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Hautausmaiden
kesätyöhön lähes
500 hakemusta

Avaa silmäsi

a
Toimitukselt

Jyväskylän seurakunnan hautausmaiden kausityöntekijöiden hakuaika on päättynyt.
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 471. Jyväskylän
seurakunta palkkaa ensi kesäksi
kausityöntekijöitä hautausmaiden ulkoalueiden hoito- ja ylläpitotehtäviin. Hautausmaat
ovat Korpilahden, Lahjaharjun,
Mäntykankaan, Säynätsalon,
Tikkakosken ja Vanha hautausmaa.
Valituiksi tulleille ilmoitetaan
tieto kirjeitse 18. maaliskuuta
mennessä.

Moni on yksin
ystävänpäivänäkin.

Kirkko kuuluu kaikille
Kaupungilla kulkiessa tulee harvemmin ajatelleeksi, että
suurin osa vastaantulijoista kuuluu samaan uskonyhteisöön. Vasta julkaistujen tilastojen mukaan luterilaiseen
kirkkoon kuuluu nimittäin tänäkin päivänä 38 48 191
suomalaista, omaan Jyväskylän seurakuntaamme 94 906
kaupunkilaista.

Kasteen saaminen
helpottuu rippikoulun alussa

Mediassa luvut kääntyvät usein uutisiksi laskevasta jäsenmäärästä. Ja niinhän se on. Monelle kirkko uskoineen
on käynyt vieraaksi, tai kenties se ei ole koskaan oikein tutuksi tullutkaan. Kirkon jäsenyys toimii Suomessa myös
erilaisten elämänkatsomusten mittarina: usko on erilaista kuin oma, arvot eivät kohtaa omia näkemyksiä. Ollaan
liian liberaaleja, liian konservatiivisia.
Itselleni tilastotietojen suuri uutinen on kuitenkin se, että lähes neljä miljoonaa suomalaista päättää edelleen
kuulua ja haluaa lapsensa kuuluvan kirkkoon. Se on aivan
valtava määrä ihmisiä. Syvältä kumpuavan erimielisyyden ja yksinäisyyden ajassa se tuntuu merkittävältä ja jotenkin koskettavalta teolta. Että niin moni tahtoo kuulua.
Samalla kirkkokin kuuluu kaikille. Ei vain työntekijöille,
päättäjille ja aktiivijäsenille. Vauva, joka kuulee kastepapin siunauksen ja tuntee vesipisarat päälaellaan, eläkeläinen, joka saattelee läheisintään viimeiselle yhteiselle matkalle. Väsyneen näköinen isä tai äiti Prisman kassajonossa, puhelinta hypistelevä koululainen bussipysäkillä – yhtä keskeisiä kirkon jäseniä joka iikka.
Seurakuntalehden toimittajalle avautuu aika hieno näköala nykypäivän suomalaisen uskon ja elämän moninaisuuteen. Tätäkin lehteä varten olemme haastatelleet joukon ihmisiä, joista kukin tarkastelee myös kirkkoa yksilöllisestä perspektiivistään. Näin tekee jokainen kirkon jäsenkin. Yksi kiinnittyy perinteeseen laulamalla kerran
vuodessa Luojan kirkkaasta taivaasta, toinen antaa seurakunnalle avokätisesti aikaansa ja osaamistaan vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävässä. Ja kaikkea siltä väliltä.
Takasivulla esitelemme kirkon uutta nuorille suunnattua
interaktiivista Youtube-ohjelmaa. Mieleeni jäi näennäisen kevyt lausahdus ohjelmaa juontavalta 16-vuotiaalta
Tuuli Toivoselta: ”Olen tosi iloinen, jos saan rohkaista
nuoria olemaan oma itsensä”. Jokin tässä toiveessa heijastelee mielestäni myös yhtä kirkon perimmäistä arvoa: jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on.
Elina Manninen
Tiedottaja

jyvaskylanseurakunta.fi

Keski-Suomen Marttojen vihreässä puutalossa tapahtuu paljon. Hanni Kuronen aloitti työnsä kotitalousasiantuntijana vuonna 1992.

Mika Nuorvan tapahtumatärpit
Yhteisöruokailu ma 18.2.
klo 17–18 Keltinmäen
kirkolla eurolla. Ruokaa
voi noutaa myös kotiin. Mukavaa
kun on ruokaseuraa tarjolla. Tahtomattaan yksin syöminen on pitkän päälle surullista.
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Körttiseurat ma 18.2. klo
17.30 Vanhassa pappilassa. Lauletaan Siionin virsiä ja pidetään lyhyitä puheita. Lopuksi juodaan kahvit. Juurevaa
hommaa, ja lupaus puheiden lyhyydestä ilahduttaa.
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Rautatieläisten mieskuoron konsertti Kuokkalan
kirkossa la 23.2. klo 16.
Johtaa Olli Santa. Liput 10 euroa
kuoron toiminnan tukemiseen.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Nenässä tuntuu jo ratapihan tuoksu.
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Martat viettävät parhaillaan 120-vuotisjuhlaa. Kotitalousasiantuntija Hanni Kuronen
neuvoo keskisuomalaisia kotitalouden pidossa jo 27 vuoden kokemuksella.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Lue lisää Mika Nuorvasta sivuilta 8–9.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Down

Kokoomuksen
näkemykset vanhustenhoidosta ovat ajaneet
puolueen ahtaalle.

Mikä on Marttaliiton
toiminnan ydinajatus?
Martat on kotitalousneuvontaa
antava kansalaisjärjestö. Haluamme edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Martoissa on mahdollisuus
uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja elämyksiin.

Toisikohan ihan
toisenlainen slogan
helpotusta?

Henki &
Kannessa: Mika Nuorvalla on kolme ammattia. Hän on
tunnettu muusikko ja lauluntekijä, nuorisosihteeri sekä
valokuvaaja.
Kuva: Joonas Hartikainen

Elämä on parasta
itse tehtynä

Minkälaista
olet ajatellut?

Vanhassa vara
parempi.

Miten päädyit töihin
Marttoihin?
Opiskelin kotitalousopettajaksi ja
jäin Marttojen Keski-Suomen piiriin työharjoitteluni jälkeen. Ajattelin, että saan tehdä monipuolista
työtä ihmisten parissa, ja juuri sellaista tämä työ on ollut.
Mitä työsi sisältää?
Suunnittelen ja vedän koulutuksia
erilaisille kohderyhmille, yrityksille,
yhdistyksille ja yksityisille henkilöille. Pidän myös jonkin verran luentoja. Lisäksi minulle tulee paljon
kotitalouteen liittyviä kysymyksiä.
Puhun puhelimessa ja vastaan sähköposteihin.

Mistä asioista pyydetään
neuvontaa?
Tarpeet neuvonnalle ja koulutukselle elävät ajassa. Viimeisimpiä kysyntäpiikkejä ovat olleet nyhtökauran ja härkiksen ruokakurssit.
Järjestämme tilattuja koulutuksia
sekä kaikille avoimia kursseja.
Marttaliitolla on myös valtakunnallinen neuvontapalvelu, johon
tulee soittoja ympäri Suomen.
Miten Marttojen juhlavuotta
vietetään?
Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen: Hyvä arki kuuluu
kaikille. Monenlaisia tapahtumia
järjestetään valtakunnallisesti ja eri
puolilla Suomea. Tiedot tarjonnasta
on kerätty Martat.fi -sivustolle. Juhlavuoden keräys tukee suomalaisia
lapsiperheitä. Lisäksi järjestetään
kaikille avoin kilpailu, jolla etsitään
arkea helpottavaa innovaatiota.
Miksi kananmuna on valittu
juhlavuoden pääruoka-aineeksi?
Kananmunaa monipuolisempaa
ruoka-ainetta ei olekaan. Järjestön
alkuvuosina 1900-luvun alussa
Martat rohkaisivat emäntiä kasvattamaan kanoja. Munien myynnistä

naiset saivat omia tuloja. Se vahvisti naisten itsenäisyyttä ja tasa-arvoa perheissä.
Kiinnostaako Marttatoiminta yhä?
Jäsenistön keski-ikä nousee meillä
kuten yleisestikin yhdistystoiminnassa. Töitä pitää tehdä, että saisimme uusia jäseniä. Ihmiset eivät
välttämättä enää sitoudu samalla
tavalla kuin aiemmin, vaikka edelleenkin löytyy erittäin vannoutuneita Marttoja.
Onko olemassa tyypillistä
Marttaa?
Kuten ihmisiä, Marttoja on monenlaisia. Yhdessä tekeminen on
Marttojen juttu. Martat myös
yleensä haluavat oppia uutta. Ei voi
yleistää, että kaikki Martat ovat
kiinnostuneita ruuanlaitosta, leipomisesta tai käsitöistä.
Kiinnostaako Marttatoiminta miehiä?
Valtakunnallisesti Martteja on kolmisen prosenttia jäsenistöstä. Keski-Suomessa toimii yksi miesyhdistys, Harjun Martit, jossa on noin 40
jäsentä.

Onko ruualla hifistely ajanut
ohi perusruuan?
Aina tulee muoti-ilmiöitä, mutta
perusruoka pysyy. Tavallisen kotiruuan valmistaminen alkaa kiinnostaa monesti siinä vaiheessa,
kun perheeseen syntyy lapsia.
Onko Martoilla järjestöasua?
Martta-järjestöön kuuluvat voivat
pitää siniruutuisesta marttakankaasta valmistettuja vaatteita.
Marttojen perinnemekon kaavat ja
ohjeet essun ja huivin tekemiseen
on päivitetty juhlavuoden kunniaksi. Myös miehillä on oma järjestöpaita.
Onko olemassa kunniamarttoja?
Yhdistykset nimeävät ansioituneita ja pitkäaikaisia jäseniään kunniajäseniksi. Lisäksi myönnetään
ansiomerkkejä.
Mikä on oma vinkkisi nopeaan
arkiruokaan?
Vaihtoehtoja löytyy niin paljon, että on vaikea valita. Oma suosikkini
on kastike broilerista tai joku helppo keitto, vaikkapa kasvissosekeitto.

15 vuotta täyttäneiden kasteen
saamista ja kirkkoon liittymistä
helpotetaan rippikoulun alkuvaiheessa. Piipainkokous on hyväksynyt asiaa koskevan säädösmuutoksen. Muutoksen jälkeen rippikoulun yhteydessä
kirkkoon liittyvät nuoret ovat
tasavertaisia riippumatta siitä,
missä vaiheessa vuotta ovat
syntyneet.
Aiemmin 15 vuotta alkuvuodesta täyttänyttä kastamatonta
nuorta ei voitu kastaa ja liittää
kirkkoon rippikoulun alkuvaiheessa, koska häntä koskivat aikuisrippikoulun säädökset opetuksesta.
Vuonna 2017 voimaan tulleessa rippikoulusuunnitelmassa suositellaan ehtoollista vietettäväksi rippikoulun yhteydessä. Ehtoolliselle osallistuminen edellyttää kastetta.

Kirkon kulttuuripalkinto
Juhani Aaltoselle
Saksofonisti Juhani Aaltonen
on saanut vuoden 2018 Kirkon
kulttuuripalkinnon. Palkintoperusteluissa todetaan, että Aaltosen palkitsemisessa on kyse
merkittävästä elämäntyöstä, joka ansaitsee tulla huomioiduksi
kokonaiskirkon tasolla. Aaltonen on antanut musiikilliset
lahjansa myös seurakuntien
käyttöön esiintyen konserteissa, työpajoissa, kesäjuhlilla ja
hengellisissä tapahtumissa.

Liikuttajapalkinto
jääkiekkoseuralle
Vuoden 2018 Kirkon John Vikström -liikuttajapalkinto on
myönnetty turkulaiselle jääkiekkoseura HC TPS:lle. Seurassa viime vuonna käynnistetyn
Projekti R:n tavoitteena on auttaa nuoria muuttamaan itse
omat toimintamallinsa ja asenteensa kiusaamista ja syrjintää
kohtaan.
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Jumalan selän
takana
Mooseksen ja Jumalan kohtaaminen osoittaa,
että Jumala ei antaudu ihmisen hallintaan.
ANU HEIKKINEN, teksti
ANTTI YRJÖLÄ, piirros

Vanhan testamentin henkilöistä
Mooseksella on ainutlaatuisen läheinen suhde Jumalan kanssa. Silti
hänkin saa nähdä Jumalan vain selkäpuolelta.
Toisen Mooseksen kirjan luvussa
33 kuvataan erikoista tilannetta.
Ollaan Siinain vuorella. Egyptistä
paenneen Israelin kansan johtaja
Mooses on saanut Jumalalta kymmenen käskyä sisältävät liitontaulut.
Kansa on kuitenkin ryhtynyt
palvomaan kultaista sonnia, mistä
Jumala vihastuu. Mooses anelee,
ettei Jumala hylkäisi kansaansa, ja
esittää lopulta pyynnön saada
nähdä Jumalan kunnian.
Jumala vastaa, että hän antaa
kirkkautensa kulkea Mooseksen
ohi, mutta hänen kasvojaan yksikään ihminen ei voi nähdä. Jumala
käskee Mooseksen piiloon kallionkoloon ja suojaa häntä kädellään
ohi kulkiessaan. Mooses saa katsella Jumalaa takaa päin.
– Puhuttelevaa on läheisyyden
ja etäisyyden yhtäaikaisuus. Jumala
tulee lähelle, on tunnistettavissa ja
antautuu kommunikaatioon, mutta paljastaa itseään sen verran kuin
ihminen voi kestää, sanoo Vanhan
testamentin eksegetiikan professo-

ri Martti Nissinen Helsingin yliopistosta.

Lukijaa hämmentää kertomuksessa se, että juuri edellä on kuvattu, kuinka Jumala puhuu pyhäkköteltassa Moosekselle ”kasvoista
kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle”.
Miksi Mooses ei nyt äkkiä saakaan nähdä Jumalan kasvoja?

Puhuttelevaa
”on läheisyyden
ja
etäisyyden
yhtäaikaisuus.

– Kertomus on koottu kirjalliseen muotoon pitkän ajan kuluessa. Tässä on kaksi tulkintaa Mooseksesta. Toinen korostaa Mooseksen erikoisasemaa, toinen osoittaa,
ettei Mooseskaan ole semmoinen
stara, että saisi olla kaverisuhteessa
Jumalan kanssa, Nissinen arvioi.
Hänen mielestään Raamatun
hämmentäviä kohtia ei tarvitse
ratkaista.
– Tämäkään kohta ei ole historiallinen raportti, vaan kertomus,
jolla on teologinen viesti.

Nissisen mielestä kertomuksen
sanoma tiivistyy yhteen lausee-

seen. Jumala sanoo Moosekselle:
”Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon.”
– Se ei tarkoita, että Jumala armahtaa kenet sattuu, vaan kenet
tahtoo. Ihmisellä ei ole tässä äänioikeutta, eikä Jumala kaipaa neuvoja.
Kertomus muistuttaa Nissisen
mielestä, että ihminen ei ota Juma-

laa haltuun millään tavalla, ei verbaalisesti eikä omalla vallankäytöllään.
– Monesti uskonnolliset vallankäyttäjät ilmoittavat, että Jumala
sanoo jotakin. Oikeasti ollaankin
piilossa Jumalan selän takana, huudellaan sieltä ja annetaan vaikutelma, että Jumalahan se tässä oikeasti huutelee.

Uudessa testamentissa Jeesuksessa ihmiseksi tullut Jumala muuttaa kaiken.
– Tästä näkökulmasta Jumalan
kasvot ovat tulleet näkyviksi Kristuksessa, ja nyt Kristuksen kasvot
nähdään lähimmäisissä. Jumala pysyy silti ihmisen hallintavallan ulkopuolella, kuten Mooseksenkin kohdalla, Nissinen toteaa.

Hengissä

Kaikille sama hyvä palkka
Kuulostaa epäreilulta, että toiset saivat
saman palkan, vaikka tekivät paljon
vähemmän töitä?
Evankeliumin kuvaus on epäreilu, jos se toteutuisi normaalilla työpaikalla. Evankeliumin tapahtumat kuvaavat Jumalan valtakuntaa, taivasta. Kertomus julistaa, että Jumalan valtakunnassa kaikki saavat saman
hyvän palkan. Jumala on hyvä.
Keille työmiehet ovat vertauskuva?
Työmiehet ovat ihmisiä, jotka kuulevat Jumalan kutsun ja lähtevät seuraamaan Jeesusta. Evankeliumin vertaus on vastaus opetuslasten kysymykseen. Evankeliumin edellä
opetuslapset ovat kyselleet tulevan palkkansa perään. Pietari kysyy Jeesukselta: ”Me
olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet
sinua. Mitä me siitä saamme?” Jeesuksen
vastaus vakuuttaa, että Jeesuksen seuraaminen kannattaa. Jeesuksen seuraamisesta
saatu palkka ei muodostu työsuorituksesta,
vaan on suvereenisti Jumalan hyvyyttä ja armoa ihmistä kohtaan.
Mitä tarkoittaa, että viimeiset tulevat
ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi?
Se on varoitus ja lupaus meille kristityille. Ju-

malan hyvyys ja armollisuus kuuluvat kaikille. Ensimmäisinä töihin tulleet olivat pettyneitä ja loukattuja nähdessään, että tunnin
töistä sai saman palkan. Näin voi käydä
meillekin, kun meidän mielestämme ansioton löytää Jumalan armon ja saa kokea hänen yltäkylläistä rakkauttaan. Petymme,
kun paha ei saakaan palkkaansa, vaan armahdetaan. Lupaus on, että Jeesuksen seuraajaa odottaa hyvä paikka taivaassa.
Mitä ajatuksia teksti sinussa herättää?
Jumala on hyvä, niin hyvä, että se on käsittämätöntä. Minulle vertaus viinitarhan työmiehistä puhuu myös elämästä ja työn arvosta. Me, Jeesuksen seuraajat, emme tiedä,
milloin joku kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön. Luther sanoi, että työ on Jumalan palvelusta. Arjessa palvelemme Jumalaa
ja lähimmäisiämme työllämme, siksi työ on
arvokasta. Emme myöskään tiedä, milloin
meidän työpäivämme päättyvät, milloin
saamme kutsun Taivasten valtakuntaan.
Toivoisin olevani se työmies, joka odottaa jo
aamulla auringon noustessa viinitarhan
isännän kutsua työhön. Eletään tämä elämä
täysillä luottaen tulevaan palkkaan Taivasten valtakunnassa.

Jylkkärin päätoimittaja Tuukka Tervosen tavoitteena on tehdä Suomen parasta ylioppilaslehteä. Tulevaisuuden haaveissa on kirjan julkaiseminen ja työ ulkomaankirjeenvaihtajana.

Yksi kaikkien puolesta
Tuukka Tervonen haluaa toimia vallan vahtikoirana. Jyväskylän ylioppilaslehden uuden
päätoimittajan agendalla ovat kulttuurin ja sivistyksen lisäksi opiskelijoiden oikeudet.

Evankeliumi Matt. 20: 1–16
Jeesus sanoi: ”Taivasten valtakuntaa voi
verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti
palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän
sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan.
Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas
ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä
jouten. ’Menkää tekin viinitarhaan’, hän
sanoi heille, ’minä maksan teille sen, mitä
kuuluu maksaa.’ Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä
lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän
sitten meni ulos yhdennellätoista tunnilla,
hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja
kysyi heiltä: ’Miksi te seisotte täällä kaiken
päivää toimettomina?’ ’Kukaan ei ole palkannut meitä’, he vastasivat. Hän sanoi miehille: ’Menkää tekin minun viinitarhaani.’
Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja
sanoi tilanhoitajalleen: ’Kutsu työmiehet ja
maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin
ja ensimmäisille vasta sitten.’ Ne, jotka oli
palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja
saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän,
mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin
he nostivat metelin ja sanoivat isännälle:
’Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden

ELINA MANNINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Pastori Satu Konsti saarnaa su 17.2. klo
10 Kaupunginkirkon ja klo 12 Lahjaharjun kappelin messussa.
ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille
saman kuin meille, jotka olemme kantaneet
päivän kuorman ja helteen.’ Mutta isäntä
sanoi yhdelle miehistä: ’Ystäväni, enhän
minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me
sopineet denaarista? Ota omasi ja mene.
Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle
saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?’
Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja
ensimmäiset viimeisiksi.”

– Ystävät, ehdottomasti. Huumorintaju. Yleinen tiedonjano, luettelee Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkärin uunituore päätoimittaja
Tuukka Tervonen, 29, elämän tärkeitä asioita.
– Ja Liisa-mummo, esikuvani,
hän lisää painokkaasti.
– Mummo on kohtelias, mutta
tiukka, sivistynyt ja äärettömän
älykäs. Hyvät puoleni olen varmaan häneltä perinyt samoin kuin
toiselta, jo edesmenneeltä mummoltani, Tervonen suitsuttaa.
Mainioiden mummojen kasvattama Tervonen on kotoisin Oulusta, jossa hän opiskeli lukion jälkeen
medianomiksi. Vuosi työttömänä
kypsytti ajatuksen lähteä uudestaan opiskelemaan, ja tällä kertaa
suuntana oli Keski-Suomi.
Journalistiikan opinnot Jyväskylän yliopistossa alkoivat vuonna
2016.
– Uteliaisuus on aina ollut hallitseva luonteenpiirteeni. Sen takia

ajauduin varmaan tälle alallekin.
Kiinnostaa ottaa selvää kaikenlaisista asioista. Ja kun kerran ottaa
asiasta selvää, niin samalla siitä kirjoittaa muillekin.

Lukemaan Tervonen oppi jo pikkupoikana, alle 5-vuotiaana.
– Aika lailla saman tien päätin,
että minusta tulee isona kirjailija.
Toimittajathan ovat tunnetusti
epäonnistuneita kirjailijoita, kaikilla
pari käsikirjoitusta pöytälaatikossa
tai kovalevyllä. Mutta sitä ensimmäistä menestyskirjaa odotellessa
teen ihan mielelläni näitä muita kirjoitushommia, Tervonen nauraa.
Jylkkärin päätoimittajana Tervosta kiinnostaa varsinkin opiskelijoiden oikeuksien ajaminen. Vipuvoimaa antaa oma, pitkä kokemus
opiskelijaelämän haasteista.
– Median tehtävänähän on toimia vallan vahtikoirana, ja jonkun
täytyy puolustaa myös opiskelijan
asemaa. Ajattelin ottaa entistä
kriittisemmän linjan koulutuspolitiikan uutisoinnissa. Tutkimme,
mitä kaikkea on pielessä ja miksi.

Pari isoa ongelmakohtaa Tervosella on lyödä pöytään heti.
– Viimeisimmässä opiskelijoille
tehdyssä terveyskyselyssä selvisi,
että mielenterveysdiagnoosit ovat
viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kaksinkertaistuneet. Eikä tälle kasvulle näy loppua.

Yhteiskunnassa
”tuntuu
vallitsevan

sellainen asenne, että
opiskelijalla kuuluukin
olla vähän kurjaa.
– Ja sitten se raha. Viime vuonna
leikattiin taas opintotukea. Asumistukeen tuli järjestelyitä, jotka
vaikeuttavat esimerkiksi kimppakämpässä asumista. Yhteiskunnassa tuntuu vallitsevan sellainen
asenne, että opiskelijalla kuuluukin
olla vähän kurjaa, homeinen pikkuyksiö ja ruuaksi nuudelia ja tonnikalaa – tosin niihinkään ei monella
ole enää varaa.

Journalismin merkitystä nettiaikakauden informaatiotulvassa
muun muassa Helsingin Sanomissa, Ylellä ja paikallislehti Ylä-Kainuussa työskennellyt Tervonen
pohtii hetken.
– Nykyäänhän kuka tahansa
bloggari voi julistautua kansalaisjournalistiksi. Eikä siinä mitään,
moni bloginpitäjä tekee todella
hyviä juttuja.
– Mutta bloggaria eivät sido
journalistin ohjeet, väliin voi heitellä omia mielipiteitä. Eli kyllä
journalismin valttikortti on siinä,
että se on ammattimaista, luotettavaa ja neutraalia faktat pöytään
-sisältöä. Se on tietysti ensiarvoisen tärkeää nyt, kun paljon keskustellaan median luotettavuudesta
ja öyhötetään valeuutisista.
Tervoselle kaikenlainen öyhöttäminen tuntuu olevan vierasta.
Esimerkiksi kirkon työtä entinen
seurakuntanuori, nykyinen ateisti,
arvioi lämmöllä. Hän arvostaa perinteitä, eikä myönnä olevansa
hiukkaakaan uskontovastainen.
– Sitä en tosin arvosta, että kir-

kossa kyseenalaistetaan vielä
2000-luvullakin esimerkiksi naispappeutta. Ihan absurdia. Mutta
on sekin outoa, jos joku kommentoi toisen henkilökohtaista uskoa.
Mielestäni usko on jokaisen oma
asia, monelle tosi tärkeä juttu.
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Jyväskylän
ylioppilaslehti
■■ Jyväskylän yliopiston

■■

■■
■■
■■

ylioppilaskunnan JYY:n
jäsenlehti kaikille yliopiston
opiskelijoille.
Käsittelee muun muassa opiskelijaelämää, yliopistoyhteisöä
sekä yhteiskunnallisesti
tärkeitä asioita.
Perustettu vuonna 1960.
Paperiversion kokonaislevikki
6 000 kappaletta.
Netissä www.jylkkari.fi
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Alueneuvostossa on
mahdollisuus vaikuttaa
Jyväskylän seurakunta täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta.
Seurakunta perustettiin kuntaliitosten yhteydessä. Muodostettiin
yksi seurakunta, joka jakautuu yhdeksään alueseurakuntaan. Seurakuntamme alueseurakuntamalli on ainoa laatuaan Suomessa.
Alueseurakunnan työtä johtaa aluekappalainen yhdessä alueneuvoston kanssa. Alueneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaalien
jälkeen alueella asuvista seurakuntalaisista neljäksi vuodeksi.
Johtosäännössä määrätään alueneuvoston tehtäviä: päättää alueseurakunnan talousasioista hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman, päättää omalle alueelle määrätyistä kolehtikohteista, valitsee toimen- ja viranhaltijat pappeja lukuunottamatta. Lisäksi tärkeä tehtävä on yhdessä aluekappalaisen kanssa edistää alueen hengellistä elämää.
Toisinaan keskusteluissa pulpahtaa epäilys, että alueneuvostot ja
sen jäsenet eivät voisi tarpeeksi vaikuttaa seurakunnan asioihin.
Suurin osa seurakunnan toiminnasta tapahtuu alueseurakunnissa
ja sitä ohjaa alueneuvosto. Kun ottaa lisäksi huomioon yllä luetellut tehtävät, sanoisin, että alueneuvoston jäsenillä on mahdollisuus
vaikuttaa.
Nyt uusien alueneuvostojen aloittaessa työnsä olisi hauska ajatusleikki miettiä, millainen on ihannealueneuvosto. Kyseisen elimen jäsenet tutustuvat toisiinsa, alueseurakunnan työntekijöihin ja työaloihin. He tutustuvat myös kokouksissa käsiteltäviin asioihin ja
tuovat kokouksissa rohkeasti esiin mielipiteitään. Alueneuvosto
puhaltaa yhteen hiileen ja keskustelee alueen asioista ja toiminnasta. Alueneuvoston jäsenet ottavat osaa alueen toimintaan, muun
muassa messuavustajina. Alueneuvoston jäsenet saavat myös muita seurakuntalaisia toimimaan seurakunnan yhteydessä.
Tällaisia alueneuvostoja meillä jo on, ja näiden alueneuvostojen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Tulevan neljän vuoden aikana meillä on mahdollisuus edelleen kehittää alueseurakuntien luottamustyöskentelyä. Toisivatko esimerkiksi vaaleilla valitut alueneuvostot lisäarvoa työskentelyyn?

Raija Pekkarinen
Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen, Kuokkalan
alueneuvoston jäsen

ilen
Tänään ruko

Suojelusta läheisen matkalle
Mieheni lähti kauas työmatkalle ja viipyy siellä pitkään. On ikävä ja huolet
nousevat mieleen. Suojele ja varjele hänen askeleitaan. Tuo hänet turvallisesti
takaisin kotiin.
Nainen, 34

Näkymätön
seurakunta
näkyväksi
Alueneuvostoissa tunnetaan oman
alueen erityistarpeet.
PÄIVI ESKELINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Syksyn seurakuntavaaleissa jyväskyläläiset
nuoret ja partiolaiset perustivat uuden valitsijayhdistyksen Myrskylyhdyn. Ehdokkaat
kokivat jakavansa samanlaiset tavoitteet ja
halusivat päästä vaikuttamaan seurakunnan toimintaan.
– Meitä yhdistää rakkaus Jeesukseen, ei
mikään poliittinen aate tai herätysliike,
opiskelija Aapo Tähkäpää, 22, vahvistaa.
Uusi valitsijayhdistys sai kirkkovaltuustoon kaksi edustajaa. Lisäksi ryhmäläisille
on jaettu viisi paikkaa alueneuvostoissa sekä
johtokuntien luottamustehtäviä.
Aapo Tähkäpää uskoo, että uudet edustajat pystyvät katsomaan ennakkoluulottomasti tulevaan ilman vanhoja rutiineita ja
painolastia. Hän on nyt Keskustan alueneuvostossa osaltaan vaikuttamassa alueen toimintaan ja työntekijävalintoihin.

Yliopisto-opiskelijana Tähkäpää haluaisi
seurakunnan näkyvän paremmin kampuksella. Keskustan alueella nuoret opiskelijat,
usein muualta muuttaneet, eivät helposti
saa kontaktia uuteen kotiseurakuntaansa.
– Papit ja seurakunnan muut työntekijät
voisivat liikkua esimerkiksi kirjastossa ja kahviloissa kohtaamassa ihmisiä, hän toivoo.
Avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa toisivat etäisen seurakunnan lähemmäksi ihmisiä. Luottamushenkilöt voisivat
Tähkäpään mielestä olla aktiivisempia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Siinä olisi hyvä paikka kertoa ajankohtaisia kuulumisia päätöksenteosta ja keskustelun alla olevista aiheista.
– Voisi myös kirjoittaa eräänlaisia yhteydenpitokirjeitä. Ja voisi oikeasti jalkautua,
käydä juttelemassa nuortenilloissa, rippikoululeireillä ja tapahtumissa, hän pohtii.

Toimitilakysymykseen alueneuvosto ei
pysty paljonkaan vaikuttamaan. Aapo Tähkäpään mielestä on kuitenkin suorastaan
häpeällistä, ettei näin suurella seurakunnalla ole yhteistä toimitilaa kaupungin keskustassa.
– Jos ei muuta löydy, eikö entisen seurakuntatalon tontille voisi rakentaa uutta,
maksoi mitä maksoi, hän hämmästelee.
Hän heittää ajatuksen Kaupunginkirkon
hyödyntämisestä ryhmien käyttöön suunnitelmissa olevaa kryptaa odotellessa.
– Monissa seurakunnissa käytetään kirkkotiloja muuhunkin kuin jumalanpalveluksiin ja musiikkitilaisuuksiin.
Pienryhmät ja kerhot voisivat kokoontua
myös kodeissa tai julkisissa tiloissa kuten
kahviloissa.
– Seurakunta on kuitenkin ennen kaikkea
yhteisö. Pienryhmässä sen kokee helpoimmin, hän miettii.

Seurakunta on
”ennen
kaikkea
yhteisö.

Vaajakosken alueneuvostossa vaikuttava Maria Taivassalo edustaa Seurakuntaväen valitsijayhdistystä. Hän on kokenut neuvostotyöskentelyn sopuisaksi. Keskusteluja
on käyty hyvässä hengessä ja päätöksiä on
syntynyt.
– Ajatus on, että kaikille toimialoille annetaan tilaa ja kaikki ikäryhmät huomioidaan. Tärkeänä pidän työntekijöiden tukemista ja heihin tutustumista, hän toteaa.
Vaajakosken alueseurakunta on saanut
runsaasti uusia työntekijöitä, joten Taivassalo uskoo tutustumisen olevan antoisaa molemmin puolin.

Musiikkitieteen opiskelija Aapo Tähkäpää on Keskustan alueneuvoston uusi jäsen. Hänen mielestään Kaupunginkirkkoa voisi hyödyntää enemmän seurakunnan kokoontumispaikkana.

Iloinen hän on siitä, että Vaajakosken lippukunnat ovat kunnostaneet partiolaisten
Teerilahden majan muidenkin lippukuntien
käyttöön.
Vaajakoski on alueena sirpaleinen. Se on
luonteeltaan kaupungin lähiö, mutta siihen
kuuluu runsaasti maaseutua, jossa on totuttu toimimaan kyläkunnittain.
– Jokainen jäsen tuo kokouksiin ja toimintaamme terveisiä omilta sidosryhmiltään.

Helinä Lähdesluoma on tuore jäsen Korpilahden alueneuvostossa. Hän toivoo voivansa vaikuttaa omalla alueellaan erityisesti lapsi-, perhe- ja nuorisotyön toteutumiseen.
– Vaikka en enää äitiyslomani päätyttyä
pääse osallistumaan kirkon perhekerhoon
ja muskariin, toivon näihin osallistuvien ihmisten ottavan yhteyttä, jos heille tulee ajatuksia toiminnan kehittämiseksi, Lähdesluoma miettii.
Hänen kotikylälleen Tikkalaan on toivottu perhekerhon lisäksi myös kirkon nuorisotyönohjaajan saamista mukaan kylällä järjestettäviin nuorten iltoihin.

– Toivoisin omalta osaltani voivani olla
edistämässä tällaisia alueen asukkaiden toiveita. Päätetäänhän aluetasolla muun muassa paikallisten määrärahojen käytöstä.
Vihreä kirkko – tulkaa kaikki -valitsijayhdistyksen edustajat lähtevät hänen nähdäkseen hyvin samanlaiselta arvopohjalta.

Toivoisin omalta
”osaltani
voivani olla
edistämässä alueen
asukkaiden toiveita.

– Tuemme toiminnassamme yhteisten
vihreiden arvojen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Ryhmä ei ohjaa
päätöksentekoa, mutta siltä saa tukea ja rakennusapua ajatuksilleen, hän määrittelee.

Keltinmäen laajalla alueella Annikki Jäsberg-Jokinen kokee diakonia- ja lapsityön
erityisen merkitykselliseksi. Alueelle on nyt

saatu uusi diakoni perhetyöhön.
– On hienoa, että diakoniatyön kautta
apua saa riippumatta siitä, kuuluuko kirkkoon vai ei.
Keltinmäen kirkko kokoaa väkeä joka
puolelta seurakuntaa. Kirkon hieno akustiikka houkuttelee musiikin tekijöitä ja kuulijoita monenlaisiin tilaisuuksiin.
– Tapahtumista tiedottamisen pitäisi olla
näkyvämpää, että ihmiset löytäisivät seurakunnan toimintamuodot, hän pohtii.
Keltinmäen lisäksi seurakuntakeskus on
myös Kortepohjassa.
– Nyt se on avattu remontin jälkeen, ja
siellä on lapsille iltapäiväkerhoja ja muuta
avointa toimintaa, hän iloitsee.
Hän sanoo olevansa jo vanha konkari
alueneuvostotyöskentelyssä, nyt on alkanut
kolmas nelivuotiskausi. Hänen valitsijayhdistyksensä on sosiaalidemokraattien, mutta Jäsberg-Jokinen on listalla sitoutumattomana.
– On hyvä, että alueneuvostossa on meidän konkareiden lisäksi neljä uutta jäsentä.
Saadaan nuorempienkin näkökulma kuuluviin, hän tuumaa.

Alueneuvostot johtavat Jyväskylässä yhdeksän alueseurakunnan toimintaa yhdessä
aluekappalaisten kanssa.
Alueneuvostoille on annettu päätösvaltaa muun muassa alueen työntekijävalinnoissa ja määrärahojen käytössä. Alueneuvostoihin on valittu alueen asukkaita, jotka
edustavat eri valitsijayhdistyksiä.

sitkö?

Tie
			
■■ Jyväskylän seurakunnassa on

yhdeksän alueneuvostoa. Kussakin
alueneuvostossa on kahdeksan
luottamushenkilöjäsentä ja lisäksi
aluekappalainen on jäsen.
■■ Alueseurakunnat: Huhtasuo,
Keltinmäki, Keskusta, Korpilahti,
Kuokkala, Palokka, Säynätsalo,
Tikkakoski ja Vaajakoski.
■■ Alueneuvostojen jäsenet:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
luottamushenkilot
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Lauluja kirkkoon
ja kapakkaan
Mika Nuorva on tehnyt lauluja ja esiintynyt 12-vuotiaasta alkaen. Laulut soivat
radiossa ja moni hyräilee niiden säveliä mielessään. Musiikki tunnetaan, mutta
mies saa kulkea kadulla rauhassa.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Yötä myöten ja Yksinäinen ilta -singlet alkoivat kuulua radiosta vuonna 2002. Viimeistään Kuutamolla ja Vierivät vuodet nostivat
Mika Nuorvan tunnettujen ja soitettujen
lauluntekijöiden joukkoon. Kuulijat ottavat
yhteyttä ja kertovat kappaleiden merkityksestä elämässään.
– Minulta pyydetään monesti nuotteja
Vierivät vuodet -kappaleeseen, koska sitä
halutaan laulaa syntymäpäivillä tai hääpäivänä, Nuorva kertoo.
Myös Nuorvan virsituotanto tuntuu koskettaneen kuulijoita ja liittyvän tunteikkaisiin elämänvaiheisiin.
– En osannut edes aavistaa, millä tavalla
virsi voi lähteä elämään. Palaute sykähdyttää joka kerta.

Kuulijalla on
”oikeus
tulkita

musiikkiani omalla
tavallaan.
Laulut kertovat omakohtaisista kokemuksista – tai sitten eivät.
– Sillä ei ole väliä, miten joku kappale liittyy juuri minuun. Kuulijalla on oikeus tulkita musiikkiani omalla tavallaan.

Nuorvan tuotantoa on luonnehdittu
körttigospeliksi, koska laulut eivät julista uskoa tai tuputa hengellisyyttä. Itse hän ei halua määritellä musiikkiaan.
– Laulan myös hengellisistä aiheista, mutta en halua luokitella itseäni vaikkapa gospelmuusikoksi. Soitan poppia ja rokkia.
Kuulija saa sitten antaa määritelmät lauluilleni.
Keikoille pyydetään monenlaisiin paikoihin. Nuorva pitää kirkkokonsertteja, mutta

tekee myös ravintolakeikkoja eri kokoonpanoissa, trubaduurikeikoista kuusihenkiseen
bändiin ja kaikkea siltä väliltä.
– Olen lauluntekijä ja laulan laulujani.
Voin esiintyä missä tahansa eikä minulla ole
eri roolia kirkoissa tai kapakoissa. Tietysti
mietin ohjelmiston esiintymispaikkaan sopivaksi. Rakkauslauluthan sopivat mihin
vain. Olettaisin, että kirkoissa ihmisiä kiinnostaa kuulla hengellisistä asioista, ja kirkkoihin sopii akustinen musiikki.
Nuorva ei ole mielestään kovin tuottelias
musiikintekijä, vaikka onkin julkaissut jo
kymmenkunta levyä.
– Kirjoitan harvakseltaan ja hyvin kausittain, koska elämässä on kaikkea muutakin.
Kirjaan ideoita ja aihelmia muistiin ja jossakin vaiheessa istun alas koostamaan kappaleita.
Biisinteko alkaa sanoista, jotka hän säveltää ja tuottaa kappaleiksi.
– Lähden liikkeelle tekstistä, mutta alan
saman tien myös säveltää. Sanat ja sävel vaikuttavat toisiinsa. Mietin tarkkaan harmonioita ja luon kappaleisiin tietoisesti jännitteitä.
Ideoita nousee havainnoista. Ärsykkeitä
ja virikkeitä sataa koko ajan, mutta johtopäätösten tekeminen vaatii aikaa. Kiireessä
se ei onnistu.
– Osaan kirjoittaa lauluja, koska minulla
on se taito. Se ei huoleta minua. Rauhoittuminen lauluntekoon on se juttu.
Laulut syntyvät mieltä kiehtovista aiheista. Nuorva ajattelee rakkautta paljon.
– Olen luonnostani kiinnostunut ihmisistä, ihmissuhteista ja rakkauden monimuotoisuudesta.

Meneillään olevat valokuvaajaopinnot
ovat pysäyttäneet näköaistin äärelle. Kauneutta näkyy uudella tavalla ja oikeastaan
joka paikassa, mutta yhtä lailla voi havaita
rosoja. Silmät ovat avautuneet ymmärtämään myös rakennusten muotoja.
– Viimeksi Helsingissä kävelin kulman ta-

kaa ja näin edessäni vastarakennetun Oodikirjaston. Kokemus oli niin koskettava, että
itku tuli.
Tragiikan ja komiikan tajua tarvitaan
myös asioiden ja esineiden suhteen. Valo
maalaa etenkin vanhan esineen mielenkiintoisella tavalla. Sen melankolia vetää puoleensa ja panee miettimään. Ajatuksista
saattaa muotoutua laulu.

simmäinen keikkakin.
Kiinnostus henkisiin ja hengellisiin asioihin periytyi kotoa ja syveni rippikoulussa.
Suurta uskoontuloa ei kuitenkaan tapahtunut.
– Pikemminkin on ollut tervettä uskosta
menoa seurakuntanuoruudesta alkaen.
Olen huomattavasti varmempi kadotuksesta kuin pelastuksesta, Nuorva naurahtaa.

Nuorva on alkujaan Jyväskylän Mäki-Matin poikia. Hän syntyi opettajaperheeseen,
jossa isoveljet olivat reilusti vanhempia. Kavereiden kanssa pelattiin kesäisin pesäpalloa ja talvisin lätkää. Kortepohjan pyhäkoulu kävi tutuksi.
– Minusta piti tulla maanviljelijä, mutta
sitten sain Commodore64:sen ja heinänuhan. Nörtiksikään minusta ei ollut ilman
matikkapäätä ja avaruudellista hahmotuskykyä, Nuorva muistaa.
Koulussa piirtäminen ja maalaaminen
tuntuivat hankalilta. Nyt hän tekee kameralla sen, mitä joku muu kynällä tai siveltimellä.

Hengellinen koti löytyi opiskeluaikana herännäisyydestä eli körttiläisyydestä. Nuorva
tutki nuorisotyönohjaajan seminaarityössään Lutherin käsitystä uskonratkaisusta.
Sen mukaan Jumala kutsuu luokseen, eikä
kyse ole ihmisen tahdosta.
– Körttiläiset ajattelevat, että ihmisen ei
pidä luulla itsestään liikoja suhteessa Jumalaan. Omasta uskosta tai uskoon tulosta ei
tehdä numeroa, eikä toisen uskosta kysellä,
Nuorva luonnehtii.
Herännäisyys merkitsee Nuorvalle mielenmaisemaa, jossa ihminen saa olla rauhassa oma itsensä, eikä kukaan määrittele armoa Jumalan puolesta. Körttiläinen elämänasenne on hänelle kokonaisvaltainen,
mutta vapaa-aika ei silti kulu kirkoissa muuten kuin valokuvaajana.
– Istun työni puolesta kirkossa ihan riittävästi.
Työt muusikkona, valokuvaajana ja Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteerinä eivät
riitele keskenään ja niihin kaikkiin riittää aikaa.
– Olen aina tottunut tekemään paljon ja
pitämään monta rautaa tulessa. Lapsetkin
ovat jo aikuisia.
Mielessä kuplivat laulujen aiheet pyrkivät
kuuluviin. Uutta musiikkia on luvassa vuoden kuluessa ja keikkojakin on. Suunnitelmia riittää kauas tulevaisuuteen:
– Toivottavasti minusta tulee joskus rauhallinen kaveri, joka viimeisenä iltanaan ottaa tuikun brandya ja toteaa, että onpa ollut
mukava elämä ja kaikenlaista on tullut tehtyä.

Minulla ei ole eri
”roolia
kirkoissa tai
kapakoissa.

– Harmi, että uskottelin niin kauan itselleni, että en osaa. Onneksi löysin oman tapani tehdä kuvataidetta.
Pikku-Mika katseli ihaillen isoveljien bänditouhuja ja alkoi itsekin paukutella rumpuja. Pian rumpukapulat vaihtuivat kitaraan.
Ensimmäinen oma kappale syntyi vastustamaan kaupallista joulua. Kavereiden kanssa
perustettiin bändi nimeltä Naamio. Se oli aikanaan maan ainoa suomenkielistä heavymetal-gospelia soittava bändi.
– Sain seurakunnasta hienosti tukea musiikin tekemiseen. Sitä kautta järjestyi en-

Meneillään olevat valokuvaajaopinnot ovat
pysäyttäneet Mika Nuorvan näköaistin
äärelle. Kauneutta näkyy uudella tavalla ja
oikeastaan joka paikassa, mutta yhtä lailla
voi havaita rosoja.
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Jyväskylän seurakunnan
jäsenmäärä on pysynyt vakaana
Eniten huolta
aiheuttaa kastettujen
määrän väheneminen.
SIRPA KOIVISTO/
KIRKON VIESTINTÄ, teksti
JOONAS HARTIKAINEN, kuva

Jyväskylän seurakuntaan kuului viime vuoden lopulla 94 906 jäsentä.
Jäsenmäärältään Jyväskylä on edelleen Suomen suurin seurakunta,
vaikka seurakuntaan kuuluvien
määrä tipahtikin ensimmäisen kerran alle 95 000. Kirkkoon kuului 67
prosenttia jyväskyläläisistä.
– Jäsenmäärä on toistaiseksi pysynyt vakaana positiivisen muuttoliikkeen ansiosta. Seurakuntaan
muuttaneita oli viime vuonna noin
tuhat enemmän kuin pois muuttaneita, kommentoi kirkkoherra Arto Viitala.
Viime vuonna seurakuntaan liittyneitä oli 431, joka on hieman vähemmän edellisvuoteen verrattuna (474). Liittyneiden määrä on
kuitenkin viimeiset neljä vuotta ollut nousujohteinen. Seurakunnasta erosi 1 839 jäsentä.
– Mitään dramaattista muutos-

ta eronneiden määrässä ei viime
vuonna tapahtunut. Huolestuttavaa sen sijaan on se, että kirkosta
eronneista huomattava osa on
nuoria aikuisia, Viitala toteaa.

jäsenmäärä on melko hitaassa,
mutta kuitenkin selvässä murroksessa. Joudumme entistä enemmän miettimään seurakunnan toimintaa ja taloutta, Viitala sanoo.

Viime vuoden tilastoissa merkille
pantavaa on syntyneiden ja kuolleiden osuus. Ensimmäistä kertaa
nykyisen Jyväskylän seurakunnan
historiassa kuolleita (909) oli hivenen enemmän kuin kastettuja
(865). Kun vielä viisi vuotta aikaisemmin Jyväskylän seurakunnassa
kastettiin noin 1 200 lasta, viime
vuonna kastettuja oli enää 865.
Kastettujen osuus syntyneistä lapsista oli vuoden lopussa 68 prosenttia.
Kastettavien määrän väheneminen liittyy osaltaan syntyvyyden
pienenemiseen. Toisaalta kirkkoon
kuuluminen on vähentynyt. Yhä
useammin on tilanteita, joissa
kumpikaan vanhemmista ei kuulu
kirkkoon.

Seurakunnassa
”pyrimme
omalta

Jyväskylän seurakunnan osalta
tilastot noudattavat valtakunnallisia, etenkin suurten kaupunkien
suuntauksia.
– Tilastot osoittavat, että kirkon

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

osaltamme tekemään
kaikkemme
perheiden, lasten ja
nuorten aseman
tukemiseksi.
Toisaalta esimerkiksi syntyneiden lasten määrän väheneminen ei
ole pelkästään kirkon, vaan koko
yhteiskunnan yhteinen huoli.
– Seurakunnassa pyrimme
omalta osaltamme tekemään kaikkemme perheiden, lasten ja nuorten aseman tukemiseksi, Viitala
huomauttaa.

Koko kirkon vahvistettu jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 3 848
191. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 69,7 prosent-

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Osallistumalla
Yhteisvastuukeräykseen
olet mukana
tukemassa lasten ja
nuorten koulutusta
Suomessa ja maailman
katastrofialueilla.

PEKKA
LAUKKARINENDUO

Kastettujen määrän väheneminen askarruttaa myös Jyväskylän seurakunnassa. Viime vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 68 prosenttia.

tia suomalaisista. Kirkon jäseneksi
liittyi 16 680 henkilöä ja 58 338
suomalaista luopui kirkon jäsenyydestä. Viime vuoden aikana 30 892
alle 1-vuotiasta sai kasteen.
Vuoden 2018 aikana jäsenmäärä
kasvoi 24 seurakunnassa. Eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet seurakunnat sijaitsevat pääasiassa suurten kaupunkien lähistöllä, jossa
myös kunnan väkiluku on kasvanut. Sen sijaan eniten jäseniään

menettäneet seurakunnat sijaitsevat yleensä maaseudulla, jossa väestö on ikääntynyttä ja lapsia syntyy vähemmän, jolloin myös kasteiden määrä vähenee.
– Kastettujen määrän väheneminen on yksi kirkon suurista haasteista, samoin kuin kirkon etäiseksi
kokevien nuorien aikuisten tavoittaminen, tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta
sanoo.

SU 17.2. KLO 16
KIPINÄ

Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.
LIPUT 5 €
Alle 12-vuotiaille
vapaa pääsy

Hieronta, kuppaus,
jalkojenhoito, äänipurenta koko kehon hoito
(voicewell-hoito)
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A, 2. krs
p. 0400 647 547

Liput myös
ennakkoon
Kipinästä.

Koko peerrhtteien
kons
Miltä kuulostaisi kesä, teltta, uiminen,
seikkailut, kaverit, luontokirkko ja
iltanuotiot? Oletko valmis kokemaan
kesän parhaan leirin? Ilmoittaudu
mukaan Pisara-suurleirille!

Tervetuloa!

Seuraava yhteistyössä toteutettava

PIENRYHMÄOHJAAJAKOULUTUS
La 16.2.2019 klo 10–14 ja La 27.4.2019 klo 10–14

Jyväskylän Säynätsalon alueseurakunnassa Neulaskodilla

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Koulutukseen voivat osallistua sekä uudet henkilöt että jo aiemmissa koulutuksissa mukana olleet. Lauantaipäivät sisältävät myös uutta materiaalia.
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta eikä velvoita pienryhmän vetäjäksi lähtemistä. Kouluttajina toimivat Juha Parkkinen ja Juhani
Hokkanen. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Ilmoittautumiset: aino.viitanen@sro.fi.
Koulutus ja siihen sisältyvä ruokailu ovat maksuttomat.
järj. Säynätsalon aluesrk ja Suomen Raamattuopisto, Agricola opintokeskus

Leirin hinta on 105 euroa koululaiselta.
Ilmoittautuminen 10-14-vuotiaiden
leirille 30.4. mennessä:
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja
Henna Luomala
050 436 8619 henna.luomala@evl.fi

Eläkeliiton sopeutumisvalmennus 2019
Kursseilla on mahdollisuus muiden samassa elämäntilanteessa
olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon
kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa.
Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille avio- tai

avoeron kokeneille. Tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen
muuttuneeseen elämäntilanteeseen.
• 6.–10.5.2019 Peurunka, Laukaa – haku 22.2.
• 7.–11.10.2019 Kunnonpaikka, Kuopio – haku 2.8.

Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskeksi

jääneille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita ja yksin
jäämisen aiheuttamia tunteita.
• 4.–8.6. 2019 Lehmiranta, Salo (suunnattu 50–60 -vuotiaille)
– haku 22.3.
• 10.–14.9.2019 Lehmiranta, Salo (suunnattu omaishoitajina toimineille)
– haku 24.6.
• 11.–15.11.2019 Kunnonpaikka, Kuopio – haku 30.8.
Leskeksi jäämisestä tai erosta tulee olla kulunut vähintään puoli
vuotta ja pääsääntöisesti enintään kolme vuotta kurssille tultaessa.
Vapaita kurssipaikkoja voi kysyä hakuajan päättymisen jälkeenkin.

www.elakeliitto.fi/sopeutumisvalmennus
Suunnittelija, p. 040 7257 561

Kukitamme
elämäsi juhlat
RISTIÄISET, NIMIÄISET,
RIPPIJUHLAT, VALMISTUJAISET,
SYNT YMÄPÄIVÄT,
HÄÄT, HAUTAJAISET JA
YRIT YSTILAISUUDET

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Tapahtumat 14.–28.2.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tuomasmessu su 17.2. klo 18, Tikkanen, Rossi, Laasonen.
Messu suomi–englanti su 24.2. klo
18, Tikkanen, Laine, Gerard Daams.
Teetarjoilu.

HALSSILA
Aikuisille
Miesten tupailta to 21.2. klo 17.30 Kipinä. Vieraana pastori Raimo Laine.
Raamattupiiri pe 22.2. klo 17 Telkäntie 2 C.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20, la 15–18 Kipinä.
ANNA MULLE MAHDOLLISUUS
n Sellotaiteilija Hannu Kiiski konsertoi yhdessä pianisti Elina Pikkuhookanan kanssa Kuokkalan kirkossa su 24.2. klo 16. Konsertissa
puheenvuoron pitää toimittaja, kirjailija Aino Suhola, joka kertoo
Yhteisvastuukeräyksestä teemalla Anna mulle mahdollisuus. Ohjelma
10/5 euroa Yhteisvastuun hyväksi. Iltatee.
KAIKUJA JA DIALOGEJA
n Kaikuja ja dialogeja -konsertissa ääni vaeltaa kirkkosalin hämyssä
sooloteosten ja improvisaation saattelemana pe 15.2. klo 19 Kaupunginkirkossa. Konsertissa esiintyvät Kai Nieminen ja Olli Hirvanen, kitara,
Gocho Prakov, klarinetti, Sirpa Berg, oboe ja englannintorvi, Marko
Kupari, urut sekä Ilpo Soikkeli, trumpetti. Tilaisuus on osa Helmipuhallus-konserttisarjaa. Ohjelma 10 euroa tuntia ennen ovelta.
PÖYTÄLAATIKON PARHAAT
n Korpilahden alueseurakunnan kanttori Tiina Laiho pitää sävellyskonsertin to 21.2. klo 18.30 Korpilahden kirkossa. Laiho esittää konsertissa pöytälaatikkoon vuosien varrella säveltämiään lauluja ja kertoo
niihin liittyviä tarinoita. Mukana myös Korpilahden kirkkokuoro ja lauluryhmä Valonsäde. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykseen. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
RAUTATIELÄISTEN MIESKUORO KONSERTOI
n Rautatieläisten keväinen kirkkokonsertti on la 23.2. klo 16 Kuokkalan kirkossa. Kuoroa johtaa Olli Santa. Ohjelmassa on suomalaista ja
ulkolaista musiikkia eri aikakausilta. Liput 10 euroa. Tuotto kuoron toiminnan tukemiseen. Väliaikatarjoilu.
NELJÄ KERTOJAA – NELJÄ ARTISTIA
n Timi Kakriainen, Jani Lakonen, Markku Huotari sekä Ari Korhonen
esittävät toistensa musiikkia uusina sovituksina bändin säestyksellä.
Neljä kertojaa – neljä artistia -konsertti on Kipinässä su 24.2. klo 16.
Liput 5 euroa ovelta.
LÄPILEIKKAUS GOSPEL COVERTAJIEN MUSIIKKIIN
n Gospel Covertajat luo katsauksen yhtyeen historiaan yhteisvastuukonsertissa Palokan kirkossa su 24.2 klo 18. Mikko Miettinen, Esko Turpeinen ja Hannes Asikainen soittavat virsiä Lutherista lisävihkoon ja
nuoren seurakunnan veisuja ensimmäisiltä levytyksiltään. Ohjelma
10/5 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
MUSIIKKIA KAHVITTELUN LOMASSA
n Jarin ja Mikon musiikkihetki on perjantaisin klo 13–14 Kipinässä.
Musiikin lomassa on mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

		
Sururyhmä
n Sururyhmä kokoontuu Vanhassa Pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Ensimmäinen tapaaminen on perjantaina 1.3. klo 18. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. Kanssakeskustelijoina ovat Heidi Watia ja Marketta
Korhonen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 27.2. mennessä pastori Heidi
Watia 050 5978278 (myös Whatsapp), heidi.watia@evl.fi.

äiväjuhla

		
Syntymäp

n Kutsumme Sinut Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät
70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän tammi-huhtikuussa 2019 messuun
su 17.3. klo 10 Kaupunginkirkkoon ja tämän jälkeen n. klo 11.30 juhlakahville Vanhaan pappilaan, Vapaudenkatu 26. Tule tapaamaan ikätovereitasi, voit tulla yksin tai yhdessä läheisesi kanssa. Tarjoilun vuoksi
ilmoittautumiset perjantaihin 8.3. mennessä: diakonissa Lea Pietiläinen p. 050 549 7027 tai diakoni Kaisa Toivanen p. 050 340 0665.

Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Telkäntien päiväkerho ti ja to klo
9–11. Kysy paikkoja 050 301 8233.
Taaperomuskari pe klo 9.15 Telkäntie 2 C.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.2. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Hassinen.
Messu su 24.2. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Asikainen.
Musiikkitilaisuudet
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 050 549 7049.
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14 Kipinä. Mahdoll. kahvitteluun.
Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuuden kaari -ryhmä 5.3.
Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden murrosikäiset tai aikuiset lapset
käyttävät päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä tarjoaa tukea lapsen päihteidenkäytön käsittelyyn sekä omaan
jaksamiseen. Ryhmä kokoontuu 7
kertaa ja mukaan mahtuu 8 osallistujaa. Kokoontumispäivät: 5.3./11.3./19.
3./30.3./9.4./16.4./23.4. Palokan kirkolla klo 18–20 paitsi 30.3. koko päivän
Vesalan leirikeskuksessa. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja Juha
Halonen. Ilm. ja tied. 040 7090 142.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10 Kipinä. Tied.
050 549 7005.
Miesten tupailta to 21.2. klo 17.30 Kipinä. Vieraana pastori Raimo Laine.
Raamattupiiri pe 22.2. klo 17 Telkäntie 2 C.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20, la 15–18 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Mukavaa
puuhaa ja pientä välipalaa. Ilmainen.
Ilm. 050 441 4215/050 301 8233.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Huhtakoti. Puuro 1e/perhe.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti. Ilm. 050 323 5355/050 441 4215.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30–
11 Huhtakoti. Ilm. 050 323 5355.
Muu
Keittolounas ma klo 11 Huhtakoti.
Aikuiset 2,50 e.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 17.2. klo 16 Neulaskoti, Kärkkäinen, Timi Kakriainen. Pyhäkoulu.
Tilkkutäkkimessu su 24.2. klo 16
Neulaskoti, Kärkkäinen, Väisänen.

Aikuisille
Rukoushetki ma 18.2. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Diakonian arkiruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti. Hinta 4/1e.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Toivon Torstai to 21.2. klo 18.30 Neulaskoti. Näky taivaasta ja maasta,
Mauri Tervonen, Heli Nieminen ja
Astaha-kuoro. Aiheena Ilmestyskirja. Iltatee.

Seurakuntakuoro to 21.2. klo 18 kirkko. Tied. 044 757 7170.
Tarinatupa ti 26.2. klo 13–14 Saihokatu 4. Aiheena: Mikä on suomalaista? Tarinatuvan jälkeen voit jäädä
kahville 2e.

Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Neulaskoti .
Pyhäkoulu su 17.2. klo 16 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma 18.2. klo 9.30–
11.30 Neulaskoti. .
Päiväkerho 3v ke 20.2. klo 9–11 Neulaskoti. Kysy paikkoja 050 5863 056.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti. Ilm. seuraavan viikon parkkiin ti klo
16 mennessä niina.ruuska@evl.fi.

Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taapero-ryhmä ma 18.2. klo 14.30
kirkko.
Perheolkkari ti 19.2. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke 20.2. klo 8.30 kirkko.

Muu
Pienryhmäohjaajakoulutus la 16.2.
ja la 27.4. klo 10–14 Neulaskoti. Sekä
uusille ja jo koulutuksissa mukana olleille. Ei edellytä aiempaa kokemusta, eikä velvoita pienryhmän vetäjäksi lähtemistä. Kouluttajina Juha Parkkinen ja Juhanin Hokkanen. Ilm. aino.
viitanen@sro.fi. Maksuton.
Mielenvirkistysleiri
Koivuniemessä
Koivuniemen leirikeskuksessa
järjestetään mielenvirkistysleiri 12.–13.3. Leirin hinta on
20 euroa, joka sisältää ohjelman, majoituksen ja ateriat.
Tarvittaessa voit kysellä kuljetusapua. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 4.3. mennessä
ainoleena.laitinen@evl.fi, 044
716 4959.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 17.2. klo 10 kirkko, Ridanpää, Pitkänen, Vuorenoja, Tulus-kuoro. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 24.2. klo 10 kirkko, Salminen, Ridanpää. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke 20.2. klo 16 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Suomen kielen opetusta ke 20.2. klo
16 kirkko. Vapaaehtoisia etsitään opettamaan suomen kieltä ulkomaalaisille
opiskelijoille ja maahanmuuttajille.
Sururyhmä to 21.2. klo 18–20 kirkko. Sururyhmä on tarkoitettu sinulle, joka olet menettänyt läheisesi hiljattain. Ryhmässä voi keskustella tai
kuunnella, jakaa ajatuksia tai olla vain
hiljaa. Seuraavat kokoontumiset:
28.2.,14.3., 21.3. ja 25.4. Ei ilmoittautumisia. Vetäjinä pastori Johanna Salminen ja diakoni Ulla Hautamäki.
Aikuisille
Seurakuntakuoro to 14.2. klo 18 kirkko. Tied. 044 757 7170.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti 19.2. klo 13–14 Saihokatu 4. Aiheena: Armon merkitys. Tarinatuvan jälkeen voit jäädä kahville 2e.
Saihokadun päiväkahvit ti klo 14–15
Saihokatu 4. Hinta 2e. Voit osallistua
myös Tarinatupaan klo 13.
Olohuone Myötätuulessa ke 20.2.
klo 13 kirkko. Keskustelua, laulamista,
vaihtuvat teemat. Kahvi 1e.

Nuorille
Iltakahvila nuorille la 16.2. klo 18
kirkko.
Nuortenilta ke 20.2. klo 18.30 kirkko.

Muu
Yhteisöruokailu ma 18.2. klo 17–
18 kirkko (1e). Kotiin jaettava ruoka
noudettavissa klo 17.45 alkaen.
Mielenvirkistysleiri 12.–13.3. Koivuniemen leirikeskus. Hinta on 20e, sis.
ohjelman, majoituksen ja ateriat. Tarvittaessa voit kysellä kuljetusapua.
Tied. ja ilm. 4.3. mennessä ainoleena.
laitinen@evl.fi, 044 716 4959.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 14.2. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia, Tiusanen.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 17.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Konsti, Niiles-Hautanen, Nieminen.
Körttiseurat ma 18.2. klo 17.30 Vanha pappila. Siionin virsiä ja lyhyitä puheita. Kahvit.
Viikkomessu to 21.2. klo 13 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen.
Messu su 24.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Pohjola, Watia, Laasonen. Alueneuvoston jäsenten tehtävään siunaaminen. Kirkkokahvit
Viikkomessu to 28.2. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia.
Musiikkitilaisuudet
Kaikuja ja dialogeja pe 15.2. klo 19
Kaupunginkirkko. Kai Nieminen ja
Olli Hirvanen, kitara, Gocho Prakov,
klarinetti, Sirpa Berg, oboe ja englannintorvi, Marko Kupari, urut ja Ilpo
Soikkeli, trumpetti. Ohjelma 10e.
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Apua ja tukea
Sururyhmä Vanhassa pappilassa alkaen pe 1.3. klo 18. Ryhmä kokoontuu
6 kertaa. Kanssakeskustelijoina Heidi
Watia ja Marketta Korhonen. Tied. ja
ilm. 27.2. mennessä pastori Heidi Watia 050 5978278 (myös Whatsapp),
heidi.watia@evl.fi.
Lähetys- ja avustustyö
Virtailta/Nightbreak to 14.2. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Lähetyksen
resepti = Raamattu, rukous, rakkaus.
Sanaa, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Aikuisille
Leskien klubi to 14.2. klo 10–12 Vanha pappila. Klo 10 ystävänpäiväkahvit,
klo 11 vierailu Käsityöläismuseoon,
Toivolan Vanha Piha.
Teologinen lukupiiri alkaa to 14.2.
klo 18 Vanha pappila, Raimo Laine.
Keskustelemme Petri Merenlahden
kirjan Ihmisen näköinen Jumala pohjalta: johdantoluku. Seuraavat kerrat:
28.3., 4.4., 11.4., 25.4. ja 9.5.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Seniorikammari ti 19.2. klo 14 Vanha pappila. Kotirintaman kuulumisia
ajalta ennen ja nyt, Antero Siekkinen
ja Eevi-Riitta Kukkonen.

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
Puistotori 4 ke 20.2. klo 13.
Kylän kammari to 21.2. klo 14 Vanha pappila.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 26.2. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
27.2. klo 13 Puistotori 4.
Viitakodin eläkeläisten piiri ke 27.2.
klo 14–14.45 Viitaniementie 24.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B. Kysy paikkoja 040 149
0562/050 564 3072.
Taaperokerho ma 18.2. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke 20.2. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Raamattu- ja rukouspiiri Sanan
anna koskettaa ma klo 18, Tapio ja
Kaija Karjalainen.
Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
13–14. Mahdollisuus kahvitteluun.
Konsertti su 24.2. klo 16. Neljä kertojaa – neljä artistia. Timi Kakriainen,
Jani Lakonen, Markku Huotari sekä
Ari Korhonen. Liput 5 euroa ovelta.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10.
Tied. 050 549 7005.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10. Tied. 050 549
7005.
Miesten tupailta to 21.2. klo 17.30.
Vieraana pastori Raimo Laine.
Nuorille
Avoimet ovet ti klo 15–20, to 15–17
ja 18.30–20, la 15–18 Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Perhekahvila to klo 10. Puuro klo 11
(1e).
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30.
Maksu 3e/perhe paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.15.
Maksu 4e käteisellä paikan päällä.
Taaperot tapaa pe klo 10–12.
Päiväkerhoparkki 3–6 vuotiaille ma
18.2. klo 12.30–15.30. Voit ilm. edellisviikon pe klo 12 mennessä 050 301
8233 tai 050 407 9126. Omat eväät.
Iltaperhekahvila ma 18.2. klo 17.30.
Vaunujengi ti 19.2. klo 13.
Perheiden hiihtolomahäppeninki
Talvista puuhaa koko perheelle on luvassa torstaina
28.2. klo 10–14 Kipinässä,
Kauppakeskus Sepässä. Tarjolla on myös hernekeittoa ja
pannaria (1 euro/perhe) klo
11–12.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 14.2. klo 18 seurakuntatalo.
Messu su 17.2. klo 10 kirkko, Karasti,
Tiusanen. Mukana Ahvenus-Puolakka
kylien väkeä.
Kinkerit su 17.2. klo 13. Oittilan-Raidanlahden (Weijo-Synsiä) kinkerit
Mutasen leirikeskuksessa.
Kinkerit su 24.2. klo 13. Horkan-Hirvi-

mäen kinkerit (Seija Mennala), Leustuntie 381.
Iltakirkko su 24.2. klo 16 kirkko, Koivisto, Mertanen.
Miestenilta ke 27.2. klo 18 seurakuntatalo. Ohjelmaa, kahvitarjoilu. Mukana Pekka Utriainen kertomassa Gideoneiden raamattutyöstä.
Musiikkitilaisuudet
Pöytälaatikon parhaat – Tiina Laihon sävellyskonsertti to 21.2. klo
18.30 kirkko. Lauluja ja niihin liittyviä
tarinoita vuosien varrelta. Korpilahden kirkkokuoro sekä lauluryhmä Valonsäde. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykseen. Kahvit klo 18.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 14.2.
klo 18 kirkko. Tied. 050 5579 004.
Aamupysäkki pe 15.2. klo 9 seurakuntatalo. EU-ruokakassien jakoa,
hartaus ja aamupala.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
NOJA-ryhmä ti 19.2. klo 18 seurakuntatalo.
Palvelupäivä ke 20.2. klo 10 seurakuntatalo.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 20.2.
klo 17.45 kirkko.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 22.2.
klo 17.30 seurakuntatalo.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to 14.2. klo
13 seurakuntatalo.
Hengari ti 19.2. klo 15 nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to 21.2. klo
13 seurakuntatalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Perheiden kirkkohetki to 14.2. klo
9.30 kirkko.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma 18.2. klo 9 srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Puuhamessu su 17.2. klo 16 seurakuntakeskus, Ridanpää, Vuorenoja.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 22.2. klo 13 srk-keskus. Pieni arkiretriitti, jossa hiljennytään seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Raamattu ja muistiinpanovälineet
mukaan.
Messu su 24.2. klo 16 seurakuntakeskus, Salminen, Vuorenoja.
Musiikkitilaisuudet
Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislauluhetki to 21.2. klo 11 srk-keskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 19.2. klo 10 seurakuntakeskus.
Aikuisille
Tiistai-tapaaminen ti 26.2. klo 13
seurakuntakeskus. Kahva ja pientä
purtavaa (1e).
Nuorille
Nuortenilta ke 20.2. klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Perheolkkari ke 20.2. klo 9–11 seurakuntakeskus.
Muu
Torstaikahvila to klo 12–13.30 seurakuntakeskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.2. klo 11 kirkko, Bucht,
Reukauf, Korhonen, Lampinen.
Hiljaisuuden ilta ke 20.2. klo 18 kirk-

ko. Katkaise arjen vaatimukset hetkeksi ja tee tilaa pienelle hengähdystauolle.
Aamurukous to 21.2. klo 9.30 kirkko.
Messu su 24.2. klo 11 kirkko, Mäkinen, Korhonen, Luomala, Väisänen,
Toivon Siivet -orkesteri.

Kirkkohetki ke 20.2. klo 9.30 kirkko.
Rukouspiiri ke 20.2. klo 18 kirkko,
heikki.ilola@icloud.com.
Messu su 24.2. klo 10, Laine, Partanen,
Erika Airaksinen, laulu ja piano.
Miestenpiiri ti 26.2. klo 18 kirkko.
Tied. 040 545 8710.

Musiikkitilaisuudet
Parasta on laulaa -kuoro ma 18.2. ja
to 28.2. klo 18 kirkko.
Rautatieläisten mieskuoron konsertti la 23.2. klo 16. Johtaa Olli Santa.
Tarjoilua. Liput 10e kuoron toiminnan
tukemiseen.
Anna mulle mahdollisuus -konsertti su 24.2. klo 16 kirkko. Hannu Kiiski,
sello, Elina Pikkuhookana, piano, Aino
Suhola, puhe. Ohjelma 10/5e. Iltatee.
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.30 Lahjaharjun kappeli. Tied. 050
358 1860. Viikolla 9 ei ole harjoituksia.
Yhteisvastuukonsertti su 24.2. klo
18 kirkko. Gospel Covertajat: Mikko
Miettinen, Esko Turpeinen, Hannes
Asikainen. Ohjelma 10 /5e.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 20.2. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
14.2. klo 13 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
14.2. klo 18 kirkko. Liitto takaa armon,
Aino Viitanen, M. Korhonen, Lentoon-ryhmä, ehtoollinen ja rukouspalvelu.
Köpöttäjät ma klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 19.2. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 27.2.
klo 13 kirkko.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
28.2. klo 13 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten kirkkohetki to 14.2. klo 9.15 ja
10 kirkko.
PerheCafé to 14.2. klo 17.30 kirkko.
Taaperotupa pe klo 9.30–11 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–11.15
kirkko.
Vauvaperhepesä ti 19.2. klo 13–14.30
kirkko.
Äitienilta ti 19.2. klo 18–20 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke 20.2.
klo 9–11 kirkko.

LOHIKOSKI
Messu su 17.2. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Konsti, Nieminen.
Messu su 24.2. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Konsti, Laasonen.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli, Eeva Korpela.
Lahjaharjun olohuone ti 19.2. klo
9–11 Lahjaharjun kappeli. Hartaus ja
aamupala.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva to 14.2. klo 13–15 Katajatie 1 as 5.
Touhutupa ma 18.2. klo 9.30–11.30
Katajatie 1 as 5. Omat eväät.
Taaperokerho ti 19.2. klo 9.30–11 Katajatie 1 as 5.
Päiväkerho ti klo 12.30–15.30 sekä to
klo 9–12 Katajatie 1 as 5. Kysy vapaita
paikkoja 050 595 3948/050 358 1062.
Perhekahvila ke 20.2. klo 9.30–11.30
Katajatie 1 as 5.
Ekavauva to 21.2. klo 13–15 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.2. klo 10 kirkko, Hautalahti, Palola, Partanen. Pyhäkoulu.
Kirkkokahvit.
Rukousmessu su 17.2. klo 17 kirkko,
Hautalahti, Ilola, musiikki Riitta Lampila, puhuja Juha Tenkte.

Apua ja tukea tarvitseville
Vanhemmuuden kaari -ryhmä 5.3.
Vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden
murrosikäiset tai aikuiset lapset käyttävät päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä tarjoaa tukea lapsen päihteidenkäytön käsittelyyn sekä omaan jaksamiseen. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa
ja mukaan mahtuu 8 osallistujaa. Kokoontumispäivät: 5.3./11.3./19.3./30.3./
9.4./16.4./23.4. Palokan kirkolla klo 18–
20 paitsi 30.3. koko päivän Vesalan leirikeskuksessa. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja Juha Halonen.
Ilm. ja tied. Päivi Itkonen 040 7090 142.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1e/hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöryhmä Lyydiat kutoo mattoja ja poppanoita kirkon alakerrassa
omaan tahtiinsa. Tervetuloa mukaan
kutomisesta kiinnostuneet, konkarit
ja vasta-alkajat. Käsityömyynnin tulot lähetys- ja diakoniatyön tarpeisiin.
Tied. 040 709 0142.
Aikuisille
Lähimmäisen kahvituvassa
hemmotellaan
Lähihoitajaopiskelijat tarjoavat hartiahierontaa, käsien
hoitoa ja tuolijumppaa
Lähimmäisen kahvituvalla
torstaina 21.2. klo 12 alkaen
Palokan kirkolla. Torstaina
28.2. kahvituvan ohjelmaosuudessa Sirpa Savolainen
kertoo Ensi- ja turvakotien
liiton toiminnasta.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot tauolla viikolla 9.
Kouluikäiset. Leikki- ja pelikerhossa sekä palloilukerhossa on vielä tilaa. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Tied. 040 773
9851/050 408 8813.
Pyhäkoulu su 17.2. klo 10 kirkko.
Taaperopysäkki ma 18.2. klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma 18.2. klo 13 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti 19.2. klo 12 kirkko.
Muskarit ke kirkolla. Tied. 050 340
9898. Ei muskareita viikolla 9.
Perhepysäkki ke 20.2. klo 9 kirkko.
Apua arkeen. Jos olet väsynyt, sairastunut, tarvitset apua kotiin, jokin
asia painaa mieltäsi ja haluat jutella,
tarvitset apua lasten hoidossa tai haluat hetken omaa aikaa, ota yhteyttä 040 500 7820, 040 535 2276 tai 050
408 8813.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.2. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Erkki Puhalainen, Tahkola.
Messu su 24.2. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Mertanen.
Miestenpiiri su 24.2. klo 18 srk-koti.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke 20.2.
klo 18 srk-koti. Tied. 040 684 2050.

Aikuisille
Avoin raamattupiiri ti 19.2. klo 18
seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 seurakuntakoti.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 21.2. klo 18.30 seurakuntakoti.
Muu
Säynätsalossa vietetään
soppapäivää
Säynätsalon seurakuntakodilla on soppapäivä keskiviikkona 27.2. klo 13–15. Tarjolla
on hernesoppaa ja pannukakua Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Mielenvirkistysleiri 12.–13.3. Koivuniemen leirikeskus. Hinta on 20e,
sis. ohjelman, majoituksen ja ateriat. Tarvittaessa voit kysellä kuljetusapua. Tied. ja ilm. 4.3. mennessä elina.
fuchs@evl.fi, 050 549 7015.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Jylhänperän päiväpiiri pe 15.2. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen
talo. Hiidenjärventie 37. Kahvitarjoilu.
Messu su 17.2. klo 18 kirkko, Partanen, saarnaa Ilpo Oksanen, Piilonen.
Tikkakosken rauhanyhdistyksen kuoro. Kirkkokahvit.
Kinkerit ke 20.2. klo 18 Matti Järvisellä, Lukkolantie 34, Nyrölä.
Messu su 24.2. klo 10 kirkko, Vallipuro, Partanen, Ruhanen, Kottaraiset.
Eläkeikäisten kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja laulua.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko. Ei harjoituksia 27.2. Tied. 040 560 9913.
Candela-kuoro to klo 17 kirkko. Tied.
044 430 9053.
Kuorot ottavat riveihinsä uusia laulajia.
Musiikkikerho 5–6-luokkalaisille to
klo 15–16.30 kirkko, aloitus 7.3. Tied.
040 560 9913, sirpa.piilonen@evl.fi.
Aikuisille
Aamukahvi ma–ke klo 9–11 kirkko.
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Lahjoitusruuan jakelu to 14.2. klo
10.30 kirkko.
Lähetyksen ja diakonian työtupa ti
klo 12 kirkko. Käsitöitä, leivontaa ja
yhdessäoloa. Päiväkahvit klo 14.
Miestenpiiri ti klo 13 pappilassa. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Äitien olohuone ke klo 18 pappila.
Mieli Maasta -ryhmä ti 26.2. klo 18
pappila.
Lukupiiri ke 27.2. klo 13 pappilassa.
Lahjoitusruuan jakelu to 28.2. klo
10.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhot tauolla viikolla 9.
Perhekerho ti 19.2. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 19.2. klo 9.30 kirkko.
Ekavauvaryhmä ke 20.2. klo 13 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.2. klo 10 kirkko, Valjus.
Leipäsunnuntai su 17.2. klo 16 kirkko. Ansaitsematon armo, Juho Puhto.
Lapsille omat ohjelmat.
Raamattuluento Tulevaisuus avautuu! ti 19.2. klo 18 kirkko. Luentosarja

15

14

Tapahtumat 14.–28.2.
iperheessä

Jesajan kirjasta. Älä pelkää, minä olen
sinun kanssasi! Kari Valkonen. Musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu.
Messu su 24.2. klo 10 kirkko, Jurva,
Valjus.
Ihmisenä Jumalan
maailmassa -luentosarja
Vaajakosken kirkolla alkaa
luentosarja Ihmisenä Jumalan maailmassa. Ensimmäinen
luento on keskiviikkona 20.2.
klo 18 ja illan aiheena Ihmisinä
toisillemme – Rakkaus, seksuaalisuus ja avioliitto. Alustajana on pastori Eeva-Kaisa
Rossi. Luennon päätteeksi iltatee ja keskustelua.

Musiikkitilaisuudet
Majakka-kuoro to 14.2. klo 17.30
kirkko. Tied. 050 380 0608.
Seniorit-kuoro ke 20.2. klo 11.45 kirkko. Tied. 050 549 7049.

Päivämiestenpiiri to 28.2. klo 12 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta eli Hengari ke 20.2. klo
18–20.30 kirkko.
Perjantaikahvila pe 22.2. klo 17–22
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden aamu to 14.2. klo 9–12
kirkko.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Perhepysäkki ti 19.2. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Ekavauva Pallerot ti 19.2. klo 13 kirkko.
Perheiden Iltaolkkari ti 19.2. klo
17.30 kirkko.
Perhekerho ke 20.2. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Muu

Pääsiäisvaellus
kaipaa
vapaaehtoisia
Vaajakosken kirkolla toteutetaan pääsiäisvaellus 12.–17.4.
Tule vapaaehtoiseksi toteuttamaan pääsiäisvaellusta.
Vapaaehtoisten ensimmäinen
tapaaminen on torstaina 21.2.
klo 13 Vaajakosken kirkolla.
Tiedusteluihin vastaa Satu
Harjula, 040 558 2542.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 26.2. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Päivämiestenpiiri to 14.2. klo 12 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 20.2. klo 13 Jyskän seurakuntakoti.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Miesten piiri to 21.2. klo 18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 27.2. klo 13 kirkko.

Ero laps
		

Yhteiset

Vanhempien eroryhmä
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 18.2. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Naisten saunailta ti 19.2. klo 17.30
Vesalan leirikeskuksessa. Sauna ja uinti, iltapala ja hartaus. Tule omalla tai
kaverin kyydillä. Ilta päättyy noin klo
19.45. Iltapala 3 euroa.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Musiikkihetki ma 18.2. klo 12. Seppo
Marttinen soittaa harmonikkaa.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Pysäkin Bingo ti 26.2. klo 13.30, pienet palkinnot.
Kansainvälinen työ
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10
Kipinä. Tied. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
Kahvila kaikille ke klo 11–16.30 Kipinä. Hartaus klo12. Monikulttuurisia suomen kielen keskusteluryhmiä.
Harjoitellaan, puhutaan ja opetellaan
yhdessä.

Läksykerho ke ja pe klo 14.15 Kipinä. Maahanmuuttajille, ohjaajana Haroun Kartala.
Virtailta/Nightbreak to 14.2. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Lähetyksen resepti = Raamattu, rukous, rakkaus. Ilta
nuorille aikuisille ja aikuisille / a group
for young adults. Sanaa, iltapalaa ja
yhdessäoloa.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @Kristillinen koulu su
17.2. klo 11, Voionmaankatu 18. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan oma lautanen, muki ja aterimet.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Monikulttuurinen työ
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29 ja ke klo 11–16.30 Sepän Kipinässä,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Maahanmuuttajatyön diakoni päivystää Aseman Pysäkillä ma–ti klo
11–15.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Suomen kielen keskustelukerho
maahanmuuttajille ke ja pe klo 10–
11.30 Kipinässä.
Läksykerho maahanmuuttajille ke ja

pe klo 16–17.30 Kipinässä. Ohjaajana
Haroun Kartala.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 20.2. klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Omaishoitajien Oma hetki ke 27.2.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa.
Sana ja rukous
Tulevaisuus avautuu! Luento Jesajan
kirjasta ti 19.2. klo 18.30 Vaajakosken
kirkolla. Älä pelkää, minä olen sinun
kanssasi! Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Rukousretriitti Vesalan leirikeskuksessa 8.–10.3. Aiheina mm. Hengen
lahjat ja kokemuksia rukoustaistelusta. Ohjelmasta vastaavat mm. Jukka
Jämsen, Tapio ja Kaija Karjalainen sekä
Kari ja Mari Valkonen. Ilm. kari.valkonen@kolumbus.fi, p. 050 384 3702.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Viittomakielinen messu su 17.2. klo
15 Huhtakoti, Nevakatu 1.

			

HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Sepän Kipinässä. Huhtakodilla (Nevakatu 1) parillisilla viikoilla ti klo
10–11.

ev.fi; p. 050 340 0665, kaisa.toivanen@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi tai p. 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi

HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
Huhtakodilla, Nevakatu 1, parillisilla viikoilla ti klo 10–11. Sepän Kipinässä (2. krs) parittomilla viikoilla
ti klo 10–11.

KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@
evl.fi tai p. 050 549 7034, paivi.heikkila@evl.fi.

KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Diakoniapäivystys ma ja to klo
9–11 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29, käynti takaovesta.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7027, lea.pietilainen@

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Anne Savolin, p. 050 380 0583,
anne.savolin@evl.fi

Lasten eroryhmä 8–11-vuotiaille
Mahdollisuus työstää vanhempien erosta nousevia tunteita ja
ajatuksia toiminnallisesti.

KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@evl.fi.

PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke 9–11 Palokan kirkolla. Ei diakoniapäivystystä ke 27.2.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi, ma–ke p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi, to–pe p. 044 713
2486, anita.teittinen@evl.fi.
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys ti ja to klo
9–11 Säynätsalon srk-kodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916, marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560 9927,
marita.riikonen@evl.fi.

Herättäjä-Yhdistys
Körttiseurat ma 18.2. klo 17.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Siionin
virsiä ja lyhyitä puheita. Kahvit.

Ryhmät ovat maksuttomia ja kokoontuvat Kipinässä, Kauppakeskus
Sepässä, 2 krs. Kokoontumiskerrat ovat 6.3., 13.3., 27.3., 3.4., 10.4., 24.4.,
ja 8.5. klo 17–19. Jokaiselle illalle on oma teema. Ryhmiin voi osallistua
ilman, että lapsi tai huoltaja osallistuu toiseen ryhmään.
Ilmoittautumiset ryhmiin 21.2. mennessä.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Puuroa ja puhetta ti 19.2. klo 9–11
(aamupala 5e). Kuinka oopperaesitys rakennetaan Jyväskylässä, Lasse
Allonen.
Exodus-raamattupiiri to 21.2. klo 14.
Puuroa ja puhetta ti 26.2. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Elämän keväät ja
kukkiva suoruus, Eija Rytkönen.
Leivotaan yhdessä! -leivontahetki
to 28.2. klo 12.30–15.30. Kaikille avoin.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 1.3. klo 13.
Maailman rukouspäivän hartaushetki pe 1.3. klo 15. Tulkaa – Kaikki
on valmista, pastori Heidi Watia.
Leidien leffatreffit kokoontuu noin
kerran kuussa. Mennään yhdessä elokuvien päivänäytöksiin ja keskustellaan elokuvasta kahvilassa. Kutsut
tekstiviestillä. Jos haluat mukaan, ota
yhteys toiminnanjohtajaan.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus ma 25.2. klo 14 helluntaiseurakunta, Lyseonkatu 3. Marttyyrien ääni, Hannu Lahtinen, Lähteellä-kuoro. Lähetysmyynti, kahvit klo
13.30 alkaen.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Nuorten perjantai pe 15.2. klo 19, ry.
Ystäväilta la 16.2. klo 17.30, ry.
Messu su 17.2. klo 10, Vaajakosken
kirkko; klo 16 Seurat, ry; klo 17.30
Sääntömääräinen vuosikokous, ry.
Tiistaikerho ti 19.2. klo 13, ry.
Seurat ke 20.2. klo 19, Kaupungin-

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Avoin raamattupiiri pe 15.2. ja pe
1.3. klo 11.
Omenapuun päiväkahvit ti 19.2. klo
13. Kaikki on runoa, Pirkko A. Veijo.
Bibliodraamapäivät la 16.2. ja la 23.2.
klo 10–16. Ilmoittautumiset: mika.
lahtinen@sana.fi / p. 040 557 5535.
Hinta yhteensä 50 e.
Hehku-ilta tiistaisin klo 19.
Tulossa Mooses ja äiti -näytelmä, lisätiedot ja varaukset: www.torstaiteatteri.fi / p. 040 557 5535.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, http://keski-suomi.
sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo
10–14.
Lähetyskoti:
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18–20.
Englanninkielinen raamattupiiri, Al
Massira, ke 13.2. klo 18.
Naistenpiiri ke 20.2. klo 18.
Englanninkielinen raamattupiiri, Al
Massira, pe 22.2. klo 18.
Avoimet ovet evankeliointipäivä la
23.2. klo 14–17. Keskustelua, yhteistä
rukousta ja evankeliointia.
Sanan Keidas su 24.2. klo 16. Herran
kirkkaus, Juha Kaartinen.
Rukouspiiri Suomen ja Israelin sekä
muiden asioiden puolesta ma 25.2.
klo 18. Mukana Janne Hölttä.
Naisten raamattupiiri ti 26.2.
klo 13.
Muualla Jyväskylässä:

Leipäsunnuntai su 17.2. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Ansaitsematon armo, Juha Puhto. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa.
Kahvitarjoilu.
Vaajakosken miestenpiiri to 21.2.
klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 7.3. klo 14,
NNKY:n tiloissa, Veikko Pasanen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 17.2. klo 12, Sakari Ylönen. Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma 18.2. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 19.2. klo 18.
Nuorten ilta ke 20.2. klo 16.30–
18.30.
Opiskelijailta ke 20.2. klo 18.30. Tili
tuli, tili meni, Juha Heinonen.
Messu su 24.2. klo 12, Juha Niemistö. Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma 25.2. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 26.2. klo 18.
Opiskelijailta ke 27.2. klo 18.30. Pullaa ja pulkkailua.
Miesten saunailta to 28.2. Kokoontuminen klo 16.45. Sauna klo 17–
18, jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
Suomen Raamattuopisto
Pienryhmäohjaajakoulutus la 16.2.
ja la 27.4. klo 10-14 Neulaskoti. Sekä
uusille ja jo koulutuksissa mukana olleille. Ei edellytä aiempaa kokemusta, eikä velvoita pienryhmän
vetäjäksi lähtemistä. Kouluttajina
Juha Parkkinen ja Juhanin Hokkanen. Ilm. aino.viitanen@sro.fi. Maksuton.
Toivon torstai 21.2. klo 18.30 Neulaskoti, Pihkatie 4. Aiheena Ilmestyskirja. Näky taivaasta ja maasta, Mauri Tervonen, Astaha-kuoro,
Heli Nieminen.

ALUESEURAKUNNAT:

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus), 040 560 9905
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 340 0638

n Suhteellisen Kivaa -parisuhdepäivä la 16.3 klo 10–16 Vesalan leirikeskuksessa. Lastenhoito järjestetty. Ruokailun hinta 6/3 euroa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 8.3. mennessä Anne Savolin
050 380 0583, anne.savolin@evl.fi.

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Reingoldt Tero, työalasihteeri vs. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424

Teologinen lukupiiri kokoontuu torstaisin klo 18 Vanhassa pappilassa
(Vapaudenkatu 26) 14.2. alkaen. Lukupiirissä vääriä kysymyksiä ei ole.
Lukupiirissä luetaan yhdessä Petri Merenlahden kirjaa Ihmisen näköinen Jumala ja jatketaan keskustelua kirjan pohjalta. Seuraavat kokoontumiset 28.3., 4.4., 11.4., 25.4. ja 9.5.
Lisätiedot: lähetyksen ja kansainvälisen työn kappalainen Raimo Laine,
raimo.laine@evl.fi, 0400 748 671.
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KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484

Kivaa
		
Suhteellisen

n Oletko kokenut ihmetystä ja jopa hämmennystä Raamattusi äärellä?
Onko sinusta tuntunut, ettei kristinuskoon liittyviä aitoja kysymyksiäsi
oteta vakavasti ja ettei niitä saisikaan kysyä?
kirkko.
Seurat la 23.2. klo 19, ry.
Seurat su 24.2. klo 16, ry; n. 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 27.2. klo 19, ry.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Outi Pirttimäki, p. 050 5497017,
outi.pirttimaki@evl.fi

n lukupiiri

anotot
Diakonian vasta

KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: Ruokasetelipäivystys ma
klo 11–12 Keltinmäen kirkolla ja to
klo 11–12 Kortepohjan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi; p. 050 549 7026, ulla.
hautamaki@evl.fi; p. 044 716 4959,
ainoleena.laitinen@evl.fi.

Apua eron jälkeiseen vanhemmuuteen eronneille tai eropäätöksen
tehneille vanhemmille. Asioita tarkastellaan sekä lapsen että vanhemmuuden näkökulmasta.

		
Teologine

estöt
Kristilliset järj

KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Päätoimittaja vs.
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Päivi Eskelinen 0400 257 982
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5,
PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ

Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, asiantuntija 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Väätäinen Matti, yliopiston oppilaitospappi vs.
050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Siekkinen Miia 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Seurakuntapastori Pohjola Kirsi
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906,
teija.i.laine@evl.fi
Aluesihteeri Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Siekkinen Miia 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Simpanen Eija
040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Rossi Eeva-Kaisa 040 545 8730
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Nuorten oma
tubeohjelma
■■ 10–14-vuotiaiden Youtube-

ohjelma osoitteessa www.
ttila.fi
■■ Suora lähetys tiistaisin klo 16.
Aiemmat lähetykset
katsottavissa netissä.
■■ Katsojat voivat osallistua
lähetykseen chatin kautta ja
lähetysten välissä Instagramissa.
■■ Kirkon yhteinen tubemedia,
jonka tuotannosta vastaa
Nuori kirkko ry.
Ttilan juontajat Linnea, Aino, Wiltsu, Tuuli, Miro ja Pinja tulevat eri puolilta Suomea. Tuuli Toivosen mielestä Ttilassa parasta on hyvä henki.

Ttilaan saa tulla omana itsenään
Tammikuussa startannutta uutta Youtube-ohjelma Ttilaa tehdään suoraan nuorilta nuorille.
Ttilan juontaja Tuuli Toivonen haluaa tuoda katsojalle iloa ja uusia ajatuksia.
ELINA MANNINEN teksti
JUHA KINANEN/NUORI
KIRKKO RY, kuva

Mikä tekee iloiseksi? Millainen vitsi naurattaa? Mitä tehdä, kun on
tylsää? Mitä voi tehdä ilman puhelinta?
10–14-vuotiaille suunnattu Youtube-ohjelma Ttila ruotii nuoria ja
miksei vanhempiakin koskettavia
kysymyksiä riemukkaan mukaansatempaavasti.
Viikoittain ilmestyvää interaktiivista iltapäiväohjelmaa luotsaa
kuusi alle parikymppistä juontajaa
eri puolilta Suomea. Yksi juontajis-

ta on Hämeenlinnan lähellä Hattulassa asuva lukiolainen Tuuli Toivonen, 16.
– Toivon, että katsoja saa Ttilasta hyvää mieltä ja kivaa ajanvietettä. Ehkä myös vinkkejä ja uusia ajatuksia elämään, hän kertoo.

Toivoselle Ttila on tapa jakaa ajatuksiaan – vieläpä mahtavassa seurassa. Mutta mitä studiossa oikein
tapahtuu?
– Siellä puhutaan elämästä, nauretaan ja ollaan eri tavoin vuorovaikutuksessa katsojien kanssa.
Kuka vain voi osallistua kommentoimalla livelähetyksiä reaaliajassa

ja lähettämällä omia videoita inserteiksi lähetyksiin.

Siellä puhutaan
”elämästä,
nauretaan
ja ollaan eri tavoin
vuorovaikutuksessa
katsojien kanssa.

Muita nuoria Toivonen kannustaakin aktiiviseen osallistumiseen.
– Katsojathan ovat Ttilan kulmakivi!
Myös jaksojen aiheet on suunni-

teltu yhdessä kouluikäisten lasten
ja nuorten kanssa.
– Kouluikäiset tietävät jo hirveästi kaikesta. Koen, etteivät nuorempien kiinnostuksen kohteet
loppujen lopuksi eroa kovin paljoa
vaikkapa omistani.
– Toki näkökulmat ja mielipiteet
muuttuvat, kun kasvaa, mutta esimeriksi harrastukset ja kaverit,
koulu, media, ihmissuhteet ja
muut sellaiset löytyvät varmasti
sekä 10-vuotiaan että 17-vuotiaan
mielestä, Toivonen pohtii.

Ttilan taustalla toimii kirkon lasten ja nuorten järjestö Nuori kirk-

ko, mutta hengellisyyttä ei lähetyksissä erityisesti korosteta.
– Toki se vaikuttaa taustalla arvoissa. Ja veikkaan, että suurien
juhlapyhien aikana esimerkiksi kirkosta puhutaan enemmän, Toivonen arvelee.
Nuori juontaja tiedostaa olevansa Ttilan kautta näkyvässä asemassa, jossa saattaa päätyä myös monen katsojan roolimalliksi.
– Siitä seuraa tietenkin myös vastuuta. Haluisin olla se rento tyyppi,
joka uskaltaa tehdä, mitä muut eivät ehkä uskalla. Olen tosi iloinen,
jos saan vaikuttaa nuoriin ja rohkaista heitä olemaan oma itsensä.

Elämästä

Kauppisesta ei saa kaupunkilaista tekemälläkään
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Reijo Kauppinen, nelilapsisen perheen toiseksi nuorin lapsi
pienestä torpasta Konneveden
pikkukylältä. Vaatimaton maalaiselämä, vahva yhteisöllisyys ja kodin
hengellinen perintö tarjosivat hyvät lähtökohdat elämälle. Minusta
ei varmaan koskaan tule kaupunkilaista, vaikka olen asunut Jyväskylässä jo puoli vuosisataa.
Kuulun sodanjälkeiseen suureen
ikäluokkaan ja koulunkäyntini rajoittui supistettuun kansakouluun
ja yksivuotiseen kansalaiskouluun.
Kymmenvuotiaasta asti tein rengin

hommia kesäisin isommassa maalaistalossa. Viimeisenä kouluvuotenani kiertävä hammaslääkäripariskunta tiedusteli opettajaltani sopivaa apulaista kylälle perustettavaan hammaslaboratorioon. Siitä
alkoi työurani erilaisissa laboratoriotehtävissä.

Armeijan jälkeen huomasin pian
työskenteleväni Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella. Vaikka tehtävät vuosien saatossa vaihtuivat,
varsinaisia työhakemuksia minun
ei tarvinnut koskaan tehdä. Ajat
olivat tuolloin tietysti erilaiset,
mutta koen, että minua on johda-

tettu sekä työelämässä että muutoinkin.
Eläkkeelle jäin yliopistolta vuonna 2011. En ole koskaan osannut
olla vain paikoillani, mutta onneksi aina riittää pientä puuhasteltavaa. Nyt on enemmän aikaa olla tekemisissä omien lasten ja lastenlasten kanssa. Myös omasta lähiympäristöstä löytyy ihmisiä, joita voi
auttaa pienissä kodinaskareissa.
Olipa kyseessä lampunvaihto tai
tietokoneisiin ja tekniikkaan liittyvät ongelmat, minusta on mukava
olla apuna. Naapuriapu on varmaan peruja jo lapsuudesta. Maalla eivät kenenkään heinät jääneet

tekemättä tai elot korjaamatta,
vaikka isäntäväki olisi ollut sairaana.

Huolestuneena olen seurannut
uutisointia vanhustenhoidosta ja
toisaalta nuorten syrjäytymisestä
ja kasvavista mielenterveysongelmista. Entisaikaan huutolaiset
myytiin sille, joka heidät halvimmalla otti. Vähän samalta näyttää
nykyinenkin kehitys, jossa kaikki
mitataan vaan rahassa. Minusta ihmisarvoinen elämä voidaan taata
iästä riippumatta, jos on halua tehdä oikeita arvovalintoja ja kyky
nähdä kokonaiskuva.

Reijo Kauppiselle, 72, erityisesti
pohjoisen luonnossa samoileminen
on lähellä sydäntä. Kamera kulkee
mukana reissuilla, vaikka parhaat
kuvat löytyvätkin mielikuvista.
Pitkäaikainen partioharrastus
opetti tekemään hyvän työn joka
päivä. Siitä ovat hyötyneet myös
Kauppisen naapurit.

