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Kuorossa kohdataan

a
Toimitukselt

Jyväskylän seurakunnan erityisnuorisotyön palveluoperaatio
Saappaan katupäivystykset jatkuvat perjantaisin klo 19–01.30.
Saapasauto ja kävelypartiot
kiertävät sekä Jyväskylän keskustassa että kaupungin taajamissa. Saapas toimii keskustelukumppanina, avun antajana ja
opastajana siellä, missä nuoret
viettävät aikaansa. Päivystysiltaisin Saappaaseen saa yhteyden numerosta 040 027 1734.

Laulaminen
tekee hyvää.

Pintaa syvemmälle
Minna Canthin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 175 vuotta. Canth oli merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka puolusti naisten tasa-arvoa ja ajoi voimallisesti muun muassa tyttöjen koulutusmahdollisuuksien
parantamista. Canthin elämäntyöllä on ollut suuri vaikutus tasa-arvon ja koulutuksen kehittymiseen Suomessa.
19. maaliskuuta onkin vakiintunut paitsi Minna Canthin
myös tasa-arvon liputuspäiväksi.

Perheneuvonnan
kysyntä kasvoi
entisestään

Suomessa on tehty paljon hyvää tasa-arvon edistämiseksi, mutta tehtävää riittää edelleen. Sukupuoli on yhä
määrittävä tekijä muun muassa koulutukseen hakeutumisessa, palkkauksessa ja johtotehtäviin pääsemisessä.
Kirkossa tasa-arvosta on keskusteltu kiivaasti pitkään. Ensimmäiset naiset vihittiin papeiksi yli kolmekymmentä
vuotta sitten, mutta vielä tänäänkin monet naispapit kokevat syrjintää, väheksyntää ja loukkaavaa käytöstä. Espoon piispa Kaisamari Hintikka puhuu näennäisestä tasa-arvosta, joka ohjaa ajattelemaan, että kirkossa on kaikki hyvin, kun naisilla on mahdollisuus toimia pappeina ja
piispoina. Kysymys on Hintikan mukaan kuitenkin paljon
syvemmästä. Tasa-arvo ei ole vain erilaisilla mittareilla
mitattava asia, vaan syntyy jokaisen omista kokemuksista ja tuntemuksista.
Sukupuoli on vahvasti läsnä myös suomen kielessä, jota
on perinteisesti pidetty tasa-arvoisena kielenä. Tämäkin
on harhaa, sanoo tässä lehdessä haastateltu kielentutkija
Mila Engelberg. Suomen kieli on hyvinkin sukupuolittunut ja vahvasti maskuliininen kieli, mikä näkyy monissa
nimikkeissä, sanonnoissa ja tavassamme puhua asioista.
Huolestuttavaa on se, että tietyt sukupuolineutraalit sanat värittyvät jo varhain. Esimerkiksi ihminen hahmotetaan yhä useammin tarkoittamaan miestä kuin naista
varsinkin tyttöjen keskuudessa. Kieleen liittyvä sukupuolittuneisuus on tärkeä nostaa esiin, sillä kieli on myös vallankäyttöä.
Minna Canth oli uraauurtava nainen, joka on jättänyt jälkensä monella tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan. Tarvitsemme kuitenkin yhä Canthin kaltaisia esikuvia, jotka
nostavat esiin epäkohtia asioiden muuttamiseksi tasa-arvoisemmiksi. Niitä, jotka omalla esimerkillään osoittavat,
että kaikki on mahdollista. Sukupuolesta riippumatta.

jyvaskylanseurakunta.fi

Filosofian tohtori Mila Engelbergin kirja Miehiä ja naisihmisiä – Suomen kielen seksismi ja sen purkaminen julkaistiin helmikuussa.
Suomi ei ole sukupuolineutraali kieli, kielentutkija sanoo.

Miisa Kaipaisen tapahtumatärpit
Nuorten avoimet ovet
torstaisin klo 15–17 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä. Paikalle voi tulla joko yksin
tai kavereiden kanssa. Tekemistä,
seuraa ja oleilua vaikkapa pelien
parissa.
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Laulaja-lauluntekijä ja
uuden sukupolven kanteleensoittaja Ida Elina
esiintyy su 17.3. klo 16 Kipinässä.
Ida Elina esittää monitaitoista kanteleensoittoa, jota on mielenkiintoista kuunnella.
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Nalle-perhemessu sunnuntaina 17.3. klo 15
Kaupunginkirkossa ja
Nalle-pihatapahtuma Vanhassa
pappilassa. Nalle mukana on lämmin tunnelma, jota lisää makkarat,
mehut ja nallen liikuntarata.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivulta 12–15. Lue lisää Miisa Kaipaisesta sivulta 5.

Down

Miksi juuri tutkimasi aihepiiri
on alkanut kiinnostaa sinua?
Kielet ja tasa-arvo ovat kiinnostaneet minua teini-iästä lähtien. Me
kuvailemme kielellä ja kieli kuvailee meitä. Jo nuorena aloin ajatella,
miten kieli liittyy myös yhteiskuntaan.

S
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Kuva: Sami Saarenpää

Tutkija Mila Engelberg on havainnut suomen kielessä näkyviä ja piileviä sukupuolen
ilmauksia sekä epätasa-arvoisia rakenteita. Hänen mielestään myös kielellistä tasa-arvoa
tulee kehittää tietoisesti.
MINNA PALOVAARA teksti
MARI WAEGELEIN kuva

Sirpa Koivisto
Vs. päätoimittaja

Kannessa: Piia Anttila ja Juuso Porras opiskelevat teatterilinjalla Jyväskylän kristillisessä opistossa. Kevään päätyö on
musikaali Ronja Ryövärintytär, jossa he esittävät ryöväreitä.
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Olet sanonut, että suomen kieli
ei ole sukupuolineutraali kieli.
Miksi?
Myös suomen kielessä sekä erotellaan että eriarvoistetaan sukupuolia. Esimerkiksi saksan kielestä tutun kieliopillisen suvun puuttuminen ei suinkaan ole tae sukupuolineutraaliudesta tai sukupuolten
kielellisestä yhdenvertaisuudesta.
Kuinka suomen kieli on
sukupuolittunut?
Monin tavoin. Miehen nimityksiä
ja muuta maskuliinista kielenainesta käytetään myös yleistävästi kaikista ihmisistä, esimerkiksi lakimies
ja kotimies, naisen nimityksiä vain
harvoin. Mies on yleisihminen, nainen on naisihminen.

Pitäisikö kielenkäytössä pyrkiä
sukupuolineutraaliuteen?
Asiayhteydessä tulee miettiä, onko
tilanteessa tarpeen tuoda esiin ihmisten sukupuoli vai ei. Tasa-arvo
ei toteudu siten, että sukupuoleen
jätetään kautta linjan viittaamatta.
Millaisia vaikutuksia kielen
sukupuolittuneisuudella
mielestäsi on?
Tutkimusten mukaan esimerkiksi
maskuliinisten tehtävänimikkeiden
yleistävä käyttö voi vaikuttaa kielteisesti asenteisiin. Kun miesvaltaisiin ammatteihin on viitattu maskuliininimikkeillä eikä tasavertaisilla vastineilla, lapset ovat olettaneet
naisten menestyvän heikommin
kyseisissä töissä, ja tytöt ovat olleet
vähemmän kiinnostuneita niistä.
Mitä suomen kielen tasaarvoistamiseksi pitäisi tehdä?
Tehtävää riittää. Kieleen liittyvä tasa-arvo on otettava vankemmin
huomioon esimerkiksi työpaikoilla, säädöskielessä ja oppimateriaaleissa. Suomen kielen lautakunta
suosittelee muun muassa tehtävänimikkeistössä sukupuolineutraaliutta.

Mitä mieltä olet Aamulehden
päätöksestä kiertää sukupuolisidonnaiset nimikkeet?
Aamulehdessä on kuunneltu ajankohtaista keskustelua ja tutkimustakin. Ei ole mitään syytä, miksi
muut tiedotusvälineet eivät laajemmin seuraisi lehden esimerkkiä.
Saako kieltä mielestäsi
sorkkia?
Sukupuolten yhdenvertaisuutta
tulee edistää niin kielenkäytössä
kuin esimerkiksi talouselämässä.
Muun muassa Unesco ja Euroopan
neuvosto suosittelevat kielenkäytön tasa-arvoistamista.
Miten yleensä määrittelet
sukupuolen?
Sukupuoli on moniulotteinen. Ihmisen sukupuoleen liittyy sukupuoli-identiteetti, biologia ja sukupuolen ilmaiseminen esimerkiksi
pukeutumisessa. Sukupuoli on
myös yhteiskunnallinen ja valtaa
jakava kategoria.
Onko uskonnollinen kieli
sukupuolittunutta?
Kansainvälisesti tästä on keskusteltu pitkään. Esimerkiksi Jumalaan ei

ole mikään pakko viitata vain miehisin termein. Uskonnollisenkin
kielenkäytön pitäisi kutsua ihmisiä
sisälle, eikä asettaa joitakin ryhmiä
yläpuolelle ja toisia marginaaliin tai
ulkopuolelle.
Miten kielen sukupuolittuneisuus näkyy kirkossa muuten?
Sukupuolittuneiden nimikkeiden
yhteydessä on kritisoitu myös
kirkkoherra-nimikettä ja esitetty
neutraalivastineeksi muun muassa
seurakunnan johtaja -nimitystä.
Yritätkö omassa puheessasi ja
teksteissäsi käyttää sukupuolineutraalia kieltä?
Pyrin ilmaisemaan sukupuolineutraalisti tai tekemään sukupuolen
näkyväksi, kun se on relevantti. En
halua miehitellä naisia enkä neiditellä miehiä. Kielenkäytön mallit
ovat syvällä, ja meillä kaikilla on
opeteltavaa.

Minna Canthin ja tasaarvon päivää vietetään
19.3. Päivä on yleinen
liputuspäivä.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa ympäri Suomea kävi yhteensä 18 486 asiakasta viime vuonna. Perheneuvonnan
asiakasmäärä kasvoi entisestään, sillä asiakkaita oli 321
enemmän kuin edellisvuonna.
Valtaosa asiakkaista oli 30–
49-vuotiaita. Suurimpana syynä
on edellisten vuosien tapaan
vuorovaikutusongelmat.
Toiseksi eniten tullaan erokysymysten kanssa. Myös yksilöneuvotteluissa teemat liittyivät
usein parisuhteeseen, perheeseen tai vanhemmuuteen.

Hengellinen
elämä yhä
omaehtoisempaa
Suomalaisten hengellinen elämä on yhä omaehtoisempaa.
Tämä käy ilmi suomalaisten uskonnollisuutta kartoittaneessa
kyselyssä. Joka kuudennella
suomalaisella on ollut elämässään käännekohta, jolloin he
ovat omistautuneet uudella tavalla uskonnolle.
Monet ilmoittavat kuitenkin,
että heillä on oma tapansa olla
yhteydessä Jumalaan, ilman
kirkkoja ja uskonnollisia toimituksia. Noin neljäsosa ilmoittaa,
etteivät he noudata uskontoa,
mutta ovat silti kiinnostuneita
pyhistä ja yliluonnollisista asioista.

Mediasäätiö
palkitsi
Reetta Huhtasen
Kirkon Mediasäätiön palkinto
Tampereen elokuvajuhlilla 2019
on myönnetty ohjaaja Reetta
Huhtaselle elokuvasta Aatos ja
Amine. Palkinnon saajan valitsi
emerituspäätoimittaja ja -viestintäjohtaja Seppo Simola.
Dokumentti on kertomus
kahden pienen, eri kulttuuri- ja
uskontotaustoista tulevan pojan ystävyydestä pahamaineisessa Molenbeekin kaupunginosassa Brysselissä. Elokuvassa
kerrotaan myös sen tekemisen
aikaan osuneista terroristien iskuista Brysseliin.
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Kirkon töissä

Omana itsenä
oleminen riittää
Yli kahdenkymmenen vuoden työskentely
kehitysvammaisten kanssa on opettanut
diakoni Mari Tyynelälle, että rohkeutta on
olla aidosti juuri sellainen kuin on.
HEIKKI IMPIÖ, teksti
JOONAS HARTIKAINEN, kuva

Mari Tyynelällä oli lukion jälkeen
mielessään kaksi uravaihtoehtoa:
diakonissa tai diakoni. Päiväkirjamerkintä noilta ajoilta kertoo, että
häntä kiinnosti tuolloin erityisesti
vanhustyö. Valmistuttuaan diakoniksi Pieksämäeltä vuonna 1992
hän jäi äitiyslomalle ja oli alkuvuodet kotona.
Tyynelä oli jo seurakuntanuorena toiminut aktiivisesti vapaaehtoisena kehitysvammaisten sisupartiossa. Ensimmäinen varsinainen työpaikka oli lyhytaikainen sijaisuus Kuokkalassa. Kun kehitysvammaistyön diakoni jäi osittaiselle eläkkeelle, avautui mahdollisuus
osa-aikaiseen työhön.
Tyynelä on työskennellyt nyt reilut 20 vuotta kehitysvammaistyön
diakonina, eikä edelleenkään koe
olevansa konkari työalallaan.
– Tässä työssä on paljon tuttuja
juttuja, silti jatkuvasti tulee uutta
opeteltavaa.

Viikko-ohjelmaan kuuluvat
säännölliset vierailut kehitysvammaisten ryhmäkodeissa ja toimintakeskuksissa. Jyväskylän kaupunkialueen lisäksi niitä löytyy muun
muassa Korpilahdelta, Vaajakoskelta ja Palokasta. Tyynelä järjestää
näissä paikoissa hengellisiä tilaisuuksia. Aamuhartauksia tai yhteisiä lauluhetkiä varten hän kantaa
mukanaan melkein aina kitaraa.

Meillä muilla olisi
”paljon
opittavaa
heidän tavastaan
suhtautua itseensä
ja muihin.

Jyväskylässä asuu arviolta puolituhatta kehitysvammaista. Työnsä
kautta Tyynelä tuntee heistä noin
parisataa. Hän vierailee myös yksinasuvien kehitysvammaisten luona.
Juuri tähän aikaan keväällä hän
käy kotikäynneillä tapaamassa tu-

Kehitysvammaistyön diakoni Mari Tyynelä on huomannut työssään, että selkokuvilla ja vähemmillä sanoilla
pääsee parhaiten asian ytimeen.

levia rippikoululaisia. Tyynelän
mielestä kehitysvammaiset ovat
mestareita kohtaamisessa. Hän ennättää harvoin kysyä kuulumisia,
he kun ehtivät tehdä sen ensin.
– Kysymys tulee aidosti ja spontaanisti. He eivät jää pohtimaan liiaksi sitä, sopiiko tätä kysyä toiselta.
Omana itsenä oleminen on varmaan se suurin opetus, jonka olen
heiltä saanut. He ovat rohkeasti
juuri sellaisia kuin ovat.
Tyynelä on kokenut, että kehitysvammaiset ovat ilmiömäisiä
toisten kehumisessa ja kannattelemisessa.
– Heiltä saa toisen ihmisen hyväksymisessä itsekin voimavaroja
ihmisenä olemiseen. Meillä muilla

olisi paljon opittavaa heidän tavastaan suhtautua itseensä ja muihin.
Tyynelä tekee paljon yhteistyötä, muun muassa vammaisnuorisotyön ja Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön papin
kanssa. Yhteistyötä on tehty erityisesti rippikoulujen ja jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Myös
alueseurakuntien omassa toiminnassa on mukana kehitysvammaisia. Heillä on myös oma muskariryhmä.

Kun työala on laaja ja tekemistä
paljon, ei voi välttyä riittämättömyyden tunteelta. Tyynelä on
vuosien varrella miettinyt omaa
jaksamistaan. Pitäisikö tehdä välil-

lä jotakin muuta ja antaa samalla
työalalle mahdollisuus uudistua
uuden työntekijän kautta?
– Myös positiivisista kohtaamisista tarvitaan palautumista. Sitäkin pitää miettiä, kun ajattelee
omia voimavaroja. Silti, kun olen
tehnyt listaa tämän työn plussista
ja miinuksista, niin myönteisiä
puolia on ollut aina enemmän.
Tyynelä ei epäröi hetkeäkään
vastatessaan kysymykseen työn
parhaista puolista.
– Saan tässä työssä eniten ihmisten kohtaamisesta. Siinä ovat elämän ilot ja surut läsnä koko skaalassaan, elämän hauraus ja voima.
Onneksi näitä kohtaamisia on paljon.

Hengissä

Oppia ja kasvua koko elämä
Kuinka ennenkuulumatonta oli, että
Jeesus paransi myös muita kuin ”Israelin
kansan kadonneita”?
Jeesuksen toiminnassa näyttää välillä siltä,
että hänen oma kutsumuksensa olisi ollut olla jonkinlainen juutalainen uskonpuhdistaja,
ei uuden uskonnon perustaja. Näen tässä
Jeesuksen inhimillisyyden vaikutusta: ehkä
hänellä ei ollut kovin selkeää kuvaa työnsä
laajuudesta tai suunnasta tai se muuttui
matkan varrella. Siksi tällaiset tylyt kommentit selittyvät hänen inhimillisyydellään.
Aiemmin Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesus ylisti roomalaisen sadanpäällikön uskoa (8:13), kun tämä tuli
pyytämään apua palvelijalleen. Matt. 9:22 on
samantapainen esimerkki. Nämä kolme kertomusta vertautuvat toisiinsa: kaikissa niissä
ulkopuolinen tulee kohdatuksi, löytää yhteyden ja avun. Sanoma Jumalan valtakunnasta muotoutuu pikkuhiljaa Jeesuksen elämän,
toiminnan ja opetusten myötä, sen laajeneminen juutalaisuuden keskeltä kohti koko
maailmaa on prosessi, joka ei ole heti valmis.
Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan
myös parantamalla sairaita. Mitä nämä
pimeyden vallat olivat?

En tiedä... ihmisten maailmankuva oli silloin
niin toisenlainen. Osa Raamatussa kuvatuista henkien riivaamista ihmisistä vaikuttaa
selkeästi sairailta, meillä on nykyään jo monille sairauksille nimet ja hoitokeinot. Uskoomme kuuluu ajatus vastustajasta, joka
tahtoo tehdä tyhjäksi Jumalan luomistyötä
ja suistaa ihmisiä epätoivoon, jotta he eivät
luottaisi Jumalan armoon. Tämän pimeän
vallan vaikutukset näkyvät jokaisen elämässä. Ahneus ja omaisuuteen kiintyminen,
riippuvuudet, häpeä ja itseinho, katkeruus
ja kateus, toisten kohteleminen esineinä – ei
näitä ehkä pimeyden valloiksi nykyään nimitetä, mutta ne ovat tuhovoimia, jotka samentavat armon ja rakkauden kirkkautta.
Mitä ajatuksia tämä teksti
sinussa herättää?
Onkohan mitään niin sitkeää ja rohkeaa
rakkautta kuin äidin tai isän rakkaus lastaan
kohtaan? Se vaatii ja huutaa ja häiritsee,
kunnes saa avun. Minulle tämä on kuvaa siitä, että Jeesus on paitsi elävä Jumala, myös
tosi ihminen. Hän ei ollut heti valmis, hänkin tarvitsi muita ihmisiä kasvaakseen ja kehittyäkseen. Se ei tee evankeliumista vähemmän uskottavaa, vaan enemmän. Ym-

Evankeliumi
Matt. 15: 21–28
Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle.
Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen
seudun asukas, tuli ja huusi: ”Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha henki
vaivaa kauheasti tytärtäni.” Mutta hän ei
vastannut naiselle mitään.
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja
pyysivät: ”Tee hänelle jotakin. Hän kulkee
perässämme ja huutaa.” Mutta Jeesus vastasi: ”Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten.”
Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi
maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: ”Herra,
auta minua!” Mutta Jeesus sanoi hänelle:
”Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää
se koiranpenikoille.” ”Ei olekaan, Herra”,
vastasi nainen, ”mutta saavathan koiratkin
syödä isäntänsä pöydältä putoilevia pala-

märrän tämän niin, että Jumalakaan ei ole
kivettynyt, vaan elävä. Häntä kiinnostaa
luomansa maailmankaikkeus ja sen tapahtumat, sen olennot. Ne vaikuttavat häneen.
Hän on muuttanut mieltään Raamatussakin monta kertaa, hän voi tehdä niin yhä.
Hän kuulee huutomme ja huokauksemme,

Pastori Eeva-Kaisa Rossi saarnaa Vaajakosken kirkon messussa su 17.3. klo 10.
sia.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Suuri on
sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin
kuin tahdot.” Siitä hetkestä tytär oli terve.

ja aina välillä hän myös vastaa ja auttaa.
Jeesuksen inhimillisyydessä ja mielen muuttamisessa meilläkin on esikuva: emme ole
valmiita, emme tiedä kaikkea, emme ole aina oikeassa. Kannattaa kuunnella muita,
varsinkin niitä, joilla on jokin hätänä. Sillä
lailla sitä oppii ja kasvaa, koko elämän.

Savannikeppareita
omaksi ja muiden iloksi
Savannikeppareiden mallikappaleet syntyivät Miisa Kaipaisen käsissä parissa päivässä. Hän arvioi, että yhden kepparin tekemiseen kaavan mukaan menee noin puoli tuntia.

Eläinhahmoihin erikoistuneen tekstiilialan yrittäjän Miisa Kaipaisen ohjeilla ommellaan
savannikeppieläimiä toukokuussa järjestettäville Lähetysjuhlille.
SAILA AARNIO teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Jyväskyläläinen Miisa Kaipainen, 19,
oli juuri saanut pystyyn yrityksensä
North-Cat Creationsin, kun häntä
pyydettiin suunnittelemaan villieläinkeppareita toukokuussa Jyväskylässä järjestettäville Lähetysjuhlille. Toimeksianto oli entiselle keppariharrastajalle hyvin mieleinen.
– Minulla on kaapissa rivi keppihevosia. Oli kiva kuulla, että saisin
tehdä niitä lisää, ja vieläpä vähän
eksoottisemmista eläimistä, hän
kertoo.
Kaipainen ryhtyi luonnostelemaan virtahevon, kirahvin ja pantterin kaavoja kynän ja paperin
avulla. Kaavan luomisessa tarvittiin myös kolmiulotteista hahmottamista.
– Mietin ensin eläimen sivuprofiilin ja piirsin sen sitten paperille. Pohdin, miltä se näyttää eri suunnista.
Pantteri oli näistä vaikein, koska sillä
on pyöreä naama ja silmät edessä.
Kaipaisen innostus käsitöihin
syttyi jo lapsena.
– Vanhempani ovat taitavia käsistään, ja meillä on aina tehty käsitöitä. Eläinhahmoja päätin ruveta
tekemään, koska tykkään niistä.
Suunnittelen ja valmistan eläinasuja tilaustyönä muun muassa roolipeliharrastajille.

Lumisena helmikuun aamuna
Kaipainen opastaa seurakunnan käsityöpiiriläisiä savannikeppareiden
tekemisessä. Kipinässä Kauppakeskus Sepässä kokoontuvat ompelijat

talkoilevat keppareita Lähetysjuhlien kävijöiden käyttöön ja myytäväksi tapahtuman kirkkotorilla.
He pyörittelevät mallikappaleita
käsissään ja tutkivat innokkaasti
eläinten saumoja, silmiä ja kiinnitystä. Pian he ovat jo kiinnittämässä kaavoja harmaalle froteekankaalle ja leikkaamassa kuviollisesta kankaasta pääkappaleita pantterille.
– Mukava nähdä, että mallit toimivat, Kaipainen toteaa.
Pari vuotta sitten eläkkeelle jäänyt Riitta Jämsä on virkannut, kutonut ja ommellut koko ikänsä,
mutta keppareista hänellä ei ole
kokemusta. Kaipaisen malleista
hän ihastui hellyttävään kirahviin.
– Sitä pitkäkaulaa on ihana katsoa luonto-ohjelmista. Ja lutunen
on virtahepokin. Katsotaan, miten
tekeminen onnistuu, kun en ole en-

nen kaavoja käyttänyt. Jos ompelu
sujuu, voisin tehdä kepparit myös
lapsenlapsilleni, hän suunnittelee.

Pantteri oli
”vaikein,
koska sillä
on pyöreä naama
ja silmät edessä.

Lähetysjuhlilla on paljon erilaista
tekemistä ja kokemista perheille ja
kouluikäisille. Savannikeppariradan lisäksi tarjolla on muun muassa tanssityöpajaa, parkourseikkailua lähetyskentällä, näytelmiä ja
muskaria.
Eläimiä savannilta -keppariradan idea syntyi juhlien suunnittelutiimissä.

– Totesimme, että kun keppihevoset innostavat tämän päivän
varhaisnuoria, Lähetysjuhlille voitaisiin tehdä eläimiä, joita lähetystyöntekijät saattavat kohdata eri
maissa. Niitä voi valmistaa itse tai
porukassa. Meiltä saa kaavat ja ohjeet muutamiin eläimiin, mutta
niitä saa suunnitella itsekin. Kankaisten eläinten lisäksi keppieläimiä voi neuloa tai tuunata pehmoeläimistä, kannustaa lähetystyön ja
kansainvälisen vastuun asiantuntija Ulla Klemettinen.
Kipinään asteleva mieshenkilö
pysähtyy mallikappaleiden äärelle.
– Onpa hauskan näköisiä! Mistä
näitä voi tilata?
Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat
Jyväskylässä 17.–19.5.
www.kirkkopaivat.fi/ohjelma

sitkö?

Tie
			

Näin teet
savannikepparin
■■ Tutustu ohjeisiin ja kaavoihin

■■
■■

■■

■■

Lähetysseuran nettisivulla
www.suomenlahetysseura.fi/
keppielainohjeet
Tulosta kaava ja leikkaa se
ääriviivoja myöten.
Teippaa kahdessa osassa
olevat kaavat yhtenäiseksi
kappaleeksi.
Kiinnitä kaava nuppineuloilla
kankaaseen ja piirrä siihen
kaavan ääriviivat. Muista
merkitä myös lovet.
Kun alat ommella, tarkista, että
lovet menevät vastakkain, jolloin ompelujäljestä tulee suora.

Keppareiden tekeminen on hauskaa puuhaa ja onnistuu varmasti aloittelijaltakin. Tarkemmat ohjeet eläinkeppareiden tekemiseen löytyvät
Suomen Lähestysseuran sivuilta.
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Kolumni

Piilossa oleva arki
On sanottu, että suomalainen on luonteeltaan sellainen, että rahoilla ei leuhkita. Totta on myös se, että köyhyys ja vähävaraisuuskin pidetään visusti piilossa. Erityisesti lapsille ja nuorille vähävaraisuus tuntuu olevan kovin häpeällistä. Köyhän arki on monille jäänyt kovin vieraaksi, eikä meidän ole helppoa ymmärtää sitä niukkuuden todellisuutta, missä esimerkiksi 120 000 suomalaista lasta
tällä hetkellä elää.
Tapasin leipäjonossa yksinhuoltajaäidin, joka kertoi olevansa paikalla ensimmäistä kertaa. Perheen lapsista toinen oli edellisenä päivänä ilmoittanut, että 25 euron suuruinen retkimaksu pitäisi maksaa kouluun heti. Äiti oli joutunut vaikean valinnan eteen, sillä rahat olivat vähissä ja tuon 25 euron verran oli varattu viikonlopun
ruokarahoiksi. Poika pääsi retkelle ja äiti lähti leipäjonosta hakemaan perheelle viikonlopuksi evästä.
Perustuslakimme mukaan meillä Suomessa on maksuton koulutus.
Tämä pitää paikkansa niiltä osin, että opetus on maksutonta, mutta muita odottamattomia menoeriä tulee jo ala-asteelta alkaen. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys on nostanut näkyviin toisen asteen opintojen kalleuden. Esimerkiksi lukio-opinnoissa tarvittavien
tietokoneen ja oppikirjojen hintalapuksi muodostuu noin 2 500 euroa. Tämä on monelle vähävaraiselle perheelle ylivoimainen investointi.
Toimistomme on ollut muutaman vuoden mukana Kaikille kone
-kampanjassa, jossa lahjoituksena saatuja kannettavia tietokoneita
toimitetaan vähävaraisten perheiden lapsille, muun muassa lukioopintoja varten. Sain syksyllä kiitoskirjeen eräältä nuorukaiselta, joka oli saanut meiltä lahjoituskoneen. Hänen lyhyt viestinsä oli hyvin puhutteleva: ”Tuhat kiitosta saamastani tietokoneesta. En voinut uskoa, että näin hyviä ihmisiä on olemassa. Pääsin haluamaani
lukioon ja unelmat lääkärin ammatista elävät edelleen. Kiitos!”
Yhteisvastuukeräyksen kautta voimme kaikki olla pitämässä näiden nuorten unelmia elossa. He ovat niitä nuoria, jotka aikanaan
tulevat pitämään tätä maata pystyssä ja ehkä jopa hoitamaan meitä.

Hyppäys
kohti
tulevaisuutta
Kansanopistovuosi selkiyttää omia
tavoitteita. Yhteinen kokemus hitsaa
kirjavan joukon perheyhteisöksi.

PÄIVI ESKELINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Ronja Ryövärintyttären kaksi ryöväriä nojailevat toisiinsa lavasteiden edessä. Kuvaaja
pyytää kääntämään katseen suuntaa, hymyilemään, vakavoitumaan, nostamaan
kättä, siirtymään katsomoon. Juuso Porras
ja Piia Anttila toteuttavat pyyntöjä parhaansa mukaan.
– Aika vaikea hymyillä käskystä, Porras
tuumaa kuvaussession päätyttyä ja hymyilee leveästi.
Tämä on sitä mitä hän nyt haluaa, mahdollisimman paljon kokemusta näyttelijän
työstä.
Anttilalla on enemmän käytännön harjaantumista harrastajateatteritaustansa
vuoksi. Molemmilla on menossa ainutlaatuinen vuosi Jyväskylän kristillisen opiston
teatterityön linjalla, ja siitä on nyt otettava
kaikki irti, koko rahan edestä.

Tapio Pajunen
Yhteisvastuukeräyksen
johtaja

ilen
Tänään ruko

Suojelusta pienokaiselle
Pieni, rakastettu ihmeemme syntyi tänään tähän maailmaan. Jumala, suojele
tyttösemme taivalta. Ole mukana pienen perheemme arjessa.
Nainen, 32

Viime syksynä Juuso Porras oli ylioppilaaksitulonsa jälkeen käynyt armeijan ja ihmetteli, mitä nyt tekisi. Armeija-aikana oli vaikea lukea pääsykokeisiin, eikä hänellä ollut
opiskelupaikkaa tiedossa tälle talvelle.

– Kaverilta kuulin, että Jyväskylän kristillisellä opistolla on teatterikoulutusta. Hänen
omat kokemuksensa olivat niin hyviä, että
kiinnostuin heti, kun kuulin mitä kaikkea
vuosi pitäisi sisällään, Porras kertoo innostumisen hetkestään.

Päätin osallistua
”mahdollisimman

moneen produktioon,
että saan vuodesta
kaiken irti.
Kipinä teatteriin iski musiikkilukiolaiseen
Teatteri Kulissin toiminnassa, ja hän oli viime kesänä mukana Grease-musikaalissa.
Päätös opistolle tulemisesta syntyi nopeasti.
– Kurssimaksun suuruus vähän arvelutti,
mutta otin sitten opintolainaa. Päätin osallistua mahdollisimman moneen produktioon, että saan vuodesta kaiken irti, koko rahalla, hän kertoo.

Piia Anttila ja Juuso Porras
opiskelevat teatteria Jyväskylän
kristillisessä opistossa. Opintoihin
sisältyy Ronja Ryövärintytär
-musikaalin toteutus yhdessä
musiikkilinjalaisten kanssa.

Ammatinvaihtajana ja nelivuotiaan tyttären äitinä Piia Anttila harkitsi pitkään hyppyä uudelle paikkakunnalle ja taloudelliseen epävarmuuteen.
Hän on koulutukseltaan sosionomi, mutta ollut mukana monenlaisissa luovissa harrastuksissa tanssin, musiikin ja teatterin parissa koko ikänsä. Viime talvena opiston teatterikoulutuksen vastuuopettaja Ville Kiljunen ohjasi Varkauden kaupunginteatterissa, jossa Piia oli harjoittelijana. Silloin hän
kuuli opiston teatterilinjasta.
– Olin tehnyt irtioton ammatistani vuonna 2013, sillä halusin pois oravanpyörästä.
Nyt päätös teatterialasta vahvistui. Tulisiko
tästä vielä uusi ammatti, hän oli pohtinut.
Vaikka oli epäselvää, miten asiat järjestyisivät, hän muutti tyttärensä kanssa Jyväskylään. Raha-asioita on pitänyt miettiä tarkasti.
Mihinkään pitkään ammatilliseen koulutukseen hän ei tähtää. Tavoitteena on saada
lisää valmiuksia teatteriin.
– Tv-jutut olisivat kerma kakun päällä.
Niitä olen tehnytkin ja jos tätä kautta löytyisi lisää, hän miettii.
Opistovuosi on tähän asti vastannut toiveita. Juuso Porras toteaa, että hän ei ole

koskaan ollut näin selvillä siitä, mitä haluaa
tulevaisuudeltaan. Tavoitteena on hakea
erilaisiin musiikki- ja teatterialan oppilaitoksiin, mutta luokanopettajakoulutus on yhtenä vaihtoehtona siinä rinnalla.

tästä
”vieläTulisiko
uusi ammatti?
Seitsemän kuukautta on hitsannut opiston vapaan sivistystyön kurssilaiset yhteen.
Teatterilinjalaiset tekevät yhteisiä produktioita musiikkilinjan kanssa, ja graafisen suunnittelun opiskelijat vastaavat julisteista ja
promokuvista. Kasvatuksen ja opetustyön
linjalaiset ovat jääneet vieraammiksi.
– Opistolla on satoja opiskelijoita useilla
eri linjoilla eri puolilta maailmaa, hyvin monenlaisia ihmisiä. Siellä on helppo olla, Porras toteaa.
Yhdessä he toteavat, että intensiivinen
yhdessäolo oman ryhmän kanssa on karsinut turhaa esittämistä ihmissuhteista ja keskinäisestä kanssakäymisestä.
– Opistolla on hyvä spirit. Sielu vapautuu,
voi vain heittäytyä, he yltyvät runollisiksi.

Yhteisvastuukeräyksestä tukea
kristillisen opiston opiskelijoille
PÄIVI ESKELINEN teksti

Yhteisvastuukeräys 2019 tukee lasten ja
nuorten koulutusta. Keräysvaroja käytetään myös monipuoliseen avustustyöhön
paikallisseurakuntien kautta.
Jyväskylän seurakunnan oma 20 prosentin osuus on tavoitteen mukaan noin
10 000 euroa, ja se lahjoitetaan tänä
vuonna Jyväskylän kristillisen opiston säätiölle.
Varoilla tuetaan opiston vapaan sivistystyön linjan alle 25-vuotiaita opiskelijoita, joilla on taloudellisia vaikeuksia.

Jyväskylän kristillisen opiston vapaan
sivistystyön koulutukset ovat yleissivistäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Ne myös kehittävät harrastus- ja työelämätaitoja ja toimivat innostavana etappina elämän erilaisissa taitekohdissa.

Opintojen perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Opiston
asuntolassa majoittuvien hintaan sisältyy
lisäksi aamiainen ja päivällinen.
Lukuvuosi maksaa 3 100–4 500 euroa
riippuen siitä, tarvitseeko opiskelija viikolla majoitusta.
Lisäksi kaikille vähävaraisille opiskelijoille on mahdollisuus hakea Yhteisvastuukeräyksen tuotosta avustusta valtakunnallisesta kirkon diakoniarahastosta.

9

8

Sanoista
tekoihin
Espoon uusi piispa Kaisamari Hintikka
kaipaa kirkkoon entistä enemmän iloa
ja osallisuutta.
ELINA MANNINEN teksti
AARNE ORMIO kuva

”Sustahan tulisi hyvä piispa!” Kaisamari
Hintikka, 52, muistaa kuulleensa ensimmäisen kerran jo kohta kymmenen vuotta sitten, Helsingin vastavalitun piispan Irja Askolan vaalivalvojaisissa.
– Ajattelin että hahhah, johan vitsin murjaisi.
Samankaltaisia ehdotuksia alkoi kuitenkin tipahdella vuosien mittaan eri ihmisiltä,
ja Hintikka joutui pohtimaan asiaa vakavammin, kuulostelemaan itseään. Kykenisinkö, haluanko?
Uutinen Askolan, Suomen ensimmäisen
luterilaisen kirkon piispana toimineen naisen, eläkkeelle jäämisestä tavoitti Hintikan
Genevessä, silloisen kodin eteisessä.
– Muistan, että istuin vain alas ja rupesin
itkemään. Siinä oli se suru, että miksi Irja jo
nyt jää eläkkeelle, mutta myös tieto, että nyt
minua todella kysytään ja joudun ihan oikeasti miettimään vastauksen.

Tuskinpa
”kenelläkään
on

sisäsyntyisenä
sellaista ideaa, että
haluaa piispaksi.
Hintikkaa pyydettiin ja hän suostui ehdokkaaksi vuonna 2017 käytyyn Helsingin
piispanvaaliin, muttei tullut valituksi. Jo
seuraavana vuonna naapurihiippakunta Es-

poo kuitenkin äänesti Hintikan piispakseen.
– Tuskinpa kenelläkään on sisäsyntyisenä
sellaista ideaa, että haluaa piispaksi. Itse en
ainakaan olisi asiaa miettinyt, elleivät ihmiset olisi pudotelleet ajatusta minulle vuosien mittaan. Onneksi se sai kypsyä sillä tavalla, hitaasti.

Helmikuun alussa virassa aloittaneen tuoreen piispan tie nykyiseen tehtävään alkaa
”tietysti kasteesta” – ja seurakunnan päiväkerhosta.
– Olen juuriani myöten paikallisseurakunnan kasvatti, hän sanoo.
– En tule mitenkään leimallisesti kristillisestä kodista, mistään pappissuvusta puhumattakaan. Mutta jostakin syystä vanhempani laittoivat minut neljävuotiaana Käpylän seurakunnan päiväkerhoon. Se on ollut
hirveän merkittävä asia, sitä kautta katson
kasvaneeni tietoiseksi kristityksi.
Toinen tärkeä kokemus matkan varrelta
on rippileiri Lapissa 80-luvulla.
– Onhan se tosi voimakas kokemus, kun
pannaan kolmekymmentä nuorta kelomökkiin ja laulatetaan heitä iltaa myöten kitaran
kanssa nuotiolla. Kotiin tultuani kerroin äidille ja tädilleni, että minulla on nyt uusi ystävä, jonka nimi on Jeesus. Muistan vieläkin
sen pitkän, hitaan hiljaisuuden joka siitä
seurasi, Hintikka nauraa.
Riparin jälkeen Hintikan usko oli jokseenkin ehdotonta: muutamia traktaatteja tuli
jaettua ja yksi sukulaissetä tuomittua helvettiinkin.
– Mutta äkkiä kyllä tajusin, että ei tämä
ole minun juttuni, minulla ei ole yhtään hyvä olla, enkä ymmärrä miksi minun pitäisi

Helmikuun alussa virkaan vihityn
piispa Kaisamari Hintikan mielestä
tarvitsemme monia erilaisia malleja ja
tapoja olla johtaja.

toimia tällä tavalla. Onneksi ihminen kasvaa
ja avartuu, viisastuukin ehkä.

Ajatus teologian opiskelusta tuli rippikoulun jälkeen nopeasti ja vahvana. Kun nuori
Kaisamari Hintikka haaveili teologian opinnoista, ei naisia Suomessa vielä vihitty papeiksi.
– Siinä vaiheessa kysymys pappeudesta ei
siis ollut kovin keskeinen. Kirkolliskokous teki päätöksen naisten vihkimisestä papeiksi
1986, samana vuonna, kun aloitin teologian
opinnot.
Teologian tohtoriksi Hintikka väitteli
vuonna 2001 ja erikoistui kristillisten kirkkojen välisiin yhteyksiin. Ura jatkui ensin kirkkohallituksessa ja sitten Sveitsissä, suurissa
kansainvälisissä kirkkoyhteisöissä.
Maailman kirkkojen tuntemus tarjoaa
nyt oivaa perspektiiviä uuteen tehtävään.

– Yksi asia, mistä oman kirkkomme pitäisi kasvaa pois, on työntekijäkeskeisyys, hän
toteaa painokkaasti.
– Se, mitä kirkko tekee tai se miltä kirkko
näyttää ei ole vain työntekijöiden asia. Kutsu suunnitella ja toteuttaa seurakunnan
työtä tai puhua kirkon nimissä ei tule siitä,
että saat palkkaa, vaan siitä että sinut on
kastettu kristityksi ja tämän kirkon jäseneksi.
Toisaalta luterilaisen kirkon merkitys jäsentensä elämässä näyttää vain ohenevan
vuosi vuodelta. Kuinka piispa avaisi kristinuskon ydinsanomaa 2000-luvun suomalaisille?
– Tapamme sanoittaa uskoa on ehkä pietistisen tradition vuoksikin usein lähtökohtaisesti sellainen, että oikein alleviivataan ihmisen syntisyyttä. Armosta iloitsemiseen ei
hirveästi pistetä paukkuja, hän pohtii.

– Missä on evankeliumin ilo? Sellainen,
joka näkyy ihmisestä niin, että hän kohtaa
ystävällisesti toisen, jopa toisenlaisen ihmisen, ja että hänellä on selkeästi sisäisesti hyvä olla. Mitä jos tällainen ilo heijastuisi kirkosta ulospäin? Sanat ovat tärkeitä, mutta
tärkeämpää on elää sillä tavalla, että sanat
muuttuvat todeksi.

Eräs Hintikan paljon käyttämä sana on
osallisuus. Kysymys naisten täysivaltaisesta
jäsenyydestä kristillisissä kirkoissa mietityttää häntä.
– Mitä tarkoittaa täysivaltainen jäsenyys?
Ovatko kaikki miehetkään täysivaltaisia jäseniä, vai onko meillä lopulta aika kapeasti
rajattu porukka, joka on täysvaltaisempi
kuin toiset?
Kirkoissa valta keskittyy usein tietyn
ikäisten, tietyllä tavalla koulutettujen, tie-

tystä sosiaalisesta luokasta, joskus jopa tietystä suvusta tulevien miesten käsiin.

Sanat ovat
”tärkeitä,
mutta

tärkeämpää on elää
sillä tavalla, että
sanat muuttuvat
todeksi.
– Siinä on monia tekijöitä, eikä kysymystä pysty rajaamaan vain sukupuoleen. Mutta kyllähän sukupuolellakin on merkitystä,
Hintikka huokaisee.
Monissa kirkoissa, joissa naisia ei vihitä

papeiksi, tasa-arvoa ajetaan avoimesti ja räväkästi.
– Omassa kirkossamme vallitsee niin vahva näennäinen tasa-arvo, että sukupuolten
välisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen ongelmia on hyvin vaikea osoittaa.
– Mutta mielestäni tämä ei ole asia, jota
voi mitata vain kovilla mittareilla. Jos tarpeeksi moni nainen – tai muuten vähemmistöasemassa oleva ihminen – kertoo samansuuntaisesti ulkopuolisuuden kokemuksista kirkossa, asia pitäisi ottaa vakavasti. Meillä pitäisi olla herkkyyttä kuulla.

Erilaisia esikuvia uuteen tehtäväänsä Hintikka voisi luetella useitakin. Esimerkiksi aikanaan arkkipiispana, kansanedustajana ja
professorina toimineen Mikko Juvan avaraa
ja yhteiskuntaan suuntautunutta teologiaa
hän kertoo edelleen arvostavansa valtavasti.

– Mutta ei minulla ole mielessä yhtä
suurta The Piispaa, josta ajattelen, että tuollainen haluan joku päivä olla. Luulen että on
helpompaa, ettei ole yhtä mallia jonka mukaan yrittää elää, hän toteaa.
– Yritän tietoisestikin kiinnittää huomiota siihen, etten ala esittää ketään muuta
kuin olen. Virka tuo tietyt puitteet, joihin
on hyväkin asettua, mutta haluan hoitaa tätä tehtävää niin, että tunnistan siinä aina itseni.

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Jyväskylässä 17.–19.5. Kaisamari Hintikka
on mukana muun muassa keskusteluohjelmassa Vaikuttavat naiset la
18.5. kello 12.
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Lapsille
ja nuorille
turvallisen
kasvun eväitä
MINNA HAKKARAINEN teksti

Lasten ja nuorten hyvinvointia
edistetään Jyväskylässä kaupungin
ja seurakunnan uudella yhteistyösopimuksella. Yhteistyön kenttä
laajeni myös varhaiskasvatukseen.
Perusopetuksen osalta yhteistyötä
on tehty jo aikaisemmin.
Yhteistyöllä tuetaan arvo- ja eettistä kasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.
Samalla vahvistetaan lasten, nuorten ja henkilökunnan hyvinvointia
ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on
myös edistää uskonto- ja katsomuskasvatuksen toteutusta paikallisen opetus-, esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö voi olla esimerkiksi tutustumista seurakunnan tiloihin, teemaviikkoihin ja tapahtumiin osallistumista sekä tukea kriisitilanteissa.
Koulujen kanssa yhteistyömuotoja ovat muun muassa tutustumiset seurakunnan tiloihin ja toimintaan sekä eri-ikäisten oppilaiden
ryhmäytys- ja musiikkitapahtumat.
Muita Jyväskylän kaupungin ja
Jyväskylän seurakunnan yhteistyömuotoja ovat muun muassa nuorison kohtaamispaikka Bostari sekä
perhekeskusverkoston kanssa tehtävä yhteistyö.

Tutkimus
viidennestä
herätysliikkeestä
SIRPA KOIVISTO teksti

Oletko irtautunut viidennestä herätysliikkeestä? Apurahatutkija Eetu Kejonen Åbo Akademista tekee
tutkimusta viidennestä herätysliikkeestä irtautuneiden henkilöiden
kokemuksista. Tutkimusta varten
kerätään kirjoituksia kaikenikäisiltä täysi-ikäisiltä henkilöiltä, joilla
on ollut omakohtainen side viidenteen herätysliikkeeseen ja jotka kokevat erkaantuneensa siitä.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen ja haluat lisätietoja, voit olla yhteydessä tutkimukseen tekijään sähköpostilla eetu.kejonen@abo.fi tai puhelimitse
041 700 3172. Kirjoitukset pyydetään lähettämään 31.3. mennessä.
Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Myydään vanha tamminen
kirjoituslipasto. Ollut aikaisemmin
rovastin käytössä. P. 040 843 5646.

Johtokunnat ohjaavat
ja tukevat työtä

Suomen evankelis-luterilainen
kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään kirkkohallituksen hyväksymän kirkon energia- ja ilmastostrategian avulla.
– Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, jota vielä voidaan hillitä. Ilmastostrategian
konkreettisten tavoitteiden avulla
kirkko on mukana hillinnässä ja
edistämässä kestävää elämäntapaa koko luomakunnan hyväksi,
sanoo strategiatyöryhmää vetänyt Helsingin yliopiston ilmastotutkija Laura Riuttanen.
Kirkon toiminnassa ilmastopäästöjä tulee eniten kiinteistöjen
lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta, mutta myös liikkumisesta ja hankinnoista. Tavoitteena on

PÄIVI ESKELINEN teksti ja kuva

Työskentely on Terhi Pullin mukaan ollut innovatiivista. Hänen
kokemuksensa on, että johtokunnan työskentely rikastuttaa koko
seurakuntaa.
– Kirkko tekee tärkeää ja hyvää
työtä. Paitsi että se levittää Jumalan sanaa, se tekee yhteiskunnallista työtä muun muassa diakonian ja kasvatuksen nimissä, hän perustelee kiinnostustaan seurakunnan luottamustehtäviin.
Hän pahoitteleekin sitä, että
kirkon rooli on pienentynyt ihmisten elämässä.
– Se on kuitenkin instituutio,
joka antaa elämään syvyyttä, tuo
ihmisille henkistä ja moraalista
ohjeistusta. Kirkon yhteisöllisyyttä ei kannata väheksyä eikä unohtaa, hän toteaa.
Yhteiseen seurakuntatyöhön
kuuluvat myös ystävyysseurakuntatyö ja kansainvälinen vastuu sekä lähetystyö. Johtokunnan tehtäviin kuuluu valmistella kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lähetystyötä koskevat taloudellisia sitoumuksia sisältävät sopimukset sekä
ystävyysseurakuntasuhteita ja
kansainväliseen vastuuseen liittyviä projektihankkeita koskevat sopimukset.
Johtokunnan tehtävänä on toimittaa kirkkoneuvostolle esitettäväksi yhteisen seurakuntatyön
toiminta- ja taloussuunnitelma
sekä seurata sen toteutumista.
– Työntekijät ovat työnsä parhaita asiantuntijoita. Meidän teh-

Kirkko haluaa luoda toivoa ja uskoa siihen, että
ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä.
KIRKON VIESTINTÄ teksti
SANNA KROOK kuva

Omia vahvuuksia ja osaamista hyödynnetään luottamustehtävissä.

Seurakunnan luottamushenkilönä yli 20 vuotta toiminut Terhi
Pulli on aloittanut toisen nelivuotiskauden yhteisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajana.
8-henkisen johtokunnan vastuulla on laaja seurakuntatyön
kenttä. Sen työhön kuuluu kehittää ja koordinoida kasvatuksen,
messun ja musiikin sekä mission ja
palvelun työaloja. Uutena erityistoimintona johtokunta vastaa
myös Taulumäen kirkon toiminnasta.
– Kenttä on todella laaja, ja
saimme juuri uuden johtosäännön, johon on vielä perehdyttävä
paremmin. Luottamushenkilöiden tehtävä on ottaa selvää oman
työalansa toiminnoista, tehdä ehdotuksia ja tukea työntekijöitä,
Pulli määrittelee.
Laaja seurakuntatyön kattaus
on iso pala kerralla nielaistavaksi.
Johtokunta onkin jakanut omille
jäsenilleen vastuualueita, joihin
oma osaaminen ja tietämys suuntautuu.

Kirkko hiilineutraaliksi
vuoteen 2030 mennessä

Terhi Pulli toimii toista kautta yhteisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajana.

tävämme on ajatella laajemmin,
nähdä suuria kokonaisuuksia ja
heitellä ideoita, Pulli arvioi.
Hän on iloinen siitä, että luottamushenkilöt ovat innostuneita ja
sitoutuneita tehtäväänsä.
– Kristinusko kuuluu länsimaiseen kulttuuriimme, hyväntekeminen ja lähimmäisen huomioiminen ovat kristinuskon perusasioita.

Tutuiksi tulivat kerhohuoneet,
entinen seurakuntatalo ja leirikeskukset. Toimitilat ovatkin johtokunnan suurin haaste.
– Seurakunnan virastotilat ja
keskustan alueseurakunnan tilat
on saatava keskustaan, hän toteaa.
Hän toivoo, että Reimari-hanke
saataisiin etenemään tämän kevään aikana toivottuun lopputulokseen.

Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan uudelle puheenjohtajalle Tuulia Kuntsille kiinteistöjen monenlaiset ongelmat ja uusien tilojen rakentaminen ovat tuttuja asioita.

Toinen iso asia on leirikeskusten
tilanne, joka Kuntsin mielestä on
ratkaistava tänä keväänä.
– Kesän jälkeen Vesalan tilat
ovat käyttöikänsä päässä. Mitään
luksusta ei ole tarkoitus rakentaa,
mutta leiritoiminta tarvitsee kunnolliset, terveet tilat, joihin voidaan sijoittaa kaksi rippikouluryhmää kerrallaan, hän linjaa.
Hänen ajatuksissaan uudisrakennus syntyy puusta, kunnon
massiivipuusta. Se olisi osoitus siitä, kuinka luonnon kanssa eletään
ja kunnioitetaan Jumalan luomistyötä.
Muitakin hankkeita on koko
ajan vireillä. Työlistalla on muun
muassa Keltinmäen kirkon peruskorjaus, ja Palokan kirkkokin vaatii vielä remonttia.
– Korpilahden kirkko on nyt
hienossa kunnossa, samoin vanhan hautausmaan sankarihautaalue. On edettävä asia kerrallaan,
Kuntsi toteaa.
Johtokunnan tehtävänä on käsitellä ja päättää seurakunnan ra-

Seurakunnan
”virastotilat
ja

keskustan
alueseurakunnan
tilat on saatava
keskustaan.
Valteri Onerva -koulun apulaisrehtorina hän osallistui koulun
uudisrakennuksen suunnitteluun
ja johti uudisrakennusprosessia
käyttäjän näkökulmasta.
Hän aloitti työuransa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä, leireillä ja kerhoissa eri puolilla kaupunki- ja maaseurakuntaa ja toimi
päiväkerhojen toiminnanohjaajana 1980–90-lukujen taitteessa.

kennustoimintaa sekä kiinteää ja
irtainta omaisuutta koskevista asioita. Tehtäviin kuuluu myös hautausmaiden perustamiseen, hoitoon ja käyttöön sekä hautainhoitorahaston toimintaan liittyvien
asioitten päättäminen.
Johtokunta on Kuntsin mielestä
vahvasti eteenpäinkatsova ja keskusteleva, innostunut ryhmä.
– Luottamushenkilöitten ja viranhaltijoitten välillä on avoin
keskusteluyhteys, ja asioita selvitellään rakentavassa hengessä.
Teemme yhdessä töitä koko seurakunnan parhaaksi, hän vakuuttaa.

Arvioinnin johtokunnan tehtävänä on arvioida seurakunnan toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja raportointia sekä talouden tasapainoa. Sen jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimia seurakunnan muissa
luottamuselimissä kuin kirkkovaltuustossa.
Johtokunnan toiminnan on tarkoitus tukea ja edistää yhteisten
taloudellisten päämäärien ja laatutason saavuttamista ja ylläpitämistä.
Lisäksi Jyväskylän seurakunta
on edustajana Keski-Suomen alueen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa, perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnassa ja Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnassa.

leikata hiilidioksidipäästöjä 80
prosenttia nykytasosta sekä kiinteistöjen että toiminnan osalta.
Loput 20 prosenttia eli ilmastopäästöt, joita ei ole teknisesti tai
taloudellisesti järkevää vähentää
muilla keinoilla, pyritään kompensoimaan. Se tapahtuu esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien
muodostamaan hiilivarastoon.

Energia- ja ilmastostrategiassa
asetetut tavoitteet koskevat sekä
koko kirkkoa että jokaista seurakuntaa.
– Ilmastotalkoisiin kutsutaan
mukaan kaikki seurakunnat, sillä
käytännössä kirkon hiilineutraalius
toteutetaan paikallisseurakunnissa
talouskohtaisesti, kertoo ilmastostrategiatyöryhmän sihteerinä toiminut johtava asiantuntija Ilkka
Sipiläinen Kirkkohallituksesta.

Kukitamme
elämäsi juhlat

Ilmastostrategian avulla kirkko on omalta osaltaan mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja edistämässä kestävää kehitystä koko luomakunnan hyväksi.

Käytännön työkaluna strategian tavoitteiden saavuttamiseksi
toimii seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi. Strategian
tavoitteisiin pyritään muun muassa painottamalla ilmastoystävällisyyttä niin ruokailuissa, hankinnoissa kuin liikkumisessakin.

Yksi hyväksytyn strategian tavoitteista on, että kirkko vaikuttaa
ilmastoasioissa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana.

– Kirkko haluaa rohkaista ja
haastaa jäsenensä, muut yhteiskunnalliset toimijat ja päättäjät
mukaan ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Konkreettisilla omilla toimilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kirkko
on myös toivon kantaja, llkka Sipiläinen sanoo.
– Kaiken ilmastoahdistuksen ja
pessimismin keskellä kirkko haluaa luoda toivoa ja uskoa siihen, että ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä, kun työhön ryhdytään
nyt heti, Sipiläinen toteaa.

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

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.

Seppälän Citymarket

RAKASTA
NIIN KUIN
ITSEÄSI.

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

Eduskuntavaaliehdokas.
Pyydä vaalitarjous ilmoituspaikasta
Henki & elämä -lehdessä.

Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Täytä tyhjä tila.

Club For Five
Hiljainen hetki -konsertti

4.4. JYVÄSKYLÄ
Klo 19.00, Kaupunginkirkko

KIRKKOPAIVAT.FI
#KIRKKOPÄIVÄT

LIPUT
ENNAKKOON
ALK. 21 €
OVELTA 23 €

13

12

Tapahtumat 14.–28.3.
koissa
		
Musiikkia kir

POPKANTELETAR KIPINÄSSÄ
n Laulaja-lauluntekijä ja uuden sukupolven kanteleensoittaja Ida Elina
esiintyy su 17.3. klo 16 Kipinässä Kauppakeskus Sepässä. Ida Elina on
moderni popkanteletar, jonka soittoon yhdistyy sujuvasti niin räväkkä
pop kuin perinnemusiikkikin. Liput 15 euroa.
TOIVEVIRSIEN ILTA LAHJAHARJUSSA
n Lahjaharjun kappelissa alkaa virsi-iltojen sarja, jossa lauletaan, kerrotaan virsien taustoja ja tarinoita sekä kuullaan virsiin pohjautuvia
musiikkiesityksiä. Ensimmäisessä virsi-illassa to 21.3. klo 19 lauletaan
toivevirsiä otsikolla Virsi minun mieleeni. 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.
PÖYTÄLAATIKON PARHAAT
n Korpilahden alueseurakunnan kanttori Tiina Laiho pitää sävellyskonsertin su 24.3. klo 18 Keltinmäen 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 17.30 alkaen.
KAHDELTA MANTEREELTA
n Taavi Kiviranta ja Lili Ahopelto pitävät Kahdelta mantereelta -konsertin su 24.3. klo 17 Kuokkalan kirkossa. Kiviranta soittaa kitaraa ja
Ahopelto pianoa. Liput 20/18/5 euroa, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
TUOMASMESSU GOES IRKKU
n Tuomasmessussa soi irlantilainen musiikki su 24.3. klo 18 Taulumäen
kirkossa. Messun musiikista vastaavat Maria Typpö, viulu, Mikko Miettinen, huilu ja laulu, Esko Turpeinen, kitara ja laulu, Ilona Rimpilä, kontrabasso sekä Piia Laasonen, bodhran ja laulu. Vapaa pääsy.
HENGELLISTEN LAULUJEN ILTA
n Keltinmäen kirkossa vietetään hengellisten laulujen iltaa ti 26.3. klo
19. Kamarikuoro Hehku laulaa ja laulattaa Reetta Vasalammen johdolla.
Vapaa pääsy.
NUORTEN YHTEISVASTUUKONSERTTI
n Kuokkalan nuorten perinteinen Yhteisvastuukonsertti on ke 27.3.
klo 18 Kuokkalan kirkossa. Konsertissa kerätään kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
CLUB FOR FIVE KAUPUNGINKIRKOSSA
n Hiljainen Hetki -konsertti to 4.4. klo 19 Kaupunginkirkossa. Lauluyhtye Club For Fiven konsertti antaa mahdollisuuden rauhoittua ja hiljentyä kuulemaan yhtyeen kokoamaa ja sovittamaa akustista ohjelmistoa,
joka sisältää suomalaisille tuttuja virsiä, hengellisiä lauluja ja muuta kirkkoon sopivaa laulumusiikkia. Liput alkaen 21 euroa lippu.fi ja ovelta 23
euroa.
MUSIIKKIA KAHVITTELUN LOMASSA
n Jarin ja Mikon musiikkihetki on perjantaisin klo 13–14 Kipinässä.
Musiikin lomassa mahdollisuus kahvitteluun. Vapaa pääsy.

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.3. klo 18, Palola, Ahonen,
Hassinen, Puhallinorkesteri Aalto, johtaa Rita Varonen.
Tuomasmessu
goes Irkku
Tuomasmessu soi irlantilaisen musiikin tunnelmissa su
24.3. klo 18 Taulumäen kirkossa. Messun toimittavat
Annemari Siistonen ja Ville
Tikkanen. Musiikista vastaavat Maria Typpö, viulu, Mikko
Miettinen, huilu ja laulu, Esko
Turpeinen, kitara ja laulu,
Ilona Rimpilä, kontrabasso
sekä Piia Laasonen, bodhran
ja laulu.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Musiikkitilaisuudet
Ida Elinan konsertti su 17.3. klo 16 Kipinä. Liput 15 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Tule Yhteisvastuukerääjäksi vuoroviikoin Seppälän Prismaan tai Kauppakeskus Seppään torstaisin klo 15–
19. Keräysaika on 1–2 tuntia/hlö. Ota
yhteyttä Juha Haloseen p. 050 549
7024 tai Mira-Maarit Väisäseen 050
549 7005.
Aikuisille
Raamattupiiri pe 22.3. klo 17 Telkäntie 2 C. Raamatun tutkimista keskustellen ja rukoillen.
Tiistai-tapaaminen ti 26.3. klo 13 Telkäntie 2 C. Vieraana lähetyskasvatussihteeri Paula Raatikainen.
Miesten tupailta to 28.3. klo 17.30 Kipinä. Vieraana aluekappalainen Paulus Pikkarainen.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12 Kipinä.
Musiikkitilaisuudet
Astaha-kuoro to klo 18 Huhtakoti.
Tied. 050 549 7049.
Ida Elinan konsertti su 17.3. klo 16
Kipinä. Liput 15 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Tule Yhteisvastuukerääjäksi vuoroviikoin Seppälän Prismaan tai Kauppakeskus Seppään torstaisin klo 15–
19. Keräysaika on 1–2 tuntia/hlö. Ota
yhteyttä Juha Haloseen p. 050 549
7024 tai Mira-Maarit Väisäseen 050
549 7005.
LäKa – Lähetyskahvit ke 27.3. klo
13.30 Huhtakoti. Kahvittelua, kohtaamista, keskustelua, infoisku tai terveisiä lähetystyön maailmasta.
Aikuisille
RyhmäRämä ke 20.3. klo 10 Kipinä.
Haluaisitko olla osa porukkaa, jakaa
kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa?
Tied. 050 549 7005.
Raamattupiiri pe 22.3. klo 17 Telkäntie 2 C. Raamatun tutkimista keskustellen ja rukoillen.
Tiistai-tapaaminen ti 26.3. klo 13 Telkäntie 2 C. Vieraana lähetyskasvatussihteeri Paula Raatikainen.
RyhmäRämä ke 27.3. klo 10 Kipinä.
Haluaisitko olla osa porukkaa, jakaa
kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa?
Tied. 050 549 7005.

Miesten tupailta to 28.3. klo 17.30 Kipinä. Vieraana aluekappalainen Paulus Pikkarainen.
Nuorille
Avoimet ovet to klo 15–17 Kipinä.
Tule itsekseen tai kaverien kanssa pelailemaan, soittelemaan, askartelemaan tai ihan vain oleilemaan.
Lapsille ja lapsiperheille
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Mukavaa
puuhaa ja pientä välipalaa pienille
koululaisille. Kerho on ilmainen. Ilm.
050 441 4215/050 301 8233.
Perhekerho pe klo 9.30 Huhtakoti.
Puuro 1e/perhe.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 Huhtakoti.
Taidetta taaperon kanssa ti klo 9.30
Huhtakoti. Ilmainen. Ilm. 050 441
4215.
Muu
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Aikuiset 2,50 euroa.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 17.3. klo 16 Neulaskoti, Helenius, Asikainen, nuorten
musiikkiryhmä. Pyhäkoulu.
Toivon torstai to 21.3. klo 18.30 Neulaskoti. Pedon valta ja luomakunnan
tuskat, Riitta Keskimäki, Jennimari ja
Ville Niemi. Iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen.
Tilkkutäkkimessu su 24.3. klo 16
Neulaskoti, Kärkkäinen, Tahkola.
Aikuisille
Diakonian arkiruokailu ti 19.3. klo
12–13 Neulaskoti (4/1e).
Olohuone ke 20.3. klo 13 Neulaskoti.
Rukoushetki ma 25.3. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 17.3. klo 16 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 10 Neulaskoti.
Päiväkerho ke klo 9 Neulaskoti.
Lapsiparkki ke klo 14–16 Neulaskoti. Ilm. seuraavan viikon parkkiin ti klo
16 mennessä niina.ruuska@evl.fi.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 17.3. klo 10 kirkko, Salminen, Kokkonen, Vuorenoja. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 24.3. klo 10–13 kirkko, Ridanpää, Salminen, Koskinen. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoron harjoitukset ke klo 16
kirkko.
Pöytälaatikon parhaat – Tiina Laihon
sävellyskonsertti su 24.3. klo 18 kirkko.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Mukana
Korpilahden kirkkokuoro sekä lauluryhmä Valonsäde. Vapaa pääsy.
Hengellisten laulujen ilta ti 26.3. klo
19 kirkko. Kamarikuoro Hehku laulaa
ja laulattaa, joht. Reetta Vasalampi.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä to 14.3. klo 18–20 kirkko. Ei ilmoittautumisia. Seuraavat kokoontumiset 21.3 ja 25.4. Vetäjinä
pastori Johanna Salminen ja diakoni
Ulla Hautamäki.
Aikuisille
Taka-Keljon lähetysilta to 14.3. klo
18.30 Petri ja Irja Kilpisellä Kitumäes-

sä, Ronsuntaipaleentie 564.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti 19.3. klo 13 Saihokatu 4.
Aiheena: Minna Canthin perintö.
Saihokadun päiväkahvit ti 19.3. klo
14 Saihokatu 4 (2e).
Myötätuulessa
huolletaan muistia
Olohuone Myötätuulessa
on aiheena muisti ja muistin
huolto ke 20.3. klo 13 Keltinmäen kirkolla. Vieraana Ulla
Halonen Keski-Suomen muistiyhdistyksestä.
Syvemmälle kirkon uskoon: Kirkon
olemus hengellisenä yhteisönä ke
27.3. klo 18 kirkko, Matti Väätäinen.
Sarjassa avataan kristillisen uskon
ydinteemoja pintaa syvemmältä.
Lähde!-kuoro to 28.3. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–18 kirkko
(1e). Kotiin jaettava ruoka noudettavissa klo 17.45 alkaen.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 17.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Konsti, Lampinen, Laasonen.
Oma nalle
mukaan messuun
Kaupunginkirkossa vietetään Nalle-perhemessua su
17.3. klo 15. Mukaan voi ottaa
oman nallen. Messun toimittavat Satu Konsti ja Piia Laasonen. Messun jälkeen on
Nalle-pihatapahtuma Vanhan
pappilan pihalla (Vapaudenkatu 26). Ohjelmassa mm. tarjoilua ja nallen liikuntarata.
Körttiseurat ma 18.3. klo 17.30 Vanha pappila. Siionin virsiä ja lyhyitä puheita. Kahvit.
Viikkomessu to 21.3. klo 13 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Valtasaari.
Messu su 24.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Konsti, Niiles-Hautanen, Valtasaari, Junttila.
Viikkomessu to 28.3. klo 13 Kaupunginkirkko, Koli, Laasonen.
Musiikkitilaisuudet
Virsihetki ke klo 12 Kaupunginkirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Virtailta/Nightbreak to 14.3. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Usko ja epäilys, Sami Junttila. Ilta nuorille aikuisille
ja aikuisille.
Lähetyspiiri ke 20.3. klo 10 Vanha
pappila.
Virtailta/Nightbreak to 28.3. klo 18–
21 Yliopistonkatu 26 B. Joosef, Heli
Ahonen.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Seniorikammari ti 19.3. klo 14 Vanha
pappila. Vanhan pappilan elämää yläja alakerrassa, Anna-Maija Sariola.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 21.3. klo 14 Vanha pappila.

Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 26.3. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Osallisuuden kahvihuone ti 26.3. klo
14–15.30 Vanha pappila. Eläkeiässä
Jyväskylään muuttaneille.
Viitakodin eläkeläisten piiri ke 27.3.
klo 14 Viitaniementie 24.
Leskien klubi to 28.3. klo 10 Marttala,
Yliopistonkatu 11. Elämänlaatua eläkeikään -hankkeen esittely, Martat ja
Martit -toiminta. Kahvitarjoilu.
Teologinen lukupiiri to 28.3. klo 18
Vanha pappila. Ihmisen näköinen Jumala, luku 1: Onko se totta? Raimo
Laine.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B.
Taaperokerho ma klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ekavauvaryhmä ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perheiden pääsiäisaskartelupaja ke
27.3. klo 17.30 Yliopistonkatu 28 B.
Materiaalimaksu 5e/perhe. Ilm. netissä 25.3. mennessä.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Musiikkitilaisuudet
Ida Elinan konsertti su 17.3. klo 16.
Liput 15 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen askartelupaja ma klo 10.
Aikuisille
RyhmäRämä ke klo 10. Haluaisitko
olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 050
549 7005.
Pietarin Kilta ti 19.3. klo 18. Virsirunous sieluni hoitajana, Mikkola.
Miesten tupailta to 28.3. klo 17.30.
Vieraana aluekappalainen Paulus Pikkarainen.
Nuorille
Avoimet ovet Kipinässä
Kipinässä on torstaisin avoimet ovat nuorille klo 15–17.
Paikalle voi tulla pelaamaan,
soittamaan, askartelemaan tai
muuten vain hengailemaan
joko yksin tai kaverien kanssa.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puuro 1e.
PopUp-vauvamuskari to klo 13.30
(3e/perhe, maksu paikan päällä).
PopUp-perhemuskari to klo 14.15
(4e, ilm ja käteismaksu paikan päällä).
Taaperot tapaa pe klo 10.
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.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskristillinen Samassa veneessä
-ilta to 14.3. klo 18 seurakuntatalo.
Messu su 17.3. klo 10 kirkko. Karasti, Laiho.
Kinkerit su 17.3. klo 13 Keskustan
alue, Vähäkangas, Lääkärinkuja 5.
Messu su 24.3. klo 10 kirkko. Karasti,
Laiho, Studiokuoro.
Rauhanyhdistyksen seurat su 24.3.
klo 15 seurakuntatalo.

Miestenilta ke 27.3. klo 18 kirkko.
Huom! paikka. Kahvitarjoilu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysilta ma 25.3. klo 18 seurakuntatalo, vieraana nimikkolähettimme
Marja Alastalo Botswanan aiheella.
Tarjoilua.
Aikuisille
Aamupysäkki pe 15.3. klo 9 seurakuntatalo. EU-ruokakassien jakoa,
hartaus ja aamupala.
Kirkkokuoron harjoitukset la 16.3. klo
16 seurakuntatalo. Tied. 050 5579 004.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
NOJA-ryhmä ti 19.3. klo 18 seurakuntatalo.
Palvelupäivä ke 20.3. klo 10 seurakuntatalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 21.3.
klo 18 Kuokkalan kirkko.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 22.3.
klo 17.30 seurakuntatalo.
Naistenpäivän
juhla srk-talolla
Korpilahden seurakuntatalolla vietetään su 24.3. klo 11
naistenpäivän juhlaa. Ruokailun (5e) ja kahvien jälkeen kuullaan nimikkolähetti
Marja Alastalon terveiset
Botswanasta. Ohjelmassa
myös arvontaa.
Kirkkokuoron harjoitukset to 28.3.
klo 17.45 seurakuntatalo.
Nuorille
Alakoululaisten Olkkari to klo 13
seurakuntatalo.
Hengari ti klo 15 nuorisotila Sumpbi,
Koulumäentie 8.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 18.3. klo 9 seurakuntatalo.
Perheiden kirkkohetki to 21.3. klo
9.30 kirkko.
Kummin kaa -päivä la 23.3. klo 10
seurakuntatalo. Ilm. 050 557 9006
viim. 15.3.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
27.3. klo 9.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.3. klo 16 seurakuntakeskus, Pitkänen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 22.3. klo 13 seurakuntakeskus. Pieni arkiretriitti, jossa hiljennytään seuraavan pyhän raamatuntekstien äärellä. Oma Raamattu ja
muistiinpanovälineet mukaan.
Messu su 24.3. klo 16 seurakuntakeskus, Ridanpää, Koskinen.
Musiikkitilaisuudet
Torstai on Toivoa Täynnä -yhteislauluhetki to 21.3. klo 11 seurakuntakeskus.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ei kokoonnu ti 5.3. klo
10. Osallistumme Draamaryhmä Toivon esitykseen kirkkosalissa klo 13.
Lähetyspiiri ti 19.3. klo 10 seurakuntakeskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 seurakuntakeskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
20.3. klo 9.15 seurakuntakeskus.
Muu
Torstaikahvila to klo 12–13.30 seurakuntakeskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 17.3. klo 11 kirkko,
Reukauf, M. Korhonen, T. Korhonen,
Väisänen. Terhi Hassinen ja muskarilaiset. Brunssi klo 10 (2/1e).
Viittomakielinen messu su 17.3. klo
15 kirkko.
Hiljaisuuden ilta ke 20.3. klo 18 kirkko.
Aamurukous to 21.3. klo 9.30–9.45
kirkko.
Messu su 24.3. klo 11 kirkko, Bucht,
Mannström, Nieminen, Lampinen.
Mariakuoro, Jubilate Deo
Musiikkitilaisuudet
Parasta on laulaa -kuoron harjoitukset ma klo 18 kirkko.
Kahdelta mantereelta -konsertti
su 24.3. klo 17 kirkko, Taavi Kiviranta, kitara, Lili Ahopelto, piano. Liput
20/18/5 euroa.
Yhteisvastuukonsertti ke 27.3. klo 18
kirkko. Kuokkalan nuoret esiintyvät.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 20.3. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
14.3. klo 13 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
14.3. klo 18 kirkko. Armolahjat, Jukka
Jämsen, M. Korhonen, lauluryhmä Ester. Ehtoollinen, rukouspalvelu.
Köpöttäjät ma klo 11. Lähtö yhteiskävelylle Kuokkalan kirkon etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 19.3. klo 18 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 27.3.
klo 13 kirkko.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
28.3. klo 13 kirkko. Aiheena muisti ja
sen huolto.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten kirkkohetki to 14.3. klo 9.15 ja
10 kirkko.
PerheCafé to klo 17.30 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–11.15
kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 19.3. klo 18 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9
kirkko.
Pyhäkoulu su 24.3. klo 11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 26.3. klo 17.45 kirkko.
Muu
Brunssi su 17.3. klo 10 kirkko (2/1e).

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Watia, Hassinen.
Messu su 24.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Watia, Valtasaari.
Musiikkitilaisuudet
Virsi minun
mieleeni
Lahjaharjun kappelissa on to
21.3. klo 19 toivevirsien ilta.
Mukana illassa kanttori Risto
Valtasaari, rovasti Arvi Tuomi,
pastori Heidi Watia sekä
Mieskuoro Sirkkojen kvartetti. Virsitoiveita voi lähettää jo etukäteen sähköpostilla
risto.valtasaari@evl.fi tai arvi.
kk.tuomi@gmail.com.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
Lahjaharjun kappeli. Eeva Korpela.
Olohuone ti 19.3. klo 9–11 Lahjahar-

jun kappeli. Hartaus ja aamupala.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva to klo 13 Katajatie 1 as 5.
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 9–12
Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 Katajatie
1 as 5.
Perheiden pääsiäisaskartelupaja ke
27.3. klo 17.30, Katajatie 1 as 5. Materiaalimaksu 5e/perhe. Ilm. netissä
25.3. mennessä.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.3. klo 10, Palola, Hautalahti, Asikainen. Pyhäkoulu.
KohtaamisPaikan messu su 17.3.
klo 17, Hautalahti, Mika Kilkki, Jukka Jämsén.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, heikki.
ilola@icloud.com.
Messu su 24.3. klo 10 kirkko, von
Gross, Palola, Salmela. Gospelkuoro
Ihanaiset, Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 24.3. klo 15 kirkko.
Miestenpiiri ti 26.3. klo 18 sakasti.
Keskustelua elämästä ja maailmanmenosta Raamatun sanan äärellä. Tied. ,
seppo.hautalahti@evl.fi.
Kirkkohetki ke 27.3. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitukset to klo
17.30 Lahjaharjun kappeli. Tied. 050
358 1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1e/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 26.3. klo 10 kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to 21.3. klo
12 kirkko. Marianpäivä, pastori Ulla
Palola.
Lähimmäisen Kahvitupa to 28.3. klo
12 kirkko. Elämän leivästä tarinoi pastori Seppo Hautalahti.
Nuorille
Isoskoulutukset ke klo 17.30 kirkko.
20.3. Jatkoisot ja 27.3. Kaikki Isot.
Nuortenilta ke klo 19kirkko.
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. Tied. 040 560 9915,
040 7739 851 tai 050 4088 813.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperopysäkki ma klo 9–11.30 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu ti klo 12–15 kirkko. Oleilua, pelailua, läksyjen tekoa,
välipalaa, hiljentymistä ja pieni hartaus.
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 ha-

luat hetken omaa aikaa, ota yhteyttä 040 500 7820, 040 535 2276 tai 050
408 8813.
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. 050 340 9898.
Synttärijuhla
nelivuotiaille
Palokan alueseurakunta
kutsuu kesäkuun loppuun
mennessä 4 vuotta täyttävät
palokkalaiset yhteiseen synttärijuhlaan to 4.4. klo 17.30.
Ohjelmassa mm. klovni Dodo,
laulua, leikkiä ja tarjoilua.
Ilmoittautuminen 29.3. klo 16
mennessä jyvaskylanseurakunta/tapahtumat. Syksyllä
on luvassa toiset juhlat loppuvuonna syntyneille.
Muu
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaehtoinen maksu 1e/hlö.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.3. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tiusanen.
Messu su 24.3. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Tahkola, Neulaset-kuoro.
Miestenpiiri su 24.3. klo 18 seurakuntakoti.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
seurakuntakoti. Tied. 040 684 2050.
Aikuisille
Avoin raamattupiiri ti 19.3. klo 18
seurakuntakoti.
Olohuone ke klo 13 seurakuntakoti.
Syntymäpäivälauluseurat la 23.3. klo
14 seurakuntakoti. Hannu Ala ja Päivi
Kärkkäinen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 21.3. klo 18.30 seurakuntakoti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.3. klo 10 kirkko, Vallipuro, Piilonen.
Sanan ja rukouksen ilta su 17.3. klo
18 kirkko. Esirukous, Heimo Kajasviita.
Tee/kahvit.
Seurakuntailta Nyrölässä to 21.3. klo
18 Sikomäentie 507.
Messu su 24.3. klo 10 kirkko, Vallipuro, saarna Hannu Huttunen, Piilonen.
Kirkkokahvit ja Keski-Suomen pipliaseuran esittelyä.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 17 kirkko.
Candela-kuoro to klo 17 kirkko.
Musiikkikerho 5–6-luokkalaisille
to klo 15 kirkko. Tiedustelut 040 560
9913.
Lähetys- ja avustustyö
Tasauslounas ja hartaus pe 22.3. klo
11 kirkko. Tasauksella kerätyt varat
ohjataan Suomen Lähetysseuran ilmasto- ja ympäristötyöhön.
Aikuisille
Aamukahvi ma–ke klo 9–11 seurakuntasali.
Torstain aamuhartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Lahjoitusruuan jakelu to 14.3. ja 28.3.
klo 10.30 kirkko.
Lähetyksen ja diakonian työtupa ti
klo 12 kirkko. Päiväkahvit klo 14 tuoreen leivonnaisen kera.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.

15
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Tapahtumat 14.–28.3.

yhmä

		
Vertaisr
Äitien olohuone ke klo 18 pappila.
Vertaisryhmä äideille.
Mieli Maasta -ryhmä ti 26.3. klo 18
pappila.
Lukupiiri ke 27.3. klo 13 pappilassa
kirjoista kiinnostuneille.

Aikuisille
Päivämiestenpiiri to 14.3. ja 28.3. klo
12 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 20.3. klo 13 Jyskän seurakuntakoti.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Miesten piiri to 21.3. klo 18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 27.3. klo 13 kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Perhekahvila ke 20.3. klo 17 kirkko.

Nuorille
Isoskoulutus la 16.3. klo 10–16 kirkko.
Nuortenilta Hengari ke klo 18–30.20
kirkko.
Nuorten perjantaijamit pe 22.3. klo
16–17 kirkko.
Perjantaikahvila pe 22.3. klo 17–22
kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.3. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela, Göös, Majakka-kuoro.
Leipäsunnuntai su 17.3. klo 16 kirkko.
Rukous ja usko, Arto Viitala. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia.
Lapsille omat ohjelmat.
Ihmisenä Jumalan maailmassa -luentosarja ke 20.3. klo 18 kirkko, Arto
Kauppinen.
Messu su 24.3. klo 10 kirkko, Kauppinen, Valjus, Harjula.
Oravasaaren seurakuntailta ke 27.3.
klo 18.30 Kallio-Hakanen.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperot pe 15.3. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Ekavauva Pallerot ti klo 13 kirkko.
Perheiden iltaolkkari ti klo 17.30
kirkko.
Perhekerho ke klo 9 Kaunisharjun
kerhotila.
Perheiden aamu to 21.3. klo 9 Jyskän
seurakuntakoti. Kirkkohetki klo 10.30
ja lounas klo 11.
Perhetupa ti 26.3. klo 9 kirkko. Tarjoilu 1/0,50e.
Perhepysäkki ti 26.3. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.

Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke 20.3. klo 11.45 kirkko. Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 26.3. klo 13 kirkko.

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 18.3. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Naisten saunailta ti 19.3. klo 17.30
Vesalan leirikeskuksessa. Iltapala 3e.
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 18.3. klo 12.
Tietovisa ma klo 13.30.
Bingo ti 26.3. 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 Kipinä. Hartaus klo 12. Monikulttuurisia suomen
kielen keskusteluryhmiä.
Virtailta/Nightbreak to 14.3. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Usko ja epäilys,
vieraana Sami Junttila. Ilta nuorille ai-

Oletko kokenut hengellistä väkivaltaa? Pelottelua, painostamista,
syyllistämistä, ajattelun ja käytöksen kontrollointia, uskon vähättelyä
tai sosiaalista eristämistä?
kuisille ja aikuisille.
Virtailta/Nightbreak to 28.3. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Joosef, vieraana
Heli Ahonen.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @Palokan kirkko su 17.3. klo 17. Mika Kilkki,
Jukka Jämsèn. Lastenohjelmat.
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, Haroun
Kartala.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549
7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien Oma hetki ke 20.3.
klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 26. Kodin turvallisuus,
Sami Mustonen, SPR.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 3.4. klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa, mukana Susanna
Turkkila Keski-Suomen Näkövammaiset ry:stä.
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 raamattupiiri to
14.3. klo 16.15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.
Viittomakielinen messu su 17.3. klo
15 Kuokkalan kirkossa, Syöttäjänkatu 4.
Viittomakielinen perhekerho to
28.3. klo 17.30 Kuokkalan kirkolla,
Syöttäjänkatu 4.

			

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. Ke 27.3. päivystys
poikkeuksellisesti klo 12-14.
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
Seurat ma 18.3. klo 17.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
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 19.3. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Minna Canth –
vaikuttajanainen, Minna Aro.
Exodus-raamattupiiri to 21.3. klo 14.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous su 24.3. klo 14. Tilaisuuden
alkuun Marianpäivän runo- ja musiikkiohjelma. Anneli Malinen, lausunta
ja Eija Rantatalo, piano.
Puuroa ja puhetta ti 26.3. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Katsaus Britanniaan, Tarja ja Keith Allen.
Leivotaan yhdessä to 28.3. peruttu.
Luovan kirjoittamisen kurssi (4 krt)
ma 1.4., 15.4., 29.4. ja 13.5. klo 18–
19.30. Ohjaajana FT Anne Karppinen.
Hinta 25 euroa. Ilm. 25.3. mennessä
toiminnanjohtajalle. Tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin luku- ja kirjoitusharjoitusten ja keskustelujen kautta. Tärkeä osa kurssia on oman luovuuden löytäminen ja vahvistaminen.
Tämän vuoksi osallistujilla ei tarvitse
olla aikaisempaa kokemusta, myös pidemmälle ehtineet tervetulleita.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Tilaisuus 11.3. klo 14, Sepänkeskus,
Kyllikinkatu 1. Puhujana Iisak Liukko,
Lähteellä-kuoro, arpajaiset. Kahvit klo
13.30 alkaen.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653.
Nuorten perjantai pe 15.3. klo 19, ry.
Kevätseurat, vanhusten ja liikuntarajoitteisten ehtoollinen la 16.3. klo 15.30,
ry; klo 18 Viikkomessu, Taulumäen kirkko; klo 20.30 Puheenvuoro, ry.
Kevätseurat: seurakunnan messu,
Kaupunginkirkko su 17.3. klo 10; klo
12.30 Perhepyhäkoulu ja seurat, ry,
ruoka ja kahvi; klo 15 Seurat, ry, kah-

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

a puhelin

Palvelev
		

Haemme Jyvässeudun alueelle uusia vapaaehtoisia päivystäjiä
Palvelevaan puhelimeen.
Kirkon keskusteluavun auttamiskanavilla, puhelin- ja verkkopalveluissa,
toimivat vapaaehtoiset ovat aikuisia ihmisiä, jotka haluavat antaa omaa
aikaansa tärkeässä tehtävässä. Päivystäjillä on halu ja kyky asettua rinnalla kulkijaksi toista ihmistä varten.
Vapaaehtoisia toimijoita on Keski-Suomessa hieman yli 100. Suurin osa
vapaaehtoisista toimii Jyväskylän alueella, mutta myös Laukaassa, Saarijärvellä ja Äänekoskella.
Päivystäjältä edellytetään muun muassa kykyä erilaisten yhteydenottajien kunnioittamiseen, avointa suhtautumista kaikenlaisiin keskustelunaiheisiin ja elämänkysymyksiin sekä vaitiolovelvollisuutta.

estöt
Kristilliset järj
anotot
Diakonian vasta

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.

Päivystäjän tehtävästä kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskurssille valitsemista.
vit; klo 17 Päätösseurat, ry.
Tiistaikerho ti 19.3. klo 13, ry.
Seurat ke 20.3. klo 19 Kaupunginkirkko.
Tikkakosken ry:n Ilmailumyyjäiset la
23.3. klo 15, ry; klo 19 Seurat, ry.
Seurat su 24.3. klo 16, ry; n. 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 27.3. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Mooses ja äiti -näytelmän avoimet
harjoitukset to 14.3. klo 19.
Avoin raamattupiiri pe 15.3. ja pe
29.3. klo 11.
Omenapuun päiväkahvit ti 19.3. klo
13 Tuula Hakkaraisen ja Mika Lahtisen Kulkurin iltatähti -musiikkidraama.
Torstaiteatteri: Mooses ja äiti -näytelmän ensi-ilta to 28.3. klo 19. Liput: p.
040 557 5535, www.torstaiteatteri.fi.
Hehku-ilta tiistaisin klo 19.
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 ma klo 18 Suomen, Israelin sekä muiden asioiden puolesta.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti
klo 18. 19.3. Puhujana Riikka Siltala.
26.3. Puhujana Jukka Jämsen.
Naistenpiiri ke 20.3. klo 18.
Sanan Keidas su 24.3. klo 16. Jeesus
kiusausten voittaja, Tommi Parikka.
Naisten raamattupiiri ti 26.3. klo 13.
Donkkis-työpajailta 27.3. klo 17.
Muualla Jyväskylässä:
Isä–lapsi-sähly la 16.3. klo 15 Tikan
koulun liikuntasalilla.
Leipäsunnuntai su 17.3. klo 16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11. Rukous
ja usko, Arto Viitala. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Vaajakosken miestenpiiri to 21.3. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Hyvin tehty – ilo kypsyneestä hedelmästä -juhla sekä Raamattu- ja lähetyspäivät 23.–23.3. Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5, 2. krs.
La 23.3. klo 13 Raamattuopetus: Jumalan asuinsija ihmisten keskellä, lähetysjohtaja Pekka Mäkipää; klo 14.30
Elämän saat ikuisen – lähetyselämää
Jumalan lähetyksessä, Pekka Mäkipää,
Mauri Tervonen, Erkki Puhalainen, Liisi Niemelä.
Su 24.3. klo 12 Messu, saarna Pekka Mäkipää, Annemari Siistonen; klo
13.30–16 Kakkukahvit ja suolaista,
Hyvin tehty -juhla kypsyneen hedelmän ilossa.
Tied. ja ilm. sunnuntain juhlaan www.
kylvaja.fi/hyvintehtykiertue.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 17.3. klo 12, Sakari Ylönen.
Pyhäkoulu lapsille.
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Avoin Raamattupiiri ti 19.3. klo 18.
Nuorten ilta ke 20.3. klo 16.30–18.30.
Opiskelijailta ke 20.3. klo 18.30. Muslimien kohtaaminen, Timo Keskitalo.
Messu su 24.3. klo 12, Sakari Ylönen,
Hamona-kuoro. Pyhäkoulu lapsille.
Kirkkokahvien jälkeen Keski-Suomen
piirin evankeliumijuhla. Mukana Antti Toivio ja Mikko Suni.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
25.3. klo 18.30. Tied. 040 526 0909.
Naistenilta ti 26.3. klo 18. Raamattu lohdutuksen lähteenä, Sirpa Laurila.
Raamatun, rukouksen, musiikin
ja nyyttärien äärellä. Teetarjoilu klo
17.30.
Opiskelijailta ke 27.3. klo 18.30. Konnichiwa, evankelisten opiskelijoiden
Japanin aktiolaiset.
Miesten saunailta to 28.3. klo 18–19.
Kokoontuminen klo 17.45.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 21.3. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas. Pedon valta ja luomakunnan tuskat,
Riitta Keskimäki, Jennimari ja Ville
Niemi. Tilaisuuden jälkeen iltatee.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Jaana Ristonmaa
Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja
jaana.ristonmaa@evl.fi
050 307 6734
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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

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
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Reingoldt Tero, työalasihteeri vs. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Muinonen Mervi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri 050 382 4424
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
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• Saako Jumalle nauraa?
• Samuli Putro ja pienet rukoukset
• Valomerkki ilmastolle

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
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ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Taitto Viestintä-Paprico Oy
Paino Lehtisepät Oy
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Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
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pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

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

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 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 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

16

Lukuvuoron
voi varata
kirjastosta
Lukukoira vierailee Keljonkankaan
ja Keltinmäen kirjastossa kerran
kuukaudessa. Oman lukuvuoron
voi varata ennakkoon vierailemalla
kirjastossa tai soittamalla.
Lukuvuoro kestää 15 minuuttia
ja se on tarkoitettu ensisijaisesti lukemista harjoitteleville lapsille tai
niille, joilla on vaikeuksia lukemaan
oppimisessa.
Lukukoira on Keljonkankaan kirjastossa seuraavan kerran 11.4. ja
Keltinmäen kirjastossa 26.3. klo
17.30–18.30.
Anna Rimppi vierailee Keljonkankaan kirjastossa espanjanvesikoiransa Einon kanssa. Eino on Kennelliiton Lukukoira, jonka tehtävänä
on kuunnella lukemista harjoittelevia lapsia.

Einon avulla intoa lukemiseen
Lukukoiran läsnäolo rentouttaa ja helpottaa lukemaan oppimista.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Mila Mannista, 8, vähän jännittää.
Keljonkankaan kirjastossa on tarkoitus tavata Eino ensimmäistä
kertaa. Jännitys unohtuu kuitenkin
pian, sillä vastassa on aika mukava
kaveri.
Eino on nelivuotias espanjanvesikoira, joka vierailee kirjastossa lukukoirana. Lukukoiran tehtävänä
on kuunnella lukemista harjoittelevia lapsia ja olla läsnä.
Milan mielestä Einolle oli helppo
lukea ja viidentoista minuutin lukuvuoro kului nopeasti.

– Tulen ehkä toisenkin kerran,
Mila toteaa.

Lukukoiran tapaa Keljonkankaan kirjastossa kerran kuukaudessa. Lukukoirina toimivat Kennelliiton Lukukoirat, jotka on todettu
tehtävään sopiviksi.
Eino on vilkas ja innokas koira,
mutta tottunut olemaan lasten
kanssa.
– Einolla on hyvä keskittymiskyky. Olemme harjoitelleet paljon
rauhallista käyttäytymistä, Anna
Rimppi kertoo.
Kennelliitto vastaa koirien soveltuvuuden arvioinnista ja koiranoh-

jaajien kouluttamisesta. Koiran soveltuvuus lukukoiraksi arvioidaan
ohjaajakurssin päätteeksi.

koirista hirveästi.

däntä lähellä. Kaverikoirissa pitkään mukana ollut Rimppi halusi
jakaa koiran tuomaa iloa myös lukukoiratoiminnassa.
– Itselläni on lukihäiriö, mutta
olen aina lukenut paljon. Lukukoiran avulla haluan kannustaa
lapsia tarttumaan kirjoihin, Rimppi sanoo.

Lukukoiran täytyy pystyä rauhoittumaan erilaisten ihmisten
seurassa, eikä koira saa pelätä kovia ääniä tai erilaisia apuvälineitä,
kuten pyörätuolia.
Rimpille vapaaehtoistyö on sy-

Lukukoiralle lukeminen on osa
lukemaan innostamista. Koiran
läsnäolo rentouttaa ja sen on todettu helpottavan stressiä. Lukemista harjoittelevan lapsen on helpompi lukea koiralle kuin toiselle
ihmiselle, sillä koira ei arvostele, ei-

Lapset ovat
”tykänneet
luku-

kä huomauttele virheistä, hitaudesta tai epäröinnistä.
Lukukoiratoiminta käynnistyi
Keljonkankaan kirjastossa viime
syksynä. Keljonkankaan lisäksi lukukoira vierailee Keltinmäen kirjastossa.
Vastaanotto on ollut Keljonkankaan kirjaston vastaavan kirjastonhoitajan Johanna Tornikosken
mukaan innokas.
– Toiminnan aloittaminen jännitti etukäteen, mutta lapset ovat
tykänneet lukukoirista hirveästi.
Lukemaan innostamisessa lukukoira toimii tosi hyvin, Tornikoski
toteaa.

Elämästä

Ei siitä tullutkaan muutaman vuoden visiittiä
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Sven Gross, 45. Muutimme
Jyväskylään vuonna 2002, kun vaimoni sai töitä Jyväskylän yliopistolta. Meillä on 9-vuotias tytär, joka
on syntynyt Jyväskylässä. Olen
koulutukseltani merkonomi ja toimin Saksassa pankkialalla.
Suomessa olen työskennellyt
markkinointi- ja myyntiassistenttina sekä bisnesmanagerina firmoissa, joissa on tarvittu erityisesti saksan kielen ja kulttuurin tuntemusta.
Viisi vuotta sitten sain töitä Lassila & Tikanojalta siivoojana. Sitä ennen olin useita vuosia työttömänä.

Nyt työskentelen Kauppakeskus
Sepässä, jossa liiketilojen lisäksi siivoan myös seurakunnan tiloja. Pidän työstäni, vaikka palkka on pieni. Saan työskennellä itsenäisesti ja
vapaasti. Suuri plussa on se, että
työnsä tuloksen näkee välittömästi.
Työpäivän jälkeen on aikaa itselle ja perheelle, ilman stressiä. Vapaa-ajalla ei tarvitse enää poiketa
kuntosalille, sen verran tulee liikuttua työpäivän aikana.

Olemme viihtyneet Suomessa hyvin. Ihmiset ovat ystävällisiä, ja pohjoismaiseen tapaan täällä säilytetään tietty etäisyys toiseen ihmi-

seen. Se sopii meille, koska viihdymme hyvin oman perheen parissa.
Täällä luonto ja oma rauha löytyvät aina läheltä. Metsässä vaeltelun lisäksi harrastamme hiihtoa ja
pyöräilyä. Perheen kanssa teemme
myös omatoimimatkoja eri puolille maailmaa.
Suomessa osataan organisoida
monia asioita paremmin kuin
muualla. Saksassa päiväkoti- ja
kouluasioiden järjestely vaatii vanhemmilta paljon enemmän aikaa
ja voimavaroja. Onneksi täällä on
hyvin toimiva Wilma-järjestelmä.
Lapsen syntymän jälkeen otin
kotona vastuun ruoanlaitosta. Nyt

rakastan ruoanlaittoa ja pidän hyvästä ruoasta. Suomalainen lohikeitto ja ruisleipä ovat todella
maukkaita.

Viime vuosina olen alkanut miettiä omaa ikääni ja vanhenemista.
Kun katson aamulla peiliin, sieltä ei
katsokaan se sama nuori Sven, joka
tunnen edelleen olevani oman
pääni sisällä.
Alun perin kuvittelimme asuvamme Suomessa muutaman vuoden. Kun palaan vierailulta vanhempieni luota Saksasta, Weimar
tuntuu jo vieraalta ja Jyväskylä taas
omalta kotikaupungiltani.

Sven Gross oli 16-vuotias, kun
Berliinin muuri murtui. Itäpuolella
kasvaneena vapaus ja demokratia
ovat hänelle tärkeitä asioita.
Grossin mielestä hyvään elämään
tarvitaan sen verran rahaa, että voi
toteuttaa itselle tärkeitä asioita ja
pyörittää perheen arkea.

