltaan
kuulla. Ja kun vielä tiesin, etttä hänellä on
täysi oikeus mielipiteeseensä, olin musertua.
Sinnikkyydellä ja periksiantamattomuudella
Heinonen kahlasi läpi kevään ja kesän kunnes
pitkän sairaalajakson jälkeen todettiin, ettei
kaivattua apua ollut löytynyt.
Pitkittynyt sijoitus Mattilassa oli kärjistänyt
tilanteen niin hankalaksi, että kotiin palaaminen oli mahdotonta. Yhdessä viranomaisten
kanssa päädyttiin sijoittamaan tyttö sijaisperheeseen.
– Oli onni, että löysimme niin hyvän perheen
niin nopeasti. Koko kuluneen vuoden olin ajatellut, että minun tehtäväni äitinä on kestää
tilannetta. Tyttäreni saisi kipuilla rauhassa ja
minä olisin hänen tukenaan vaikeissakin paikoissa. Oma jaksaminen jäi vähemmälle huomiolle. Kun tytär sitten pääsi uuteen perheeseen, romahdin.
Pitkään kestänyt koettelemus oli niin hurja,
että Heinonen otettiin sisälle sairaalaan.

Puhuminen
auttaa selviytymään
Kahden kuukauden sairaalajakson jälkeen
Heinonen hakeutui Sukupuu ry:n vertaistoiminnan piiriin.
–Tilanteesta puhuminen on auttanut minua
selviytymään. Oloa helpottaa, kun kokemuksia
voi jakaa samassa tilanteessa olevien kanssa.
Epäilykset ja ennakkokäsitykset huostaanottoa kohtaan istuivat kuitenkin syvässä.
– Kun kuulin huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistukiyhdistyksestä, ajattelin, että en varmasti mene. Että yhdistys on täynnä
huonoja ihmisiä, jotka eivät pysty huolehtimaan lapsistaan. Niin vahvasti ennakkoluulot
olivat juurtuneet ajatteluuni. Onneksi rohkaistuin ja lähdin paikalle. Samalla huomasin, että
muutkin osallistujat ovat aivan tavallisia äitejä
ja isiä.
– Usein vanhemmat kokevat voimakasta syyllisyyttä ja häpeää tilanteesta. VOIKUKKIA
-verkostohanke kehittää huostaanotettujen lasten vanhempien tukemista. Vertaistukiryhmien tarkoituksena on antaa vanhemmille areena
käsitellä huostaanottoon liittyviä asioita toisten samaa kokeneiden kanssa, pohjustaa tukitoiminnassa mukana oleva Virpi Kujala.
– Ryhmässä käsitellään huostaanottoon liittyviä tapahtumia, vanhemman kokemuksia, lapsen näkökulmaa, suhteita ja yhteydenpitoa
lapseen, sijaishuoltajiin ja viranomaisiin, vanhemmuutta muuttuneessa tilanteessa, omia
voimavaroja ja jaksamista sekä tulevaisuuden
suunnitelmia.
Myös Mareena Heinonen on osallistunut
VOIKUKKIA-ryhmään.

– Kokemus oli hyvä ja tarpeellinen osa polulla huostaanoton jälkeiseen vanhemmuuteen,
hän toteaa tyytyväisenä.

Äitiys ei
kadonnutkaan
Nyt Heinosen tytär on ollut uudessa perheessään kolme vuotta. Irtiotto rutiineista ja tutusta ympäristöstä on tehnyt hyvää. Tänä aikana
hän on oppinut käsittelemään tunteitaan ja
äkillisiä tilanteita uudella tavalla.
– Olen hänestä valtavan ylpeä, Heinonen hymyilee.
Itse aktiivinen nainen on pyrkinyt pitämään
perheiden asiaa esillä omalla toiminnallaan.
– Olen puhunut monissa tilaisuuksissa kokemuksistani ja kannustanut muita vanhempia
avoimuuteen. Aihe on arka ja kipeä, mutta
suuri osa tilanteen mukanaan tuomasta häpeästä syntyy, kun vanhempi leimaa itse itsensä
huonoksi ihmiseksi.
– En toki voi itsekään sanoa olevani täysin
vapaa tällaisesta ajattelusta, mutta enää se ei
määritä minua ihmisenä tai äitinä. Ajattelen,
että vaikka lapseni asuu nyt muualla, ei äitiys
ole hävinnyt tai kadonnut. Se on vain muuttanut muotoaan. Tällä hetkellä tilannetta rakennetaan uudesta lähtökohdasta, Heinonen sanoo.
Heinosen perheessä katseet onkin käännetty
jo tulevaisuuteen.
–Yhteinen toiveemme on, että tyttö voisi
muuttaa takaisin kotiin syksyllä.

Huostaanotto on
Lapsen sijoitus aiheuttaa aina kriisin sekä vanhemmille että lapselle. Molemmat osapuolet
tarvitsevat tukea vaikeassa elämänvaiheessa.
Vanhempien saama tuki on ollut riittämätöntä
ja he ovat monesti jääneet yksin.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana vanhempien tuen tarpeita on alettu tiedostaa yhä
paremmin eri tahoilla.
– Huostaanottotilanteessa vanhemmat ja lapsi tarvitsevat apua kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan palauttamiseen, tiivistää Sininauhaliiton kristillisen vertaistoiminnan kehittäjä ja VOIKUKKIA-verkostohankkeen
kanssa yhteistyötä sen alkuvaiheista saakka
tehnyt Virpi Kujala.
– VOIKUKKIA-verkostohanke kehittää
huostaanotettujen lasten vanhempien tukemista eri puolilla Suomea. Hanke kokoaa sosiaalitoimia, järjestöjä ja seurakuntia yhteen
pohtimaan vanhempien tukemista ja järjestämään vanhempien ryhmiä. Keski-Suomessa
toimintaa koordinoi Lapset ja perheet Itä- ja
Keski-Suomi Kaste-hanke yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni vanhempi voisi halutessaan
päästä mukaan vertaistukiryhmään, Kujala
jatkaa.

uotoaan

Junnaatko parisuhteessasi
lapsen tasolla?
Irene Kristerin kirja Tule lähelle, mene
pois kertoo aikuisista, joiden vaikea
lapsuus pilaa parisuhteen.
tytti pääkkönen

Terapeutti Irene Kristeri puhuu aikuisista
lapsista, joiden kaikki elämänalueet eivät ole
päässeet kehittymään aikuisen tasolle. He
ovat aikuisia, joiden aikuiselämää hallitsee
sisäinen lapsi, joka on jäänyt vaille riittävän
turvallista ja läsnä olevaa vanhemmuutta.
Kodin ilmapiiriä on voinut varjostaa alkoholismi, työnarkomania, sairaus, kuolema tai
avioero.
Kristerin mukaan parisuhde toimii kuin
peilinä, jonka avulla ihminen oppii tuntemaan itseään paremmin. Terveessä parisuhteessa toinen saa olla itsestä irrallinen, oma
persoonansa, jota ei tarvitse muuttaa itselle
sopivaksi. Toimivassa parisuhteessa ihminen
kantaa vastuun omista tunteistaan ja tarpeistaan eikä odota toisen tekevän sitä, mutta
hänen pitäisi kuitenkin olla valmis antamaan
toiselle enemmän kuin ottamaan itselle.

Aikuinen lapsi
elää toisen kautta
Kirjassa todetaan, että usein ihminen tietää
mitä haluaa, toimii sen mukaan ja antaa toisen kantaa seuraukset. Tällaisen käytöksen
Kristeri soisi vain murrosikäiselle. Aikuiset
lapset ovat monella tapaa riippuvaisia. He
eivät osaa säilyttää itseään toisen lähellä vaan
kadottavat omat tunteensa ja tarpeensa ja
alkavat elää toisen kautta. He pelkäävät, että
toinen loukkaantuu tai hylkää, jos he ilmaisevat itseään rehellisesti. Siksi he alkavat voida huonosti, mutta heille se on normaalia,
koska paha olo on tuttua jo lapsuudesta.
Aikuinen lapsi ei kykene laittamaan toista
itsensä edelle, koska hän on niin tarvitseva.
Aikuiselle lapselle epävarmuus on ainoa varmuus, jonka hän tuntee.
Irene Kristeri jopa huomauttaa, että aikuiset lapset saavat usein aikaan riidan vain siksi, että elämä tuntuisi epävarmemmalta – ja
tutummalta. He ovat varmoja, että jos he rakastavat jotakuta, he menettävät hänet. Aikuiset lapset vaativat itseltään täydellisyyttä
hylätyksi tulemisen pelossa.

Riippuvuus auttaa
pakenemaan vaikeita tunteita

n aina perheen kriisi
Vanhempien ryhmiä on ollut Keski-Suomessa vuodesta 2002. Ryhmiä ohjaavat ammattilaiset yhdessä vertaisohjaajien kanssa. Osa
vertaisohjaajiksi koulutetuista vanhemmista
on toiminut myös henkilökohtaisina tukihenkilöinä toisille vanhemmille.
– Etenkin juuri huostaanoton tapahduttua
vanhemmat ovat toivoneet, että voisivat saada
toisen ihmisen tuekseen. Ryhmän tarkoituksena on antaa vanhemmille areena käsitellä
huostaanottoon liittyviä asioita saman kokeneiden kanssa. Ryhmässä voi kertoa omia kokemuksia, ajatuksia ja purkaa tunteita. Ryhmä
on vanhempia varten, mutta myös lapset voivat hyötyä siitä, kun vanhemmat saavat apua
ja tukea, Kujala tiivistää.
Vuonna 2010 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna yli 17 000 lasta ja nuorta. Sijoituskokemukset koskettavat suurta joukkoa vanhempia,
lapsia ja heidän läheisiään sekä sosiaalityöntekijöitä ja sijaishuollon henkilöstöä.
Lapsia joudutaan sijoittamaan sosiaalitoimen kautta kodin ulkopuolelle monista eri
syistä. Huostaanoton tarkoituksena on pyrkiä
turvaamaan lapsen oikeus turvalliseen ja lapsen kehitystä tukevaan hoitoon, huolenpitoon
ja kasvatukseen.

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät on suunnattu kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten
vanhemmille. Uusi vertaistukiryhmä aloittaa
alkuvuodesta 2012. Ryhmä on osallistujille
maksuton. Yhteydenotot ja tiedustelut Riitta
Siekkinen, 040 708 0335 ja Mareena Heinonen 050 379 2239.
Lisätiedot www.voikukkia.fi
Sukupuu ry järjestää kuukausittain avoimia
jäseniltoja huostaanotettujen lasten vanhemmille ja muille läheisille Jyväskylässä. Tarkemmat tiedot osoitteesta www.sukupuu.fi.

Aikuinen lapsi rakentaa itselleen tukipilareita, jotka auttavat häntä pakenemaan todellisuutta, jota hän ei jaksa kohdata. Irene Kristeri tarkoittaa tukipilareilla erilaisia riippuvuuksia, jotka pitävät voimassa ihmisen tunnelukkoja. Lukot taas ovat haitallisia selviytymismekanismeja, jotka ovat syntyneet kaltoinkohtelun suojaksi.
Lukon seurauksena syntyy toimintamalleja,
jotka pelastavat ihmiset tuntemasta tunteita,
joita he eivät pysty kohtaamaan.
Monella aikuisella lapsella on taipumus
mennä naimisiin lapsuutensa mallin mukaan ja siirtää elämänsä tutut kuviot omille
lapsilleen.

tunteensa ja kantavat vastuun niistä. Aikuinen lapsi sijoittaa tunteitaan muihin, sillä
hän ei osaa kunnioittaa toisen reviiriä. Rajaton ihminen ottaa turvallisuutensa muista
ihmisistä. Hän hakee rajoja itsensä ulkopuolelta ja kokee syvää turvattomuutta.
Rajaton aikuinen myös imee puolisoltaan
voimat. Hän tuntuu kuin sulautuvan puolisoonsa. Tällaisen ihmisen lähellä voi olla
hankala hengittää. Rajattoman ihmisen puolisolla on vaara kadottaa minuutensa.

Tervetuloa,
vihan tunteet!
Kun aikuinen lapsi alkaa eheytyä lapsuutensa
traumoista, hän kohdistaa usein puolisoonsa
niitä tunteita, jotka kuuluisivat hänen vanhemmilleen. Kristeri huomauttaa, että eheytymisprosessissa ihminen saattaa joutua käymään läpi masennusvaiheen. Se on kuin sisäänpäin käännettyä vihaa.
Kun meitä loukataan, alamme usein mitätöidä itseämme. Kun hylkäämme itsemme
tilanteessa, jolloin meidän pitäisi nousta puolustamaan itseämme, alamme hävetä ja halveksia itseämme. Siksi vihan tunne on hyvä
hyväksyä. Raamattukin sanoo: ”Vihastukaa,
mutta älkää syntiä tehkö.”
Vihan avulla estämme ihmisiä kohtelemasta itseämme väärin. Asetamme persoonallemme rajat ja päätämme itse, kuka ne saa
ylittää. Jos vihalle ei anna sijaa, se muuttuu
piilovihaksi. Saatamme jäädä ikuisiksi uhreiksi ja päätyä olemaan marttyyreita, jotka
eivät salli iloa itselleen eivätkä ympäristölleen. Siirrämme vihaa toisiin ihmisiin, pidämme mykkäkoulua tai mitätöimme toisen
onnea.
Tällaista tunteidensiirtoa on joskus vaikea
havaita. Kristerin mielestä sitä harrastavat
ihmiset, jotka eivät ota vastuuta omista tunteistaan. Se on heille automaattista, ei tahallista, koska heillä ei ole riittävää psyykkistä
rakennetta. Voit vaikka tulla kotiin ilosta
puhkuen ja olla pian vihainen ja suutuksissa.
Ihmettelet vain, mihin hyvä olosi hävisi. Terapeutti lohduttaa, että kukaan ei kuitenkaan siirrä meihin tunteitaan, ellemme itse
suostu siihen. Vihastumisen avulla suojelemme itseämme.
Aikuinen lapsi ei muutu toipuessaan, vaan
tulee omaksi itsekseen ilman niitä vääriä tukipilareita, joiden varaan hän on elämänsä
rakentanut. Irene Kristeri vakuuttaa, että
tunteiden alta löytyy tarve, jos vain osaamme
kuunnella.
Irene Kristeri:
Tule lähelle, mene pois (Kirjapaja 2011)

Rajat
suojaavat persoonaa
Teoksen mukaan aikuiset lapset ovat eläneet
vääristyneiden voimasuhteiden kentässä. Jokainen tarvitsee rajat persoonansa suojaksi.
Suojaamme niillä itseämme asioilta ja tunteilta, jotka eivät meille kuulu. Niiden rajojen sisällä olemme ihmisiä, jotka tunnistavat

Terapeutti Irene Kristeri
kehottaa pohtimaan,
vaikuttaako parisuhteessa
aikuinen lapsi.
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HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen

Eivor Pitkänen, Tuulikki Väliniemi ja Erkki
Puhalainen kirkolliskokousedustajiksi

Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

PITOPALVELU
Pirkko Aaltonen

Pirkkola, Ilmarisenk. 20 A 1
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 014-642 655, 050-5876 047
www.pirkkola.net

Kellot, korut, hopeat,
myös korjaus ja
kaiverrus tunnetusti
edullisin hinnoin.

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

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Tmi Tuula Nieminen
Emännäntie 12 as 7
Kortepohja p. 253 630

p. 0500 545 689, 014 645 234
Opistokuja 6-8 C 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888

Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset,
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat,
Lumiesteet.
040 712 8888

Pintaa syvemmältä.
Tervetuloa magneettikuvaukseen, mammografiaan ja
rintavastaanotolle Sepänkadulle.
Taina Usenius
Syöpätautien
erikoislääkäri

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

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

VVO:n asunnossa saat
omistusasumista vastaavan
asumisturvan.
Tutustu tarjontaamme ja
täytä hakemus jo tänään:
www.vvo.fi

allillaan
Asiat m

Kirkolliskokousedustajien ja
hiippakuntavaltuuston vaali
toimitettiin maanantaina 13.2.
Äänioikeus oli papeilla ja kirkon
luottamushenkilöillä.
Pappisedustajien vaalit toimitettiin
rovastikunnan pappien
kokouksessa. Edustajat valittiin
kaudelle 2012-2016.
Jussi peräaho

Lapuan hiippakunnalla on kirkolliskokouksessa seitsemän maallikko- ja
kolme pappis
edustajaa. Äänestysprosentti oli maallikkoedustajien
vaalissa 90 ja pappisedustajien vaalissa 66 prosenttia. Kirkolliskokoukseen oli ehdolla 41 maallikkoa ja 15
pappia.
Kirkolliskokoukseen valittiin seuraavat maallikkoedustajat:
Sosiaalidemokraattien ehdokaslista: Väliniemi Tuulikki, Jyväskylä.
Seurakuntaväen valitsijayhdistyksen ehdokaslista: Puhalainen Erkki,
Jyväskylä.
Kirkko keskellä kylää -ehdokaslista: Niemi-Aro Antti, Kauhajoki, YläAutio Ilmari, Seinäjoki
Kirkko keskellä arkea ja juhlaa -eh-

25,00€ / h

Työtilaukset p. 050 3600 127
www.varppaaja.

Muista hyödyntää kotitalousvähennys 45%.

Hiippakuntavaltuustoon
neljä jyväskyläläistä
Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuuston valittiin 14 maallikko- ja
seitsemän pappisjäsentä. Koska pappisjäsenten vaalissa ehdokkaiden
määrä oli yhtä suuri kuin valittavien
pappien kiintiö, vaalia ei suoritettu.
Maallikkovaalissa äänestysprosent
ti oli 90. Hiippakuntavaltuustoon
oli ehdolla 61 maallikkoa ja 7 pappia.
Hiippakuntavaltuustoon valittiin
seuraavat maallikkojäsenet:

Seurakuntaväen valitsijayhdistyksen ehdokaslista: Alatupa Harri, Jyväskylä, ja Koskela Heikki, Kurikka.
Kirkko keskellä arkea ja juhlaa -ehdokaslista: Eerola Matti, Jyväskylä,
Hänninen Tuomas, Äänekoski, Ranto Ahti, Ilmajoki, Saarinen Lea, Seinäjoki, Sariola Pirjo, Kurikka, ja
Sippola Eija, Teuva.
Kirkko keskellä kylää -ehdokaslista: Kananoja Visa, Jalasjärvi, Kuntsi
Marianne, Lapua, Kuvaja Matti, Seinäjoki, ja Venäläinen Juha, Jyväskylä.
Sosiaalidemokraattien ehdokaslista: Hynynen Marjatta, Jyväskylä,
Piitulainen Maija-Liisa, Äänekoski,
Ensimmäiset varaedustajat ehdo
kaslistoittain: Puhalainen Erkki, Ma
juri Tapio, Panula Seija, Heikkilä Aarne.
Hiippakuntavaltuustoon valittiin
seuraavat pappisjäsenet:
Kirkonkello-ehdokaslista: Vs. kirk
koherra Salo Jukka, Seinäjoen srk,
aluekappalainen Laine Teija, Jyväskylän srk, kirkkoherra Jormakka Jyrki, Kauhavan srk, aluekappalainen
Lehtineva Arto, Vaasan suomalainen srk, seurakuntapastori Linko
Jaakko, Seinäjoen srk, pastori Siekkinen Maria, Kurikan srk, dosentti,
TT Lampinen Tapio Jyväskylän srk.

Presidentinvaalit heijastuivat
kirkolliskokousvaalien tulokseen
– Näyttää ilmeiseltä, että tulevalla
nelivuotiskaudella jatkuu
liberaalien ja konservatiivisten
näkemysten välinen keskustelu,
Kirkon tutkimuskeskuksen
johtaja Harri Palmu arvioi.
kirkon tiedotuskeskus

Kotien viikko-, suur- ja
muuttosiivoukset.
Yrityksille liiketila- ja
toimistosiivoukset.

dokaslista: Aula Maria Kaisa, Viitasaari, Leppänen Johannes, Saarijärvi,
Rinta-Harri Mikko-Matti, Jalasjärvi.
Ensimmäiset varaedustajat ehdokaslistoittain: Tynjälä Toive, Koskinen Simo, Sompa Mauri ja Pekkarinen Raija.
Kirkolliskokoukseen valittiin seuraavat pappisedustajat:
Kansankirkon rakentajat –ehdo
kaslista: Peräaho Jussi, Lapua, Pitkänen Eivor, Jyväskylä. Varalla Sariola
Heikki, Kurikka, ja Hiltunen Antti,
Viitasaari
Kirkonkello–ehdokaslista: Orsila
Markku, Seinäjoki. Varalla AlaPrinkkilä Jouko, Kauhajoki

Harri Palmu näkee presidentinvaalien heijastuvan kirkolliskokousvaalien tulokseen pääkaupunkiseudulla.
Vaalitulos Espoon ja Helsingin hiippakunnissa toistaa samaa arvoasetelmaa, joka oli presidentinvaaleissa.
Tulkaa kaikki -liike sai kaksi lisäpaikkaa Helsingissä. Espoossa puolestaan Kevään kirkko -valitsijayhdistys on pitänyt teemoinaan uudistusta, avoimuutta, demokratiaa sekä
oikeudenmukaisuutta ja lähimmäisenrakkautta myös suhteessa sukupuolivähemmistöihin.
– Näyttää ilmeiseltä, että tulevalla
nelivuotiskaudella jatkuu liberaalien
ja konservatiivisten näkemysten väli-

nen keskustelu. Lähes kaikki listat
vannoivat vuoropuhelun ja toinen
toisensa kunnioittamisen nimiin.
Nähtäväksi jää, onnistuuko vuoropuhelu vai tapahtuuko kärjistymistä,
sanoo Palmu.
Kirkolliskokoukseen valittiin keski-ikäisiä kirkon rakentajia. Uusia
edustajia on alustavien laskelmien
mukaan ainakin yli 60 prosenttia.
Palmun mukaan suuri vaihtuvuus
perustuu ehdokasasetteluun, jossa
oli mukana paljon uusia ehdokkaita.
Edelliskauden edustajista ehdokkaina oli kaikkiaan vain 55 henkilöä
777:stä. Toisaalta myös pitkään edustajina olleet ja varsinkin selkeästi
herätysliiketaustaiset ehdokkaat saivat jatkomandaatin.
Herätysliiketaustaa on vaikeaa arvioida, koska niiden edustajat ovat
erilaisilla listoilla.
– Hyvin nuoria ei näytä tulleen valituiksi. Useat valitut ovat viidenkympin tienoilla, sanoo Palmu.
Harri Palmu arvioi, että eri hiippakunnilla on erilaiset profiilit, ja ne

näkyivät myös ehdokasasettelussa.
Palmu arvioi, että ehdokassivustoilla annettujen vastausten perusteella kirkolliskokoukseen valittujen
seurakuntanäkemys on suomalaista
identiteettiä korostavaa kirkon rakentajien joukkoa.
Ehdokkaissa oli vain viidennes niitä, joiden mukaan kirkko olisi lähinnä siihen vahvasti sitoutuneiden yhteisö. Samoin vain joka kymmenes
vastaaja oli sitä mieltä, että kirkon
tulisi tuottaa uskonnollisia palveluja,
jossa osallisuus on asiakkuutta.
– Eroja ehdokkaiden välillä löytyi
enemmänkin siinä, mihin kirkon
tulisi työtään suunnata ja panostaa,
arvioi Palmu.
Valituissa on myös julkisuuden
henkilöitä, muun muassa toimittaja
Johanna Korhonen, entinen maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen,
kirjailija Anna-Mari Kaskinen, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja
muusikko Jaakko Löytty. He ovat
tunnettuja myös muualla kuin kirkon piirissä.

Siikkarimaratonin lähtölaukaus Tikkakoskella
Lähelläsi hautajaisjärjestelyissä
Kauppakatu 12 JYVÄSKYLÄ, p. 014-614998, 040-487 6027
www.hautauspavelunooa.fi
AVOINNA ma-pe 9-16.00, myös sopimuksen mukaan

Kauniit leikkokukat ja
kukka-asetelmat!

Sivut
Sivut
sujuvasti
sujuvasti
nettiin
nettiin
www.sujuu.fi
kumppanina

www.sujuu.fi

kumppanina
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Jyväskylässä ja Laukaassa järjestetään 9.3.-11.3. harvinainen laulumaraton. Evankelisen liikkeen
laulukirja Siionin kannel eli ”Siikkari” (492 laulua) lauletaan kannesta
kanteen – yötä päivää.
Maratonin lähtölaukaus kajahtaa
Tikkakosken kirkossa perjantaina
9.3. klo 19. Mukana ovat muun
muassa Risto Vallipuro, Kullervo
Puumala ja Petri Harju.
Maratonille voi osallistua laulaen,
soittaen tai kuunnellen perjantaista
klo 19 lauantaihin klo 9 Tikkakosken kirkossa (Kirkkokatu 18), lauan-

taina klo 9–20 Lutherin kirkossa Jyväskylässä (Kansakoulukatu 5) ja
lauantaista klo 20 sunnuntaihin klo
5 Vihtavuoren kappelissa Laukaassa
(Haavistontie 3).
Tapahtuman yhteydessä kerätään
tukea Afrikkaan, kahteen eri kohteeseen. Sleyn eli Suomen luterilaisen
evankeliumiyhdistyksen välityksellä
autetaan Etelä-Sudanin tasavallan
jälleenasuttamista. Sley on yksi ev.lut.
kirkon lähetysjärjestöistä, jolle Sudanin ja Etelä-Sudanin evankelisluterilainen kirkko on hiljattain lähettänyt
avunpyynnön. Pitkän sisällissodan
jälkeen viime vuonna itsenäistynyt
Etelä-Sudan asuttaa pohjoisesta pa-

laavia pakolaisia.
Toinen kohde on Uganda, jossa
Yh
teisvastuukeräys tukee Kirkon
Ulkomaanavun kautta kaiken omaisuutensa menettäneitä kapinallisjärjestön terrorin uhreja.
Siikkarimaratonin laulajat voivat
hankkia sponsoreita, jotka sitoutuvat
maksamaan lauletuista tunneista.
Mitä pidempään jaksaa laulaa, sitä
enemmän avustusrahaa kertyy.
Tukea voi toki maksaa muutenkin,
maratoniin osallistuessa, tai pankkitilille: Sleyn Jyväskylän osasto,
Nordea FI72 1281 3000 2024 00.
Maksun yhteydessä viestiksi on mainittava Siikkarimaraton.

22.2.-7.3.

usko. Johanna Niiles-Hautanen,
Minna Korhonen, Eija-Liisa Väisänen.
Tulossa:
Yhteisvastuukonsertti su 25.3.
klo 15. Marian päivän lauluja,
Pirkko Rankila ja Marjo Helene
Haanpää, sopraano sekä Kalevi
Kiviniemi, urut. Ohjelma 10 e

Taulumäen kirkko

LOHIKOSKENTIE 2
Su 26.2. klo 18 Messu, 1. paastonajan sunnuntai, Jeesus kiusausten voittaja. Heikki Korhonen,
Raimo Laine, Petri Tiusanen.
Su 4.3. klo 18 Messu, 2. paas
tonajan sunnuntai, Rukous ja

Every Time I Feel The Spirit:
Moderni gospelteos Big Bandille, laulajalle ja viulistille. Reija
Lang, laulu Mikko-Ville Luolajan-Mikkola, viulu, Ilmavoimien
Big Band, kapellimestarina Tomi
Väisänen. Ke 21.3. klo 19. Liput
15 e.

Perjantain puolipäivä
-ryhmä Kortepohjassa

Kortepohjan kirkon messussa sunnuntaina 4.3. klo 16 saarnaa Jukka Helle ja
laulaa Lauluyhtye Mikstuura. Messun
yhteydessä on pyhäkoulu ja ruokaisat
kirkkokahvit. Messun jälkeen nimikkolähetit Jukka ja Leena Helle kertovat
työstään ja elämästään Thaimaassa.

Hiljentymisryhmä kokoontuu Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 2.3. klo 12-14.
Hiljennytään seuraavan sunnuntain Raamatun tekstien äärelle pikkuretriitin hengessä. Raamattu ja muistiinpanovälineet
mukaan. Tied. Kaija-Liisa Laurio
p. 040 709 4062.

Huhtasuon

si maanantaisin klo 9-12. Tarjotaan välipala. Maksu perheen
ensimmäiseltä lapselta 2 e, seuraavilta lapsilta 1e / kerta. Ilm.
edellisen viikon torstaihin klo
16.30 mennessä p. 050 408
8815.
Lisätied. lapsityöstä lapsityönohjaaja Anne Kettunen p. 050 340
0638.

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko
Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Raamattu- ja lähetysilta ke
22.2. klo 18.30, Raija Hämynen,
Osmo Väätäinen.
Messu su 26.2. klo 10, Niina
Kari, Maria Salmela.
Messu su 4.3. klo 10, Arvo Repo,
Matti Mertanen.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot ovat hiihtolomalla viikolla 9.
Lapsiparkki 2-6-vuotiaille. Voit
tuoda ja hakea joustavasti lapse-

Keltinmäen

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Tuhkakeskiviikon messu ke
22.2. klo 19, Keltinmäen alueseurakunnan papit ja kanttorit.
Mahdollisuus keskusteluun ja
rippiin klo 18.
Hiljainen aamurukous to 23.2.
klo 8e8.30.
Messu su 26.2. klo 10, Johanna
Salminen, Matti Väätäinen, Heli
Nieminen, pyhäkoulu, kahvit.
Taka-Keljon lähetyspiiri ti 28.2.
klo 18.30 Rahikkalalla, Hamarintie 36.
Ristin tien ilta - Getsemanen
malja ke 29.2. klo 18.
Messu su 4.3. klo 10, Osmo
Kangas (saarna), Jorma Vilkko,
Petri Lintunen, Seurat kahvien
jälkeen. Herättäjän kirkkopyhä.
Monokirkko Ladun Majalla su
4.3. klo 12.30, Eivor Pitkänen,
Petri Lintunen, kahvitarjoilu.
Aamurukous ti 6.3. klo 8-8.30.
Armenia -ilta ti 6.3. klo 18-20.
Armenian apostolinen kirkko
-erityinen lajissaan. Marianne
Tillman kertoo ja näyttää kuvia
aiheesta. Kysymyksiä ja keskustelua. Mukana Eivor Pitkänen.
Ristin tien ilta - Herodeksen
edessä ke 7.3. klo 18.
(14.3., 21.3., 28.3., 11.4.)
Aikuisrippikoulu Kristinuskon
perusteet ke 14.3. klo 18. Voit
suorittaa rippikoulun tai tulla
muuten vain kertaamaan kristinuskon keskeisintä sisältöä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

matti.vaatainen@evl.fi tai p.
050 590 0296. (Kokoontumiset
ovat: 21.3., 11.4., 18.4., 2.5. ja
9.5.).
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun ja rippiin.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot ma ja to klo 9-11,
ma ja ti 12.30-15.30.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä to klo 13-15.
Yhteistyössä Kyllön neuvolan
kanssa.
Muskarit tiistaisin.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä) ma-pe klo 1217, tied. Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825 1612.
Puuhakerho ke klo 17.3018.45. Tied. Merja Kuusela
puh. 050 549 7002.
Kokkikerho ma klo 18, tied.
Merja Kuusela puh. 050 549
7002.
Salibandykerho la klo 10-11,
Keltinmäen koululla 3-5 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
Salibandykerho la klo 11-12,
Keltinmäen koululla 6-8 lk. Tied.
Seppo Taurén p. 050 549 7026.
NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Keltinmäki ke
22.2 klo 19, osallistuminen Tuhkakeskiviikon messuun. (Isoiskoulutusta ei ole 29.2.) Isoiskoulutus ke 7.3. klo 17.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 18.
Maahanmuuttajat ti klo 10.
Olohuonetoiminta ke 11.1. klo
9-11. Tervetuloa Keltinmäen kirkolle viettämään mukavaa aamu
hetkeä! Lisätietoja diakoni Jukka

Tapaa puolisosi -iltapäivä
Onko perheenne vanhemmilla pulaa
kahdenkeskisestä ajasta?
Unohtuuko puoliso arjen pyörityksessä?
Kortepohjan kirkolla vietetään sunnuntaina
11.3. Tapaa puolisosi -iltapäivää. Klo 15 on lapsille järjestetty valvottua ulkoleikkiä ja pienemmille hoito sisätiloissa, jotta vanhemmat saavat
pienen alkumusisoinnin jälkeen jutella rauhassa
keskenään.
Keskustelun pohjaksi jaetaan lämpimään kohtaamiseen johdattavia kysymyksiä, joita saa halutessaan käyttää. Iltapäivä jatkuu puuhamessulla
klo 16 ja messun jälkeen – jos keittäjiä löytyy –
on tarjolla soppaa.

Rantaselta 050-549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. Heli Nieminen p. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18-20.
Tied. Petri Lintunen p. 050 521
5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ti ja to klo
9-10.30, muuna aikana erillisen
sop. mukaan, jukka.rantanen@
evl.fi, p. 050 549 7032.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ke 22.2. klo 12 Vesangan kylätalolla, Rientolantie 2,
mukana Jorma Vilkko. (Kerran
kk). Tied. Jukka Rantanen p. 050
549 7032.
Kuohun päiväpiiri ma 19.3. klo
13 Kuohun kylätalolla (kerran
kk). Tied. Kaija Luoma p.
050 549 7026.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Pappi paikalla to 23.2. klo 12.13.30.
Messu su 26.2. klo 16, Matti
Väätäinen, Heli Nieminen, Läh
de!. Messuun kutsutaan erityisesti opiskelijoita ja nuoria aikuisia.
Hiljentymisryhmä Perjantain
puolipäivä pe 2.3. klo 12-14.
Ryhmä hiljentyy seuraavan sunnuntain Raamatun tekstien äärelle. Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Tied. KaijaLiisa Laurio p. 040 709 4062.
Messu su 4.3. klo 16, Jukka Hel-

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Kerhot ovat hiihtolomalla viikolla 9.
Tied. nuorisotyönohjaaja Birgit
Malinen p. 050 549 7017 tai
050 441 4215.
RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 23.2. klo
14, mukana Elisa Vainio.
Pietarin killan avoin miesten
ilta ti 6.3. klo 18. Mukana Erkki
Puhalainen Lähetysyhdistys Kylväjästä. Tied. Rauno Kosonen p.
050 533 1117.

le (saarna), Matti Väätäinen, Pet
ri Lintunen, Lauluyhtye Mikstuura, pyhäkoulu, ruokaisat kirkkokahvit. Messun jälkeen nimik
kolähetit Jukka ja Leena Helle
kertovat työstään ja elämästään
Thaimaassa.
Puuhamessu su 11.3. klo 16,
Kristiina Ridanpää, Heli Nieminen, lapsityöntekijä.
Tapaa puolisosi -iltapäivä su
11.3. klo 15, lastenhoito järjes
tetty. Katso erillisilmoitus.

DIAKONISSA Elisa Vainio päivystää kirkolla ma-ke klo
9-10.30, muuna aikana p. 050
549 7005. Ei diakoniapäivystystä ke 22.2.eikä viikolla 9.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 26.2. klo 12, Niina
Kari, Maria Salmela.
Messu su 4.3. klo 12, Annemari
Siistonen, Matti Mertanen.
Kansanlähetyksen Leipäsunnuntai su 4.3. klo 16. Kompakysymyksiä, Mikko Haapasaari.
Ehtoollinen.
Raamattuopetuksen ja musii-

kot). Vaihtelevaa ohjelmaa kahvikupin ääressä ja avoin kaikille.
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys–raamattupiiri ke 22.2.
ja 7.3. klo 13 (parill.viikot), Erkki
Helle.
Torstaikahvila klo 12-13.30.
Tarjolla kahvia, mehua, leipää.
Tarjoilu on maksutonta ja avoin
kaikille.
MUSIIKKI:
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo 18-19.30. Tied. Heli
Nieminen p. 050 549 7049.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ti ja to klo 9-10.30,
muulloin erillisen sop. mukaan,
Leena Häyrinen p. 050 549
7008, leena.hayrinen@evl.fi.

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.
Isoiskoulutus Kortepohja, ti
6.3. klo 17. (28.2. ei isoiskoulutusta).
Isoiskoulutus osallistuu Tuhkakeskiviikon messuun Keltinmäen
kirkossa 22.2. klo 19.
Nuortenilta Kortepohja ti 6.3.
klo 18.30.

Kypärämäen
seurakuntakoti

Loukkuk. 7 p. 050 549 7044

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut kerhoista Merja Kuusela p. 050 549 7002.
Avoimet ovet pe klo 18-21, 4.7.-lk.
Kokkikerho 3.-5.-lk. ma klo 1718.30.
Salibandykerho ti klo 17-18
Kortepohjan koululla 3.-6. -lk.
Tied. Seppo Taurén p. 050 549
7026.

NUORET:
Aila Koivurova p. 050 549 7010,
Seppo Taurén, p. 050 549 7030.

RYHMÄTOIMINTA:
Tiistaitapaaminen joka toinen
tiistai klo 13-14.30 (paritt. vii-

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut Merja Kuusela. p.
050 549 7002.

Messu saattelee
matkalle kohti
pääsiäistä

Aikuisrippikoulu
alkaa
Keltinmäessä

1. paastonajan sunnuntain messua
vietetään Kortepohjan seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 26.2.
klo 16. Messun toimittavat Matti
Väätäinen ja Heli Nieminen ja
siinä laulaa nuorten aikuisten kuoro Lähde!.
Messuun kutsutaan erityisesti
opiskelijoita ja nuoria aikuisia.
Tule aloittamaan pääsiäiseen
valmistautuminen messulla!

Aikuisrippikoulu Kristinuskon
perusteisiin alkaa keskiviikkona
14.3. klo 18. Voit suorittaa rippikoulun tai tulla muuten vain
kertaamaan kristinuskon keskeisintä sisältöä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: matti.vaatainen@evl.fi tai 050-5900296.
Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 21.3., 11.4., 18.4., 2.5.
ja 9.5. Keltinmäen kirkossa.

kin ilta ke 7.3. klo 18.30. Sovituksen salaisuus, Raamatun äärellä Ilkka Rytilahti. Musiikki
Kolmas aamu, Osmo Väätäinen,
Pertti Pekkarinen. Kahvi/ tee.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot ovat hiihtolomalla viikolla 9.
Lisätietoja kerhoista lastenohjaajilta p. 050 441 4215 tai lapsityönohjaaja Anne Kettuselta p.
050 340 0638.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot ma ja ke klo 13-16,
ti klo 9-11.
Perheolkkari ma klo 9-11.
Ekavauva-ryhmä ke klo 9-11.
Yhteistyössä Kyllön / Tapionkadun neuvolan kanssa.
Muskarit tiistaisin.

kaarina heiskanen

Tapahtumat

Leena ja Jukka Helle
kertovat Thaimaasta

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kypärämäen toimitilat Työ
väenyhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot ti ja to klo 13-16.
Perheolkkari to klo 9-11.

KOULUIKÄISET JA NUORET:
Kerhot ovat hiihtolomalla viikolla 9.
Tied. nuorisotyönohjaaja Leila
Leponiemi p. 050 549 7021.
DIAKONI Juha Halonen päivystää ma–ke klo 9-10.30, muuna
aikana p. 050 549 7024. Ei diakoniapäivystystä viikolla 9.

RYHMÄTOIMINTAA:
Olohuonetoiminta ti klo 10-12.
Vapaata yhdessäoloa klo 10-11,
käsitöiden tekoa, halukkaat voivat osallistua myös ruuan valmistamiseen. Ruokailu klo 1112. Voit tulla pelkästään ruokailemaan. Ruuan hinta 3,50 e.
Tied. Kaija Luoma p. 050 549
7026.
Salokadun päiväkeskuksen
hartaus ke 29.2. klo 12.30, Eläkeläisten päiväkeskus, Salokatu
20 B.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys ma klo
9-11 ja ke klo 12-14, muuna
aikana erillisen sop. mukaan,
Kaija Luoma p. 050 549 7026,
k.a.luoma@evl.fi.
LAPSI- PERHETYÖN
TIEDUSTELUT:
Kerhot Keltinmäki Sanna Korpivaara p. 050 340 9891, Sirpa
Helle p. 050 380 0426, Riitta
Haaparanta-Kocabiyik p. 050
372 5573.
Kerhot Kortepohja / Kypärämäki Eeva Lindberg p. 050 408
8852, Riikka Klar p. 050 412
1514.
Ekavauva-ryhmät Keltinmäki
Sirpa Helle p. 050 380 0426.
Kortepohja Eeva Lindberg p.
050 408 8852.
Jälkkäri (Jyvälä) Riitta Haaparanta-Kocabiyik p. 040 825
1612.
Muskarit Keltinmäki Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
Muskarit Kortepohja Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050 571
5155.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto p. 050 340 0639.
Lapsi- ja perhetyön pappi Kristiina Ridanpää p. 050 521 5413.

Ristin tien illat
Keltinmäen kirkolla
Ristin ja ylösnousemuksen
pääsiäisen matka
sanan ja kuvan äärellä
Getsemanen malja
Herodeksen edessä
Tuomittujen kulkue
Simon Kyreneläinen
Äiti ja opetuslapsi
Ylösnousemuksen ilta
– Emmauksen tiellä

ke 29.2. klo 18
ke 7.3. klo 18
ke 14.3. klo 18
ke 21.3. klo 18
ke 28.3. klo 18
ke 11.4. klo 18
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Pyhää naurua Kaupunginkirkossa – mille kirkossa
saa nauraa ja koska mennään pilkan puolelle?

Vallitkoon oikeudenmukaisuus, toivottaa
maailman rukouspäivä perjantaina 2.3.

Paastonajan keskiviikkoiltoja vietetään Kaupunginkirkossa Pyhän äärellä.
Paastonaikaan siirryttiin laskiaisesta, joka on meidän vastineemme karnevaalille.
Molemmissa kuljetaan eräänlaisen riehan kautta paastonaikaan, itsensä tutkiskeluun, oman elämän ja arvojen tarkkailuun. Ensimmäisenä iltana Pyhän äärellä
ihmetellään Raamatun kertomusten valossa, mitä tekemistä Jumalalla ja huumorilla on toistensa kanssa. Mikä on niin elämässä niin pyhää, ettei siitä sovi laskea
leikkiä? Teeman äärellä ovat Seppo Wuolio, Piia Laasonen ja Gospelin Covertajat.

Maailman rukouspäivää vietetään Keljon kirkossa pe 2.3. klo 18.
Tule viettämään rukoushetkeä malesialaisten kristittyjen ideoiman
ohjelman mukaan. Teetarjoilu. Tapahtuman järjestävät Keskustan
alueseurakunta ja Jyväskylän NNKY ry. Rukouspäivän taustalla on
naisten rukousliike, joka sai alkunsa Amerikassa 1800-luvun lopulla.
Presbyteeri-naiset kutsuivat muiden kirkkokuntien naisia rukoukseen
yhteisten asioiden puolesta sisällissodan seurausten pakottamana.

Kaupunginkirkko
Avoinna ke-pe klo 11-14		
Virsi- ja lauluhetki ke 22.2. klo
12.
Tuhkakeskiviikon messu ke
22.2. klo 19, Katriina Ilvesmäki,
Tommi Wihinen, Risto Valtasaari.
Viikkomessu to 23.2. klo 13.
Nuorten messu to 23.2. klo 19.
Messu su 26.2. klo 10, Seppo
Wuolio, Heidi Watia, Piia Laasonen.
Virsi- ja lauluhetki ke 29.2. klo
12.
Paastonaikaa pyhän äärellä –
raamattuluentosarja ke 29.2.
klo 19, Seppo Wuolio, Piia Laasonen, Gospel Covertajat.
Viikkomessu to 1.3. klo 13.
Messu su 4.3. klo 10, Tuija Pirtala, Tommi Wihinen, Risto Valtasaari. Kahvit Pappilassa.
Virsi- ja lauluhetki ke 7.3. klo
12.
Paastonaikaa pyhän äärellä –
raamattuluentosarja ke 7.3. klo
19, Heidi Watia, Risto Valtasaari.
Illan teema: Pyhä kuva.
Viikkomessu to 8.3. klo 13.
Pappila, Vapaudenkatu 26
Sunday Service 26.2. at 6 pm.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ei toimintaa hiihtolomaviikolla 9.
Keskusseurakuntatalolla: Kysy
vapaita kerhopaikkoja Heidiltä
ja Sarilta!

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

Su 26.2. Messu klo 10, Erkki Helle, Antti Koivisto, Petri Lintunen.
SLEY:n kirkkopyhä. Seurat ja kahvit seurakuntatalolla.
Su 4.3. Messu klo 10, Tapio
Markkunen, Marjut Haapakangas, Anne Laakso-Viholainen.
Pipliaseuran kirkkovuoden terveiset ja kahvit seurakuntatalolla.
MUITA TILAISUUKSIA:
Ke 22.2. Pohjoisten kylien kinkerit Ylä-Muuratjärven kylätalolla klo 18.
To 23.2. Kirkkokuoron harjoitus kirkossa klo 18.
Su 26.2. Saakosken kinkerit Else Laitisella klo 14, Hallamäki,
Saalahdentie 681.
Ke 29.2. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.

Päiväkerhot: 4-5-vuotiaat ti ja
ke klo 9-11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050 358 1062)
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(tied. Sari Kantoluoto p. 040 149
0562)
Muskarit:
3-6-vuotiaat ke klo 9.30-10;
1-vuotiaat ke klo 10-10.30;
1(-2)-vuotiaat ke klo 10.4511.30 (tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050 571 5155);
Sisarusryhmä ma klo 14.3015.15;
2-3-vuotiaat ma klo 15.15-16;
Pienet kehitysvammaiset ma
klo 16.15-17;
Sisarusryhmä ma klo 17-17.45
(tied. Terhi Hassinen p. 050 340
9893).
Lutakossa: Kysy Lutakon Ekavauvaryhmän vapaita paikkoja
Sarilta ja Heidiltä!
Perhekerho pe klo 9.30-11.30
(tied. Laura Ylistö p. 050 564
3072).
Perheiden kädentaitoaamu ti
klo 9.30-11.30 (tied. Laura Ylistö p. 050 564 3072).
Ekavauvaryhmä to klo 9.3011.30 (tied. Sari Kantoluoto p.
040 149 0562).
Pyhäkoulu joka toinen torstai
klo 18. Seur. 1.3., 15.3.
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä joka toinen sunnuntai klo 16. Seur. 26.2. ja 11.3.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja: johanna.kontinen@evl.fi
/p.
050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ei viikkotoimintaa hiihtolomaviikolla 9.
Bofferikerho 4-6-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalon liikuntasalissa klo 17–18.30. Miekkaillaan pehmomiekoilla.
Puuhakerho (vaihtuvia teemoja) 2-4 lk. tiistaisin klo 17-18.

To 1.3. Hartaushetki Korpihovissa.
To 1.3. klo 12.15. Kirkkokuoron
harjoitus kirkossa klo 18.
Su 4.3. Oittilan-Raidanlahden
kinkerit Marja ja Ilpo Tammelinilla klo 13, Matintalo, Raidanlahdentie 385.
Ti 6.3. Hurttian-Heinosniemen
yhteisvastuuilta koululla klo 18.
To 8.3. Kirkkokuoron harjoitus
kirkossa klo 18.
DIAKONIA:
Ti 28.2. Väentuvalla kalevalanpäivän ohjelmaa klo 12.
Ke 29.2. Näkö- ja kuulovammaisten kerho väentuvalla klo
12.
Ti 6.3. Väentuvalla askartelutuokiossa Marjo Kangasjärvelä
klo 12.
Ti 6.3. Naisten NOJA-ryhmä
väentuvalla klo 18.
NUORET:
Ma 5.3. Nuortenilta Pesässä klo
18.
Ti 6.3. Kouluikäisten kerho Tikkalan koululla klo 15.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat: Leena Noronen
p. 050 557 9013, Paula Paananen p. 050 557 9006
Varhaisiän musiikkikasvattaja
(muskarit): Sirpa Poikolainen p.
050 340 9898

Superskidit 1-6-luokkalaisille
tytöille ja pojille keskiviikkoisin
Keskusseurakuntatalolla 2. kerroksessa juhlasalin takaosassa
klo 17-18.30. Puuhaillaan, askarrellaan, leikitään ja laulellaan.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Raamattupiiri Pappilassa ti klo
10 Pappilassa.
Mallan kammari klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parilliset viikot).
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri, Puistotori 4, ke klo 13.
Eläkeläisten piiri Viitakodilla ke
klo 14, (parittomat viikot).
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät harjoitukset tiistaisin Pappilan Rippik.
salissa klo 19. Tied. Risto Valtasaari p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina harjoitukset to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. Pekka Björninen p.
0400 746 372.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN

Ei toimintaa hiihtolomaviikolla.
Perusisoskoulutus keskiviikkoisin Keskusseurakuntatalolla
klo 17. Ja nuorten ilta Sacariumissa keskiviikkoisin klo 19-21.
Jatkoisoskoulutus joka toinen
torstai (23.2., 15.3., 29.3.,
19.4., 3.5.) rippikoulusalissa klo
17.
Jättipandat joka toinen torstai
klo 17 (8.3., 22.3., 12.4., 26.4.)
Jättipandoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat käyneet
jatkoisoskoulutuksen ja sitä

Lapsityönohjaaja: Marja-Terttu
Kivelä p. 050 911 8294.
Päiväkerhopaikkojen tiedustelut
suoraan lastenohjaajilta.
Perhekerho seurakuntatalolla
(Kirkonmäentie) torstaisin klo
9.30-11.30. Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kerhopaikka, jonne lapsi tulee oman
aikuisensa (äidin, isän, mummon,
papan, kummin, hoitajan tms.)
kanssa. Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
To 23.2. kerho alkaa kirkossa klo
9.30 kirkkohetkellä ja jatkuu sen
jälkeen seurakuntatalolla. Kirkkohetki on n. 20 min. kestävä,
”matalan kynnyksen” pieni jumalanpalvelus, jonne ovat tervetulleita myös he, jotka eivät käy
perhekerhossa. Tervetuloa tutustumaan!
Muskarit seurakuntatalolla. Tiedustelut Sirpa Poikolaiselta p.
050 340 9898.
Kerhot ja muskarit ovat talvilomalla viikolla 9 (27.2.-2.3.).
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme www.
jyvaskylanseurakunta/alueseurakunnat/korpilahti
Olemme myös Facebookissa. Tutustu ryhmään Korpilahden alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö
ja tykkää!
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Ke 22.2. klo 18 Pohjoiset kylät. Elli Kinnari ja Juhani Parkkola, Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Su 26.2. klo 14 Saakoski. Else Laitinen, Hallamäki, Saalahdentie 681.
Su 4.3. klo 13 Raidanlahti-Oittila. Marja ja Ilpo Tammelin, Matintalo, Raidanlahdent. 385.
Su 11.3. klo 14 Putkilahti. Marja ja Veikko Riikonen, Könnö, Könnöntie 20.
Su 25.3. klo 13 Puolakka. Aila ja Reijo Ahvenus, Koivuranta, Särkijoentie 601.
Su 1.4. klo 14 Läntiset kylät. Horkan kylätupa, Horkka.
Kinkeriläksyt: Aihe: Kasvatus & perhe & sukupolvet
Käsky: 4. käsky, Raamatun kohta: Ef. 6: 1-4 Virret: 464, 465, 581
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LÄHETYS:
Hanna-piiri Vanhassa Pappilassa
ke 7.3. klo 18, Riitta Puukari ja
Anna-Maija Kuulasmaa.

Lohikosken
seurakuntakeskus
Messu su 26.2. klo 12, Seppo
Wuolio, Risto Valtasaari.
Messu su 4.3. klo 12, Tuija Pirtala, Risto Valtasaari.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ei toimintaa hiihtolomaviikolla 9.
Kysy vapaita kerhopaikkoja
Katilta ja Ninalta!
Päiväkerhot: 3-vuotiaat ti klo
9-11. 4-5-vuotiaat ma ja to klo
9-11.30. 4-5-vuotiaat ma klo
12.30-15.30 ja pe klo 9-11.30

NUORET:

Kinkerit Korpilahden alueseurakunnassa
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päivystykset ma, ke ja to klo
9-11. Keskussrk-talo, Yliopistonkatu 12.p. 050 549 7027, p.
050 340 0665 tai 050 549 7006.
Ei päivystystä maanantaina 5.3.

vanhemmat. Yläikärajaa ei ole.
Nuorten messu torstaisin klo
19 Kaupunginkirkossa.
EI messua 1.3.
Katso myös www.sacarium.fi
Nuorisotyön tied.
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.

(Lohikosken päiväkerhojen tied.
Kati Koskinen p. 050 595 3948)
Perhekerho ke klo 9.30-11.30.
Avoin perhekahvila ma klo
9.30–11.30 (tied. Heidi Halttunen p. 050-358 1062).
Ekavauvaryhmä ti klo 13-15
(Perhekerhon ja ekavauvaryhmän tied. Nina Uusi-Maahi p.
050 521 5417).
Muskarit: 1-2-vuotiaat ma klo
15-15.45; 3-4-vuotiaat (sisarusryhmä) ma klo 15.45-16.30.
(Muskareiden tied. Tiina Järvinen-Vauhkonen p. 050 571
5155).
Pyhäkoulu joka toinen keskiviikko klo 17. Seur. 22.2. ja 7.3.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. lapsityönohjaaja:
johanna.kontinen@evl.fi/
p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ei viikkotoimintaa hiihtolomaviikolla 9.
Askartelukerho 1-3lk. torstaisin
klo 17-18.
Toimintakerho 1-6-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin klo
17.30-19. Leikitään, askarrellaan
ja puuhaillaan kaikenlaista kivaa.
Kulku sivuovesta.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
RYHMÄTOIMINTAA:
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Jatkuu 17.4. saakka.
Ei solua 28.2. ja 3.4. Tied. Hely
Järvinen p. 050 359 5611.
Miesten raamattupiiri ma 5.3.
klo 18. Tied. Pentti Ahonen p.
044 314 0848.
DIAKONIA:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 Lohikosken kirkko. Yhteydenotot muuna aikana diakoni

Auni Pelkonen p. 050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti 28.2. klo
13 (parittomat viikot).
Lähetyspiiri ti 20.3. klo 13. (parilliset viikot) Huom! Lähetyspiiriä ei ole ti 6.3.!

Keljon srk-keskus
(Keskusta)
Maailman rukouspäivä pe 2.3.
klo 18.
Jumalanpalveluselämään kut
summe osallistumaan Kaupunginkirkkoon!
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ei toimintaa hiihtolomaviikolla 9.
Retkiperhekerho kerran kuussa
ke klo 17.30-19.30. Seur. 22.2.
Pilkillä Köhniöjärven uimarannalla. Eväät mukaan ja pilkkivarusteet myös, jos sellaiset omistatte. (tied. Heidi Halttunen p.
050 358 1062)
Lapsi- ja perhetyön tied. lapsityönohjaaja:
johanna.kontinen@evl.fi /p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Ei viikkotoimintaa hiihtolomaviikolla 9.
Ajankohtaista tietoa Keskustan
alueseurakunnan nuorisotyön
sivuilta www.sacarium.fi
Tied. nuorisotyönohjaaja Johanna Matilainen p. 050 595 3945.
DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ja avoin aamukahvila
tiistaisin klo 10-12.

anna jakoaho

Keskustan

alueseurakunta

Tervetuloa yhteisille syntymäpäiville
Yhteisten syntymäpäivien juhlamessu alkaa sunnuntaina 18.3. klo 10 Kaupunginkirkossa ja sen jälkeen kahvit Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12.
Kutsumme messuun ja kahveille niitä Keskustan alueseurakuntalaisia, jotka täyttävät
70, 80, 85, 90 tai sitä enemmän tammi-, helmi-, maalis- tai huhtikuussa 2012
(1.1.-30.4.2012). Messuun ja kahveille voi ottaa mukaan puolison tai läheisen.
Tarjoilun vuoksi
ilmoittautumiset
perjantaihin 9.3
Kauniissa
maisemissa
jamennessä: aluesihteeri Esa Härköjärvi p. 040 535 0492, diakonissa Lea Pietiläinen p. 050 549 7027 tai diakoni Auni Pelhyvissä puitteissa
konen p. 050 549 7001. Olette lämpimästi tervetulleita!

Perhejuhlat

Vesala
Koivuniemi
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä
puitteissa
Mutanen
Vesala - Koivuniemi
- Mutanen

Perhejuhlat

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Vesala - Koivuniemi - Mutanen
Varaukset ja lisätiedot:
Puh. 040 535 1657
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657

Helmiinat-kävelyretki
Kuokkalassa

Tuhkakeskiviikon
hiljaisuuden
ilta Kuokkalan
kirkossa
22.2.
klo 18.

Puolen tunnin päiväkävelyllä suuntaamme
mielemme käsillä olevan helmen teemaan.
Helmiinat-kävelyporukka on tarkoitettu kaikille
naisille, mukaan voi tulla lastenrattaidenkin
kanssa. Lähdemme liikkeelle ensimmäistä kertaa
ke 22.2. klo 14.30 Kuokkalan kirkon pääovelta.
Tied. Johanna Niiles-Hautanen p. 050 5215412.

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14–
16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Helmiinat-kävelyretki naisille
ke 22.2. klo 14.30, lähtö Kuokkalan kirkon pääovelta. Aloitamme viikoittaiset kävelyretket
naisporukalla käyttäen apuna
rukoushelmiä.
Tuhkakeskiviikon hiljaisuuden
ilta 22.2. klo 18.
Opetusilta Jobin kirjasta to
23.2. klo 18.30, Kari Valkonen
(kahvi klo 18).
Messu su 26.2. klo 11, Riku
Bucht, Pekka Mustonen, saarna
Juho Pitkänen, Eija-Liisa Väisänen, Tiina Korhonen, pyhäkoulu. Mukana Parkinson-kerho,
kirkkokahvit.
Messu su 4.3. klo 11, Johanna
Niiles-Hautanen, Minna Korhonen, saarna Sami Siltanen, EijaLiisa Väisänen, Kaija Tammi,
pyhäkoulu.
Hiljaisuuden ilta ke 7.3. Arkiretriitti klo 18, rukoushetki klo
19.30.
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan Kuokkalan alueelle. Tiedustelut ja kerääjäksi ilmoittautuminen diakoniatoimistolle p.
050 549 7034 tai 050 549 7007.
LAPSET JA PERHEET:
Hiihtolomaviikolla 9 ei kerhoja.

Päiväkerhot: Polttolinja 29 p.
050 443 3572 ja 050 407 9128.
Jenkkakuja 1 p. 050 340 0697
ja 050 401 2793.
Perhekerho ti ja pe (ei 24.2.)
klo 9.30-11.30 kirkolla, p. 050
3800 247.
Perhekahvila to klo 9-11 Ristonmaan päiväkoti, p. 050 3400
697.
Iskän kaa –ilta ke klo 17.4519.45 (parilliset viikot) kirkolla,
p. 050 340 9887.
Isovanhemman kaa –iltapäivä
ti klo 14-16 kirkolla, p. 050
3800 247 ja 050 4433 572.
Vauvaperhepesä to klo 1314.30 kirkolla, p. 050 3800 247
ja 050 4012 793.
Lapsiparkki pe klo 8.30-12
Polttolinja 29, maksu 2e (sis. välipalan). Ilmoittautumiset edell.
keskiviikkoon mennessä p. 050
4079 128 (klo 8-16.30).
Tied. lapsityönohjaaja Tiina
Korhonen p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. Sirpa Poikolainen p. 050 340 9898.
KOULUIKÄISET:
Hiihtolomaviikolla 9 ei kerhoja.
Puuhakerho (kuvataidepainotteinen) 1-4-luokkal. ma klo
17.30-19, Polttolinja 37.
MoniTORI 3-6-luokkal. ti klo
13.30-16, Polttolinja 37 (kokkauspainotteinen).
MoniTORI 3-6-luokkal. to klo
13.30-16, Polttolinja 37 (kädentaitopainotteinen).
Puuhakerho 1-2-luokkal. to klo
17-18, Polttolinja 37.
Kerhoihin ilmoittautumiset ja
tied. vs.nuorisotyönohjaaja
Tanja Siitari p. 050 436 8619.
NUORET:
Perusisoskoulutus ke klo 17.30
ja jatko/avustajakoulutus ke
klo 17.30.
Nuorten illat ke klo 19, Poltto-

linja 37.
Pitkä ilta Polttiksella ti 28.2.
klo 17-22.
Tied. nuorisotyönohjaajat UllaMaija Grönholm 050 340 9892
ja Marjo Ronkainen 050 549
7014.
RYHMÄTOIMINTAA:
Avoin raamattupiiri ma klo 19
kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet, miesten avoin
keskustelupiiri ti klo 18 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Tied. Timo Kovanen p. 040 559
2669.
Lähetyksen olohuone ke klo
13-14.30 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin –ryhmä
ke klo 13-14.30 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13-14.30 (parilliset viikot) kirkolla.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Gospelkuoro Lumia ja Kantaatti-kuoro, ks. nettisivut, tied.
Eija-Liisa Väisänen p. 050 549
7019.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla, tied. Ulla Honkonen p.
0400 669 146.
Jubilate Deo ti klo 18.30 Keskussrktalon jumppasalissa.
Virsimiehet: tied. Sirpa Lampinen p. 050 436 5435.
Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala >
Musiikki.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma-ti klo 9-11 kirkolla, muuna aikana sopimuksen mukaan. Puh. 050 549
7034 Päivi Heikkilä tai 050 549
7007 Kaija Tammi.

Opetus- ja rukousillat Kuokkalassa
Jumalaan voi luottaa!
Luentosarja Jobin kirjasta Kuokkalan
kirkon seurakuntasalissa. Kahvit klo 18
alkaen, luento klo 18.30. Luennot Kari
Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
23.2. Miksi et vastaa?
8.3. Nyt ovat silmäni nähneet sinut!

Sanan ja rukouksen illat

kerran kuussa to klo 18.30
15.3. Arto Härkönen. Musiikki Keskeneräiset.
12.4. Anna-Mari Kaskinen. Musiikki
Kehittyvät laulajat.
10.5. Eero Junkkaala.

Me ja muut

Kuokkalassa tarvitaan
yhteisvastuukerääjiä

Palokan
Keskiviikkolounas

Yhteisvastuukeräyksen tämän
vuoden tuotolla rahoitetaan pienluottohankkeita Suomessa
ja Ugandassa. Lisätiedot ja
kerääjäksi ilmoittautuminen
diakoniatoimistolle p. 050 549
7034 tai p. 050 549 7007

Seuraava lounas Palokan kirkossa 7.3.
klo 11. Emännät tulevat klo 9 keittiölle ja ruokailu alkaa klo 11, jonka
jälkeen kirkkosalissa klo 12 päivärukoushetki. Kevään vapaa-ehtoisia
pyydetään ottamaan yhteyttä Elina
Romariin p. 040 560 9910.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko

rovastintie 8 a
p 040 5609911
Sanan ja rukouksen ilta ke
22.2. klo 18, Heimo Kajasviita,
Heli Pääkkönen, Natalia Ikonen,
Leena Nokka.
Rukouspiiri ke 22.2. ja 7.3. klo
18 kirkon parvella, Heikki Ilola.
Messu su 26.2. klo 10, Palokan
eläkkeensaajien kirkkopyhä, Teija Laine, Heli Pääkkönen, Marika Rantanen, Palokan Pirteät
Margit Kopran johdolla, kahvit.
Miesten piiri ti 28.2. klo 18 Palokan kirkon parvella, Kari Oja,
050 686 91.
Raamattupiiriä ei ole 28.2. takkahuoneessa.
Messu su 4.3. klo 10, Sanansaattajat ry:n kirkkopyhä; Seppo
Hautalahti, Teija Laine, Tuovi
Ruhanen. Kirkkokahveilla radiolähetystyön esittelyä.
KohtaamisPaikka su 4.3. klo 17,
Teija Leine, Mika Kilkki.

Vapaaehtoisia tarvitaan monenlaisiin tehtäviin Palokan
alueseurakunnassa. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
www.suurellasydamella.fi.
Lue saarnoja ja puheita Palokan kirkolla > http://palokanpuheita.blogspot.com
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähimmäisen Kahvitupa to
23.2. klo 12–15, ohjelmatuokio
klo 13, mukana Heikki Tynkkynen.
Tervetuloa Lähimmäisen Kahvituvalle, vaikka vain ohi kulkiessa
kahville, heiluttelemaan puikkoja, hiljentymään tuokion sanan
äärellä! Toimimme Pietarin katulasten hyväksi! Toiminnasta vastaa Leena Nokka. Huom! 1.3.
Kahvitupa on kiinni.
Hyvä Hetki -ryhmä kokoontuu
ke 22.2. ja 7.3. klo 14 Palokan
kirkon alakerran takkahuonees-

sa. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille.
Päiväpiiriä ei ole 29.2.
Lyydiat-käsityöpiiri ma 5.3. klo
13 takkahuoneessa.
Lähetyksen askartelupiiri ti 6.3.
klo 10 takkahuoneessa.
Keskiviikkolounas 7.3. klo 11.
Emännät tulevat klo 9 keittiölle
ja ruokailu alkaa klo 11, jonka
jälkeen kirkkosalissa klo 12.00
päivärukoushetki. Kevään vapaaehtoisia pyydetään ottamaan yhteyttä Elinaan.
Diakoniatyöntekijät: Leena
Nokka p. 040 709 0142 ja Elina
Romar p. 040 560 9910.
Päivystys Palokan kirkolla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11.
Muina aikoina sopimuksen mukaan, myös kotikäyntejä pyydettäessä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
www,jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/palokka/lapsetjaperheet
Lapsi- ja perhetyön toiminta
tauolla viikolla 9 talviloman
vuoksi.
Perhepysäkit:
Kirrin perhepysäkki, Kirrinpelto
1, maanantaisin klo 9-11.30.
Ritoharjun perhepysäkki, Norolankuja 3 F, tiistaisin klo 9 -11.
Vauvapysäkki/ ensimmäisen
vauvan vanhemmille ja lapselle
kirkolla tiistaisin klo 13 -15.
Palokan kirkolla keskiviikkoisin
klo 9 -11.
Mannilan perhekahvila, Mankolantie 3, keskiviikkoisin klo 9
-11.30.
Äitiraamis kokoontuu Mannilassa (Mankolantie 3) kerran
kuussa tiistaisin. Ota yhteyttä
Jutta Pirhoseen p. 050 410 3034.
Muskari keskiviikkoisin Palokan
kirkolla. Tiedustelut Terhi Hassinen 050 340 9893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotiloissa sunnuntaisin klo 10.
Mannilan kokkikerho-pyhäkoulu (Mankolantie 3) su 26.2.
klo 16–17.30. Lisätietoja pyhäkouluohjaaja Anne Rahkoselta
p. 050 376 7025.
Lintukankaalla Sipisellä, Sarjomäentie 30, erikseen mainittuna
aikana.
Seuraa lapsityön tarkempia tietoja Henki&elämä -lehdestä ja
nettisivuilta.

KOULUIKÄISILLE:
Syksyllä alkaneet kerhot jatkuvat kevätkaudella 2012. Vapaita
kerhopaikkoja on kokkikerhoissa, monitoimikerhossa, kuvisker
hossa, maanantain puuhakerhos
sa.
Talvilomaviikolla 9 kerhoja ei
ole!
Vapaista kerhopaikoista voi kysyä Minnalta, minna.junttila@
evl.fi, 040-773 9851
NUORILLE:
Jatkoisoskoulutus ke 22.2. klo
17–18.30.
Perusisoskoulutus ke 7.3. klo
17–18.30.
Nuortenillat ke 22.2. ja 7.3.
isoskoulutusten jälkeen klo
18.30-20.30.
Nuortenillat ovat kaikille nuorille
avoimia. Tervetuloa!
Seniori-ilta to 23.2. klo 18– 20.
Yökahvila pe 2.3. klo 19–23.
Koulupäivystys perjantaisin klo
11.30–12.15 Palokan koulukeskuksessa.
Nuorten aikuisten sähly perjantaisin klo 18.30–20 Jokelan
koululla.
Bongaa myös facebookista
yhteisö ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”
Lisätietoja nuorisotyöstä:
Nuorisotyönohjaaja Ilkka Göös,
ilkka.goos@evl.fi, p. 040 527
5382.
Nuorisotyönohjaaja
Sanna
Paappanen, sanna.paappanen@
evl.fi, p. 040 5609909.
Nuorisotyön pappi Heli Ahonen,
heli.ahonen@evl.fi, p. 040 831
0565.
MUSIIKKI:
Musiikkitoimintaa ei ole viikolla 9.
Palokan lapsikuoron (2-6-luokkalaisille) harjoitukset keskiviikkoisin klo 16–17.
Lauluryhmä Tuikku keskiviikkoisin klo 17.30–19.30.
Uudet laulajat tervetuloa! Tiedustelut: Tuovi Ruhanen p. 040
560 9931.
Palokan kirkkokuoro torstaisin
klo 18. Tied. Natalia Ikonen p.
040 684 2050.
Kaikki kuorot harjoittelevat Palokan kirkon yläkerrassa.

Dixie Harlemilla kirkkokonsertti
Espanjan Aurinkorannikolla 			
moninaisuus
+
oivallus
+
dialogi

– erilaisina yhdessä

Yhteentörmäyksiä ja ennakkoluuloja? Naapurustossa,
harrastuksissa, työpaikalla, koulussa, kadulla?

MOD-peruskurssi ma 19.3.- ti 20.3. Vesalan leirikeskuksessa

Tule tarkastelemaan omaa identiteettiäsi ja kulttuuriasi sekä käsityksiäsi ihmisarvosta
ja omaa suhtautumistasi erilaisuuteen. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja parantaa valmiuksiaan esim. monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusta suositellaan vapaaehtoisille, luottamushenkilöille, henkilöstölle jne.
Osallistumismaksu 90 euroa sisältää koulutuksen, ateriat ja majoituksen. Kurssille
osallistuminen edellyttää mukanaoloa koko kurssin ajan.
Tiedustelut: Mirja (Kutti) Hytönen, maahanmuuttajatyön diakoni, Jyväskylän
seurakunta p. 050-5497033, mirja.hytonen@evl.fi tai Susanna Palkkimäki p.0408321866, susanna.palkkimaki @hotmail.com
Ilmoittautuminen: 5.3.mennessä (Kutti tai Susanna)
Järjestäjä: Kirkkohallitus ja Jyväskylän seurakuntaKatso myös: www.mod.fi

*TULE MOD-KURSSILLE * MUUTU JA MUUTA *
LUO ERILAISTEN YHTEYTTÄ * TUNNISTA ASENNE *

Jyväskyläläinen seitsemänmiehinen Dixie
Harlem - yhtye täyttää kuluvana vuonna
20 vuotta.
Osa bändin jäsenistä on vaihtunut
vuosien varrella, mutta nykyinen kokoonpano on vakiintunut
jo useita vuosia sitten.
Bändissä on kolme
alkuperäistä jäsentä.
Alussa ohjelmisto
koostui pääasiassa dixielandista, mutta
vähitellen siirryttiin
myös swingiin. Muutama vuosi sitten yhtye liitti ohjelmistoonsa myös ”hengellisen jazzin”,
jota se on esittänyt menestyksekkäästi useissa
kirkoissa. Muun muassa Taulumäen kirkossa
2009 pidetty konsertti sai lämpimän vastaanoton.
Synttäreiden merkeissä bändi keikkailee
hiihtolomaviikolla (vko 9) Aurinkorannikolla.
Dixie Harlemia voidaan soundin puolesta

luonnehtia ”mini big
bandiksi” ja tällaista
soundia on mahdollista kuulla jazzillisessa kirkkokonsertissa
Espanjan Aurinkorannikolla Los Bolichesin kirkossa tiistaina 28. helmikuuta.
Konsertin ohjelmisto
koostuu pieteetillä
jazzilliseen muotoon
sovitetuista virsistä
sekä negrospirituaaleista. Konsertin tuotto lahjoitetaan Aurinkorannikon ev.lut.
seurakunnan toiminnan tukemiseen.
Yhtyeen soittajat ovat ammattilaisia ja kokeneita harrastajia. Yhtyeessä soittavat Esa Markku Juutilainen, tenorisaksofoni ja huilu, Juha
Lauttamus, trumpetti ja laulu, Ilkka Mäkitalo,
klarinetti, alttosaksofoni ja bassoklarinetti, Jorma Suuronen, pasuuna, Ari Saksa, piano, Unto Lappalainen, kontrabasso ja Jukka Valtonen, rummut.

Henki & elämä

13

Uusi olohuone avaa ovensa
Säynätsalon seurakuntakodilla

Neulassäpinöissä poniajelua,
vohveleita ja taikashow

Miesten saunailta Sarpatissa

Uusi olohuone on auki keskiviikkoisin klo 13-15. Kutsumme kaikki
kotiäidit ja -isät lapsineen, työttömät, eläkeläiset ja ikäihmiset
mukaan leppoisaan olohuoneeseen. Kahvittelua, rupattelua,
pientä puuhaa ja askartelua, hiljentymistä sekä vaihtuva aihe joka
toinen viikko. Mukana vierailijoita ja Säynätsalon alueseurakunnan
työntekijöitä. 22.2. laulamme kanttori-Hannun johdolla. 29.2.
verryttelemme karkauspäivää tuolijumpalla ja venyttelyllä.

Säpinät sunnuntaina 11.3. klo 14-16
Keljonkankaan kirjaston ja Neulaskodin
pihalla, Pihkatie 4. Ohjelmassa poniajelua,
onnenpyörä, makkaraa, bingo, rokkaa,
munkkeja, musaa, Veskun taikashow,
vohveleita ja kahvia. Tapahtuma yhteisvastuun ja yhteisöllisyyden hyväksi.

Miesten sauna lämpiää
Tikkakosken Sarpatissa
keskiviikkona 22.2.
klo 18. Ota pyyhe
ja piplia mukaan.
Tervetuloa saunomaan
ja keskustelemaan!

Säynätsalon

alueseurakunta

Säynätsalon kirkko
saarnatie 1p 050 436 5419
Tuhkakeskiviikon messu su
22.2. klo 18, Päivi Kärkkäinen,
Hannu Tenkanen.
Messu su 26.2. klo 10, Harri Romar, Hannu Tenkanen. Kirkkokahvit.
Messu su 4.3. klo 10, Harri Romar, Hannu Tenkanen. Kahvit.
Neulassäpinät su 11.3. klo 1416, kirjaston ja Neulaskodin pihalla, Pihkatie 4. Talvitapahtuma,
jossa poniajelua, onnenpyörä,
makkaraa, bingo, rokkaa, munkkeja, musaa, Veskun taikashow,
vohveleita, kahvia… Tervetuloa!

Säynätsalon alueseurakunnan
toimisto:
Avoinna Ma ja ti klo 9-13, to klo
9-12 p. 040 535 0047.
jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhojen vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaajilta: Niina Ruuska p. 050 586
3056,
Tarja
Masalin
p.
050 050 442 0198 ja Leni Sievinen p. 050 917 2802. Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot pappilassa (Pappilantie 6) ja Neulaskodilla (Pihkatie 4). Perhekerho on lasten ja
aikuisten yhteinen kerhopaikka,
jonne lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän, mummon, papan,
kummin, hoitajan tms.) kanssa.
Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa. To 23.2. kerho alkaa
kirkossa klo 9.30 kirkkohetkellä
ja jatkuu sen jälkeen pappilassa.
Pe klo 9.30-11.30 Neulaskodilla,
Pihkatie 4. Pe 24.2. on kirkkohetki klo 10.
Kirkkohetki on n. 20 min. kestävä, ”matalan kynnyksen” pieni
jumalanpalvelus, jonne ovat tervetulleita myös he, jotka eivät
käy perhekerhossa. Tervetuloa
tutustumaan!
Vauvaryhmä kokoontuu Neulaskodilla. Tiistaisin klo 9.3011.30 kokoontuu uusi vauvaryhmä niille perheille, joihin on
syntynyt ensimmäinen vauva.
Ei ennakkoilmoittautumisia. Tiedustelut Tarja Masalinilta.

Tikkakosken
alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Tuhkakeskiviikon rukoushetki
ja kahvit kirkossa ke 22.2. klo
13.
Miesten saunailta Sarpatissa
ke 22.2. klo 18. Pyyhe ja piplia
mukaan! Tervetuloa mukaan!
Naisten raamattupiiri pappilassa ma 27.2. klo 18. Kahvittelemme ja vaihdamme kuulumiset.
Tutkimme Raamattua ja rukoilemme yhdessä. Vetäjinä Inkeri
Tuunanen ja Eila Jänis. Tervetuloa
kaikenikäiset naiset!
Messu su 26.2. klo 10, Risto Val-
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Muskarit pappilassa sekä Neulaskodilla. Tiedustelut Sirpa Poikolaiselta p. 050 340 9898.
Kerhot ja muskarit ovat talvilomalla viikolla 9 (27.2. – 2.3.).
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
lapsityönohjaaja Marja-Terttu
Kivelä, p. 050 911 8294.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
Olemme myös Facebookissa.
Tutustu ryhmään Säynätsalon
alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö ja tykkää!
Tervetuloa toimintaamme!
KOULUIKÄISET:
Touhu-tiistai 1-4lk. ti klo 17.3018.30, Säynätsalon pappila.
Puuhakerho 1-3lk. ke klo 1213, Muuratsalon koulu.
Dance-kerho 4-6lk. ke klo 1718, Säynätsalon srk-koti.
Tied. nuorisotyönohjaaja Outi
Huhtajärvi p. 040 727 8147.
MUSIIKKI:
Koululaisten kuoro to klo
16.30-17.30, srk-koti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, srk-koti.
Tied. kuoronjohtaja Siiri Nojonen p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tied. Ulla Honkonen p. 0400-669146.
RYHMÄTOIMINTA:
Johanneksen pojat - miesten
raamattupiiri, su klo 18, srk-koti,
parilliset viikot.
Naisten solu avoin raamattupiiri naisille, ke klo 18, srk-koti, parilliset viikot.
Uusi olohuone ke klo 13-15,
srk-koti. Tervetuloa kotiäidit/
isät lapsineen, työttömät, eläkeläiset ja ikäihmiset. Kahvittelua,
rupattelua, puuhaa ja askartelua,
hiljentymistä. Mukana vierailijoita ja Säynätsalon työntekijöitä.
22.2. laulamme kanttori-Hannun johdolla. 29.2. verryttelyä
tuolijumpalla ja venyttelyllä.
Säynätsalon Martat Tied. Anja
Kantola p. 050 345 7417.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää tiistaisin ja torstaisin klo
NUORET
Nuortenilta to 23.2. klo 17-19,
Säynätsalon pappila
Nuorten iltakahvila pe 16.3.
klo 17-22 Neulaskoti
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.

lipuro, Ilpo Vuorenoja.
MieliMaasta-vertaisryhmä
pappilassa ti 28.2. klo 18. Ryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Vetäjänä Sirpa Lähdeaho p. 0400 629 427.
Sanajumalanpalvelus su 4.3.
klo 10, Antti Toivio, Ilpo Vuorenoja.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsi- ja perhetyö on talvilomalla viikolla 9.
Perhekerhot ke ja to kirkolla
klo 9.30–11.30 ja to Puuppolan
Kuuselassa, Kuuselantie 32, klo
9.30–11.30. Valitse itsellesi yksi
ryhmä, johon osallistut.
Nyrölän perhekerho ti 21.2.
klo 13.30–15.30.
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Pyhäkoulu Puuppolan Kuuselassa ke 22.2. ja 7.3. klo 18–19.
Muskaritoimintaa Tikkakosken
kirkolla alle kouluikäisille lapsille
ja taaperoille vanhempineen
perjantaisin aamupäivällä. Tiedustelut p. 050 340 9893/ Terhi

9-11 srk-kodilla, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.
8.3. ei diakoniatyöntekijän vastaanottoa.

taisin klo 9.30-11.30 kokoontuu uusi vauvaryhmä perheille,
joihin on syntynyt ensimmäinen
vauva. Ei ennakkoilm. Tied.Tarja
Masalinilta.
Muskarit pappilassa sekä Neulaskodilla. Tied. Sirpa Poikolaiselta p. 050 340 9898.

Vaajakosken

alueseurakunta

Kerhot ja muskarit ovat talvilomalla vk 9 (27.2. – 2.3.).

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous pe 24.2. klo 19.
Tied. Erkki Puhalainen p. 0400
545 128.
Perheen sunnuntai su 4.3. klo
16, Harri Romar, Hannu Tenkanen. Pääsiäisaskartelua.
Neulassäpinät su 11.3. klo 1416, kirjaston ja Neulaskodin pihalla, Pihkatie 4. Talvitapahtuma: poniajelua, onnenpyörä,
makkaraa, bingo, rokkaa, munkkeja, musaa, Veskun taikashow,
vohveleita, kahvia…
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhojen vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaajilta: Niina Ruuska p. 050 586
3056,
Tarja
Masalin
p.
050 050 442 0198 ja Leni Sievinen p. 050 917 2802. Sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot pappilassa (Pappilantie 6) ja Neulaskodilla (Pihkatie 4). Perhekerho on lasten ja
aikuisten y kerhopaikka, jonne
lapsi tulee oman aikuisensa (äidin, isän, mummon, papan,
kummin, hoitajan tms.) kanssa.
Ei tarvitse ilm. etukäteen.
To klo 9.30-11.30 Säynätsalon
pappilassa. To. 23.2. kerho alkaa
kirkossa klo 9.30 kirkkohetkellä
ja jatkuu pappilassa.
Pe klo 9.30-11.30 Neulaskodilla,
Pe. 24.2. on kirkkohetki klo 10.
Kirkkohetki on n. 20 min. kestävä, ”matalan kynnyksen” pieni
jumalanpalvelus, jonne ovat tervetulleita myös he, jotka eivät
käy perhekerhossa. Tervetuloa!
Vauvaryhmä Neulaskodilla. Tiis-

Lapsi- ja perhetyönt tiedustelut
myös lapsityönohjaaja MarjaTerttu Kivelä, p. 050 911 8294.
Tietoa toiminnastamme saat
myös nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi/saynatsalo
Olemme myös Facebookissa.
Tutustu ryhmään Säynätsalon
alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö ja tykkää!
Tervetuloa toimintaamme!
KOULUIKÄISET:
Puuhatiistai 1-3lk ti klo 16.3017.30 Neulaskoti, nuorten siipi.
Vipinää viikolle 1-4lk ke 16.1517.15 Neulaskoti, nuorten siipi.
Puuha-kokkikerho 4-6lk ke 1718 Neulaskoti, nuorten siipi.
Sählykerho 4-6lk ke 18-19 Keljonkankaan koulu.
Toimintakerho 4-6lk (uusi kerho) to 16.30-18.00 Neulaskoti,
nuorten siipi, ilm. Antti Pirttimäelle.
Tied. Nuorisotyönohjaaja Antti
Pirttimäki p. 050 407 0060.
MUSIIKKI:
Koululaisten kuoro to klo
16.30-17.30, Säynätsalon srkkoti.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30. Säynätsalon srk-koti.
Tied. kuoronjohtaja Siiri Nojonen p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä tied. Ulla Honkonen p. 0400-669146.
LÄHETYS:
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30
Parilliset viikot. Tied. Erkki Puhalainen p. 0400 545 128.
RYHMÄTOIMINTA:
Isien ja lasten (6-12v) palloilukerho ke klo 18-19, Keljonkankaan koulu.

PARTIO SÄYNÄTSALOSSA
Sudenpennut 7-8 v. ma 17.3019 Pappila.
Seikkailijat 9-10 v. ja tarpojat
11 v.- ke 17.30-19 Pappila
Tied. Säynätsalon Päijännepartion lippukunnanjohtaja pauliina.tikkanen@evl.fi p. 045 657
7898.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tied. Juha Musikka p. 040 732
8101 ja Kari Ikonen p. 050 454
5455.

DIAKONIA:
Olohuone ja avoimet ovet tiistaisin klo 13-15.(ei hiihtolomalla
28.2.).
Neulaskodin kotiruoka tiistaisin klo 11-12 (paitsi 28.2.).

Hassinen.
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Eija
Simpanen p. 040 560 9914.

Outi Pirttimäki p. 040 560 9915,
outi.pirttimaki@evl.fi

KOULUIKÄISET:
Toimintakerho Kuikan kylätalolla maanantaisin klo 17–18.
Toimintakerho
Liinalammin
koululla maanantaisin klo 17–18.
Kokkikerho tiistaisin kirkon alakerrassa klo 17 -18.30. (Täynnä)
Pelikerho (uusi) tiistaisin klo
16–18 kirkon alakerrassa. Kerho
on tarkoitettu 5-7-luokkalaisille
ja siellä pelaillaan erilaisia pelejä.
Kerhoon ei ole ilmoittautumista,
tulet vain paikalle.
Tervetuloa mukaan! Tuo kaverisikin pelailemaan!
Kalastuskerho torstaisin (2.2.–
15.3.) Luonetjärven koulun veistoluokassa klo 17.30–19.
Bändikerho torstaisin kirkon
alakerrassa klo 17-18.
Sählykerho 3-4-luokkalaisille
perjantaisin Luonetjärven koulun liikuntasalissa klo 16.30
-17.30.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja

Apua ja tukea elämään! Diakonian vastaanotto Neulaskodilla,
Pihkatie 4, (Keljonkangas)
Päivystys tiistaina 6.3. klo 9-11
(ei hiihtolomalla), elina.fuchs@
evl.fi, p. 050 549 7015.

NUORET:
Peli-ilta ti 6.3. klo 18–21.
Perusisoskoulutus ke 22.2. ja
7.3. klo 17.30.
Jatkoisoskoulutus ke 22.2. ja
7.3. klo 19.
Avustajat la 25.2. klo 16–18.
Nuorten ilta la 25.2. klo 18–20
kirkolla.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Mikko Haapasaari p. 040 760
5098, mikko.haapasaari@evl.fi.
MUSIIKKI:
Lapsikuoro harjoittelee Tikkakosken kirkolla keskiviikkoisin
klo 17–18 ja
Candela myös keskiviikkoisin
klo 18.30–20.30.
Kuoroja johtaa kanttorin sijainen, musiikkipedagogi Ilpo Vuorenoja p. 040 560 9913.
Bändikerho torstaisin kirkolla
klo 17–18.

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
Ke 22.2. klo 19 Tuhkakeskiviikon messu, Mikko Laitinen,
Maiju Koponen.
Su 26.2. klo 10 Messu, Arto
Kauppinen, Susanna Värre-Kierros, Petri Tiusanen. Kahvit.
Su 4.3. klo 10 Messu, EevaKaisa Rossi, Jukka Hassinen.
Kahvit.

RYHMÄTOIMINTAA:
To 23.2. klo 12 Miestenpiiri.
To 1.3. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
PÄIVÄPIIRIT:
Pe 24.2. klo 12 Leppälahden
päiväpiiri.
LAPSET JA PERHEET:
Tervetuloa Vaajakosken varhaiskasvatuksen toimintaan!
Yhteystiedot ja toimipisteet:
Lapsityönohjaaja vs merja.h.
suhonen@evl.fi p. 040 574
1706.
Lapsityön teologi arto.kauppinen@evl.fi p. 040 560 9920,
Diakoni tero.reingoldt@evl.fi p.
040 560 9927.
Vaajakosken kirkko
Kirkkotie 11:
Varhaiskasvattaja: Marja Lähteelä p. 040 574 2026
Jyskän srk-koti
Asmalammentie 4:
Varhaiskasvattajat: Arja Tuomainen p. 0400 201 079, Aila Verronen p. 040 574 1792
Kaunisharjun kerhola
Yläkoskentie 11:
Varhaiskasvattajat: Johanna
Ahonen p. 0400 905 915, Tarja
Palander p. 0400 706 205
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Perhekerhot:
Kirkolla tiistaisin klo 9-11.
Jyskän srk-kodilla tiistaisin klo
9-11.
Kaunisharjun kerholassa keskiviikkoisin klo 8.30-11.
Vauvaryhmä:
Kirkolla tiistaisin klo 13-14.30.
Tukea arkeen-toiminta tarjoaa
konkreettista tukea perheen arkeen. Tiedustelut Johanna Ahonen p. 0400 905 915 ja Tarja
Palander p. 0400 706 205.

DIAKONIA:
Diakonian ja lähetyksen työtupa tiistaisin klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 22.2. kirkossa,
osallistumme tuhkakeskiviikon
rukoushetkeen, ja 7.3. pappilassa.
Hartaus ja aamupala torstaisin
klo 10–11 kirkolla.
Diakoniatyöntekijän päivystys
pappilassa keskiviikkoisin klo
9–11. Muina aikoina sopimuksen mukaan p. 040 560 9916,
diakonissa Marja-Liisa Jaakonaho.
Tule yhteisvastuukerääjäksi!
Listoja saat diakonissalta.
Tulossa: Pe 9.3. Siikkarimaraton. Lähtölaukaus klo 19.
Siionin kannel lauletaan kannesta kanteen, Tikkakosken osuus
alkaa perjantaina ja jatkuu läpi
yön. (Muut laulupisteet ovat
Lutherin kirkko Jyväskylässä ja
Vihtavuoren kappeli Laukaassa.)
Lisätietoja sivulla 10.

Pyhäkoulut:
Tölskä, Mutkatie 14: su 26.2. ja
su 4.3.
Muita kerhoja:
Ma 5.3. Rauhanyhdistyksen
järjestämä lasten kerho klo 1720 kirkolla.
KOULUIKÄISET:
Kouluikäisten kerhot
Tiistaisin:
17-18 Askartelua 1.-3.-lk. (kirkko, nuorisotila).
17-18.30 Kokkailua 3.-6.-lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
18-19.30 Kokkailua 3.-6.-lk.
(Jyskän seurakuntakoti).
Torstaisin:
16.30-18 Kokkailua 1.-3.-lk.
(kirkko, päiväkerhotila).
Uutta:
Perjantaisin:
16-17 Sählykerho 3.-5.-lk.
Omat mailat! (Jyskän koulu, liikuntasali).
Kerhomaksu kokkikerhossa 10
e (Jyskän kerhossa 7 e) ja askartelukerhossa 5 e, kerätään ensimmäisellä kerralla.
Uutena myös:
Torstaisin klo 16-17 Kansallisen
Lastenliiton Tyttöjen toimintakerho 1.-3.-lk. Vaajakosken kirkon nuorisotila (alakerta). Ohjaajina Pauliina Okkolin ja Vilma
Pohjola. Materiaalimaksu 1e/
kerta. Ilmoittautumiset: maija.
valkeapaa@lastenliitto.fi (myös
lisätiedot). Tervetuloa!
Kysymyksiä ja kommentteja?
Pirauta tai laita viestiä Kirsille:
040 558 2542 tai kirsi-marja.
piippanen@evl.fi
Vaajakosken Lasten talvileiri!
Koivuniemi, Vaajakoski
1.-2.3. 7-9v. (hinta 20 e).
2.-4.3. 10-12v. (hinta 30 e).
Seikkaillaan mm. Kiinassa, tehdään talven vikat lumiukot ja
hiljennytään pohtimaan Raamatun ihmeitä. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen: leena.syrjala@evl.fi (050 551 0440)
Kun ilmoittaudut, mainitse yhteystiedot ja mahd. allergiat! Ilmoittautuneille leirikirje (ja lasku) postissa noin viikko ennen
leiriä. Lisätiedot: Kirsi-Marja
Piippanen (040 558 2542/kirsimarja.piippanen@evl.fi)
NUORET:
Ke 22.2. Vanhojen isojen koulutus klo 17.30.
Ke 22.2. Hengari klo 19-20.30.
To 23.2. Raamis klo 17.
To 23.2. Sähly Vaajakummun
koululla klo 18.15.
Pe 24.2. Koulupäivystys klo
10.45-12.15.
Pe 24.2. Perjantaikahvila (leffailta) klo 17-21.45.

Naisten
raamattupiiri
Naiset Raamatun äärellä
Tikkakosken pappilassa ma
27.2. klo 18. Kahvittelua ja
kuulumisten vaihtoa.
Tutkimme Raamattua ja
rukoilemme. Inkeri
Tuunanen ja Eila Jänis.
Tervetuloa kaikenikäiset!

Tyttöjen toimintakerho Vaajakoskella

Askartelua ja
kokkailua tarjolla

Torstaisin klo 16-17 on Kansallisen
Lastenliiton Tyttöjen toimintakerho 1.-3.-luokkalaisille. kirkon
nuorisotilassa. Ohjaajina Pauliina
Okkolin ja Vilma Pohjola. Materiaalimaksu 1e/kerta. Ilm. maija.
valkeapaa@lastenliitto.fi.

4. vsk.
Vaajakosken kirkolla on kouluISSN 1798-1255
ikäiseille tiistaisin askartelua ja
kokkailua. Kokkailemaan pääsee Seuraava lehti 7.3.
Materiaali 24.2.
myös Jyskässä. Torstaina on
kokkikerho kirkolla. Perjantaisin
sählyä Jyskässä. Katso lisää
Vaajakosken tapahtumatiedoista.

Hiihtolomaviikolla (vko 9) ei ole
toimintaa!
Ke 7.3. Perusisojen koulutus klo
17.30.
Ke 7.3. Hengari klo 19-20.30.
Hengari = Kaikille nuorille avoimet
ovet joka keskiviikko heti isoskoulutuksen jälkeen klo 19-20.30. Tule hengailemaan kavereiden kanssa ja tapaamaan työntekijöitä.
Lisätietoja Vaajakosken nuorisotyöstä antavat nuorisotyönohjaajat Jonna Göös p. 040 560 9925
sekä Ainoleena Erkamaa p.
040 680 4831 tai Facebookissa Ilmo Vaajakoski (klikkaa Ilmo kaveriksi!)
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin
klo 18 kirkolla. Tiedustelut kanttori Liisa Partanen p. 050 358 1860.
Uusia laulajia toivotaan mukaan.
Senioreiden lauluryhmä harjoittelee torstaisin klo 12.30 kirkolla.
Uudet laulajat ovat tervetulleita.
Tiedustelut kanttori Liisa Partanen
p. 050 358 1860.
Nuorekkaiden aikuisten Majakkakuoro harjoittelee pe-iltaisin musiikinopettaja Antti Ikosen johdolla
kirkolla. Tiedustelut kuoron puh.
johtaja Minna Lassila p 0400
504 622.
Kanteleryhmä kokoontuu ma-iltaisin. Tiedustelut: ryhmän ohjaaja
Ulla Honkonen p 0400 669 146.
DIAKONIA:
Ke 22.2. Keskiviikkokerho, Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ke 22.2. Keskiviikkokerho, Jyskän
srk-koti, klo 13 (Huom! päivä).
Ke 7.3. Keskiviikkokerho, Vaajakosken kirkko, klo 13.
Yhteisvastuukeräys on alkanut.
Keräyslistoja saa diakoniatyöntekijöiltä.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo
9-10. Marja-Leena Liimatainen,
040 560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9-10.
Tero Reingoldt, 040 560 9927.
Huom! Viikolla 9 ei ole päivystyksiä!
Pyydettäessä tehdään kotikäyntejä. Tarkat päivystystiedot löytyvät
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
PERHETYÖ:
Diakoniatyön osalta perhetyöstä
vastaa diakoni Tero Reingoldt. Lisätietoja löydät varhaiskasvatuksen kohdalta.

Henki & elämä

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

Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Sirpa Koivisto 040 7030 350
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740
Tytti Pääkkönen 050 360 3459
Paula Ukkonen 050 300 6255
Sähköposti
etunimi.sukunimi@evl.fi

Faksi (014)636 785

Osoite Yliopistonkatu 12
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309,
040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
1,60 e/pmm

Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611

Yhteiset
KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 4.3. klo 17 KohtaamisPaikka
ja ehtoollinen Palokan kirkolla,
Mika Kilkki. Lastenohjelmat. Yhteislähtö keskusseurakuntatalolta klo 16.30.
Vielä ehdit mukaan Alfa-kurssille! Alfa-kurssi on hyvä mahdollisuus miettiä elämän tarkoitusta
ja tutustua kristinuskon perusteisiin. Alfa-kurssi 16.2.-26.4.
torstaisin klo 18.30-20.30.
(Hiihtolomaviikolla ei ole alfaa).
Kurssi pidetään Kilkeillä Mustalammella, Kevättärentie 10. Olet
tervetullut mukaan! Tied. ja ilm.
tiina.kilkki@kohtaamispaikka.
net p. 044 524 3904.
Muut toimintatiedot esim. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts.www.kohtaamispaikka.net

Leskien klubi
Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26) to 1.3. klo 10-12, Terapia surevan tukena, kriisiterapeutti Monica Hynninen.
Tied. Anne Laimio, 050 4409
733 tai anne.laimio@kssotu.fi

Maahanmuuttajatyö
Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.3011.45. Raili Palkola ja Paula
Määttä.
Naisten Suomi-kerho ti klo 1011.30 Polttolinja 37; ke klo 1314.30 Huhtasuon kirkon takkahuone, Nevak. 6. Mervi Karikko.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkko (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12. Heikki Junttila ja
Erkki Helle.
Naisten jumppa Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) ti
klo 12-13. Valentina Ikko.
Naisten venyttely/hengitysklubi Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) to klo 17-18.
Tamara Golovkova.
Paluumuuttajien kerho Huhtasuon kirkon takkahuone (Nevakatu 6) to klo 10-12. Maija Tikko.
Koripallokerho Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) la
klo 12-13.45. Thomas Chatzitolios.
Miesten lentopallokerho +
sauna Huhtasuon kirkon jumppasali (Nevakatu 6) to klo 19-21.
Ohjaajana Vladimir Ikko.
Rippikoulu järjestetään talvella
2012. Tiedustelut ja ilmoittautu-

minen p. 050 549 7033.
Työntekijöiden yhteystiedot:
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050
549 70 33, mirja.hytonen(at)evl.
fi, Cygnaeuksenkatu 8 .
Maija Tikko, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 23 29,
maija.tikko(at)evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8.

Nuoret aikuiset
Virtaa välillämme –parisuhdekurssit 18-30-vuotiaille jatkuvat. Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi > ilmoittaudu > aikuiset. Ilmoittautuminen on jatkuvaa ja aina kun 5-6
paria on koossa, kurssi järjestetään. Lisätietoja: www.virtaavalillamme.fi ja Jarmo Honkanen,
p. 050 301 8233.

Näkövammaiset
ja huonokuuloiset
Päivystys ma klo 9 – 11, Cygnaeuksenk. 8. Ei 22.2., p. 050
549 7023.
Aisti-päivä ke 22.2. Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu
12) klo 10-13. Tervetuloa kaikki
kiinnostuneet! Kahvio Afrikan

kuurojen lasten hyväksi.
Kerho ke 7.3. klo 13-14.15 Keskusseurakuntatalolla,
Jorma
Vilkko. Kahvit klo 12.30 alkaen.

Omaishoitajat
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903. Pyydettäessä
myös kotikäyntejä.
Oma hetki -piiri ke 22.2. ja to
15.3. klo 10-11.30, Cygnaeuksenkatu 8.

Veteraanit
Diakonissa Leena Huviranta, p.
040 560 9903.
Päivystys ti-to klo 9-10, Cygnaeuksenkatu 8. Teen myös kotikäyntejä.

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.
Ke 22.2. klo 10-13 Aistipäivä
Keskusseurakuntatalossa (viittomakielen tulkkaus)
Su 26.2. klo 14 Lähetyspiiri

Cygnaeuksenkatu 8
Ke 29.2. Ei kuurojendiakonissan
vastaanottoa
to 1.3. klo 17.30 Raamattupiiri
Cygnaeuksenkatu 8

Kuuroutuneet
Ke 29.2. EI kerhoa.
Ke 7.3. klo 14 Kerho Cygnaeuksenkatu 8.

Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallisen työn pastorin
tehtävässä vuorottelevat Jarmo
Honkanen p. 050 301 8233, jarmo.honkanen@evl.fi ja Satu
Konsti, p. 050 322 7866,satu.
konsti@evl.fi. Keskusteluapua erityisesti työhön, irtisanomisiin ja
työttömyyteen liittyvissä asioissa.

Sunday Service
Su 26.2. klo 18 Vanhassa Pappilassa at the Old Vicarage. Next
11.3. and 25.3.

Opiskelijat

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys

www.h-y.fi
Ti 28.2. klo 13.30 Lähetyspiiri
Laura Soinilla, Ilmarisenkatu 1315 C 21.
Su 4.3. klo 10 Herättäjän kirkkopyhä Keltinmäen kirkossa.
Retki Rauman talviveisuihin
10.-11.3. Kyyti ja hotellimajoitus
120e. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 28.2. mennessä O. Kangas 0400 686 646.

Jyväskylän
Kristilliset Eläkeläiset
Ma 5.3. klo 14 Tilaisuus Siiontemppelillä, Lyseokatu 3. Juhani
Kolehmainen, juonto Väinö Rajala. Kavitarjoilu klo 13 alkaen.

Jyväskylän NNKY

Tuunaus- ja taidetyöpaja.
Ke 7.3. klo 18 Kirjapiiri II. Katja
Kettu: Kätilö.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Ke 22.2. klo 19 Seurat, ry.
To 23.2. klo 18.30 Kotiseurat,
Eemelinkuja 4, Ristonmaa.
La 25.2. klo 19 Seurat, ry.
Su 26.2. klo 16 Seurat, ry.
Ti 28.2. klo 18.30 Kotiseurat,
Sysmälänmutka 8, Keljonkangas.
Ke 29.2. klo 19 Seurat, ry.
La 3.3. klo 19 Seurat, ry.
Su 4.3. klo 16 Seurat ja iltakylä
kaikille, ry.
Ti 6.3. klo 18.30 Kotiseurat, Kaija ja Tuomas Kauppila, Suutarintie 3.
Ke 7.3. klo 19 Seurat,ry.
Yhteyden uskovaisiin saa:
044 505 0653. Tervetuloa!

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
Kansan
elisanet.fi, www.ywca.fi> pai
kallisyhdistykset >Jyväskylä
Raamattuseura
Ti 28.2. klo 9-11 Avoin kohtaaSanan Kulma, Seminaarink. 19
mispaikka aamiaisineen; LevyKeskiviikkoisin klo 13-15 ko
raati, Pirjo-Liisa Sillgren; klo 18
koonnumme Sanan Kulmalla yh
Kirjapiiri I. Juhani
Aho (150dessäolon, Sanan ja rukouksen
Vaajakosken
vuotisjuhlamuistelujen merkeismerkeissä. Tervetuloa!
sä), vapaavalintainen Ahon teos.
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
lasten talvileirit
Ke 29.2. klo 17 Exodus-raamatpe 24.2. klo 11.
Koivuniemessä
tupiiri.
Ti 6.3. klo 14 Päiväkahvit Sanan
Pe 2.3. klo 18 Maailman ruKulmalla. Jumalan huolenpito,
7-9-vuotiaat 1.-2.3. (20 €)
kouspäivän tilaisuus Keljon
Raine Pitkonen, musiikki Saara
10-12-vuotiaat 2.-4.3. (30 €)
kirkossa, Vallitkoon oikeudenMörsky, mukana myös Anja VeSeikkaillaan mm. Kiinassa, tehdään mukaisuus, Heidi Watia.
sanen ja Kaija Tuomikoski. Kahtalven vikat lumiukot ja hiljennytään Ti 6.3. klo 9-11 Avoin kohtaavit ennen ohjelmaa.
pohtimaan Raamatun ihmeitä. Terve- mispaikka aamiaisineen. MatSenioriFoorum Keskusseuratuloa! Ilmoittautuminen:
kalla ilmestyskirjan seurakunniskuntatalolla ti 20.3. klo 13.
leena.syrjala@evl.fi (050 551 0440). sa, Eivor Pitkänen; klo 17-20
Muistelu virkistää. Puhujina SanKun ilmoittaudut, mainitse yhteystiedot ja mahd. allergiat! Ilmoittautuneille leirikirje (ja lasku) postissa noin
viikko ennen leiriä. Tied: kirsi-marTEKSTARITUPU
ja@piippanen@evl.fi (040 558 2542.
TUKITEKSTARI KOULULAISILLE
vastaa tyttöjen
ja poikien kysymyksiin.
Päivystää
Voit tekstata milloin vain
normaalin
tekstiviestin
perjantaisin
040-132 6010
hinnalla. Viesteihin
Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
klo 19-02
vastataanVoit tekstata milloin
erilaisiin kysymyksiin.
koulu-tekstiviestin hinnalla.
vain normaalin
TUKITEKSTARI
Viesteihin
vastataan
koulupäivinä. KOULULAISILLE
päivinä.
LÄHETYS:
Ti 28.2. Lähetyspiiri, Vaajakosken
kirkko, klo 13.

SAAPAS

TEKSTARITUPU

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi
Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.

040-132 6010

Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuutta tekstiviestikeskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
työntekijät.

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
erilaisiin kysymyksiin. Voit tekstata milloin
Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
vain neuvottelukuntaan
normaalin
tekstiviestin
hinnalla.
eettisten periaatteiden
(PuhEet),
www.puheet.net
Viesteihin vastataan koulupäivinä.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
Tietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

P. 0400 271 734

ni Kankainen, Ahti Vielma, YrjöSariola. Isäntänä Alpo Toivola.
Musiikki Raija ja Viljo Halme,
Risto Valtasaari. Kahvitarjoilu.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Ke 22.2. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 23.2. klo 11.30–15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa,
kahvia ym.
Pe 24.2. klo 8-9 Aamurukouspiiri.
La 25.2. EI Pointti-nuorteniltaa.
Su 26.2. klo 18 Sanan Keidas.
Jeesuksen vertaukset: Rikas
mies, Jaakko Koivunen, Ritva
Huhta-aho.
Ma 27.2. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 28.2. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Ke 29.2. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.
To 1.3. klo 11.30–15 Torstaikahvila. Sanaa, juttuseuraa, kahvia
ym.
To 1.3. klo 17 Japanin työn rukouspiiri.
Pe 2.3. klo 8 - 9 Aamurukouspiiri.
Pe 2.3. klo 19 Kolme Kohtaamista -ilta nuorille aikuisille ja
opiskelijoille.
La 3.3. klo EI Pointti-nuorteniltaa.
Ke 7.3. klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille.

Muualla Jyväskylässä:
Pe 24.2. klo 18–20.30 3-6-ilta
3-6-luokkalaisille Myrskylyhdyn
päiväkodissa, Antinmutka 18
(050 309 7212).
Pe 24.2. klo 18.30 Nuottanuortenilta, Saraste, Lutherinkirkko.
Su 26.2. klo 11 Perhepyhäkoulu Pikkuleipä, Aarresaaren päiväkodissa, Toritie 22 (044 077
7205).
Ma 27.2. klo 18 Vaajakosken
naistenpiiri, Lintulenkintie 3.
Ti 28.2. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.
Ke 29.2. klo 18.30–20 Kuokkalan miestenpiiri, Kariniementie
12. Aiheena Jeesuksen ihmeet.
To 1.3. klo 18.30 Vaajakosken
miestenpiiri, Kirkkotie 11.
La 3.3. klo 10 Isä-poika–sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6.
Su 4.3. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5. Kompakysymyksiä, Matt. 22:15–46, Mikko
Haapasaari, ehtoollinen. Musiikki Ilkka ja Elina Järviluoma. Lapsille omat opetuskanavat.
Ti 6.3. klo 12.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri, Vaasankatu 10 C 36.
Muurame:
To 23.2 klo 10-12 Äitilapsi-raamis Jenni Seppäsellä, Erätie 21,
Muurame (040-7231758).

Keski-Suomen
Sotaorvot
Sääntömääräinen vuosikokous

to 23.2. klo 13 Keskusseurakuntatalossa, Yliopistonkatu 12, Jyväskylä. Kokouksen jälkeen pullakahvit ja DVD Ei kenenkään
lapsi. Tervetuloa!

Lähetysyhdistys
Kylväjä
Ke 22.2. klo 18.30 Sanan ja lähetyksen ilta Huhtasuo kirkolla,
Raija Hämynen.

Sisälähetysseura
Törmälän ystävien työpiiri pe
9.3. klo 13 Vanhan pappilan kerhotiloissa, Vapaudenk 26. Seuraavan kerran 13.4. ja 11.5. Tervetuloa!

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5
Messu sunnuntaisin kello 12:
26.2. Lauri Parvio
4.3. Petri Harju
Evankeliset opiskelijat ke klo
18:30:
22.2. Kahden maan kansalainen,
Marjo Anttoora
29.2. Saanko nähdä Jeesuksen?,
Jukka Niemelä
7.3. Pyhä maa, Tuomas Anttila

Tikkakosken
Rauhanyhdistys

Hiidenjärventie 37, Puuppola
www.tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Su 26.2. klo 16 Seurat Tikkakosken kirkossa.
Su 4.3. klo 16 Seurat ry:llä.

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt
tarjoaa teemaa tukevia tuotteita,
palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu
–sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi
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tytti pääkkönen

ekumeeninen
luostariyhteisö

Lawrence Stolk ja Rouven Asghar vierailevat ensimmäistä kertaa Suomessa. Keski-Suomessa heidän ohjelmaansa on kuulunut muun muassa kouluvierailuja.

Rauhaa ja käytännön askareita
– permanenttina Taizéssä

paula ukkonen

– Minusta oli hienoa kokea, että usko yhdistää
nuoriakin ihmisiä, kertoo Rouven Asghar.
Hänen kotiseurakunnassaan Saksassa kirkon penkkejä kuluttavat pääasiassa varttuneem
mat sukupolvet. Asgharin syy jäädä Taizén yh-

teisöön useamman kuukauden ajaksi liittyi
haluun pohtia, miten edetä omassa elämässä.
Koettelemukset lähipiirissä herättivät kysymyksiä Jumalaa kohtaan sekä horjuttivat aiempaa
päätöstä opiskella papiksi.
Monella permanentilla onkin syystä tai toi
sesta tarve miettiä elämän suuntaa. Taizén yhteisössä ajatuksille on aikaa ja tilaa. Arki rullaa
tasaisesti rukoushetkien, hiljaisuuden, keskustelujen ja käytännön työn painolla.
– Juuri ennen tänne lähtöä koordinoin kylpyhuoneiden ja vessojen suursiivousta, Lawrence
Stolk kertoo tehtävistään, ja vaikuttaa tyytyväiseltä päästyään urakan jälkeen reissuun.

Maailmanlaajuinen
yhteisö
Taizén arjessa eletään todeksi kristittyjen yhteyttä, joka usein koskettaa yhteisössä syvältä.

i�metteli��

Kävijöitä saapuu kaikkialta maailmasta eri uskonnoista. Esimerkiksi aamujumalanpalvelus
on järjestetty niin, että eri tunnustuskuntiin
kuuluvien on mahdollista nauttia ehtoollinen
yhteisessä tilassa.
Asghar vertaakin ekumeenista yhteisöä uima-altaaseen. Siinä on helppoa ja turvallista opetella perusuimataitoja: luottamusta ja
myönteistä suhtautumista omasta hengellisyydestä poikkeaviin ajatuksiin ja elämäntapoihin. Kotiin palattua meressä uiminen on erilaista kuin uima-altaassa, mutta taitoja voi silti
harjoittaa.
Viikko Taizéssä alkaa sunnuntaista, jolloin
suurin osa vierailijoista vaihtuu. Perjantaisin
muistetaan Jeesuksen kuolemaa ja lauantai-iltaisin ylösnousemusta. Viikon mittaiseen vierailuun mahtuu parikymmentä rukoushetkeä,
joissa keskeisinä osina ovat meditatiivinen musiikki ja hiljainen rukous.

– Yhteisö on erinomainen paikka pohtia
omaa uskoa ja suhdetta Jumalaan, Lawrence
Stolk kannustaa.

Suomessa
lämmin vastaanotto
Suomessa Lawrence Stolk ja Rouven Asghar
vierailevat ensimmäistä kertaa.
Kokemus on ollut toistaiseksi molempien
mieleen.
– Maantieteellisesti ajateltuna Suomi eroaa
paljon kotimaastani Hollannista. Välimatkat
ovat pitkiä ja luonto lähellä. Täällä on niin paljon tilaa, Stolk hymyilee.
– Ihmiset sen sijaan ovat hyvin samanlaisia
kuin hollantilaiset. Alun varauksellisuus sulaa
nopeasti ja alta kuoriutuu ystävällisiä ja avoimia ihmisiä.
– Esimerkiksi Lappeenrannassa meidät toivotettiin tervetulleeksi ja sanomastamme oltiin
aidosti kiinnostuneita. Täällä Keski-Suomessa
ohjelmassamme on kouluvierailuja ja toivottavasti tapaammekin paljon nuoria joille voimme jakaa kokemuksiamme luostarielämästä,
Asghar jatkaa.
– Ja toivottaa heidän tervetulleeksi tutustumaan Taizéen paikan päälle.

tytti pääkkönen

Taizén kansainvälisessä luostariyhteisössä
Ranskassa vierailee vuosittain tuhansia
nuoria. Joillekin lyhyt tutustumismatka ei
riitä vaan he haluavat jäädä pidemmäksi
aikaa. Helmikuussa kaksi Taizen pitkäaikais
vapaaehtoista eli permanenttia, Lawrence
Stolk ja Rouven Asghar, saapuivat Suomeen
kertomaan kokemuksistaan yhteisössä sekä
suunnittelemaan syksyllä ensimmäistä
kertaa järjestettävää Taizé-tapahtumaa.

Roger Louis Schutz-Marsauche perusti toisen maailmansodan aikana Taizén kylään
Ranskaan piilopaikan sotaa pakeneville.
Myöhemmin tälle maatilalle muodostui ekumeeninen yhteisö, jonka luostarisäännön
veli Roger kirjoitti 1950-luvun alussa. Taizén
periaatteita ovat kristittyjen yhteys ja Jumalan
palveleminen yksinkertaisesti eläen.
Nykyisin Taizéssä asuu yli sata veljeä, ja
toimintaa tukee myös useamman sääntökunnan sisaria. Luostari on avoin vierailijoille.
Sen erityisenä tehtävänä on tarjota nuorille
paikka hiljentymiseen ja yhteyden kokemiseen. Taizén veljet ja pitkäaikaisvapaaehtoiset eli permanentit tekevät myös vierailuja
ympäri maailmaa.
Suomessa Taizén hengellisyyttä ovat tuoneet esille erityisesti niin kutsuttu hiljaisuuden liike ja Sinapinsiemen-yhdistys. Syyskuussa Helsingissä järjestetään ensimmäistä
kertaa kansainvälinen Taizé-tapahtuma, jossa vierailijat voivat tutustua toimintaan.
Lisätietoa www.taizehelsinki2012.fi

sirpa koivisto

Uskoni on muuttunut vuosien varrella. Aluksi olin hyvinkin jyrkkä ja tuomitsevainen,
mutta toivon, että vuosien mittaan olen lieventynyt ja pystyn paremmin hyväksymään
puutteita itsessäni ja muissa ihmisissä. Jokainen ansaitsee Jumalan armon, mutta vääryyksiä ei pidä siunata.
Jumala on muuttumassa minulle pikkuhiljaa isäksi. Olen yrittänyt tehdä töitä sen eteen.
Maallinen isä-poika -suhde ei välttämättä aina
ole niin hyvä. Oma isäni oli vajavainen ja rikkinäinen, mutta nyt pystyn jo muistamaan
isääni hymyssä suin, enkä häpeä niitä piirteitä
itsessäni, jotka olen perinyt häneltä.
Lapsuudenkotini ei ollut uskovainen, vaikka luimmekin iltarukouksen yhdessä äidin
kanssa. Epäilin Jumalaa, kuten isänikin, ja
yritin olla ateisti, mutta uskoni ei oikein riittänyt siihenkään. Yritin olla kova jätkä, mutta
en pärjännyt omin voimin. Jumala veti puoleensa. Käännekohta tapahtui lokakuussa
1994. Kuulin sisälläni useamman kerran kutsun mennä kirkkoon. Lopulta lähdin jumalanpalvelukseen Säynätsalon kirkkoon, istuin
takapenkissä, enkä enää pystynyt vastustamaan Jumalan kutsua.
Suhteeni seurakuntaan on tällä hetkellä
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valitettavan löysä. Asenteet ovat muuttuneet
hyvin nopeasti ja radikaalisti niin yhteiskunnassa kuin seurakunnassakin. Jos aikaisemmin olin kuvitellut olevani jotenkuten suvaitsevainen, niin nyt huomaankin olevani suvaitsematon. Mitä luterilainen kirkko opettaa,
vaihtelee sen mukaan, keneltä vastausta kysytään. Jotkut merkittävällä paikalla olevat seurakunnan työntekijätkin voivat sanoutua irti
kirkon ydinsanomasta. Seurakuntalaiset ovat
hämillään. Ei Jeesuskaan yrittänyt miellyttää
kaikkia. Seurakunnan pitäisi opettaa, mikä
on oikein ja väärin.
Minun seurakuntani olisi sellainen, jossa
Raamattu olisi keskeisellä sijalla. Toisaalta sinne voisi tulla kaikenlaisine ongelmineen millaisesta elämäntilanteesta tahansa. Monet ihmiset ovat tänä päivänä sisäisesti hyvin rikki.
Seurakuntaan hakeudutaan monesti siksi,
että halutaan parannusta sisäisiin haavoihin.
Jos kohtaamista ei tapahdu, suhde seurakuntaan jää etäiseksi. Kynnys kirkkoon on aika
suuri, siksi seurakunnan pitäisi näkyä siellä,
missä ihmiset ovat. Miksi kirkko pitää niin
tiukasti kiinni esimerkiksi sunnuntain klo 10
jumalanpalveluksista?
Haaveilin pitkään, että voisin soittaa rum-

Mikael Holm, 51, työskentelee tietopalvelupäällikkönä Keski-Suomen maanmittaustoimistossa.
puja. Toive toteutui vuonna 2007, jolloin perustimme yhteiskristillisen bändin, Under
Crown Band. Yhtyeessä on mukana yhdeksän
jäsentä. Haluamme madaltaa raja-aitoja eri
seurakuntien välillä ja välittää bändin kautta
iloa. Haluamme murtaa ennakkoluuloja ja
osoittaa, että kirkossa voi nauraa ja iloita, jopa
tanssahdella. Kirkossa ei tarvitse synkistellä.

Toivon, että saisin soittaa bändissä vielä pitkään, tehdä hengellistä työtä ja toimia läheisteni kanssa rakkaudesta käsin. Haluaisin olla
lapsilleni sellainen esimerkki, että he voisivat
omaksua itselleen omia hyviä arvojani. Arjessa mitataan se, mitä on sydämessä.
Odotan, että Jumalalla on minulle vielä yllätyksiä varastossa. Elämä on aika jännittävää.

