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uudelleen
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Kohtaa pyhä

a
Toimitukselt

Vesalan leirikeskuksen rakentamispäätös tuodaan uudelleen
kirkkovaltuuston päätettäväksi
toukokuussa. Kirkkoneuvosto
hyväksyi Jari Tuukkasen ja 20
muun valtuutetun tekemän
aloitteen leiritoiminnan ja -kiinteistöjen kehittämissuunnitelman eteenpäin viemisestä.
Vesalan hankesuunnitelma
oli kirkkovaltuuston käsittelyssä edellisen kerran joulukuussa.
Kirkkovaltuuston enemmistö
oli rakentamisen kannalla, mutta päätöksen hyväksyminen olisi vaatinut 2/3 määräenemmistön. Ennen kirkkovaltuuston
toukokuista kokousta Vesalan
hankesuunnitelma päivitetään
rakentamisaikataulun ja kustannusten osalta.

Vietä hetki
hiljaisuudessa.

Paastolupaus
Kauppareissu tuli tehtyä autolla, vaikka lyhyen matkan
olisi voinut kävellä. Uusi talvitakki oli edullinen, mutta ei
kovin kestävä. Taskut repeilivät jo muutaman käyttökerran jälkeen. Halpa hinta houkutti enemmän kuin laatu.
Jälkeen päin ostopäätös harmitti.
Tuttuja arjen valintoja monelle meistä.
Pian alkava paasto antaa tilaa hiljentymiselle ja hengellisyydelle, mutta rohkaisee myös vastuullisempaan ja kestävämpään elämäntapaan. Jo useana vuonna toteutettu
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ekopaasto-kampanja innostaa liittymään paastoon tavalla, joka hillitsee
ilmastonmuutosta. Paasto antaa mahdollisuuden miettiä
omia kulutustottumuksiamme. Tänä vuonna ihmisiä
haastetaan tekemään oma paastolupaus.

Kirkko
avasi uuden
kastesivuston

Kirkko on osaltaan mukana ilmastotalkoissa. Valmisteilla
olevan ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali
kirkko vuoteen 2030 mennessä. Se on kirkon oma paastolupaus. Tavoitteeseen pyritään muun muassa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja edistämällä kestävien energiamuotojen käyttöönottoa. Samalla kannustetaan ihmisiä kantamaan vastuuta luomakunnasta.
Jyväskylän seurakunnassa pyritään lähivuosina siirtymään ympäristöystävällisempiin energiaratkaisuihin kiinteistöjen osalta. Kirkon ympäristödiplomiseurakuntana
Jyväskylän seurakunta on listannut omat ympäristöohjelman päätavoitteensa, joita ovat kestävien liikkumistapojen lisääminen, ympäristön huomioiminen tuotteiden ja
palvelujen valinnassa sekä sähköisten palvelujen kehittäminen. Kaikessa muussakin seurakunnan toiminnassa
pyritään hillitsemään ympäristölle aiheutuvia haittoja.
Perinteisen kristillisen paaston rinnalle on tullut erilaisia
tapoja paastota. Tämänkin lehden paastogallup osoittaa,
että ihmiset ovat alkaneet entistä enemmän miettiä
omia valintojaan ilmaston ja ympäristön kannalta. Kierrättäminen, turhien tavaroiden ostamatta jättäminen, lihansyönnin vähentäminen ovat osa ekopaastoa. Ja kuten
jutussa todetaan, paasto antaa tilaa myös rauhoittumiselle.
Pienilläkin teoilla on merkitystä. Mikä on sinun paastolupauksesi?

Sirpa Koivisto
Vs. päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Suomen Lähetyslentäjien toiminnanjohtaja
Janne Ropponen tekee tunnetuksi lähetyslentäjien työtä.
Kuva: Joonas Hartikainen

jyvaskylanseurakunta.fi

Marjatta Ryynäsen kukkakauppa ja hautaustoimisto Puistokadulla palvelee asiakkaita kohta 50 vuoden kokemuksella. Kauppiaan omaa silmää
miellyttävät kaikki kukat ja koko värien kirjo.

Marjatta Ryynäsen tapahtumatärpit
Hiljaisuuden hetki järjestetään aina perjantaisin
Kaupunginkirkossa. Ihminen tarvitsee joskus rauhoittumista ja hiljaisuutta. Kaupunginkirkossa se on mahdollista kauniissa ympäristössä.

1

Mauno Kuusisto 100
vuotta -juhlakonsertti su
3.3. klo 15 Taulumäen kirkossa. Osa tuotosta ohjataan Yhteisvastuukeräykseen. Hienoa, että
muistetaan vanhan ajan laulajaa
konsertilla upeassa kirkossamme.
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Lattarimessu su 3.3. klo
11 Kuokkalan kirkossa.
Menossa mukana piano,
kitara, basso, Del Monte -rummut,
tanssiryhmä ja Parasta on laulaa
-kuoro. Liikkuvaa, menevää ja elävää musiikkia siis tiedossa.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Lue lisää Marjatta Ryynäsestä sivulta 3.

Kukkakauppaa suvun
perintönä
Marjatta Ryynäsen elämäntyö ja elämäntapa on pitää kukkakauppaa. Perheyrityksessä
toimivat kaikki kolme lasta ja osa seuraavaakin sukupolvea.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Down

Asiantuntijoiden
mukaan on mahdollista,
ettei yksikään sinisten ehdokas
mene läpi eduskuntavaaleissa.

Pitäisiköhän
puolueelle järjestää siinä
tapauksessa valtiolliset
hautajaiset?

Miksi sinusta tuli kukkakauppias?
Vanhempani myivät Jyväskylän torilla vihanneksia ja kukkia. Perustin
oman torikojun, ja siitä toiminta
lähti suvun perintönä. Aloitimme
mieheni kanssa nykyisellä paikalla
kukkatukkuliikkeen vuonna 1970,
ja pian toiminta laajeni vähittäismyyntiin. Nykyisen yritysnimen rekisteröin 1983.
Mistä tilaatte kukat myyntiin?
Kukat tulevat pääosin Hollannista
ja Hollannin kautta ympäri maailmaa. Neilikat esimerkiksi tulevat
Kolumbiasta, ruusuja tulee pääosin
Hollannista mutta myös Afrikasta
ja jonkun verran Ecuadorista.
Onko kotimaisia kukka
toimittajia?
EU:n myötä kotimaisten kukkien
kasvihuonetuotanto notkahti. Kysyntä on taas kasvanut ja kasvatus
lisääntynyt. Joulun alla saamme kotimaisia joulutähtiä, tulppaaneita ja
hyasintteja. Syksyisin krysanteemiruukkuja ja keväisin ruukkunarsisseja. Myös laadukkaita kotimaisia

ruusuja on saatavilla. Kesäkukat
ovat pääasiassa kotimaisia.
Onko työssäsi raskaita puolia?
Kukkakaupan yhteydessä toimii
hautaustoimisto, ja kohtaan työssäni surevia omaisia. Ihmisen suru
herkistää joka kerta. Nuoren ihmisen tai pienen vauvan kuolema koskettaa vielä enemmän.
Pidätkö lainkaan lomaa?
Tämä työ on minulle elämäntapa,
enkä laske työtuntejani. Kauppa on
avoinna joka päivä, vain joulu- ja juhannuspäivät pidämme suljettuna.
Pidän lomaa silloin, kun tunnen tarvetta siihen. Ihminen tarvitsee välillä lepoa ja lomaakin.
Mitä kukkia kysytään eniten
juuri nyt?
Eniten menee leikkokukista sidottuja kukkakimppuja. Tulppaaneja
kysytään paljon. Ruusua ja neilikkaa
myymme ympäri vuoden.
Liittyykö kukkien väriin tai luku
määrään yhä merkityksiä?
Kukkiin liittyvät säännöt ovat väistyneet. Ennen vanhaan kimpussa ei
saanut olla vaikkapa paritonta

määrää kukkia. Nykyisin valkoinen
ei ole vain surun kukka, eikä keltainen hyljätyn väri.

myös värjättynä ja haetaan uudenlaista ilmettä. Teemme hyvin monen tyylisiä sidontoja.

Millainen on tyypillinen
miesasiakas kukkakaupassa?
Miesasiakas on oikein mukava,
mutta hän ei välttämättä tiedä, millaista kukkaa on etsimässä. Jututtamalla selvitämme käyttötarkoituksen. He luottavat aika paljon siihen,
mitä ehdotamme. Aiemmin miehet ostivat nimenomaan ruusuja,
mutta nykyisin heillekin sidotaan
monenlaisia kimppuja.

Miten hautajaiskukat ovat
muuttuneet?
Kukitetut seppeleet ovat jääneet oikeastaan kokonaan pois. Nykyisin
käytetään hautavihkoja ja -kimppuja. Hautajaisvieraat saattavat
myös laskea vain yhden muistokukkasen.

Millaisia kukkia ostetaan
naistenpäivänä?
Silloin on runsaasti miehiä kukkaostoksilla. Ruusuja kysytään ylivoimaisesti eniten.
Millainen on kaunis
kukkakimppu?
Kauneus on aina katsojan silmässä.
Värien ja muotojen runsaudesta
löytyy jokaiselle jotakin.
Onko kukkien sidonnassa
trendejä?
Juuri nyt suositaan luonnon materiaaleja. Kimppuihin käytetään oksia

Mikä on suosikkikukkasi?
Se vaihtelee mielen ja ajan mukaan,
ja pidän kaikista väreistä. Uutuudet
ovat yleensä suosikkeja. Omassa
morsiuskimpussani oli aikoinaan
tummanpunaisia ruusuja.
Miltä kukkakauppa-alan
tulevaisuus näyttää?
Tällä alalla saa leivän pöytään, jos
seuraa aikaansa ja jaksaa sitkeästi
yrittää, mutta näinhän se on kaikilla kaupan aloilla.
Onko jotain erityistä tiedossa?
Eiköhän tässä mennä eteenpäin tutulla tavalla. Ensi vuonna liike on
toiminut tällä paikalla 50 vuotta. Sitä aiomme juhlistaa jollakin tavalla.

Kirkko on avannut uuden kaste.
fi-sivuston, jossa nostetaan esille kasteen merkitystä ja mahdollisuuksia tehdä vauvan ensimmäisestä juhlasta, ristiäisistä, koskettava ja perheen itsensä näköinen tilaisuus. Sivustolla
kerrotaan myös kummien valinnasta ja mitä odotuksia kummiuteen liittyy.

Uusia raamatunkäännöksiä
66 kielelle
Raamattu on edelleen maailman käännetyin kirja. Viime
vuonna uusia raamatunkäännöksiä valmistui 66 kielellä.
Kaikkiaan maailman 7 350 kielestä koko Raamattu on käännetty 692 kielelle, joita puhuu
5,6 miljardia ihmistä. Kasvavia
painopistealueita ovat viittomakieliset sekä pistekirjoituksella toteutetut raamatunkäännökset.

Kampanja
kehottaa
kohtaamiseen
Amnesty International, Kirkon
Ulkomaanapu ja Suomen Punainen Risti yhdistävät voimansa oikeudenmukaisemman
Suomen puolesta Vain ihmisiä
-kampanjassa, jonka keskiössä
on kohtaaminen ja tuntemattomaan tutustuminen. Kampanja
haastaa kohtaamaan itselle
tuntemattomia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä niin kasvotusten kuin verkossa.
Kevään aikana järjestetään
lämminhenkisiä kohtaamiskahviloita, joissa osallistujat pääsevät ohjatusti jakamaan tarinoita
elämästään itselleen tuntemattomien ihmisten kanssa. Kohtaamiskahvila järjestetään kevään aikana myös Jyväskylässä.
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Mettäkaffel

Tutkimusmatkoja
uskontoon ja
kehitykseen

Hulta, sanno Tapio ja laitta sinise ja mustan kupin takasi reppu,
tekisiks mul pannumyssy,
semse lamppankarvase, eskimokoiravillase, lunnimuatose.
Jos mää lähren täält enne,
sin misä juttuje mukka o viherkäisel niityl levitet filtti mul valmiiks
ja tuattu fatilline vett vilvotteluks,
piräissin kaffen kuuman sunt varrotes.
Heli Laaksonen (Julkaistu teoksessa Sulavoi, Otava 2006)

Tutkija ja opettaja Päivi Hasu osallistuu
globaalia vastuuta koskevaan keskusteluun
kirjoittamalla sekä kasvattamalla
tulevaisuuden asiantuntijoita.
ELINA MANNINEN, teksti
JOONAS HARTIKAINEN, kuva

Ensimmäisen matkansa Afrikkaan
Päivi Hasu teki gradun merkeissä
jo kolmisenkymmentä vuotta sitten. 90-luvun puolivälissä väitöskirjaansa valmistellut nuori antropologi pääsi vuodeksi tansanialaiseen perheeseen, johon syntyi välitön kontakti.
– He ottivat minut kotiinsa asumaan, ja olin heille melkein kuin
oma tytär. Todella mahtavia ihmisiä, Hasu hymyilee.

Sittemmin matkoja on kertynyt
yhteensä 14, ja matka-aikaa voi mitata vuosissa. Hasun tutkimuksen
kohteena ovat vuosien varrella olleet erityisesti kristinuskon monimuotoiset jäljet itäisessä Afrikassa.
– Kirkot ja uskonnollistaustaiset
kansalaisjärjestöt ovat monissa kehitysmaissa merkittäviä tekijöitä.
Ne hoitavat noin 40 prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan terveys- ja koulutuspalveluista. Kirkot
ovat myös poliittisia toimijoita,
jotka ovat vaikuttaneet Afrikan

maiden demokratisoitumiseen
siirtomaa-ajan jälkeen, hän kertoo.
– Historiallisesti kirkot järjestöineen ovat olleet paikan päällä jo
vuosikymmeniä, joissain tapauksessa pitkälti toistasataa vuotta.
Ne ovat vahvasti läsnä ihmisten
elämässä ihan ruohonjuuritasolla,
eivätkä lähde sieltä pois heti, kun
joku projekti päättyy. Se on iso
plussa.

”

Mielestäni
kehitysyhteistyö
on moraalinen
velvollisuutemme.
Vaikka uskonnon motivoimasta
työstä versoaa paljon hyvää, ei Hasu tutkijana näe minkään uskonnon merkitystä kehittyvissä yhteiskunnissa yksiselitteisesti hyvänä tai
pahana. Esimerkiksi seksuaaliterveyteen ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät konservatiiviset näkemykset saattavat luoda voimakasta syrjintää.

Yliopistonopettaja Päivi Hasu kertoo, että kestävän kehityksen periaatteita voi kehitysyhteistyössä soveltaa niin
aavikoitumisen estämineen kuin koulutukseenkin.

Hasun toimittamassa uunituoreessa kirjassa Kansalaisjärjestöt,
uskonto ja kestävä kehitys kurkistetaan kahden uskonnollistaustaisen
suomalaisjärjestön, Suomen Lähetysseuran ja Fidan, kehitysyhteistyöhön. Teos nostaa esiin työn
myönteisiä tuloksia ja erityisesti
kestävän kehityksen näkökulmaa.
– Ajattelen, että kestävä kehitys
on aikamme suurin haaste, toteaa
Hasu viitaten ajatukseen, että nykyihmisten tarpeet tulee tyydyttää
tekemättä sitä kuitenkaan tulevien
sukupolvien kustannuksella.
– Tässä yhteydessä kristillistaustaisten toimijoiden tulisi tutkia arvopohjaansa ja niitä teologisia peri-

aatteita, jotka voivat tukea kestävää
kehitystä. Esimerkiksi se ajatus, että
ihminen ei omista luomakuntaa
vaan on sen hoitaja, on keskeinen.
Toinen kestävän kehityksen kannalta ratkaiseva kysymys on, mitä
asian eteen konkreettisesti tehdään. Viime vuosina kovasti kritisoitua ja karsittua kehitysapua Hasu pitää edelleen tuikitarpeellisena.
– Ajatus ihmisten auttamisesta
kotimaissaan on katteeton niin kauan, kun kehitysyhteistyöstä leikataan. Mielestäni kehitysyhteistyö on
moraalinen velvollisuutemme, sekä
kestävän kehityksen että globaalin
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, hän toteaa painokkaasti.

Oman panoksensa Jyväskylän
yliopistossa kehitystutkimuksen
opettajana työskentelevä Hasu näkee selkeästi.
– En ole aktivisti vaan tutkijatyyppi ja akateeminen henkilö. Koen, että tehtäväni on kasvattaa
uutta sukupolvea kriittiseen ajatteluun ja kestävältä pohjalta toimiviksi tulevaisuuden asiantuntijoiksi.

Keskusteluilta uskonnosta,
kehityksestä ja kansalaisyhteiskunnasta Aaltosalilla 12.3. klo 19.

Runoilija Heli Laaksosen mielestä on upeaa nousta arkipäiväisten asioiden yläpuolelle, miettiä välillä sielukkaita, ihmisen olemisen ydintä, omaa sisintä.

Ensimmäisenä tulee murre
Kieli joustaa ja sopeutuu. Syvimmät tunteet on luontevinta ilmaista lapsuuden kielellä.
PÄIVI ESKELINEN teksti
MIIKKA LAPPALAINEN kuva

Hengissä

Jumalan sanan pysäyttämäksi
Miksi Jeesus kehottaa paastoamaan
salassa?
Jeesuksen puheissa kulkee tosiaan rinnakkain kaksi ohjetta, joita voi olla ensin hankala yhdistää. Yhtäältä Jeesus lähettää kuulijansa kokoamaan kansoja Jumalan valtakuntaan elämällä ”maailman valona”. Toisaalta Jeesus ohjaa rukoilemaan, auttamaan
lähimmäistä ja paastoamaankin markkinoimatta sitä sen suuremmin.
Jeesuksen käyttämä sana ”tekopyhä”, hypokrites, merkitsee kreikaksi näyttelijää, joka pukee kasvoilleen naamion. Yleisön huomio on näyttelijässä. Paastoon ja rukoukseen sen sijaan ei kuulu yleisöä, koska kysymys on suhteesta Jumalaan. Kunnia ja kiitos
on Jumalan.

suksen kärsimyksellä on jotain tekemistä
elämäni kanssa. Paasto kutsuu antautumaan tähän kohtaamiseen oman itsen ja
Kaikkivaltiaan kanssa.

Mikä merkitys paastoamisella
on tänä päivänä?
Nykypäivän paasto saa monenlaisia muotoja, eikä se ole ongelma lainkaan. Toistavathan luterilaiset tunnustuskirjammekin sanonnan: Paaston erilaisuus ei riko uskon ykseyttä. Kristillinen paasto saa kuitenkin merkityksensä ensisijaisesti pääsiäisestä. Minun
on tultava Jumalan sanan pysäyttämäksi, että voin nähdä, kuinka ristille ripustetun Jee-

Paasto alkaa tuhkakeskiviikkona. Miksi
juuri tuhka ja tuhkan sirotteleminen
liitetään paaston alkamiseen?
Tuhkan sirotteleminen pään päälle, hiusten
poistaminen ja vaatteen repäiseminen ovat
Vanhasta testamentista löytyviä vahvoja katumuksen ja surun merkkejä. Tuhka alleviivaa havahtumista siihen, että ilman Jumalaa
ihminen on vain ”tomua ja tuhkaa”, niin
kuin kovia kokenut Jobkin sanoi. Tuhkakes-

Paaston alkaminen muistuttaa meitä
myös maallisen mammonan
välttämisestä?
Uutta testamenttia lukiessa tulee kyllä tutuksi, että omaisuus voi helposti ottaa orjakseen niin rikkaan kuin köyhänkin. Nyt
kiinnittäisin enemmän huomiota siihen,
ettemme paastoaisi ikään kuin palkinnon
perässä yksilöinä tai yhteisönä – emme hyvän kristityn tai vähähiilisen seurakunnan
maineen perässä. Niin käydessä olemme jo
”palkkamme saaneet”.

Evankeliumi Matt. 6: 16-21
Jeesus sanoo:
”Kun paastoatte, älkää olko synkän
näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti
huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti:
he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä
paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi.
Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset,
vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee
myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
Älkää kootko itsellenne aarteita maan
päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan
ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan
eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.
Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.”

kiviikkona kokoonnumme kuitenkin Elämän antajan eteen, joka on jo alussa puhaltanut tomuun henkensä.
Merkitseekö paasto sinulle ennen
kaikkea hengellistä vai aineellista
paastoa?
Taidan kallistua enemmän hengellisen paaston puolelle. En ole toteuttanut rajuja ruo-

Pastori Miika Mäkinen saarnaa tuhkakeskiviikon messussa ke 6.3. klo 19
Kuokkalan kirkossa.

ka- tai materiapaastoja. Minun elämässäni
paasto näkyy rukouksen sisällössä, katekismusmietiskelynä ja tietysti töissä on oltava
erityisen hereillä, etten puhkea hallelujaylistykseen, heh. Oikeasti toivon, vaikka kirkon jumalanpalvelus karsiutuu paastonaikana entistä eleettömämmäksi, että jokainen iloinen saisi vapaasti iloita ja kiitollinen
kiittää.

Runoilija, ”sanamaija” Heli Laaksonen on murrekielisen nykykirjallisuuden suomalainen keulakuva.
Hän on julkaissut useita lounaismurteella kirjoitettuja runokirjoja
ja on suosittu esiintyjä monenlaisissa kulttuuritapahtumissa.
Sanojen rakastaja on opiskellut
suomen kieltä ja suhtautuu sanoihin intohimoisesti.
– Murre on minun ensimmäinen äidinkieleni. Kukaan ei voi sanoa toiselle, että hän puhuu väärin,
Laaksonen puolustaa persoonallista ilmaisuaan.
Hän on kokenut murrekielisen
kirjoittamisen omimmaksi tavakseen ilmaista syviäkin tunteita. Vivahteet ja tyyliseikat on helpoin ilmaista kielellä, jonka parhaiten
osaa.
Hän puhuu käyttömurteesta, joka on jokaisella paikkakunnalla
omanlaisensa.
– Suomen vaihtelevat murteet
tuovat väriä, iloa ja ihmettä arkipäivään. On ilo kuunnella ihmistä, joka käyttää omanlaistaan murretta.
Se ei haittaa, jos ei jokaista sanaa
heti käsitä. Ain voi kyssy, et mitäs
toi nyy tarkotti, Laaksonen toteaa.

Hän liputtaa reilusti vapaan ilmaisun puolesta. Kieli on hänen

mielestään paljon muutakin kuin
kommunikaatiota. Se on myös itseilmaisua, identiteetin rakentaja
ja sanataiteen väline.
– Köyhemmäksi ja tylsemmäksi
ympäristömme tulee, jos alamme
kaikki puhua samalla tavalla. Toisaalta ihmisten kommunikaatiosta
ei tulisi mitään, jos jokainen vetelisi vain omalla kielellään, oppimatta
ymmärtämään toista, hän pohtii.
Hän harmittelee, että median
kautta arkinen puhetapa ei useinkaan välity. Hänen kokemuksensa
mukaan ihmiset pyrkivät puhumaan yleis- ja kirjakieltä, kun eteen
työnnetään mikrofoni.
– Puhelinvastaajaankin sorvataan kankeita kirjakielisiä viestejä.

Viime vuoden aikana Laaksoselta
ilmestyi kolme lastenkirjaa. Hän lupaa, että tänä vuonna on aikuisten
vuoro.
Laaksonen on myös kääntänyt
vironkielistä kirjallisuutta, ja hänen
teoksiaan on julkaistu muun muassa viroksi, latviaksi, saksaksi ja
bulgariaksi.
Oma esikoinen Pulu uis ilmestyi
vuonna 2000. Kirjassa on jo klassikoksi noussut runo Lehm ja koiv,
joka alkaa: Mää tahro olla lehm koivun al.
Hän on kokenut, että murrekielinen ilmaisu taipuu myös vierailla
kielillä ja muilla murteilla. Taitava

kääntäjä saa kuitenkin paiskia
hommia rytmin ja äännevastaavuuden kanssa.
– Älä unhota kotti avamei, älä
karota annetui syrämei, hän heittää käännöshaasteeksi.
Pelkkää kielellistä temppuilua
hänen tekstinsä eivät ole, vaan ne
välittävät tarinoita, tunteita ja elämän päivittelyä.

Murre on myös identiteettikysymys. Siihen ei voi vaikuttaa, minkä
murteen keskelle syntyy, mutta siihen voi, ottaako sen aikuisempana
osaksi kielenkäyttöään vai häivyttääkö sen.

Murteet eivät ole
”vitsejä
eivätkä

hassutuksia. Ne ovat
äidinkieltämme.
– Olen paikkaihmisiä, ja mielelläni puheessani annan kuulua, mistä tulen. Lännest!
Itselle vierasta murretta ei voi
noin vain päättää alkaa käyttää.
Sen omaksuu kieliyhteisössä pikkuhiljaa ja sen myötä joitakin tapojakin siirtyy.
– Jos olisin syntynyt savolaiseksi,
olisin varmasti toisenlainen. Joku
ydin silti olisi säilynyt: rakastan kielellä kikkailua – luultavasti kikkaili-

sin kahta kauheammin savolaisena
– heillä on sanahelkyttelyyn vapaammat kädet kuin meillä puolimykiksi nimetyillä läntisillä, Laaksonen puntaroi.

Kieli on joustava ja ympäristöönsä sopeutuva. Lakitekstit ja tieteelliset tekstit, jotka on luotu kirjakielisiksi, ja joiden tarkka määrämuotoisuus on oleellista, ovat luontevimmillaan juuri kirjakielisinä.
– En ajatellutkaan tehdä murteella omaa graduani adessiivista
suomessa ja virossa, koska olen
omaksunut kielitieteen ilmaisutavan yliopistolla yleiskielellä.
Laaksonen kertoo olleensa hautajaisissa, jossa pappi piti muistopuheen vainajalle, vanhalle laitilalaiselle miehelle. Pappi tunsi vainajan ennestään, ja heillä oli yhteinen
kotimurre.
Tilanteeseen sopi hyvin murrekielinen puhe.
– Murteen käyttö oli luontevaa,
aitoa ja koskettavaa.
Laaksosen runoja on nähty
myös kuolinilmoituksissa, muun
muassa Mettäkaffel ja Iso peura o
lähteny.
– Se tuntuu suurelta luottamuksenosoitukselta. Se muistuttaa myös tärkeästä asiasta: murteet eivät ole vitsejä eivätkä hassutuksia. Ne ovat äidinkieltämme.
Meijä äirinkiält.

Kulttuuri on Heli Laaksosen mielestä ihana tapa olla osana omaa
yhteisöä: ihmiskuntaa, suomalaisia,
omaa kylää ja sukua.
– On upeaa nousta arkipäiväisten asioiden yläpuolelle, miettiä
välillä sielukkaita, ihmisen olemisen ydintä, omaa sisintä – ja pyrkiä
antamaan se ilmi niin, että kuulijat,
lukijat ja katsojat saisivat langan
päästä kiinni.
Kulttuurielämys pitää sisällään
kaikkea.
– Runonkirjoittajana ja lukijana,
taidenäyttelyvieraana ja maalaajana nautin valtavasti, kun kulttuurielämyksen kautta ymmärrän
enemmän elämästä ja ihmisenä
olemisesta. On oleellista, että maailmassa on paljon erilaisia pieniä
kulttuureja. Tämä meidän oma
pieni vaatii rakkautta ja huomiota,
hän toteaa.

sitkö?

Tie
			
■■ Kalevalan päivä on

suomalaisen kulttuurin päivä,
jota vietetään Suomen
kansalliseepoksen, Kalevalan
kunniaksi 28. helmikuuta.
Päivä on virallinen liputuspäivä.
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Kolumni

Mitä minusta jää,
kun kuolen?
Kysymys on haastava ja vähän pelottavakin. Omaa kuolemaa ei tee
mieli ajatella. Korkeintaan se mietityttää, millainen kuoleman prosessi on. Onko se kenties kivulias? Kestääkö se pitkään?
Mutta millaista elämä on sen jälkeen, kun ihminen on kuollut, sitä
juuri kukaan ei ainakaan ääneen pohdi. Ihmisen mieli ei oikein taivu ajatukseen, ettei häntä ole. Miten ajatella sellaista, mitä ei ole? Ja
toisaalta, ehkä kuolevalle ei ole kovin tärkeää se, miten elämä jatkuu hänen jälkeensä. Hänen elämänsä on kuitenkin päättynyt. Jälkeen jäävät jatkavat omalla tavallaan. Kuoleman äärellä pohditaan
paljon enemmän sitä, millaista elämä oli ennen kuolemaa. Haetaan
eletyn elämän merkitystä.

Mitä
jäljelle
jää

Yhä useampi meistä
valitsee itselleen tai
läheiselleen
tuhkahautauksen.
Viime vuonna
Jyväskylän
krematoriossa tehtiin
keskimäärin 31
tuhkausta viikossa.

Kuitenkin me tiedämme, että tulee aika, jolloin meitä ei enää ole.
Mitä meistä silloin on jäljellä? Muistoja, maatuva ruumis tai tuhka,
perintö jälkeläisille?
Sairaalan kappelissa me sairaalapapit pidämme saattohartauksia,
kun vainajaa haetaan. Läsnä ovat yleensä vain lähimmät omaiset.
Silloin luen usein Psalmia 103:
”Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole eikä hänen asuinsijansa
häntä tunne.”
Minulle tämä kuvaa sitä, että olemme yhtä katoavaisia kuin kaikki
kasvit ja eläimet. Samalla tuo psalmi henkii kuoleman lohduttomuutta. Jotenkin se myös loukkaa itsetuntoani. En haluaisi olla
noin mitätön. Onko elämäni ponnisteluilla ja työllä mitään arvoa,
koska kohta kukaan ei muista minua? Viidenkymmenen vuoden
kuluttua ehkä vain lapset ja lastenlapset tai sukututkijat muistavat
nimeni. Katoavaa on maallinen kunnia. Onko kaikki siis pelkkää
turhuutta, kuten Saarnaaja totesi? Psalmi 103 kuitenkin jatkuu:
”Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka
pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan.”
Yhtäkkiä katoavaisuuden ja lohduttomuuden harmauden keskellä
loistaa valo. On sittenkin jotain pysyvää. Jumala muistaa minut,
vaikka kaikki muut unohtaisivat. Hänelle olen elävä silloinkin, kun
olen ihmisille kuollut. Tähän ajatukseen Jeesuskin liittyi, kun hän sanoi Jumalan olevan elävien Jumala. Jumalalle kaikki elävät.

MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Krematoriossa työskentelevälle elämän rajallisuus käy jokaisen vainajan kautta todeksi, ja kuoleman kohtaaminen on osa työtä.
Erityisammattimies Markku Moision omaa
näkemystä työ ei ole juuri muuttanut.
– Kuolema on minulle tuttu asia, eikä se
pelota minua. Alussa työ saattoi tulla uniin,
koska se oli uutta. Enää ei tule. Hyvä työyhteisö auttaa jaksamaan, eikä täällä tarvitse
totisena koko ajan olla.
Ihan jokaiselle Moisio ei krematoriotyötä
suosittele. Tietty etäisyys on pidettävä ja
työhön tulee ottaa ammattimainen asenne.
– Ei pidä alkaa ajatella liikaa. Ilmeisesti
minulla on riittävän tyhjää päässä, Moisio
naurahtaa.

Heikki Lepoaho
Johtava sairaalapastori

ilen
Tänään ruko

Kärsivällisyyttä vastoinkäymisiin
Tänään tunnen voimattomuutta, kun suurin haaveeni taas lykkääntyi. Anna
minulle kärsivällisyyttä ja malttia mennä pienin askelin eteenpäin.
Mies, 27

Krematoriotyö on aika yksinäistä ja vaatii
tarkkuutta papereiden suhteen. Hautaustoiminta perustuu asiakirjoihin, joiden perusteella vainaja tunnistetaan ja tiedetään,
kenelle uurna luovutetaan. Arkku avataan
vain, jos omaiset niin toivovat ja heidän läsnä ollessaan.
Moisio kohtaa surevia omaisia kappelin
siunaustilaisuuksiin liittyvissä työtehtävissään sekä uurnan luovutuksen ja uurnan
laskun yhteydessä.
– Omaisille tilanne on luonnollisesti joka
kerta ainutlaatuinen, hän toteaa.

Työnjohtaja Ari Leppämäki tapaa omaisia yleensä siinä vaiheessa, kun he tulevat
katsomaan läheiselleen hautapaikkaa. Heitä
saattaa saapua paikalle myös ilman ennakkoilmoitusta. Silloin Leppämäki siirtää
muut työt syrjään.

Onhan tämä aika
”harvinainen
ammatti.
– Me olemme täällä juuri heitä varten. Ihmisten kohtaaminen on äärettömän tärkeää. Sitä painotan aina uusille työntekijöille.
Molemmat miehet tuntevat Jyväskylän
krematorion työtehtävät hyvin. Tuhkaamisprosessia tai uunien käyttöä ei opeteta missään koulussa, vaan oppia saa työtä tekemällä ja kokeneen tekijän opastuksessa.

Moision tehtävät Mäntykankaan hautausmaalla vaihtelevat haudankaivuusta monenlaisiin rakennus- ja huoltotöihin. Kalustoa löytyy puistonpenkeistä alkaen ja koneita ruohonleikkureista kaivinkoneisiin. Ne
kaikki huolletaan ja pidetään toimintakunnossa. Lumityöt ja hiekoitus työllistävät talvisin, kunnes pakkasten jälkeen alkavat kevättyöt. Krematoriotyö kuuluu erityisammattimiehen tehtäväkuvaukseen, mutta siitä on myös mahdollisuus kieltäytyä.
– Ketään ei voi pakottaa työskentele-

mään krematoriossa, eikä työhön soveltuvuutta voi tietää etukäteen. Lähtökohta on
aina henkilön oma suostumus ja se, miten
hän tehtävän kokee, Leppämäki sanoo.
Edellisessä työpaikassaan Moisio sulatti
rautaa ja terästä valimolla. Se oli kovaa työtä kuumissa olosuhteissa. Yhtymäkohtia nykyisiin tehtäviin löytyy, vaikka työn sisältö
onkin toinen.
– Onhan tämä aika harvinainen ammatti,
mutta ei sen kummempaa työtä. Fyysisesti
kevyempää tämä on kuin valimohommat.
Se sopii minulle, koska ikää on jo kertynyt.
Viihdyn täällä hyvin, vaikka palkka onkin
huomattavasti pienempi, Moisio vertaa.

Yhden vainajan tuhkaus kestää tunnista
vajaaseen kahteen tuntiin, ja lämpötila uunissa nousee korkeimmillaan 1 200 asteeseen. Korkean lämpötilan ansiosta palaminen on puhdasta, eikä ilmaan pääse juurikaan hiukkaspäästöjä. Syntyvä savu poltetaan vielä jälkipolttotilassa.
Tuhkaaminen on ohi, kun arinalla ei ole
enää lainkaan palavaa ainesta. Sen jälkeen
tuhka siirretään uunin jäähdytyskaukaloon,
ja uuni hoitaa myös jäähdytyksen automaattisesti. Lopuksi tuhka hienonnetaan
tasalaatuiseksi tuhkamyllyssä ja siirretään
uurnaan.
Uurnia on hyvin monenlaisia. Osa on ostettu hautaustoimiston valikoimista, mutta
moni valitsee itse tehdyn uniikkikappaleen.

– Välillä tulee vastaan todella taidokkaita
ja tyylillä valmistettuja uurnia, Moisio kertoo.
Jäljelle jäävä tuhka on suurelta osin luujauhoa, koska tiivis luu ei haihdu palamisen
yhteydessä. Aikuisesta vainajasta syntyy
keskimäärin neljä litraa tuhkaa.
Arkkujen niitit ja muu tuhkauksessa syntyvä metallijäte toimitetaan kierrätykseen.
Muu jäljelle jäävä metalli on yleensä titaanista valmistettuja tekoniveliä: polviniveliä,
lonkkaniveliä tai luun tukemiseen käytettyjä tukirautoja. Hammaspaikat palavat, kuten hampaatkin.
Sydämentahdistimet ja muut sähköiset
laitteet poistetaan sairaalassa kuoleman jälkeen, koska paristot saattavat räjähtää polttouunissa ja aiheuttaa tulipaloja ja muita
vaaratilanteita.
– Tarkistamme aina, että hautauslupalomakkeessa on lääkärin merkintä sähköisistä
laitteista. Toisinaan joudumme pyytämään
selvitystä erikseen, koska ilman sitä tuhkausta ei voi turvallisuussyistä tehdä, Leppämäki sanoo.

Tuhannen vuosittaisen hautaustoimituksen raja ylittyi Jyväskylässä viime vuonna
ensimmäisen kerran. Arkkuhautaukset vähenevät ja tuhkahautaukset lisääntyvät.
Vuonna 2013 tuhkahautauksia oli puolet
kaikista hautaustoimituksista ja viime vuonna luku oli jo 61,7 prosenttia.

Krematorion ympäristölupa edellyttää,
että toiminnasta raportoidaan vuosittain.
Muun muassa tuhkausmääriä, uunien polttoaineen käyttömäärää, metallijätteen käsittelyä ja uunien päästöarvoja seurataan.
Hautaustoimintaa säätelee Hautaustoimilaki. Sen mukaan krematorion ylläpitäjä
saa luovuttaa tuhkan vain haudattavaksi tai
muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Uurnan luovutukseen liittyvillä asiakirjoilla tehdään selvitys siitä, minne
tuhka aiotaan sijoittaa.

Kuolema on
”minulle
tuttu asia.
Uurna voidaan laskea myös muualle kuin
hautausmaalle, kunhan pyydetään kirjallinen lupa alueen omistajalta. Joillekin alueille tuhkan hautaaminen ja sirottelu on sallittu yleisluvalla, jolloin erillistä lupaa ei tarvita. Viimeinen leposija voi löytyä vaikkapa
Lapin tunturilta Metsähallituksen määrittelemältä alueelta.
Vesialueille luvan myöntävät kalastuskunnat. Jyväskylässä kaupunki on osoittanut
tietyt vesialueet tuhkan sirottelua varten.
Markku Moision mielestä tuhkaaminen
on arvokas viimeinen tapahtuma ihmisen
elonkaaressa. Se on myös paras tapa tulla
haudatuksi.

– Haudankaivajan kokemuksella sanon,
että tuhkaus on hyvä ja nopea tie päästä
osaksi luonnon kiertokulkua.
Suunnitelmat omia hautajaisia varten
ovat jo valmiina.
– Toivon, että minut tuhkataan sitten
joskus tässä ykkösuunissa. Omat vanhempani on molemmat tuhkattu siinä, ja viime
kesänä sain tuhkata appiukkoni. Hän sanoi
aikanaan, että se on minun hommani ja sovimme asiasta etukäteen. Minulle se oli
kunniatehtävä, Moisio toteaa.

sitkö?

Tie
			

Jyväskylän krematorio
■■ Valmistui Mäntykankaan

hautausmaalle 1995.

■■ Palvelee Jyväskylän kaupungin lisäksi

koko Keski-Suomen aluetta.

■■ Laajennettiin 2011, jolloin otettiin

käyttöön toinen polttouuni.
■■ Vuonna 2018 tehtiin 1 626
tuhkausta.
■■ Viime vuonna Jyväskylässä
haudattiin 1 017 vainajaa, josta
tuhkattiin 61,7 prosenttia.
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Unelma
sai siivet

Lähetyslentäjä Janne Ropponen lensi
pienlentokoneilla Ugandassa,
Tansaniassa ja Mongoliassa seitsemän
vuoden ajan. Koneilla kuljetetaan
muun muassa avustustarvikkeita ja
auttajia vaikeakulkuisissa maastoissa.

Palvelu ja auttaminen korostuvat
lähetyslentäjien työssä.
PÄIVI ESKELINEN teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Elämää nähnyt pienlentokone kerää uteliaita ympärilleen kauppakeskus Sepän aulassa.
Sen maalipinta on haalistunut ja naarmuuntunut, siivet ovat saaneet osumaa Afrikan
viidakoissa.
Suomen Lähetyslentäjien toiminnanjohtaja, liikennelentäjä Janne Ropponen taputtelee konetta hellästi. Tämä kone jaksoi
tehdä 20 vuotta lähetyslentoja kymmenessä eri Afrikan maassa.
Eläkkeelle kone ei silti joutanut. Sitä on
käytetty Suomessa uusien lähetyslentäjien
koulutuskoneena ja nyt parin vuoden ajan
se on kulkenut kauppakeskuksissa ja erilaisissa tapahtumissa kertomassa lähetyslentäjien työstä.

Ropponen aloitti lähetyslentäjänä Ugandassa vuonna 1998. Hän lensi pienlentokoneilla seitsemän vuoden ajan kuljettamassa
ihmisiä ja avustustarvikkeita vaikeakulkuisiin
paikkoihin myös Tansaniassa ja Mongoliassa.
Vielä 1990-luvun alussa Janne Ropponen
opiskeli Jyväskylässä taloustiedettä. Muuttokuormassa Pieksämäeltä matkaan kulkeutui Uusi testamentti ja Psalmit-kirja.
– Kuuluin kirkkoon, minut oli kastettu ja
rippikoulun olin käynyt, mutta hoksasin että tämä kirja on jäänyt lukematta.
Ropponen kuvailee, kuinka hän Kortepohjan ylioppilaskylän soluasunnossa luki
kirjaa ja ajatteli elämäänsä.
– Ymmärsin, että minusta on pidetty huolta. Nuoruuden vaikeuksissakin rukouksiini oli
vastattu, kun asioita jälkikäteen tarkastelin.
Matteuksen evankeliumi päättyy lähetyskäskyyn: Menkää ja tehkää kaikki kansat mi-

nun opetuslapsikseni.
Ropponen kertoo syttyneensä ajatuksesta, mutta hän ei tiennyt, mitä käsky voisi hänen elämässään tarkoittaa. Lentämisestä innostuneen ystävän neuvosta hän hakeutui
lentolupakurssille ja sitä kautta löysi kansainvälisen, lähetystyötä tekevän MAF-järjestön.
Kansainvälisen koulutuksen jälkeen hän
pääsi kenttätyöhön.

Tämä kone jaksoi
”tehdä
20 vuotta
lähetyslentoja.

Elämä lähetystyöntekijänä tuntui merkitykselliseltä. Pienlentokoneilla lennätettiin
ihmisiä, avustustarvikkeita, ruokaa, juomaa

ja lääkkeitä sekä postia. Potilaskuljetuksia
oli paljon.
Lähetyslentäjät toimivat yhteistyössä paikallisten terveydenhoidon ammattilaisten
kanssa. Afrikan syrjäisiltä seuduilta on matkaa sairaaloihin, eikä potilaitten tai avustusmateriaalin, esimerkiksi rokotteiden kuljetus maitse ole aina mahdollista.

Työssä on omat riskinsä. Ropponen myöntää, että Ugandassa turvattomuus oli syy,
miksi lentokoneita tarvittiin. Maanteitse
matkustaminen oli monille alueille vaarallista. Häntäkin ehdittiin laskeutumisvaiheessa
viime tipassa varoittaa kiitoradan lähellä
olevista aseellisista taisteluista.
– Oikeastaan koko Etelä-Sudan oli sotatoimialuetta, sen verran sekasortoinen oli
silloinkin tilanne siellä. Lentojen turvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti, mutta

tarvitaan myös paikallisten ystävien apua
vaarojen paikantamisessa, hän kertoo.
Haasteellisia saattavat olla myös
asuinolot. Ropponen mainitsee esimerkkinä
Mongolian ankaran ilmaston ja alueen suuret saasteongelmat. Läheisten ihmisten jääminen Suomeen on sekin oma juttunsa.

paikalliset
”ainaEivät
tienneet, että
olemme kristittyjä.

– Nythän on yhteydenpito kotiin helpompaa, kun on kännykät ja Skype käytettävissä.
Toisaalta on helppo iloita upeista kokemuksista ja vieraanvaraisista, ystävällisistä
ihmisistä.

– Uganda ja Mongolia ovat hienoja maita. Ihmiset, kulttuuri ja maisemat ovat jääneet ikuisesti mieleeni.
Työssä korostuu palvelemisen ja auttamisen periaate. Ropponen koki tekevänsä julistustyötä käytännön tasolla.
– Eivät paikalliset aina tienneet, että olemme kristittyjä. Kun se selvisi heille, he totesivat kristittyjen tekevän hyviä asioita. Näin
palvelu on julistusta, Ropponen määrittelee.

Lentäminen lähetysmaissa oli iso osa elämää, mutta työ on rankkaa. Ropponen
työskentelee nykyään Finnairin liikennelentäjänä ja matkat suuntautuvat pääasiassa
Aasian kohteisiin.
– Ajattelin Ugandaan lähtiessä, että kokemus pienkoneiden lentämisestä ei auttaisi lentouralla myöhemmin Suomessa, mutta toisin kävi.

Viimeisen kerran hän palasi lähetyskoneen ohjaimiin vuonna 2006, kun kentällä kaivattiin lomittajaa. Ropponen huomasi
kuitenkin, että tehtävä vaatii päätoimista
paneutumista, joten Mongoliassa tehdyt
lennot ovat nyt takana ja rikkaina kokemuksina mielessä.
Hänen sydämensä on lähetyslentäjien järjestötoiminnassa. Tarkoitus on tehdä työtä
tunnetuksi ja samalla pitää yllä suomalaisten lähetyslentäjien ja -mekaanikkojen verkostoa.
– Pelastava lento tuo ihmisten elämään
myönteisiä asioita. Unelmani ihmisten palvelemisesta sai siivet.

OH-MAF on esillä Kauppakeskus
Sepän aulassa 12.3. saakka.

ö?

Tiesitk
			
■■ MAF (Mission Aviation Fellowship)

on vuonna 1945 perustettu
kristillinen järjestö, joka operoi
pienlentokoneita kehitysmaissa
alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä,
maantiet puuttuvat tai ne ovat
vaikeakulkuisia ja turvattomia.
■■ Suomen Lähetyslentäjät
-yhdistyksen tarkoituksena on
tukea lähetys- ja avustusjärjestöjä
kouluttamalla ja valmentamalla
lentäjiä ja muuta henkilökuntaa
sekä auttamalla heitä hakeutumaan
lähetysilmailun eri tehtäviin.
■■ Lisätietoja www.maf.fi
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Rippikoulun suosio on pysynyt vahvana

Taululahjoitus
Yhteisvastuun hyväksi

Rippikoulu tavoittaa
yhä valtaosan
ikäluokan nuorista.

Jyväskyläläinen taiteilija Eija Luukkanen on lahjoittanut taulun Yhteisvastuukeräykseen. Akvarelliteos Tuulen kukat myydään eniten
tarjoavalle ja varat käytetään lasten ja nuorten hyväksi.
– Lasten asia ovat minulle tärkeä, siksi halusin tehdä jotakin keräyksen hyväksi, muun muassa
reumalasten kummina toimiva
Luukkanen kertoo.

SIRPA KOIVISTO,
KIRKON VIESTINTÄ, teksti
JOONAS HARTIKAINEN, kuva

Rippikoulun suosi jatkuu Jyväskylän seurakunnassa vahvana. Rippikouluun osallistuu vuosittain reilu
tuhat nuorta. Viime vuonna rippikoulun kävi 1 184 nuorta, joista
15-vuotiaita oli 1 118 eli 83 prosenttia koko ikäluokasta.
Suosion taustalla on laadukas
rippikoulu- ja nuorisotyö, vahvistaa Jyväskylän seurakunnan rippikoulupappi Ville Tikkanen.
– Meillä on hyvät ja taitavat
työntekijät, joilla on valtavasti kokemusta ja osaamista. Lisäksi isoset tuovat sitoutumisensa ja taitojensa kautta luovuttamattoman
osan riparien onnistumiseen.
Tikkanen iloitsee erityisesti siitä,
että rippikoulu vetää myös niitä
nuoria, jotka eivät kuulu kirkkoon.

Tuulen kukat on teos, joka taiteilijan mielestä sopii hyvin lahjoitukseksi.
– Se kuvastaa paitsi kevättä,
myös elämää itsessään. Kukkiin
tarttunut tuuli on kuin ihmisen
elämä, joka heiluu ja taipuu tuulessa. Välillä on parempia ja välillä
huonompia päiviä, Luukkanen kuvailee.
Taulu on nähtävillä Kaupunginkirkossa 30.4. asti. Eniten tarjoava
saa taulun omakseen Yhteisvastuukeräyksen päätyttyä. Tarjouksia

Seppälän Citymarket

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

Tuulen kukat -teos on esillä
Kaupunginkirkossa.

voi jättää osoitteella sami.junttila@evl.fi.
Taiteilijan töihin voi tutustua
laajemmin Kipinän näyttelyssä
Kauppakeskus Sepässä. Luukkasen öljyväritöitä, akvarelleja ja
lastentauluja on esillä Kipinässä
13.3. asti.

– Rippikouluun tulee yhä paljon
kirkkoon kuulumattomia nuoria,
joista suurin osa liittyy kirkkoon
rippikoulun aikana. Rippikoulu on
osa nuorisokulttuuria ja siksi se tavoittaa yhä valtaosan ikäluokan
nuorista.

Rippikoulun kehittämiseen on
Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa kiinnitetty paljon huomiota. Viimeinen uudistus oli vuonna
2017 valmistunut valtakunnallinen
Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma, joka korostaa muun muassa

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 24
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

yhteisvastuu.fi

Avoin keskusteluilta
ti 12.3. klo 19-21
Aalto-sali, Väinönkatu 7
Mukana toimittaja FT Päivi Hasu, Fidan toiminnanjohtaja
Harri Hakola, Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöpäällikkö
Katri Leino-Nzau, akatemiatutkija, dosentti Tiina Kontinen ja
vaikuttamistyön asiantuntija Katja Köykkä Fidasta.
Musiikista vastaavat laulaja-lauluntekijä Satu Nyqvist
ja pianisti Juho Leppänen. Vapaa pääsy.

Viime vuonna
”toteutetussa

kyselyssä nuoret
antoivat rippikoululle
kouluarvosanaksi
lähes yhdeksän.

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

Nuorilla on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen.

nuorten osallisuutta rippikoulun
suunnittelussa ja toteutuksessa.
– Pyrimme siihen, että nuoret
saisivat vaikuttaa rippikouluun entistä vahvemmin. Nuorten, työntekijöiden ja perheiden palaute on
tässä tärkeässä asemassa. Nuorten
itsearviointi on yksi kanava arvioida
ja kehittää työtä, Tikkanen toteaa.
Rippikoulutyön osalta eniten
huolta aiheuttaa leirikeskuspäätösten viivästyminen.
– Jyväskylässä riparilaisia on niin
paljon, että omien leiritilojen tarve
on yhä ajankohtainen, vaikka suuri
määrä ripareita joudutaan silti jär-

Kaikki alaan liittyvät
palvelut
40 vuoden
Kaikki alaan liittyvät
kokemuksella.
palvelut
40 vuoden
Sidontatyöt
eri
kokemuksella.

tilaisuuksiin.
Sidontatyöt eri
tilaisuuksiin.

Yliopistonkatu 42
40100 Jyväskylä
Puh. (014) 612 404
0400-640 231
Yliopistonkatu
42
40100ma-pe
Jyväskylä
Avoinna:
9–17,
Puh. (014)
612sop.muk.
404
la 9–14,
muulloin
0400-640
231
kari.takanen@
kukkajahautaustoimisto.fi
Avoinna: ma-pe 9–17,
la 9–14, muulloin sop.muk.
kari.takanen@
kukkajahautaustoimisto.fi

jestämään muualla. Riittävien ja
asianmukaisten tilojen puute on
lähivuosina iso kysymys, Tikkanen
sanoo.

Koko maassa rippikouluun osallistui viime vuonna yhteensä 48 133
henkilöä, joista 15-vuotiaiden
osuus oli 45 610 eli 77,3 prosenttia
koko ikäluokasta. Rippikouluprosentti laski edellisvuodesta puolitoista prosenttiyksikköä. Kirkon
15-vuotiaista jäsenistä rippikouluun osallistui 91 prosenttia. Aikuisrippikoululaisia oli yhteensä 1 034.
Rippikouluprosentti on laskenut

loivasti 2010-luvulla, mutta rippikoulun suosio on edelleen hyvä.
– Jos enemmän kuin 3/4 ikäluokasta osallistuu rippikouluun, voidaan puhua rippikoulun vahvasta
asemasta osana suomalaista nuorisokulttuuria. Kirkosta eroaminen
näkyy myös rippikoulutilastoissa,
vaikka kirkkoon kuulumiseen verrattuna rippikoulun suosio on varsin suurta, sanoo rippikoulutyön
asiantuntija Jari Pulkkinen Kirkkohallituksesta.

Tutkimuksen mukaan nuoret
ovat rippikouluun erittäin tyyty-

väisiä, sillä viime vuonna toteutetussa kyselyssä nuoret antoivat rippikoululle kouluarvosanaksi lähes
yhdeksän.
– Rippikouluilla on nuorten keskuudessa hyvä maine ja rippikoulun jatkuva kehittäminen niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti on
avainasemassa tulevaisuuden rippikouluja mietittäessä. Tutkimusten perusteella me tiedämme
nuorten olevan tyytyväisiä rippikouluun, mutta yhtenä haasteena
on kirkkoon kuulumattomien
nuorten tavoittaminen, Pulkkinen
toteaa.

Henki &

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Ilmoittaja!

IDA
ELINA

SU 17.3. KLO 16
KIPINÄ

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057

Puhu, se auttaa.

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.
LIPUT 15 €
Liput myös
ennakkoon
Kipinästä.

Tervetuloa!

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi

Palveleva netti

kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki
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Musiikkia kir

KERTOKAA SE HÄNELLE
n Mauno Kuusisto 100 vuotta -juhlakonsertti on su 3.3. klo 15 Taulumäen kirkossa. Kertokaa se hänelle -konsertti on kunnianosoitus
Mauno Kuusiston elämäntyölle. Konsertissa esiintyvät Reijo Ikonen
ja Lasse Riutamaa, tenori sekä Ulla-Stina Ikonen, harppu, kannel ja
piano. Liput 15/10/5 euroa ovelta. Osa tuotosta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
TUTTUA JA HARVEMMIN KUULTUA HÄÄMUSIIKKIA
n Häämusiikki-illassa Taulumäen kirkossa pe 8.3. klo 18.30 kuullaan
tuttuja häämarsseja sekä esitellään myös hiukan yllätyksellisempää ja
harvemmin kuultua ohjelmistoa. Vapaa pääsy.
ELVIS IS BACK
n Elvis Presleyn musiikkiin voi uppoutua la 9.3. klo 16, kun Elvis is back
-kiertue saapuu Kuokkalan kirkkoon. Illassa mukana pastori Seppo Juntunen, muusikot Johannes Österlund, Heidi Tuikkanen, Juha Kuivanen,
Joska Josafat ja Kim Ekblom sekä Kuokkalan Parasta on laulaa -kuoro.
Mahdollisuus rukoukseen. Teetarjoilu. Vapaa pääsy.
GLORIA!
n Naiskuoro Pulssi pitää 30-vuotisjuhlakonsertin la 9.3. klo 18 Taulumäen kirkossa. Illan aikana kuullaan muun muassa teoksia suomalaisilta
nykysäveltäjiltä. Ilta huipentuu Vivaldin Gloriaan, jonka kuoro tulkitsee
yhdessä kamariorkesteri Canetiksen kanssa. Solisteina sopraano Marie
Finne-Bray ja mezzosopraano Elisabet Petsalo. Kuoroa johtaa Noora
Määttä. Liput 15/10 euroa.
1600–1700-LUVUN URKUMUSIIKKIA
n Unkarilaissyntyinen, nykyisin Lohtajan seurakunnan kanttorina toimiva János Gyülvészin konsertoi su 10.3. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Konsertissa kuullaan 1600–1700-luvun urkumusiikkia. Ohjelma 10/5 euroa.
VENÄLÄISTÄ KIRKKOMUSIIKKIA JA KANSANLAULUJA
n Pietarilainen huippulaulajien a cappella -yhtye Konevitsa-kvartetti
esiintyy Korpilahden kirkossa ti 12.3. klo 18 ja Kuokkalan kirkossa ke
13.3. klo 18.30. Kirkkomusiikin lisäksi ohjelmassa on venäläistä kansanja sotilasmusiikkia sekä mieskuorolauluja. Ohjelma 12 euroa.
VIRSI MINUN MIELEENI
n Lahjaharjun kappelissa alkaa virsi-iltojen sarja, jossa lauletaan, kuullaan virsien taustoja ja tarinoita sekä virsiin pohjautuvia musiikkiesityksiä. Ensimmäisessä virsi-illassa to 21.3. klo 19 lauletaan toivevirsiä.
Mukana Mieskuoro Sirkkojen kvartetti. Ehdotuksia voi lähettää ennakkoon osoitteella risto.valtasaari@evl.fi tai arvi.kk.tuomi@gmail.com.
Ehdottaa voi niin vanhoja kuin uuden lisävihkon virsiä.

Kivaa
		
Suhteellisen
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,
p. 050 380 0583, anne.savolin@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
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.

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Paulus Pikkaraisen virkaan asettaminen su 3.3. klo 10, piispa Simo Peura, Pikkarainen, Viitala, Hassinen, Lintunen, Astaha-kuoro.
Messu su 3.3. klo 18, Viitala, Tiusanen.
Messu suomi–englanti su 10.3. klo
18, Laine, Ahonen, Valjus, Gerard
Daams, Karen Danks. Tarjoilua.
Musiikkitilaisuudet
Mauno Kuusisto 100 vuotta -juhlakonsertti su 3.3. klo 15. Kts. Musiikkia
kirkoissa. Liput 15/10/5 euroa ovelta.
Häämusiikki-ilta pe 8.3. klo 18.30. Vapaa pääsy.
Juhlakonsertti la 9.3. klo 18. Naiskuoro Pulssi 30 vuotta, joht. Noora Määttä. Liput 15/10 euroa.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Lähetys- ja avustustyö
Tule Yhteisvastuukerääjäksi Seppälän Prismaan tai Kauppakeskus Seppään torstaisin klo 15–19, vuoroviikoin Sepässä tai Prismassa 4.4 asti.
1–2 tuntia/hlö sopimuksen mukaan.
Ota yhteyttä Juha Haloseen p. 050
549 7024 tai Mira-Maarit Väisäseen
050 549 7005.
Aikuisille
Lauran Takomo su 3.3. klo 16 Kipinä.
Mukana Lapuan hiippakuntasihteeri,
pastori Jukka Jämsén.
Raamattupiiri pe 8.3. klo 17 Telkäntie 2 C.
Ulla Karttusen muistoseurat su 10.3.
klo 14 Huhtakoti. Kirkkokahvit.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aluekappalainen Paulus Pikkaraisen
virkaan asettaminen su 3.3. klo 10
Taulumäen kirkko, piispa Simo Peura, Viitala, Hassinen, Lintunen, Astaha-kuoro.
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Kuvita uskoasi la 9.3. klo 13–15 Kipinä. Saat raamatuntekstin, jota voit
rauhassa pohtia ja halutessasi kuvittaa.
Messu su 10.3. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Lintunen.
Musiikkitilaisuudet
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Tule Yhteisvastuukerääjäksi Seppälän Prismaan tai Kauppakeskus Seppään torstaisin klo 15–19, vuoroviikoin Sepässä tai Prismassa 4.4 asti.
1–2 tuntia/hlö sopimuksen mukaan.
Ota yhteyttä Juha Haloseen p. 050
549 7024 tai Mira-Maarit Väisäseen
050 549 7005.
LäKa- Lähetyskahvit ke 13.3. klo
13.30 Huhtakoti.
Aikuisille
Lauran Takomo su 3.3. klo 16 Kipinä. Rukous on suhdekysymys, Lapuan hiippakuntasihteerii Jukka Jämsén.
Vapaa pääsy.
RyhmäRämä ke klo 10 Kipinä. Tied.
050 549 7005.
Raamattupiiri pe 8.3. klo 17 Telkäntie 2 C.
Ulla Karttusen muistoseurat su 10.3.
klo 14 Huhtakoti. Kirkkokahvit.
Tiistai-tapaaminen ti 12.3. klo 13 Telkäntie 2 C. Paulus Pikkarainen.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17 Kipinä.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Huhtakoti. Puuro 1e/perhe.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30
Huhtakoti. Ilm. 050 441 4215.
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti ja
to klo 13–16 Huhtakoti. Ilmainen.
Muu
Keittolounas ma klo 11 Huhtakoti.
Aikuiset 2,50 e.
NeuleKIPinä ti 5.3. klo 18 Kipinä.

KELJONKANGAS
Aikuisille
Diakonian arkiruokailu ti klo 12–13
Neulaskoti (4/1e).
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti. Tied.
050 549 7015.
Rukoushetki ma 11.3. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma klo 9.30–11.30
Neulaskoti.
Päiväkerho ke klo 9–11 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti. Ilm. seuraavan viikon parkkiin ti klo
16 mennessä niina.ruuska@evl.fi.
Perhekerho pe klo 9.30–11.30 Neulaskoti.
Neulassäpinät
Keljonkankaalla
Talvinen ulkoilmatapahtuma
on sunnuntaina 10.3. klo 14
Neulaskodilla, Pihkatie 4. Tiedossa on mukavaa puuhaa
kaikenikäisille. Varaa mukaan
riittävästi kolikoita.
Muu
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.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 3.3. klo 10 kirkko, Salminen,
Koskinen. Lähetyslounas ja kahvit.
Monokirkko su 3.3. klo 13 Ladun
Maja, Salminen, Koskinen.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Tuhkakeskiviikon messu ke 6.3. klo
19 kirkko, Pitkänen, Salminen, Vuorenoja, Koskinen. Voit halutessasi vastaanottaa tuhkaristin käteesi tai otsaasi katumuksen merkiksi.
Rukoushetki pe 8.3. klo 8.30 kirkko.
Paastonajan messu su 10.3. klo 10
kirkko, Ridanpää, Pitkänen, Vuorenoja, Harjun Laulu. Saarna kirkkotorilla Kohtalokas valinta -teoksen äärellä.
Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Kuohun päiväpiiri ma 11.3. klo 13
Kuohun kylätalo. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoron harjoitukset ke klo 16
kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä to 28.2. klo 18–20 kirkko.
Läheisensä menettäneille. Ryhmässä voi keskustella tai kuunnella, jakaa
ajatuksia tai olla vain hiljaa. Seuraavat
kokoontumiset 14.3., 21.3. ja 25.4. Ei ilmoittautumista. Vetäjinä pastori Johanna Salminen ja diakoni Ulla Hautamäki.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyslounas su 3.3. klo 11 kirkko.
Hernekeittoa ja laskiaispullia lähetyksen hyväksi.

Aikuisille
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti 5.3. klo 13–14 Saihokatu 4. Aiheena: Laskiainen lasketaan,
paastonaika alkaa.
Saihokadun päiväkahvit ti 5.3. klo
14–15 Saihokatu 4 (2 e).
Lähde!-kuoro to 7.3. klo 18 kirkko.
Taka-Keljon lähetysilta to 14.3. klo
18.30 Petri ja Irja Kilpisellä Kitumäessä, Ronsuntaipaleentie 564.

Ekavauvaryhmä ma–ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Päiväkerho ti ja to klo 9–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.

Lapsille ja lapsiperheille
Taapero-ryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 6.3.
klo 9.15 kirkko.
Pyhäkoulu su 10.3. klo 10 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
12.3. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Raamattu- ja rukouspiiri ma klo 18,
Tapio ja Kaija Karjalainen.
Kuvita uskoasi la 9.3. klo 13–15. Saat
raamatuntekstin, jota voit rauhassa pohtia ja halutessasi kuvittaa. Tärkeintä ei ole lopputulos, vaan sisäinen matka.

Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko
(1 e). Kotiin jaettava ruoka noudettavissa klo 17.45 alkaen.
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.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 28.2. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia.
Hiljaisuuden hetki pe 1.3. klo 12–14
Kaupunginkirkko.
Messu su 3.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Watia, Valtasaari, Toivanen.
Viikkomessu to 7.3. klo 13 Kaupunginkirkko, Konsti, Valtasaari.
Messu su 10.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Pohjola, Wuolio, Valtasaari.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Hanna-piiri ma 4.3. klo 16.30–18
Vanha pappila.
Virtailta/Nightbreak to 14.3. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Usko ja epäilys, vieraana Sami Junttila. Ilta nuorille
aikuisille ja aikuisille. Sanaa, iltapalaa
ja yhdessäoloa.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Seniorikammari ti 5.3. klo 14 Vanha
pappila. Ollaan kuulolla, vierailijana
kuulon ja kommunikoinnin asiantuntija Pirjo Sara-aho.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
6.3. klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 7.3. klo 14 Vanha
pappila.
Ulla Karttusen muistoseurat su 10.3.
klo 14 Huhtakoti. Kahvit.
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri ti 12.3. klo 10–11.30. Keljonkatu 26
B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 12.3. klo
14–15.30 Vanha pappila. Eläkeiässä
Jyväskylään muuttaneille
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
13.3. klo 13 Puistotori 4.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10.
Aikuisille
Lauran Takomo su 3.3. klo 16 Kipinä. Rukous on suhdekysymys, Lapuan hiippakuntasihteerii Jukka Jämsén.
Vapaa pääsy.
NeuleKIPinä ti 5.3. klo 18.
RyhmäRämä ke klo 10. Haluaisitko
olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 050
549 7005.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17. Tule pelailemaan, soittelemaan, askartelemaan tai ihan vain oleilemaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden hiihtolomahäppeninki to
28.2. klo 10–14. Klo 11–12 hernekeittoa ja pannaria (1 euro/perhe).
Pyhäkouluparkki la 2.3. klo 11–12.30
yli 3 v lapsille, ilmainen. Ei ennakkoilm.
Tied. 050 340 0638.
Päiväkerhoparkki 3–6 vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Ilmainen, voi tulla ilmoittautumatta. Omat eväät.
Iltaperhekahvila ma klo 17.30.
Vaunujengi ti klo 13.
Perhekahvila to klo 10. Puuro klo 11
(1 euro).
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30
(3 euroa/perhe, maksu paikan päällä).
PopUp-perhemuskari to klo 14.15
(4 euroa, maksu paikan päällä).
Taaperot tapaa pe 8.3. klo 10.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.3. klo 10 kirkko, Karasti,
Mertanen.
Kinkerit su 3.3. klo 13. Kinkerit Ahvenus–Puolakka–Särkijoki (Suvi Kauraaho), Ahvenuskyläntie 500.
Messu su 10.3. klo 10 kirkko, Koivisto,
Lampinen, Virsimiehet ja naislaulajia.
Kirkkokahvit.
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 14.3. klo 18 seurakuntatalo.

Nuorille
Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
seurakuntatalo.
Iltakahvila pe 8.3. klo 18 seurakuntatalo.
Lapsille ja lapsiperheille
Mäenlaskua
ja kisailua
Lyhtymäki-illassa Korpilahden seurakuntatalolla lasketaan mäkeä musiikin soidessa
tiistaina 5.3. klo 18 alkaen.
Mäenlaskun lisäksi yhteistä
kisailua ja Yhteisvastuuinfoa.
Kanttiinissa tarjolla makkaraa,
mehua ja leivonnaisia.
Taaperoryhmä ma klo 9 seurakuntatalo.
Perhekerho to 9.30 seurakuntatalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke klo
9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kortepohjassa
vietetään laskiaista
Laskiaissunnuntai alkaa Kortepohjan seurakuntakeskuksessa messulla klo 16. Sen
toimittavat Johanna Salminen, Kati Koskinen ja Ulla
Hautamäki. Messun jälkeen
syödään hernekeittoa ja laskiaispullia. Tuotto Yhteisvastuulle ja lähetykselle.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 8.3. klo 13 seurakuntakeskus.
Oma Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan
Paastonajan messu su 10.3. klo 16 seurakuntakeskus, Ridanpää, Koskinen.
Musiikkitilaisuudet
Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislauluhetki to 7.3. klo 11 seurakuntakeskus. Hengellisiä lauluja ja virsiä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ei kokoonnu ti 5.3. klo
10. Sen sijaan osallistumme Draamaryhmä Toivon esitykseen kirkkosalissa klo 13.
Hernekeittoa laskiaissunnuntaina
su 3.3. klo 17–18.30 seurakuntakeskus. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle ja lähetykselle. Jos keittoa jää, voit ostaa sitä kotiin 2 e/0,5l.
Huom! Oma astia mukaan.

Musiikkitilaisuudet
Konevitsa-kvartetin konsertti ti
12.3. klo 18 kirkko. Taivaallista musiikkia ja kansanlauluja. Ohjelma 12
euroa.

Aikuisille
Kirkkomuistoja runoin ja sävelin ti
5.3. klo 13 seurakuntakeskus. Draamaryhmä Toivo esittää: ”Kellot kaikuu,
kellot temppelin...”.
Tiistaitapaaminen ti 12.3. klo 13–
14.30 seurakuntakeskus. Muisti ja muistin huolto, Ulla Halonen Keski-Suomen
Muistiyhdistys ry:stä. Kahvit 1 e.

Lähetys- ja avustustyö
Ompeluseurat ke 6.3. klo 16 seurakuntatalo.

Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9–11 seurakuntakeskus.

Aikuisille
Naisten Raakel-ilta su 3.3. klo 16 seurakuntatalo. Tarjoilua.
Diakoniatalkoot ma 4.3. klo 13 seurakuntatalo. Leivotaan yhdessä tuleviin
diakonian tilaisuuksiin.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Kirkkokuoron harjoitukset to 7.3.
klo 17 seurakuntatalo. Alussa vuosikokous. Tied. 050 5579 004.

Muu
Torstaikahvila to 12–13.30 seurakuntakeskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Lattarimessu su 3.3. klo 11 kirkko,
Mannström, Mäkinen, Lampinen, Parasta on laulaa -kuoro, Anne-Marika

Turpeinen ja tanssiryhmä, Eero Vuorinen, piano, Rolf Ahlroos, kitara, Esko
Turpeinen, basso, Del Monte rummut
Jarmo Hovin johdolla.
Tuhkakeskiviikon messu ke 6.3. klo
19 kirkko, Mäkinen, Bucht, Lampinen, Luomala. Mariakuoro sekä Metka-kanteleyhtye Ulla Honkosen johdolla.
Aamurukous to 7.3. klo 9.30–9.45
kirkko.
Messu su 10.3. klo 11 kirkko, Korhonen, Bucht, Heikkilä, Väisänen, Puhkupillit.
Musiikkitilaisuudet
Parasta on laulaa -kuoron harjoitukset to 28.2. klo 19 ja ma 11.3. klo
18 kirkko.
Elvistä ja rukousta la 9.3. klo 16 kirkko. Seppo Juntunen ja yhtye esittää
Elviksen hengellisiä lauluja. Mukana
myös Parasta on laulaa -kuoro. Rukouspalvelu. Teetarjoilu.
Urkukonsertti su 10.3. klo 18 kirkko,
János Gyülvészi. Ohjelma 10/5 e.uroa.
Konevitsa-kvartetin konsertti ke
13.3. klo 18.30 kirkko. Ohjelma 12 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 6.3. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
klo 13 kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 5.3. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 13.3.
klo 13 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
14.3. klo 18 kirkko. Armolahjat, Jukka
Jämsen, M Korhonen, lauluryhmä Ester. Ehtoollinen, rukouspalvelu.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ma–ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 5.3. klo 18 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9
kirkko.
Taaperotupa pe 8.3. klo 9.30 kirkko.
Pyhäkoulu su 10.3. klo 11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 12.3. klo 17.45 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 14.3. klo 9.15 ja
10 kirkko.
PerheCafé to 14.3. klo 17.30 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.3. klo 12 Lahjaharjun kappeli, Niiles-Hautanen, Tiusanen.
Messu su 10.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Pohjola, Asikainen.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli. Eeva Korpela
Lahjaharjun olohuone ti 5.3. klo
9–11 kappeli. Hartaus ja aamupala.
Tied. 050 549 7001.
Lapsille ja lapsiperheille
Touhutupa ma klo 9.30 Katajatie 1 as
5. Omat eväät.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Päiväkerho ti klo 12.30 ja to klo 9 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Ekavauva to klo 13 Katajatie 1 as 5.
Perhepyhäkoulu su 10.3. klo 16 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.3. klo 10 kirkko, von Gross,
Hautalahti, Asikainen. Pyhäkoulu.

Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 10.3. klo 10, Laine, Palola,
Ruhanen, Junttila. Pyhäkoulu. Rippikoulusunnuntai 812.
Viikkomessu ke 13.3. klo 17.30 kirkkosali, Hautalahti, Palola, mukana
nuoria.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.30 Lahjaharjun kappeli. Tied. 050
358 1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki kirkon alakerrassa ke klo 9–11. Vapaaehtoinen maksu 1 e/hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöryhmä Lyydiat kutoo mattoja
ja poppanoita kirkon alakerrassa. Tervetuloa mukaan konkarit ja vasta-alkajat. Käsityömyynnin tuloja kohdennetaan lähetys- ja diakoniatyön tarpeisiin. Tied. 040 709 0142.
Lähetyspysäkki ti 12.3. klo 10 kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
kirkko. Ohjelmahetki klo 13: 7.3. mehiläistarhuri Antti Heinonen; 14.3.
Kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvointiin, Tytti Vänskä Jyväskylän kaupunginteatterista.
Nuorille
Isoskoulutukset. kirkolla ke klo 17.30.
6.3 Perusisot, 20.3 Jatkoisot, 27.3 Kaikki Isot. Viikkomessu 13.3.
Nuortenilta ke klo 19 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kouluikäiset. Leikki- ja pelikerhossa
sekä palloilukerhossa vielä tilaa. www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Tied. 040 773 9851/050 408
8813.
Pääsiäisleiri 1–6-luokkalaisille 12.–
14.4. Koivuniemessä. Hinta 28e, mukaan mahtuu 30 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/
leirit-ja-retket 4.3. alkaen.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperopysäkki ma klo 9 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12 kirkko.
Muskarit keskiviikkoisin kirkolla.
Tied. 050 340 9898. Ei muskareita viikolla 9.
Perhepysäkki ke 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 3.3. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Raamattuluento to 7.3. klo 18 seurakuntakoti. Miten elää kristittynä?
(Kol. 3) TT Mauri Tervonen. Iltatee
Messu su 10.3. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tahkola.
Miestenpiiri su 10.3. klo 18 seurakuntakoti.
Lähetyksen rukouspiiri su 10.3. klo
18 Valtterintie 1 B 13.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
seurakuntakoti. Tied. 040 684 2050.
Aikuisille
Avoin raamattupiiri ti 5.3. klo 18 seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.

Pyhäkoulu to 7.3. klo 18.30 seurakuntakoti.
Neulassäpinät su 10.3. klo 14 Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas. Kaikenikäisten ulkoilmatapahtuma, varaa
mukaan riittävästi kolikoita.
Muu
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 elina.fuchs@evl.fi, 050
549 7015.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.3. klo 10 kirkko, M. Partanen, saarna Erja Kalpio (Evankelinen
lähetysyhdistys), L. Partanen, Palokan
kirkkokuoro. Kirkkokahvit ja Erja Kalpion raamattutunti, aiheena Estertällaista aikaa varten.
Jylhänperän päiväpiiri pe 8.3. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo. Hiidenjärventie 37. Kahvitarjoilu.
Messu su 10.3. klo 10 kirkko, Vallipuro, saarnaa Timo Vuojus, Paukkunen,
Candela. Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko.
Candela-kuoro to klo 17–19 kirkko.
Musiikkikerho 5.–6. lk to klo 15 7.3.
alkaen. Välipala. Sukellamme yhdessä musiikin maailmaan; ääniin ja hiljaisuuteen, erilaisiin soittimiin, tuotetaan ääntä eri keinoin. Tied. 040 560
9913.
Aikuisille
Aamukahvi ma–ke klo 9–11 kirkko.
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Lahjoitusruuan jakelu to 28.2. ja 14.3.
klo 10.30 kirkko.
Hernekeittolounas Yhteisvastuun
hyväksi ti 5.3. klo 11.
Lähetyksen ja diakonian työtupa ti
klo 12 kirkko. Käsitöitä, leivontaa.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Äitien olohuone ke klo 18 pappila.
Naisten ilta pe 8.3. klo 18 pappila.
Kansainvälinen Naistenilta pe 8.3.
klo 18 Tikkakosken helluntaiseurakunnassa, Koivulammenkatu 1. Mukana afrikkalainen lauluryhmä, Liisa
Puhalainen, Marika Visakorpi, Inkeri
Tuunanen ja Ansa Niskasaari.
Alvar Aallon
jäljillä
Tikkakosken alueseurakunta järjestää retken Alvar
Aallon jäljille Säynätsaloon
ja Muuramen uudistettuun
kirkkoon ma 11.3. klo 11.30–
15.30. Retken hinta on 10
euroa. Ilmoittautuminen
Marja-Liisa Jaakonaho p. 040
560 9916 tai marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.
Mieli Maasta -ryhmä ti 12.3. klo 18
pappila.
Lukupiiri ke 13.3. klo 13 pappilassa.
Yhteinen syntymäpäiväjuhla 65- ja
70-vuotiaille ke 13.3. klo 13 kirkko.
Miesten saunailta ke 13.3. klo 17.30
Sarpatti. Pyyhe ja piplia mukaan.

15

14

Tapahtumat 28.2.–14.3.
yhmä

Lapsille ja lapsiperheille
Kirkkohetki ulkona ti 5.3. klo 10.
Ruokailu, kahvit ja vaihtori sisällä.
Pyhäkoulu ke 6.3. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
Perhekerho ti 12.3. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 12.3. klo 9.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 3.3. klo 10 kirkko, Karjalainen, Valjus. Kirkkokahveilla laskiaispullia yhteisvastuun hyväksi.
Leipäsunnuntai su 3.3. klo 16 kirkko. Jumalan rakkauden uhritie, Mauri Tervonen. Raamattua, ehtoollinen,
rukousta, musiikkia. Lapsille omat ohjelmat.
Raamattuluento Tulevaisuus avautuu! ti 5.3. klo 18.30 kirkko. Onnellisesti te pääsette perille, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo 18.
Tuhkakeskiviikon messu ke 6.3. klo
19. Karjalainen, Salmela.
Messu su 10.3. klo 10 kirkko, Jurva,
Valjus. Tölskän seurakuntalaiset, sahansoittaja Kalevi Issakainen.
Sanan ja rukouksen ilta ti 12.3. klo
18.30 kirkko. Lahjat käyttöön! Kari ja
Mari Valkonen, Hannu Ala.
Raamattuopetusilta ”Täällä minä –
kuuleeko Jumala?” ke 13.3. klo 18 kirkko. Mihin Jeesusta tarvitaan? Anneli Montonen. Mukana Mirja Jokela ja
Ursula Hyvärinen.
Tölskän seurakuntailta ke 13.3. klo

18.30 Heimo ja Kerttu Savelalla, Mutkatie 14.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke klo 11.45 kirkko.
Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 12.3. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Päivämiestenpiiri to 28.2. klo 12 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 6.3. klo 13 Jyskän
seurakuntakoti.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Miesten piiri to 7.3. klo 18.30 kirkko.
Vanhemman väen päivä ke 13.3.
klo 11 kirkko. Ruokailu ja kahvi (7 €).
Vierailijana on talvisodan veteraani
Martti Mäkinen.
Päivämiestenpiiri to 14.3. klo 12 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta eli Hengari ke klo 18–
20.30 kirkko.
Nuorten perjantaijamit pe 8.3. klo
16 kirkko.
Perjantaikahvila pe 8.3. klo 17–22
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 14, Mutkatie 14.
Perhetupa ti klo 9 kirkko.
Perhepysäkki ti klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Ekavauva Pallerot ti klo 13 kirkko.
Perheiden iltaolkkari ti klo 17.30.
Perhekerho ke klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.

anotot
Diakonian vasta

			

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.

KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokasetelipäivystys ma klo
11–12 Keltinmäen kirkolla ja to klo
10–11 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.
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.
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@

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.
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Yhteiset
Aikuistyö
Naisten saunailta ti 5.3. 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 4.3. 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.
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.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 3.3. klo 17. Mika
Kilkki.

BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 10.3. klo 11 Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit,
kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan
myös oma lautanen, muki, aterimet
sekä sisäkengät.
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. Ei
päivystystä 4.3. ja 6.3.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 13.3. klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.

Laulamme yhdessä, mukana Kirsi Lepoaho.
Omaishoitajien Oma hetki ke 20.3.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa.
Aiheena kodin turvallisuus, mukana
Sami Mustonen SPR:stä.
Sana ja rukous
Tulevaisuus avautuu! Luento Jesajan
kirjasta ti 5.3. klo 18.30 Vaajakosken
kirkolla. Onnellisesti te pääsette perille,
Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky.
Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Sanan ja rukouksen ilta ti 12.3. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla. Lahjat
käyttöön, mukana mm. Kari ja Mari
Valkonen ja Hannu Ala.
Rukousretriitti Vesalan leirikeskuksessa 8.–10.3. Aiheina mm. Hengen
lahjat ja kokemuksia rukoustaistelusta. Ilmoittautumiset 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
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 10.3.
klo 14 Kuurojen Yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.
Viittomakielinen raamattupiiri to
14.3. klo 16.15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.

Herättäjä-Yhdistys
Herättäjän kirkkopyhä su 10.3. klo
10 Tikkakosken kirkko.
Seurat ke 13.3. klo 18 Jyväskylän kristillinen opisto.

Perheen yhteinen musiikki-ilta la
9.3. klo 17, ry; klo 19 Seurat, ry.
Seurat su 10.3. klo 16, ry; n. 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 13.3. klo 19, ry.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toiminnanjohtaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY, www.facebook.com/jklnnky
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.
Puuroa ja puhetta ti 5.3. klo 9–11
(aamupala 5 e). Rakkaimmat käsityöaarteet.
Kirjapiiri II ti 5.3. klo 13. Linda Olsson:
Kun mustarastas laulaa.
Puuroa ja puhetta ti 12.3. klo 9–11
(aamupala 5 e). Harjun Partiotytöt ry
100 vuotta – Tytöt partiossa ja yhteiskuntaa rakentamassa, Pipsa Wilhelms.
Latinanpiiri ti 12.3. klo 13.
Leidien leffatreffit kokoontuu noin
kerran kuussa. Mennään yhdessä elokuvien päivänäytöksiin ja keskustellaan nähdystä elokuvan jälkeen kahvilassa. Kutsut leffatreffeille lähetämme tekstiviestillä. Jos haluat mukaan
kutsulistalle, ota yhteys toiminnanjohtajaan.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Avoin raamattupiiri pe 1.3. ja pe
15.3. klo 11.
Viisikielisen toivelauluilta ma 4.3. klo
18 Tuula Hakkarainen.
Naisia kaivolla -ilta ma 11.3. klo
18.30. Riitänkö, olenko sopiva tällaisena kuin olen? Merja Luukkonen. Nukketeatteri Sananjalka: Eka vai vika.
Kahvit klo 18. Osallistumismaksu 10 e.
Hehku-ilta tiistaisin klo 19.
Torstaiteatterin Mooses ja äiti -näytelmä 28.3. alkaen. Liput p. 040 557
5535 / www.torstaiteatteri.fi.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Seurat la 2.3. klo 19, ry.
Seurat su 3.3. klo 16, ry; n. 17.30 Seurat, ry.
Tiistaikylä ti 5.3. klo 13, ry.
Seurat ke 6.3. klo 19, ry.

Vertaisryhmä hengellistä väkivaltaa kokeneille alkaa maaliskuussa.
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 Jyväskylän seurakunnan
tiloissa keskustassa 20.3.–24.4. ja 22.5. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa
omia kokemuksia luottamuksellisesti ja tulla kuulluksi kunnioittavassa
ilmapiirissä. Ryhmä on tarkoitettu kaikille kristillisissä yhteisöissä hengellistä väkivaltaa kokeneille tai uskon varjolla haavoitetuille.
Ryhmänohjaajina toimivat Jyväskylän seurakunnan pastorit Tuulia
Kokkonen ja Ulla Palola.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
050 5948 167, tuulia.kokkonen@evl.fi,
040 527 8111, ulla.palola@evl.fi
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Naistenilla

Naistenilta Tikkakosken pappilassa kerran kuukaudessa.
Kevään ohjelma:

• Pe 8.3. klo 18 Kansainvälinen Naistenilta Tikkakosken helluntai-

•
•

seurakunnassa, Koivulammenkatu 1. Mukana afrikkalainen lauluryhmä, Liisa Puhalainen, Marika Visakorpi, Inkeri Tuunanen ja Ansa
Niskasaari.
Pe 12.4. vieraana diakoni Mira-Maarit Väisänen.
Pe10.5. kevätkauden päättäjäiset Sarpatin leirikeskuksessa.

Rukousretriitti naisille 5.–6.4. Sarpatissa. Hellitä hetkeksi, tule hiljentymään yhdessä. Ilmoittautuminen Inkeri Tuunanen 040 544 6592.

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.
Rukouspiiri Suomen, Israelin ja muiden asioiden puolesta ma 4.3. klo 18.
Naistenpiiri ke 6.3. klo 18.
Avoimet ovet evankeliointipäivä la
9.3. klo 14–17 Lähetyskodilla. Yhdessäoloa, keskustelua, yhteistä rukousta
ja evankeliointia.
Sanan Keidas su 10.3. klo 16. Tunnekartta, Petri Pellinen.
Rukouspiiri Suomen, Israelin ja muiden asioiden puolesta ma 11.3. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 12.3. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Leipäsunnuntai su 3.3. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Jumalan rakkauden uhritie, Mauri Tervo-

nen. Ehtoollinen, kahvitarjoilu, lapsille
omaa ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 7.3. 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 3.3. ja 10.3. klo 12, Sakari
Ylönen. Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma 4.3. klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 5.3. klo 18.
Nuorten ilta ke 6.3. klo 16.30–18.30.
Opiskelijailta ke 6.3. klo 18.30. Valoa ja
varjoa -täydellinen elämä? Sirpa Läspä.
Toimintalauantai 6–14 -vuotiaille la
9.3. klo 10–16. Raamattuopetus, rukousta, laulua, leikkiä, ulkoilua, kavereita ja kivaa yhdessä oloa. Mukaan
ulkoiluun sopivat vaatteet, Raamattu
ja omat eväät. Ilm. Eliakselle 7.3. mennessä p. 050 466 4220.
Aamurukouspiiri ma 11.3. klo 8–9.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
11.3. klo 18.30–20.30. Monipuolista
ohjelmistoa, tervetuloa uudetkin mukaan! Ilpo Vuorenoja, p. 040 526 0909.
Avoin Raamattupiiri ti 12.3. klo 18.
Viikkomessu ke 13.2. klo 18.30, Sakari Ylönen.
Miesten saunailta to 14.3. Kokoontuminen klo 17.45. Sauna klo 18–19,
jonka jälkeen pohdintaa porukalla.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 6.3. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Oikea
paasto, Esa Jurva, musiikki Triangeli.
Iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen.
Tarvitaanko Jumalaa -ilta ke 13.3. klo
18 Vaajakosken kirkolla. Mihin Jeesusta tarvitaan? Anneli Montonen, mukana myös Ursula Hyvärinen ja Mirja
Jokela. Raamatun opetusta, yhteislauluja ja rukousta.

Oletko kokenut ihmetystä ja jopa hämmennystä Raamattusi äärellä?
Onko sinusta tuntunut, ettei kristinuskoon liittyviä aitoja kysymyksiäsi
oteta vakavasti ja ettei niitä saisikaan kysyä? Lukupiirissä vääriä kysymyksiä ei ole. Lukupiirissä luetaan yhdessä Petri Merenlahden kirjaa
Ihmisen näköinen Jumala ja jatketaan keskustelua kirjan pohjalta.
Teologinen lukupiiri kokoontuu torstaisin klo 18 Vanhassa pappilassa
(Vapaudenkatu 26) 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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Tilaisuus 11.3. klo 14, Sepänkeskus,
Kyllikinkatu 1. Puhujana Iisak Liukko,
Lähteellä-kuoro, arpajaiset. Kahvit klo
13.30 alkaen.

Oletko kokenut hengellistä väkivaltaa? Pelottelua, painostamista,
syyllistämistä, ajattelun ja käytöksen kontrollointia, uskon vähättelyä
tai sosiaalista eristämistä?
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Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
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Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
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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.
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Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
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Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
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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 vs. Kärkkäinen Päivi 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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Pertti Jokela: ”Lämmitykseen ei
käytetä muita kuin luonnontuotteita eli uusiutuvaa halkoa.”

Kirsi Jääskeläinen: ”Puhelimia ei
vaihdeta, ennen kuin ne ovat rikki
tai käyttökelvottomia.”

Ritva Finnbäck: ”Television
katselusta voisi paastota. Sitä jää
helposti kiinni joihinkin sarjoihin.”

Mikko Kreivi: ”Voisin luopua
hetkeksi puhelimesta ja ajatella
lihansyönnin vähentämistä.”

Liiallisesta ajattelustakin
voi paastota
Viime vuosina paastoamisen käsite on laajentunut koskemaan ruoan lisäksi myös arkielämän valintoja ja
niiden merkitystä ympäristölle.
HEIKKI IMPIÖ teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Läntisissä kirkoissa laskiaistiistain
jälkeisestä tuhkakeskiviikosta alkaa
40 päivää kestävä paastonaika, joka päättyy pääsiäislauantaihin.
Kieltäytyminen ruoasta kokonaan
tai tietyistä ruokalajeista on paaston vanhimpia muotoja.
Arki-iltapäivänä jyväskyläläisessä ostoskeskuksessa tehdyssä pikakyselyssä helsinkiläinen Ritva
Finnbäck oli haastateltavista ainoa, jolla on omakohtaista kokemusta ruoasta paastoamisesta.
– Olen paastonnut, mutta en

mitään pitkiä aikoja. Neljänkin päivän paaston aikana huomaa, että
tulee vähemmällä toimeen, Finnbäck kertoi.
– Kristittynä olen tosin havainnut, että ei se paasto minusta paljoa pyhempää tee.

Viime vuosina paastoamisen käsite on laajentunut. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ekopaastokampanja innostaa suomalaisia
liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.
Mikko Kreivi voisi luopua hetkeksi puhelimesta ja ajatella lihan-

syönnin vähentämistä.
– Ostan myös vähemmän valmiiksi pakattuja muovituotteita ja
yritän kierrättää muovia parhaani
mukaan.

huomaa, että tulee
vähemmällä toimeen.

teen suositaan lähituotantoa.
Energiaa säästyy pitämällä huonelämpötilat matalina ja käyttämällä
omia puita lämmityksessä. Jääskeläisellä on myös hyviä kokemuksia
toisenlaisesta paastosta, jonka oppii harjoittelemalla.
– Sosiaalisesta mediasta, liiasta
ajattelusta ja asioiden analysoinnistakin voi paastota. Välillä voi
vain rauhoittua olemaan tässä hetkessä.

Kirsi Jääskeläisen taloudessa tavaroita käytetään niin pitkään kuin
ne kestävät. Ostopäätöksissä painavat eniten laatu, ja ruoan suh-

Pertti Jokelan auto kulkee edelleen fossiilisella polttoaineella,
mutta koti lämpenee kotimaisella
halolla. Matkustelusta Jokela ei ole

Neljänkin päivän
”paaston
aikana

aikonut vielä luopua, vaikka se olisi järkevää jo puhtaan säästönkin
kannalta.
Suuri elämänmuutos tapahtui
50–60 vuotta sitten, kun hän luopui tupakasta.
– Alkoholi voisi olla seuraavana
listalla. Olen jo 95-prosenttisesti
päässyt siitä eroon.
Nautintoaineiden lisäksi Jokelainen aikoo luopua hankinnoista,
joita ei välttämättä tarvitse.
– Usein kaupassa tulee mieleen,
että ostaisinko tuon. Sitten pohdin, että tarvitsenko minä sitä, ja
jos tarvitsen, niin onko se siltikään
välttämätön.

Elämästä

Pienen lapsen äiti nukkuu hyvin
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Kreetta Eskola, 24, lähtöisin
Kärsämäeltä 12 lapsisesta perheestä. Seitsemäntoistavuotiaana irtauduin vanhoillislestadiolaisuudesta ja valitsin oman tieni. Arvomaailmamme eivät kohdanneet, ja
halusin elämältäni toisenlaisia asioita.
Muutos ei kuitenkaan katkaissut
välejä perheeseeni, vaan yhteydet
ovat säilyneet hyvinä pesäeron jälkeenkin. Nyt minulla on oma perhe ja elämäni keskiössä on puolivuotias Lenni-poika. Olen aina ollut lapsirakas. Johtunee siitä, että

olen kasvanut isossa sisaruskatraassa. Pojallani on peräti 39 serkkua.

Kotoa lähdön jälkeen ehdin asua
monella paikkakunnalla. Jyväskylässä olemme asuneet vajaat kaksi
vuotta. Ensimmäistä kertaa meillä
on se tunne, että tämä ei ole vain
väliaikaista, vaan paikka tuntuu oikeasti kodilta. Olen sosiaalinen ja
puhelias, mutta tykkään olla paljon ihan yksin tai vain oman perheeni kanssa. Luonto on minulle
tärkeä. Ulkoilemme paljon ja
teemme vaunulenkkejä. Mieheni
kanssa käymme myös vuorotellen

salilla kuntoilemassa.
Moni pikkulapsen vanhempi valittaa väsymystä ja yöunien vähyyttä. Taidamme poiketa valtavirrasta, koska menemme aikaisin nukkumaan ja heräämme yleensä ennen Lenniä. Poika nukkuu jo omassa huoneessaan, usein heräämättä
kertaakaan yön aikana. Sitten jaksaakin hyvin seuraavana päivänä
touhuta. Minusta on mukavaa olla
äiti. Lapsen kehitystä ja uusien asioiden oppimista on hienoa seurata. Lenni on ollut aina helppo lapsi,
varsin iloinen ja nauravainen.
Olen ammatiltani kokki ja äitiyslomalle jäädessäni tarjoilijaopin-

not olivat aivan loppusuoralla. Tarkoituksena olisi saattaa opinnot
loppuun ensi syksynä. Yrittäjänä
toimiva mieheni olisi sen aikaa kotona hoitamassa lasta.

Minusta kokin ja tarjoilijan ammattitutkinnot ovat hyvä yhdistelmä. Koen olevani omalla alallani.
Tykkään myös asiakaspalvelusta,
mutta enemmän elementissäni
olen silti keittiön puolella. Haaveissa on, että minulla olisi jonain päivänä vielä oma ravintola, ensin täytyy kuitenkin hankkia runsaasti
työkokemusta. Mieluiten jossakin
tasokkaassa ravintolassa.

Kreetta Eskolan normaaliin
viikko-ohjelmaan kuuluvat vierailut
Sepän Kipinässä yhdessä puolivuotiaan Lenni-pojan kanssa.
Osallistumista helpottaa se, että
pop-up-tyyppiseen Vaunujengikerhoon ja muskariin ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen.

