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Yksi hetki

Sairaalapapeilla
yli 56 000
kohtaamista

Jyväskylän seurakunta järjestää joka viikko lähes 200 erilaista tapahtumaa.

Pääkirjoitus

KUVA: ATTE SAURANEN

Sairaalapapeilla oli viime vuonna Suomessa yli 56 000 yksilökohtaamista. Kohtaamisista
noin 60 prosenttia oli potilaiden
kanssa. Noin joka viides kohtaaminen oli läheisen tai sairaalan
henkilökunnan kanssa.
Useimmin keskusteltiin terveydestä ja sairaudesta, elämänkriiseistä, sairauden aiheuttamista kriiseistä, elämän
merkityksestä ja uskosta sekä
ihmissuhteista. Muu syy, työ
ja opiskelu sekä debriefing eli
psykologinen jälkipuinti olivat
edellisvuotta useamman keskustelun syy.

Antti on mun frendi
Yökerhoissakin soi nyt Jumalan kaipuu, ja siitä saa kiittää
Antti Tuiskua. Tämä lause on Kotimaa-lehden toimittajan Meri Toivasen kynästä. Kyseessä on Antti Tuiskun uusimman albumin arvion otsikko. Lainasin lauseen, sillä se
tiivistää täydellisesti olennaisen.
Antti Tuisku teki levyn nimeltä Valittu kansa, joka sisältää muun muassa kappaleet Pyhä kosketus, Jesse on
mun frendi, Kerran vuodes kirkkoon ja Sit ku me kuollaan. Tuisku ei kysellyt etukäteen, kiinnostaisiko uskonnollinen tematiikka mahdollisesti yleisöä.

Naisten Pankki
ylsi ennätystulokseen

Ja minkä vastauksen hän olisikaan saanut, jos olisi kysynyt?

”

Levy pilkkaa Jumalaa yhtä
paljon kuin Hectorin Juodaan
viinaa kehottaa juomaan viinaa.
Maakuntalehdet selvittivät lukijoiden kiinnostuksia aikoinaan trendikkäissä lukijatutkimuksissa. Lukijat vastasivat, että uskontoa käsittelevät jutut eivät juuri kiinnosta, ja sen seurauksena monet kirkkoa, uskoa ja perimmäisiä kysymyksiä käsittelevät jutut jäivät tekemättä. Jos
Henry Ford olisi aikoinaan kysynyt asiakkailtaan, millä he
haluavat liikkua, vastaus olisi ollut: hevosella.
Tuisku tuomittiin julkisuudessa nopeasti mauttomaksi
rienaajaksi, kunnes joku taisi kuunnella levyn. Levy pilkkaa Jumalaa yhtä paljon kuin Hectorin Juodaan viinaa kehottaa juomaan viinaa.
Sen sijaan edessämme on levyllinen nykyajan ahdistusta ja henkistä etsimistä. Tätä kirjoittaessani teoksen kappaleita on Spotifyn Suomen Top 50 -listalla sijalla 3, 8,
10, 15, 17, 20, 22, 23, 31, 33, ja 37! Jos seurakunnissa tämä viesti uskalletaan kuulla, ehdotan levyn kuuntelemista isossa, hämärässä tilassa maaten, tyynyt päiden alla,
silmät kiinni. Yhdessä. Yksin. Korvat ehkä välillä punoittaen, mutta sen kestämme.

Maailmankuulu yhdysvaltalainen urkutaiteilija Jens Korndörfer esiintyi Taulumäen kirkossa 6.2.2020 klo 19.04
Clair de Lune – Urkumusiikkia täysikuun aikaan -konsertissa.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin

1

Korpilahden seurakuntakodilla ommellaan ja askarrellaan lähetyksen hyväksi muun muassa makrameeta ja
muovipusseista kasseja ma 2.3. klo
13. Seuraava kerta on 23.3.

Kirkon pitää miettiä, miten se
’’
vie Raamatun sanoman vuoteen
2020, jolloin tunteet ja kokemuksellisuus ovat tärkeitä. Ihmisillä on nykyään suuri yhteenkuuluvuuden, pyhyyden ja hengellisyyden tarve. Uskolle sopivaa maaperää on paljonkin, mutta kyse
on siitä, millä keinoilla kirkko pääsee sinne.”

luksen, vaikka väittävät sitä puolustavansa. Mielestäni kristilliset öyhöttäjämme ylipäänsä ei-
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vät ole ”konservatiiveja”, vaan he
ovat tuoneet perinteisesti vähäeleiseen suomalaiseen kristillisyyteen jotain aivan vierasta Amerikasta ynnä muualta. Kirkkoa ja
kristillisiä arvoja pitäisi kyllä puolustaa. Mutta ilman minkäänlaista öyhötystä.”
Osmo Pekonen (Kanava 1/2020)

’’

Selvitysten mukaan kirkon sisällä on vahvaa termityytymättömyyttä sekä tuomio-alkuisiin että sukupuolittuneisiin ilmaisuihin,
mutta virallista enemmistöä muutosten taakse ei ole ryhmittynyt.
Historiallisten termien puolustajilla on vaihtelevan kokoinen enem-

mistö eri kyselyissä, joissa tarjolle on asetettu useampia vaihtoehtoja. Kaikken vankin kannatus on
kirkkoherralla. Sen säilyttämistä
on puoltanut yli puolet vastaajista
kaikissa kyselyissä. ”
Pertti Ruohonen
(Sunnuntaisuomalainen 16.2.2020)

Yleinen lausahdukseni olikin
’’
usein ”jos teen vielä tämän” kellon
lähestyessä iltayhdeksää.
Opiskelijakunta JAMKOn hallituksen
jäsen Antony Smal kertoo
uupumuksestaan
(Keskisuomalainen 17.2.2020)

Kannessa: JYPin Jani Tuppurainen uskoo joukkueen menestykseen,
vaikka alkuvuotta sävytti pitkä tappioputki.
Kuva: Sami Saarenpää

Päätoimittaja
Jonna Arola 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612

Illan hämärtyessä Markku Urpelaista hymyilyttää Mankolan saunan kuistilla, sillä kotvasen kuluttua luvassa on napakat löylyt hyvässä seurassa.

Saunassa keskustelut
ovat astetta parempia
Sauna on suomalaiselle lähes pyhä paikka. Jyvässeudun perinnesaunojat ry:n puheenjohtaja
Markku Urpelaisen mukaan saunassa puhutaan kaikesta – paitsi puoluepolitiikasta.

Sanottua

Öyhöttäjät ovat tehneet kris’’
tinuskolle kamalan karhunpalve-
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Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille kokoontuu tiistaisin
ja torstaisin klo 13–16 Huhtakodilla, Nevakatu 1 (ei viikolla
9). Mukavaa puuhaa koulupäivän
jälkeen. Kerho on maksuton.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Poimi omasi sivuilta 12–15.

Keksijä, yrittäjä, säveltäjä Perttu
Pölönen (Kirkko ja kaupunki 6.2.2020)

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Leipäsunnuntaissa 23.2. klo
16 Vaajakosken kirkossa Arto Mikkola puhuu armon
kasvattavasta voimasta. Rukousta,
musiikkia, ehtoollinen ja lapsille
omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu.

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

jklsrk
jyvaskylan_seurakunta
@Henkielama
henkielama

HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuva

Mistä juontuu oma kiinnostuksesi saunakulttuuria kohtaan?
Innokkaana saunojana aloin 25–
30 vuotta sitten käydä Jyväskylän
Vuorilammella saunomassa. Laajarin luovuttua saunan ylläpidosta me otimme vetovastuun muutamaksi vuodeksi. Sitä varten perustimme keväällä 2007 Jyvässeudun perinnesaunojat -yhdistyksen.
Millainen on mielestäsi hyvä
sauna?
Löyly on tietysti kaiken a ja o. Itse
pidän sopivan kosteista löylyistä.
Niiden pitää olla napakat eikä liian
kuivat. Puulämmitteinen sauna ja
savusauna ovat ne parhaat saunat.
Yhdistyksellämme on sauna Mankolassa, jossa olemme vuokralaisena. Sen sähkökiukaan löylyt ovat
myös yllättävän hyvät.
Kuinka usein itse saunot?
5–6 kertaa viikossa. Mankolan saunalla käyn kerran tai kahdesti viikossa. Kerrostalossa, jossa asun on
yleisiä saunavuoroja neljästi viikossa ja sen lisäksi minulla on oma
vuoro. Näiden lisäksi käyn joskus
muuallakin saunomassa.
Mitä saunominen sinulle antaa?
Työelämässä ollessani töiden jäl-

keen oli mukava mennä saunomaan. Siinä jäivät työasiat takaalalle. Nyt eläkeläisenä ei ole tuota
stressiä, mutta sauna rentouttaa ja
iltaisin nukuttaa mukavasti.

tyy asiantuntijoita ja sen lisäksi vielä ”kaikkien alojen asiantuntijoita”.
Luen itsenikin mukaan tähän porukkaan. Huumorillakin on vahva
sija saunakeskusteluissa.

Mieleenpainuvin
saunamuistosi?
Mukavia saunamuistoja liittyy erityisesti mummolan savusaunaan.
Pienen pojan näkökulmasta lauteet olivat aika korkealla ja saunassa oli mustaa ja pimeää. Sähköjä
ei ollut, oli vain kynttilä ikkunalla.
Siellä oli aivan oma tunnelmansa.

Onko olemassa sitä oikeaa
tapaa saunoa, entä väärää?
Ei varmaankaan, jokainen saunoo
tavallaan. Mankolassa edellytämme tietysti asiallista käyttäytymistä, mikä on meillä onnistunut ilman varsinaisia järjestyssääntöjä. Lasipulloja emme tuo saunaan
ihan sirpalevaaran takia.

Miksi sauna on suomalaiselle
niin tärkeä paikka, jopa pyhä?
Varmasti iso merkitys on sillä, että suomalaiset ovat tottuneet käymään saunassa ihan pienestä pitäen. Itsekin koin lapsuuden savusaunan tunnelman suorastaan pyhäksi. En tiedä parempaa paikkaa
rauhoittua ja keskustella kuin sauna. Sellaisia keskusteluja miesten
kesken ei käydä muualla. Uskon,
että sama tilanne on myös naisilla.

Onko huoneistokohtaisten
saunojen yleistyminen muuttanut saunomiskulttuuria?
Ehkä aikoinaan, kun niitä alettiin
rakentaa. Käsittääkseni nykyään
ollaan taloyhtiöissä palaamassa takaisin yhteisiin saunoihin. Uskon,
että hyvä saunaseura tuo oman lisänsä saunomiseen.

Millaisista aiheista saunan
lauteilla keskustellaan?
Kaikista aiheista ihan laidasta laitaan. Politiikastakin, vaikkakaan
ei yleensä puoluepolitiikasta. Ehkä
oman elämänkokemuksen karttuessa mielipiteetkin vahvistuvat, samoin itsevarmuus. Täältäkin löy-

Kuinka usein kiuas lämpenee
Mankolassa?
Miehillä on viikossa kolme vuoroa ja naisilla kaksi. Saunomaan
voivat tulla muutkin kuin jäsenet.
Tarkemmat tiedot löytyvät netistä
(perinnesaunojat.fi).
Keski-Suomi on julistautunut
saunamaakunnaksi ja lisäksi
saunominen pyritään saamaan

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Mikä on
niiden merkitys?
Saunamaakunta on varmaan
enemmän yritysten ja liikemaailman asia kuin itse saunojien. Toki sauna on hyvä paikka kokoontua ja onko olemassa tykypäiviä ilman saunaa? Ulkomailla saunoessani olen jäänyt kaipaamaan löylynheittoa, ja sanomalehden luku
tai television katselu ei liity mielestäni mitenkään saunomiseen. Siksi olisi hyvä, jos suomalainen saunakulttuuri opittaisiin tuntemaan
myös maamme rajojen ulkopuolella.

Tiesitkö?

			

Jätkäklubin
saunailta
■■ Pe 21.2. klo 18.00 Jyvässeudun

perinnesaunojien saunalla,
Valakankatu 9, Mankola
■■ Saunailta kaikenlaisille
miehille!
■■ Saunomista,
makkaranpaistoa, iltapalaa,
iltahartaus ja yhdessäoloa.
■■ Ilm. ja tied. Sami Junttila
050 549 7001

Naisten Pankin tulos oli viime
vuonna yhteensä yli 2 miljoonaa euroa. Naisten Pankin tulos
kasvoi edellisvuoteen verrattuna 11 prosenttia. Kuukausilahjoittajat takaavat pitkäjänteisen
työn. Kolmasosa kaikista lahjoituksista tulee kuukausilahjoituksista, myös vapaaehtoisten luotsaamat kampanjat ovat
merkittävä varainhankintatapa.
Naisten Pankilla on tällä hetkellä 12 hanketta kuudessa eri
maassa.

Puuntaimet
suosituin lahja
toistamiseen
Toisenlaisen Lahjan tulos vuonna 2019 oli 1,2 miljoonaa euroa
eli sama kuin edellisenä vuonna. Eniten hankittiin Puuntaimet-lahjaa, joka oli suosituin
lahja toista vuotta peräkkäin.
Muita suosikkeja olivat Naisten
Pankin Stipendi tytölle, Vuohi,
Koulupuku ja Hygieniapaketti
tytölle. Suosituimpien lahjojen
lista on pitkälti sama kuin edellisenä vuonna. Hygieniapaketti
tytölle on uusi suosikkilahja, joka on noussut viidenneksi suosituimmaksi lahjaksi.

Lahjoitus
nuorten
koulutukseen
Kirkon diakoniarahasto sai jo
lakkautetulta Suomi 2024 -yhdistykseltä 200 000 euron lahjoituksen käytettäväksi nuorten opiskelun ja työllistymisen
tukemiseen sekä elinolosuhteiden parantamiseen. Lahjoitussumma on peräisin presidentti Sauli Niinistön vaalikampanjabudjetin jäljelle jääneistä varoista.
Tukea myönnettiin 137 nuorelle seurakuntien diakoniatyön kautta. Pääpaino oli nuorten ammatillisen koulutuksen
ja lukio-opintojen tukemisessa
vähävaraisissa perheissä.
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Kirkolliskokoukseen
kolme edustajaa
Jyväskylästä
Naisten osuus kasvoi hieman ja lähes puolet
valituista edustajista on uusia.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ARKISTO kuvat

Kolme jyväskyläläistä on valittu
kirkolliskokousvaaleissa Lapuan
hiippakunnan edustajiksi. Pappisedustajana valittiin Kirsi Pohjola ja
maallikkoedustajina Tuulia Kuntsi
ja Erkki Puhalainen.
Kyseessä on alustava tulos ja lopullinen tulos vahvistetaan helmikuussa.
Valituista kirkolliskokousedustajista lähes puolet on uusia (46
prosenttia).
Naisten osuus lisääntyi jonkin
verran edellisiin vaaleihin verrattuna. Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 53 (2016:
61) ja naisia 42 (2016: 35). Edustajien keski-ikä on 54 vuotta, nuorin
on 24-vuotias ja iäkkäin 78-vuotias.

Kirkolliskokous on kirkon ylin
päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta.
Vaaleissa kirkolliskokoukseen

valittiin yhteensä 96 edustajaa,
joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.
Kirkolliskokouksen edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu hiippakuntien seurakuntien jäsenmääriin. Lapuan hiippakunnan, johon
myös Jyväskylän seurakunta kuuluu, edustajien kokonaismäärä on
10.
Samassa yhteydessä toimitettiin
myös hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit. Hiippakuntavaltuustoon valittiin 14 maallikkojäsentä
ja seitsemän pappisjäsentä.
Hiippakuntavaltuusto toimii
tuomiokapitulin ohella hiippakunnan toisena hallintoelimenä.
Valtuuston tehtävänä on tukea ja
edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.
Hiippakuntavaltuustovaalien
tuloksista kertovat hiippakuntien
tuomiokapitulit.
Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston uusi nelivuotinen toimikausi alkaa toukokuussa.

1.
2.
3.
4.

Millaisia asioita haluat edistää kirkossa?
Millaisten kysymysten arvelet vaativan ratkaisua seuraavalla nelivuotiskaudella?
Mitkä ovat omat näkemyksesi näihin kysymyksiin?
Mikä on kysymys seuraavaan vastaukseen: ”lehmätkin lentävät ennen kuin niin tapahtuu”?

Tuulia Kuntsi, 53
Valitsijayhdistys Avara kirkko
kirkkovaltuutettu,
Jyväskylän seurakunta
apulaisrehtori

Erkki Puhalainen, 70
Valitsijayhdistys Seurakuntaväki
kirkkoneuvoston edustaja, Jkl srk
eläkkeellä (Lähetysyhdistys
Kylväjän kotimaantyönjohtaja)

Kirsi Pohjola, 55
Valitsijayhdistys Avara kirkko
yhteiskuntavastuun pappi,
Jyväskylän seurakunta

1) Asioita, jotka ovat tätä päivää ja
lähellä ihmisten arkea. Avioliittoon
vihkiminen, kummikäytänteet ja
hautaukseen liittyvät asiat pitäisi
tehdä seurakuntalaisille mahdollisimman helpoiksi.

1) Vähenevien resurssien aikoina
kirkon on joustavasti sopeuduttava
muuttuvaan todellisuuteen. Kirkon
keskushallintoa on kevennettävä.
Hiippakunnan toimintaresursseja
tulee vahvistaa, jotta pystyttäisiin
paremmin tukemaan paikallisten
seurakuntien toimintaa. Yhteistyötä yli seurakuntarajojen ja
kirkollisten järjestöjen kanssa on
lisättävä.

1) Koska kirkolliskokous on
päätöksenteon lisäksi myös kirkon
keskusteluareena, työskentelyssä
pitäisi pyrkiä eroon vastakkainasettelusta. Kirkon kenttä on
huomattavasti laajempi ja
rikkaampi kuin vain sen ääripäät
konservatiivit ja liberaalit.
Voisimme vapaammin elää todeksi
hengellisyyttä sen eri muodoissa
olemalla samalla osa Kristuksen
kirkkoa ja luterilaista perinnettä.

2) Yhtenä tärkeimmistä avioliittoon vihkiminen. Sen suhteen
papistokin on odottanut jo pitkään
päätöstä. Nyt moni joutuu
toimimaan oman arvomaailmansa
vastaisella tavalla. Seurakuntien
kurjistuva talous pakottaa
pohtimaan uudenlaisia toimintamalleja, esimerkiksi mitä asioita
seurakunnat voisivat toteuttaa
yhteistyössä.
3) Minusta ei ole mitään estettä
sille, miksi kirkko ei voisi vihkiä
samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Seurakuntien talouden
kannalta on järkevää miettiä
erilaisia yhteistyömahdollisuuksia
yli seurakuntarajojen. Erityistä
hyötyä tästä olisi pienille seurakunnille toimintansa pyörittämiseen.
4) Ollaanko tästä asiasta
yksimielisiä?

2) Kysymys kirkon keskushallinnon
keventämisestä ja joustavoittamisesta on ollut valmistelussa ja
tullee käsittelyyn varsin pian.
Avioliittokysymys tulee jälleen
kerran uudelleen ratkaistavaksi.
3) Hallintorakenteet vaativat
ehdottomasti keventämistä ja
yksinkertaistamista. Ylhäältä
ohjaamisen sijaan pitää luottaa
paikallistason osaamiseen.
Avioliittokysymyksessä olen kirkon
perinteisen avioliittonäkemyksen
kannalla.
4) Tapahtuuko kirkossa muutos,
joka ottaa aidosti huomioon
seurakuntalaisen toimijana
työntekijän rinnalla?

2) Kirkon rakenteeseen, hallintoon
ja rahoitukseen liittyvät kysymykset. Luonnollisesti myös avioliittokysymys.
3) Rakenteellisissa kysymyksissä
olen järkiperäistämisen kannalla,
kunhan se tehdään asiantuntevasti. Avioliittokysymyksessä
vallitsevien erilaisten teologisten
tulkintojen vuoksi kannatan
asiassa omantunnon vapautta. Se
voisi vahvistaa keskinäistä
kunnioitusta, vaikka oltaisiinkin
asioista eri mieltä.
4) Voiko hajaantuneesta kirkosta
muodostua yksi yhteinen Kristuksen kirkko?

Eetu Minkkinen (vas.), Leo Ahvenniemi ja Niklas Korpela viihtyvät puistossa kelillä kuin kelillä. Liukas ja märkä alusta ei kolmikkoa haittaa.

Ulkona tuulettuu
Lapsia alati vaihtuvat talvikelit eivät harmita. Heistä pallopelit ja
hippa ovat vain hauskempia, kun on liukasta ja märkää.
SAILA AARNIO teksti
ATTE SAURANEN kuva

Hengissä

Voiko elämää
rakastaa liikaa?
Eikö elämää saisi rakastaa?
Saa. Elämässä onnea tuottavat asiat ovat Jumalan antamaa lahjaa, ja hän toivoo meidän iloitsevan niistä. Varoittaessaan elämän
rakastamisesta Jeesus tarkoittaa kiinnittymistä vääriin asioihin kuten menestykseen,
valtaan tai omaisuuteen. Ihmisten eriarvoistaminen tai itsensä asettaminen muiden
yläpuolelle on myös elämän vääränlaista rakastamista. Jeesus tahtoo, että rakastamme
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin
itseämme.
Voiko elämää rakastaa liikaa?
Elämän tärkeimpiä asioita kuten lapsia,
puolisoa, ystäviä tai Jumalaa ei voi rakastaa
liikaa. Elämässä on kuitenkin myös asioita,
jotka muodostuessaan liian tärkeiksi voivat
tulla meidän sekä läheistemme ja Jumalan
väliin. Oman ajankäytön seuraaminen on
yksi tapa testata, ovatko omassa elämässä
oikeat asiat tärkeitä. Annanko riittävästi aikaa läheisilleni vai käytänkö sitä liikaa esimerkiksi työhön?

Jyväskylän Mäki-Matin perhepuistossa on helmikuun sateisena maanantaiaamuna vilskettä. Yksi lapsijoukko liukastelee kengillä peilijäisellä pienellä luistinradalla, toinen
kirmaa pikkuruisen lumikasan päälle. Tyttöporukka hihkuu ryhmäkeinussa, ja punaposkinen poikakolmikko lämäilee palloa maaliin.
Maanantai on 3–5-vuotiaille kerholaisille puistopäivä. Silloin
leikitään ulkoleikkejä oman puiston alueella, kelistä riippumatta.
Ainoastaan kovalla pakkasella ulkoiluaikaa lyhennetään.

Evankeliumi Joh. 12: 25–33

Mitä on elämän alttiiksi asettaminen?
Se tarkoittaa pyrkimystä elää Jumalan tahdon mukaisesti. Arjessa tämä tarkoittaa sitä, että huolehdimme niistä ihmisistä ja asioista, jotka Jumala on antanut elämässä
vastuullemme. Kristitylle elämän alttiiksi
asettaminen merkitsee myös evankeliumin
eteenpäin viemistä ja heikomman puolustamista Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Silloinkin kun se ei ole muiden silmissä suosittua tai vaatii omasta edusta tinkimistä.
Pian alkaa paastonaika. Mitä tämä aika
sinulle merkitsee?
Paastonaika merkitsee oman elämäni arvojärjestyksen pohdintaa. Kyselen silloin itseltäni, kuinka voisin paremmin palvella läheisiäni ja Jumalaa? Erityisesti paastonaikana
haluan muistaa kiittää Jumalaa kaikkea siitä
hyvästä, millä hän on elämääni siunannut.
Miten rohkaisisit ihmisiä laskeutumaan
paastoon?
Paastoon kannatta laskeutua askel kerral-

Jeesus sanoi: ”Joka rakastaa elämäänsä,
kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla
minun palvelijani, seuratkoon minua.
Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.
Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin?
Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri
tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta
nimesi!”
Silloin kuului taivaasta ääni: ”Minä olen
sen kirkastanut ja kirkastan jälleen.” Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja
sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä
sanoivat: ”Enkeli puhui hänelle.” Silloin Jeesus sanoi: ”Ei tämä ääni puhunut
minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt
tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän
maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja

laan. 40 päivän paastonaika tarjoaa mahdollisuuden syventyä kuuntelemaan omaa
itseä, ympärillä olevia läheisiä ja ennen kaikkea Jumalaa. Paaston tavoitteena on oppia

Huhtasuon aluekappalainen Paulus
Pikkarainen saarnaa laskiaissunnuntaina
23.2. Huhtakodin messussa klo 12 ja
Korpilahden kirkon messussa klo 16.
kun minut korotetaan maasta, minä vedän
kaikki luokseni.” Näillä sanoilla Jeesus
ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen
kuolemansa.

jotain uutta kaikista näistä kolmesta. Lopulta pääsiäisenä voimme katsoa sekä itseämme, toisiamme että Jumalaa ylösnousemuksen kirkkaasta ja armollisesta valosta käsin.

Niklas Korpelan, 5, Eetu Minkkisen, 3, ja Leo Ahvenniemen, 3,
mielestä ulkona mukavinta on erilaiset pallopelit ja lumikasassa kiipeily. Myös ralliautoilla ajaminen
on poikien mieleen.
– Joo, se on kivaa! Mää oon JariMatti Latvala, kertoo Eetu.
– Ja mä oon Esapekka Lappi,
Niklas ilmoittaa.
– Mää oon ralliauton kyydissä,
toteaa Leo ja tiedustelee, milloin
he pääsevät takaisin pelaamaan
jääkiekkoa.
Liukas ja märkä alusta ei poikia
haittaa. Kaatuileminen on kuulemma vain hauskaa. Leo palaa mailan

varteen Eetun kanssa. Kysyn Niklakselta, mikä ulkona olemisessa
on kivaa.
– Täällä tuulettuu. Puista saa
happea, hän toteaa ja kiiruhtaa pelikavereiden luokse.
– Nyt loppui erätauko, hän hihkaisee mennessään.
Kerhossa varhaiskasvatuksen
opettajana toimiva Mervi Laine
kertoo, että lapsia aktivoidaan ulkoleikkeihin tarjoamalla heille erilaisia leikkivälineitä, mutta he ovat
hyviä keksimään leikkejä itsekin.
Myös puistomainen ympäristö
houkuttaa leikkeihin.

Lapset viihtyvät
”todella
hyvin

metsässä. Siellä
syntyy aina leikkejä.
– Lisäksi meillä on ihanat metsiköt tässä aivan lähellä, Harjulla ja
Moirislammella. Lapset viihtyvät
todella hyvin metsässä. Siellä syntyy aina leikkejä.

Suvi Korhonen, 3, pyytää Merviä
katsomaan papanoita hangella. He
pohtivat, missä puput nukkuvat ja
muistelevat näkemäänsä pupua.
– Muistatko, kun huomasimme sen pesän puun juurella, Mer-

vi kysyy.
– Joo, Suvi tuumaa ja jatkaa
matkaansa leikkimökin luo.
Kerholaisten annetaan tutkia ja
kokeilla asioita itse, eikä heille aseteta turhia kieltoja.
– Lapset osaavat hyvin säädellä taitojaan ja jaksamistaan. Joustava päiväsuunnitelma antaa tilaa
lasten leikeille ja mielikuvitukselle,
Mervi Laine sanoo.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on vastikään koonnut netissä julkaistuu leikkipankkiin yli 900
leikkiä. MLL:n perhekeskustoiminnan päällikön Tarja Satuli-Kukkosen mukaan lasten perustarpeet
eivät ole muuttuneet viimeisten
vuosikymmenten aikana.
– Kiipeileminen, juokseminen ja
leikkiminen on lapselle luontaista
varhaisvuosista alkaen. Myös suosikkileikit ovat pysyneet samoina.
Kärjessä ovat vanhat perusleikit,
kuten pallopelit, hippa sekä poliisi ja rosvo.
Nykyperheiden ajankäyttö on
vaikuttanut ulkona leikkimiseen
voimakkaasti.
– Digitaalisiin laitteisiin ja peleihin käytetään paljon aikaa ja lapsia viedään ohjattuihin harrastuksiin. Tämä ei ole huono asia, mutta perheen yhteisille hetkille ja joutilaisuudelle olisi myös hyvä varata
tilaa, Satuli-Kukkonen pohtii.

Suvi Korhosesta leikkimökissä on mukava leikkiä. – Siellä voi laittaa
leikkiruokaa, ja siellä on myös parvisänky.

sitkö?

Tie
			

Kolme kivaa ulkoleikkiä
■■ 1. Munamieshippa: Leikitään, kuten perinteistä hippaa, mutta leikkijät

liikkuvat kyykyssä. Yksi valitaan hipaksi ja hän ottaa muita kiinni
koskettamalla. Kun hippa saa leikkijän kiinni, kiinni otettu kellahtaa
kumolleen. Muut voivat pelastaa kiinni jääneen auttamalla hänet
takaisin jaloilleen. Leikki jatkuu, kunnes hippa on saanut kaikki kiinni.
■■ 2. Väri: Yksi leikkijöistä on Väri, joka seisoo seinää vasten selin muihin.
Toiset asettuvat noin 20 metrin päähän Väristä. Hän sanoo esimerkiksi
”Se, kenellä on jotain keltaista, saa liikkua kolme kukonaskelta
eteenpäin”. Värin käskyt vaihtelevat, myös askeltyyppiä voi vaihdella
(esim. tipu, karhu). Se, joka koskettaa ensimmäisenä Väriä ja huutaa
oman nimensä, on seuraava Väri.
■■ 3. Liike jatkuu: Leikkijät seisovat piirissä katsoen edellä seisovan selkää.
Leikinjohtaja aloittaa liikkeen, jota hänen takanaan seisova matkii ja
jatkaa, samoin kolmas, neljäs jne. Kun leikinjohtaja huomaa, että liike
on kulkenut piirin ympäri, hän tekee uuden liikkeen, jota seuraava
matkii. Näin leikki jatkuu aaltona.
MLL:n Leikkipankissa on yli 900 erilaista leikkiä erilaisiin tilanteisiin:
www.leikkipankki.fi
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Vanhan liiton
käsityöläinen

Aito klovni
on yhtä
vaarallinen
kuin
kukkanen
Jyväskyläläinen Klovni Dodo sai
vastattavakseen liudan kiperiä
kysymyksiä. Mutta hups, miten
vastata niihin, jos ei käytä lainkaan
sanoja? Ei hätää, Klovni Dodo vastasi
kysymyksiin tuttuun tapaansa eleillä.
HEIKKI IMPIÖ teksti
ATTE SAURANEN kuvat

Jari Siljamäki keksi Klovni Dodo -hahmonsa jo 25 vuotta sitten. Ensi alkuun Dodo osasi puhua. Siljamäki huomasi kuitenkin pian, että yleisö ymmärsi klovnia paremmin, jos tämä ei puhunut lainkaan. Klovni Dodo on kekseliäs tilanteessa kuin tilanteessa, aivan kuin isäntänsäkin.
Siljamäki on vanhan liiton käsityöläinen. Tietokoneella kikkailun sijasta musiikki syntyy perinteisesti soittamalla, usein itse rakennetuilla soittimilla. Nuotitkin piirtyvät viivastolle lyijykynällä. Hän nikkaroi ja maalaa valtaosan esityksessä käyttämästään rekvisiitasta. Lisäksi hän ompelee esitysten kangas
taustoja ja pieniä klovnin asuun liittyviä vaatelisäyksiä.
Menneinä vuosina Klovni Dodo esiintyi Pikku Kakkosen lastenohjelmissa. Lukuisten klovnikurssien lisäksi Siljamäki on
kirjoittanut Klovnerian käsikirjan ja lastenkirjan Timotei Tilhi
Kummamaassa. Viimeksi mainitun hän on myös kuvittanut.
Omien keikkajulisteiden lisäksi yhtenä uusimpana aluevaltauksena on ollut kuvituksen tekeminen Miljoonasateen Karkumorsian-levylle.
Nyt virittelyasteella on duo, jonka hyödyntää esityksissään
musiikin lisäksi myös klovneriaa. Ei ihme, että monipuolisesti lahjakas Siljamäki ja hänen luomansa Klovni Dodo on nähty
liikkuvan ja esiintyvän sulavasti myös maamme rajojen ulkopuolella eri mantereilla.

Jotkut
lapset pelkäävät
klovneja,
mitä sanoisit
lapselle, joka
säikähtää
sinua?

kö?

Tiesit
			
Jyväskylän seurakunnan perhetapahtuma
■■ Sepän kauppakeskuksessa la 29.2. klo 11–15 vietetään Iloa

Kumpi
oli ensin
muna vai
kana?
Nyt olet jo
iso klovni,
millainen olit
lapsena?

Olet
lavalla
melkoisen
monipuolinen
klovni,
mitä harrastat
vapaa-ajalla?

Eksyt
suuressa
kaupungissa,
mitä teet? (Vai menetkö
puistoon ja kysyt neuvoa
ensimmäiseltä
vastaantulevalta
jänikseltä?)

Sinulla on
mukana
melkein aina
matkalaukku.
Tiedätkö itsekään,
minne olet
menossa?

Tämänvuotisen
Yhteisvastuukeräyksen teemana
on vanhemmuuden
tukeminen, mitä
haluaisit sanoa
väsyneelle isälle
tai äidille?

ilmassa! -perhetapahtumaa Yhteisvastuun merkeissä.
Klovni Dodo ilmehtii lavalla klo 12 ja 13 ja Taika-Petteri
puolestaan mankeloi lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta mukavaa on
tarjolla tapahtuman ajan myös Prisman puolella ja Sepän
Kipinässä.
■■ Yhteistyökumppaneina tapahtumassa mukana Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Vuoden
2020 Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan vanhemmuutta
Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Pystyykö
mimiikalla
sanomaan
kaiken
tarpeellisen?

Sinun
paras
palkkasi on
lapsen hymy,
miltä se
tuntuu?
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Loppuuko usko?
JYP joutui vuoristorataan. Jani Tuppurainen kertoo,
miten ihmeessä siitä selviää.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Jani Tuppurainen, 39, inhoaa häviämistä.
– Se on kuin musta vaate, JYPin monivuotinen hyökkääjä tunnustaa.
– Haluan voittaa ja vaadin sitä myös muilta.
En pysty sietämään välinpitämättömyyttä. Itse
koen olevani parhaimmillani selkä seinää vasten, sanoo Tuppurainen, jota JYPin päävalmentaja Pekka Tirkkonen on seuran sivuilla kuvaillut äärettömän kilpailuhenkiseksi ja voitontahtoiseksi.
Tappion karvautta JYPin liigajoukkue on
joutunut maistamaan alkuvuodesta odotettua
useammin. Syksyllä jäällä oli vielä joukkue, joka eteni voitosta toiseen, mutta joulutauon jälkeen tahti muuttui. Peli ei enää kulkenutkaan.
Tappioputki ehti venähtää pahimmillaan kahdeksan ottelun mittaiseksi.
– Aluksi kaikki toimi hyvin ja pelaaminen oli
helpon tuntuista. Oliko se flowta vai mitä, että
pelit lähtivät kulkemaan parempaan suuntaan
kuin yleensä syksyisin. Tauon jälkeen homma ei
yhtäkkiä enää luistanutkaan, hän kertaa.

Virheitä on tullut
”tehtyä
niin paljon,
että niitä osaa jo
käsitellä.

JYPin kausi on tähän asti ollut varsinaista
vuoristorataa, kuten joukkueen varakapteeni
Tuppurainen itse kuvailee.
– Joukkueena olemme nähneet molemmat
ääripäät. Jokaiseen kauteen osuu lähes aina yksi huonompi jakso, mutta ihan näin pitkää tappioputkea en muista.
Turhautumisen ymmärtää, sillä Tuppurainen tietää myös, mitä on voittaminen. Pitkän
uran varrelle on kertynyt mestaruuksia, pisteennätyksiä ja muita meriittejä.
– Parasta jääkiekossa on voittopelin jälkeinen fiilis pukukopissa. Otteluiden voittaminen
on vain niin hienoa, Tuppurainen hehkuttaa.

Tuppurainen arvelee, että syy alkuvuoden
nihkeisiin otteluihin on ollut niin henkisellä
kuin fyysisellä puolella.
– Jos tietynlainen rentous pelistä häviää,
myös itseluottamus katoaa.
Konkaripelaajana Tuppurainen tietää, ettei
kaikki aina suju odotusten mukaisesti.
– Epäonnistumiset kuuluvat tähän hommaan. Vaaditaan kovaa uskoa omaan tekemiseen. Pitää vain löytää niitä hyviä juttuja, joilla
on päässyt huipulle ja kerrata näitä asioita. Se
luo henkistä itseluottamusta.
Tärkeä osa onnistumista ovat peliä edeltävät
rutiinit: harjoitukset, palaverit, vastustajaan tutustuminen, mielikuvaharjoitukset ja muu rentoutuminen.

– Ennen peliä käyn mielessäni läpi tilanteita,
joita ottelussa varmasti tulee eteen, ja mietin,
miten niissä kannattaa pelata. Jos peliin lähtee
asenteella, että katsotaan mitä tapahtuu, harvoin selviytyy voittajana.

JYPin liigajoukkue koostuu 25–30 pelaajasta.
Jokainen heistä käsittelee voittoja ja tappioita
omalla tavallaan. Kokemuksesta on hyötyä tässäkin asiassa.
– Virheitä on tullut tehtyä niin paljon, että
niitä osaa jo käsitellä, Tuppurainen toteaa.
– Jos vastustaja tekee maalin, tilanne pitäisi
käydä läpi sekunneissa. Pelimiehen erottaa siitä, kuinka nopeasti virheet pystyy pyyhkimään
mielestään.
Tuppuraisen mukaan ottelun voittaa yleensä joukkue, jossa on enemmän sellaisia pelaajia,
jotka ovat jo unohtaneet edellisen pelin ja ovat
valmiina seuraavaan koitokseen.
– Varsinkin playoffs-pelit ovat kuin shakkia
siirtoineen. Koko ajan on oltava askeleen edellä vastustajaa.
Joskus tappio voi tulla myös hyvällä pelillä.
– 60 minuutissa tapahtuu niin paljon asioita, että pitää katsoa myös tuloksen taakse.
Jos olemme pelanneet arvojemme mukaisesti ja antaneet kaikkemme, tappio on helpompi käsitellä.
Tärkeimpänä arvona korostuu nöyryys tehdä töitä koko joukkueen eteen.
– Yhdessä onnistuminen tuo myös yksilöt
paremmin esiin. Toisen onni on minunkin onneni, Tuppurainen tiivistää.

vat. Oli paljon maalipaikkoja ja sain vastuuta.
Tulosta ei tullut, vaikka olin fyysisesti huippukunnossa, Tuppurainen muistelee.
Henkisesti kovat ajat ovat joskus vieneet yöunetkin. Kokemus on auttanut katsomaan asioita vähän avarammin.
– Jääkiekko ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Elämä on paljon laajempi juttu kuin 60 minuuttia kolmesti viikossa, Tuppurainen summaa.

Tuppurainen on kokeneena liigapelaajana
ja JYPin varakapteenina monien nuorempien
kiekkoilijoiden esikuva. Tuppurainen tiedostaa
oman roolinsa niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella.
– Yritän olla mahdollisimman oma itseni.
Tässä iässä ei tarvitse näytellä enää mitään.
Koen että minulla on iso vastuu luoda hyvää
ilmapiiriä joukkueen sisällä ja toimia suunnannäyttäjänä. Joukkueessa on niin paljon nuoria
pelaajia, jotka katsovat meistä vanhemmista
mallia. Yritän näyttää esimerkkiä ja valaa luottamusta.
Tuppuraisen mielestä tämän kauden liigajoukkue on hyvä sekoitus nuoruutta ja kokemusta.
– Tiedämme, mitä voittaminen vaatii. Meillä
on kaikki mahdollisuudet mennä päätyyn asti.
Mikään joukkue ei ole vielä voittanut mestaruutta, Tuppurainen virnistää.

Jyväskylän seurakunta ja JYPin muut
yhteistyökumppanit mahdollistavat
maksuttoman pääsyn JYP–Ässät-otteluun 26.2. Osa Jyväskylän seurakunnan lipuista on jaettu kohdennetusti
lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille
diakonian ja nuorisotyön kautta.

Turhautuminen tappioihin ja usko omaan
pelaamiseen on ollut Tuppuraisellakin koetuksella pitkän uran aikana.
– Kun tulin KHL:stä takaisin JYPin riveihin
2013, omat odotukseni olivat ehkä liiankin ko-

Henkinen valmentaja
sparraa ja kuuntelee
Uintivalmentajana paremmin tunnettu
Marko Malvela on toiminut JYPin liigajoukkueen henkisenä valmentajana parin kauden
ajan. Jos kulunut syksy ja alkuvuosi on ollut vaikea pelaajille ja valmentajille, on se ollut sitä aika ajoin myös Malvelalle. Joukkue on kulkenut
sekä voitosta voittoon että tappiosta toiseen.
– Urheilu olisi helppoa, jos valmentajilla olisi
valmis vastaus, miksi joukkue pelaa hyvin ja mistä taas johtuu, että jossakin vaiheessa tulee pitkä tummempi jakso. Yksiselitteistä vastausta siihen, mistä hyvä peli syntyy, ei ole, Malvela pohtii.
Henkinen valmentaja on kuuntelija ja sparraaja, jonka kanssa voi tuulettaa ja purkaa paineita tai keskustella luottamuksellisesti kaikenlaisista asioista. Malvela on mukana myös joukkueen
aamuharjoituksissa ja ryhmäpalavereissa.
– Yritän suhtautua asioihin pragmaattisesti menemättä liian syvälle tappioihin tai voiton

tuomaan huumaan. Roolini on erilainen, koska
en ole samalla tavalla kiinni jääkiekossa kuin pelaajat ja valmentajat. Yritän avata sellaisia ovia,
joiden takaa voisi löytyä ratkaisu hyvään peliin.

Tärkeä kysymys on, miten saadaan palautettua usko hyvään tekemiseen?
– Usein pelaaja, joka ei ole omalla tasollaan,
on menettänyt yhteyden siihen, miten hän parhaiten pelaa. Se voi olla fyysisyys, hyvä luistelu
tai jokin muu tekijä. Peli paranee, kun pelaaja
keskittyy omiin vahvuuksiinsa.
Malvelalla on vahva usko siihen, että JYP löytää peli-ilon uudelleen.
– Joukkue on todella laadukas, ja jokainen
pelaaja yrittää parhaansa. Kunhan päämäärä on
kirkkaana mielessä ja joukkue löytää oman pelitapansa, kaikki on mahdollista ennen kevään
ratkaisupelejä, Malvela uskoo.

Jani Tuppurainen kuuluu JYPin liigajoukkueen
konkareihin, joka omalla esimerkillään haluaa
näyttää mallia nuoremmille pelaajille niin
kaukalossa kuin sen ulkopuolella.
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Perheneuvonnassa
paljon yhteydenottoja

Surun kohdatessa silloin kun et itse jaksa,
me huolehdimme yli
40 v kokemuksella muistotilaisuuden
järjestelyistä. Tarjoamme kauniin
ja toimivan kokonaisuuden
tilajärjestelyistä somisteisiin ja
aitoihin kotitekoisiin tarjottaviin,
ystävällisesti palvellen joko
Palokan Pelimannitalolla tai
muissa tiloissa.

Vuorovaikutusongelmat ovat suurin
syy hakea apua.
SIRPA KOIVISTO teksti

Pitopalvelu Raija Sipinen ky
p. 0400749329 /0400647437
pitopalvelu.sipinen@kolumbus.fi

Seppälän Citymarket

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

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Vertaisryhmä
Yhden vanhemman perheille
Yksinhuoltajien kerho kokoontuu Kipinässä
Kauppakeskus Sepässä parillisina viikkoina
tiistaisin klo 10-12. Lastenhoito järjestetty.
Tule tapaamaan muita, jotka pyörittävät lapsiperheen arkea yksin. Kokemusten jakaminen
samassa tilanteessa olevien kanssa auttaa jaksamaan ja antaa voimia arkeen.
Tied. Anne Savolin p. 050 380 0583,
anne.savolin@evl.fi

Ehdotus anteeksiannon
emojiksi on valittu
Voittajaehdokkaan valitsi presidentti Tarja Halonen.
SIRPA KOIVISTO teksti

Viime vuoden lopulla käynnistyneen Forgivemoji-kampanjan
voittajaehdotus on valittu. Presidentti Tarja Halonen valitsi yleisöehdotusten joukosta emojin,
joka kuvastaa anteeksiantamista.
Voittajaemojissa on taustalla punainen sydän ja sen edessä
kaksi kättä, jotka nostavat peukalonsa pystyyn. Emojissa korostuvat anteeksiantamisen positiivinen tunnepuoli ja rauhaa rakentava vaikutus.

emoji,
”jokaTarvitaan
sanoo: annan
sinulle anteeksi.

Presidentti Halonen on seurannut huolestuneena keskustelukulttuurin polarisoitumista sekä
Suomessa että maailmalla. Hän

haluaisi nähdä etenkin digitaalisissa kanavissa käytävissä keskusteluissa nykyistä enemmän malttia, empatiaa ja kykyä myöntää
omat virheensä. Halosen mukaan
emojit ovat nykyisin erottamaton
osa ihmisten välistä viestintää, joten siksi tarvitaan emoji, joka sanoo: annan sinulle anteeksi.

Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon aloitteesta käynnistynyt
kampanja herätti suurta huomiota kansainvälisessä mediassa: siitä
raportoivat muiden muassa BBC,
The Guardian ja australialainen
ABC. Sosiaalisessa mediassa kampanja tavoitti kansainvälisesti yli
kaksi miljoonaa ihmistä.
– Suomella on vahva maine sekä kansainvälisenä rauhanrakentajana että tietotekniikan edelläkävijänä. Forgivemoji-kampanja
yhdisti hienosti nämä kaksi suomalaista vahvuutta. Toivon, että
mukanaoloni kampanjassa edes-

auttaa anteeksiantamisen emojin
päätymistä osaksi virallista emojivalikoimaa, Halonen sanoo.

Forgivemoji-kampanja laatii seuraavaksi Unicoden vaatimukset täyttävän virallisen emojihakemuksen. Kriteerejä uudelle emojille ovat muiden muassa
tarpeellisuus eli poikkeavuus nykyvalikoimasta, käytön odotettu
laajuus ja tulkinnan selkeys.
Hakemuksen perusteella Unicode päättää, otetaanko anteeksiantamisen emoji osaksi emojivalikoimaa. Jos emoji pääsee Unicoden valikoimaan, emoji on käytössä aikaisintaan syksyllä 2021.
Forgivemojin etenemistä
hakemusvaiheeseen voi
seurata verkkosivuilla
forgivemoji.com sekä
Twitterissä ja Instagramissa kanavassa
@forgivemoji.

Kirkon perheneuvonnassa kohdattiin viime vuonna reilut 18 500
asiakasta yhteensä yli 90 000 kertaa. Selvästi suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat
vuorovaikutusongelmat. Muita
syitä olivat muun muassa erokysymykset, uskottomuus, väkivalta, mustasukkaisuus ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset.
Seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksista haetaan apua
monenlaisissa parisuhteen, perheen ja ihmisyyden kysymyksissä.
Perheneuvonnan asiakkaat ovat
erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakaspalautteeseen vastanneista asiakkaista yli 95 prosenttia koki tulleensa kuulluksi ja
ymmärretyksi perheneuvonnassa.

Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksessa asiakaskontakteja oli viime
vuonna 1 048. Miehiä ja naisia oli
asiakkaina lähes yhtä paljon. Edellisvuosiin verrattuna ajanvarauksen hoitaa yhä useammin mies.

Eniten asiakkaita oli ikäryhmästä 30–39-vuotiaat. Toisena olivat
40–49-vuotiaat. Näihin ikäluokkiin sijoittuu suurin osa lapsiperheistä.
– Uusperheellisten pariskuntien käynnit ovat viime vuosina lisääntyneet selvästi. Jostain syystä uusperheille tarjottavissa palveluissa kysyntä ja tarjonta eivät
vielä kuitenkaan kaikilta osin kohtaa, Jyväskylän perheneuvonnan
vs. johtaja Pasi Lampisen kertoo.
Jyväskylän perheneuvolan
kanssa tälle keväälle sovittu uusperheryhmä jäi toteutumatta,
koska tulijoita ei ollut.
– Tämä siitäkin huolimatta, että vertaisryhmät koetaan asiakkailta saadun palautteen mukaan
voimaannuttavina, toivoa ja uusia näkökulmia tuovina, Lampinen sanoo.

Jyväskylän Perheasiain neuvottelukeskus palvelee kaikkia keskisuomalaisia. Sivuvastaanottoja
on eri puolilla maakuntaa.
– Asiakastyötä tehdään niin
paljon kuin nykyisillä resursseilla on mahdollista. Tällä hetkellä uusien asiakkaiden ajat menevät noin puolentoista kuukauden
päähän, Lampinen kertoo.

JYP – Ässät
ke 26.2. klo 18.30
LähiTapiola Areena
JYP järjestää historian ensimmäisen Liikuntapääkaupunki Jyväskylä -ottelun 26.2. Ässiä
vastaan.
Jyväskylän seurakunta ja muut JYPin yhteistyökumppanit mahdollistavat kaikille maksuttoman pääsyn liigaotteluun. Osa lipuista
jaetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin
ja Jyväskylän seurakunnan kanssa kohdennetusti lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille.
LähiTapiola Areenan lipunmyynnistä on
mahdollisuus saada lippuja ennen ottelua
klo 17 alkaen niin kauan kuin lippuja riittää.
Ennakkoon lippuja (100 kpl) saa vain ottelupäivänä Kävelykadun JYP-kioskilta klo 15
eteenpäin.

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.
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Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kansainvälinen messu su 23.2. klo
18, Laine, Pitkänen, Valtasaari, Daams,
Danks. Tarjoilua.
Messu su 1.3. klo 18, Pohjola, Hassinen.
Musiikkitilaisuudet
Häämusiikki-ilta pe 6.3. klo 18.30. Illan aikana kuullaan esimerkkejä suosituista sekä vähemmän tunnetuista vihkimisissä käytetyistä musiikeista
sekä toiveita vuosikymmenten aikana Taulumäellä vihityiltä aviopareilta
heidän häissään soitetusta musiikista.
Vapaa pääsy.

HALSSILA
Häämusiikki-ilta

HÄÄMUSIIKKI-ILTA TAULUMÄEN KIRKOSSA
n Häämusiikki-illassa pe 6.3. klo 18.30 Taulumäen kirkossa kuullaan
esimerkkejä suosituista ja myös vähemmän tunnetuista vihkimisissä
käytetyistä musiikeista. Pääosassa ovat uruilla soitettavat alku- ja päätösmusiikit (häämarssit), mutta tarjolla on esimerkkejä myös soololauluista
ja virsistä. Illan aikana kuullaan myös toiveita vuosikymmenten aikana
Taulumäellä vihityiltä aviopareilta heidän häissään soitetusta musiikista.
Toiveita on mahdollisuus esittää Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla
olevan linkin kautta. Vastausaikaa on 21.2. saakka. Häämusiikki-ilta on
suunnattu vihkiparien lisäksi kaikille häämusiikin ystäville. Vapaa pääsy.
BANDONEON SOI KUOKKALAN KONSERTISSA
n Soiva Keski-Suomi -sarjan naistenpäivän konsertti Los Pájaros Perdidos – Kadonneet linnut on su 8.3. klo 16 Kuokkalan kirkossa. Konsertissa esitetään muun muassa J.S. Bachin, Juan Carlos Cobianin ja Joaquin
Moran teoksia harmonikansukuisella bandoneonilla soitettuna. Lisäksi
luvassa on tango nuevon mestarin, Astor Piazzollan, tuotannon helmiä
ja harvinaisuuksia, kun viulisti Antti Heerman ja bandoneonisti Henrik
Sandås yhdistävät voimansa. Sandås kantaesittää konsertissa myös
Kalle Ylitalon teoksen Liike ja tila soolobandoneonille (2020). Liput
20/18/5 euroa, alle 15-vuotiaat pääsevät konserttiin ilmaiseksi.
LAUDATE DOMINUM – LAULUJA KAHDELLE KUOROLLE
n Lauluyhtyeet Aava ja Hyvät Jyvät esiintyvät yhteiskonsertissa Kaupunginkirkossa su 8.3. klo 18. Lauluyhtyeitä johtaa Risto Valtasaari.
Ohjelma 5 euroa Yhteisvastuun hyväksi.
PIANISTIEN KENRAALIHARJOITUS
n Jämsän pianokilpailuun osallistuvat pianistit konsertoivat kilpailuohjelmallaan Kuokkalan kirkossa ke 11.3. klo 18.

tit

Retrii
		

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30 Kipinä, Tapio ja Kaija Karjalainen sekä Jari ja Anneli Valkonen.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma 11–12.30 Huhtakoti. Hinta 2,50 euroa.
Aikuisille
Ehtoollishartaus to 27.2. klo 13.15
Telkänpesä, Telkäntie 2 A.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhotoimintaa viikolla 9.
Perheiden hiihtolomahäppeninki to
27.2. klo 10–14 Kipinä. Talvista puuhaa, lounas klo 12–13 pikkurahalla.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä Sepän 2. krs. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Perhekerho ke 4.3. klo 9.30–11.30 Telkäntie 2 C. Omat eväät.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 23.2. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Valtasaari. Kirkkokahvit.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30 Kipinä, Tapio ja Kaija Karjalainen sekä Jari ja Anneli Valkonen.
Messu su 1.3. klo 12 Huhtakoti, Pikkarainen, Koskinen. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 1.3. klo 15 Kipinä. Yhteyttä, ruokaa ja lepoa.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti. Hinta 2,50 euroa.

n Uuden edessä – Jumalan sylissä. Illansuun retriitti Keltinmäen kirkolla la 21.3. klo 16–19. Pysähdymme pohtimaan elämää, sen arkea ja
käännekohtia Raamatun tekstien, musiikin ja Keltinmäen kirkkotekstiilien äärellä.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Teetarjoilu.
n Hengellinen matkakumppanuusryhmä kokoontuu Kuokkalan kirkolla 5.3.–16.4. Matkakumppanuusryhmänä vaellamme oman elämäntarinamme ja raamatunkertomusten kanssa kuuden viikon ajan kohti
pääsiäisen vapautta. Vaellukseen kuuluvat ohjatut rukousmietiskelyt sovittujen raamatunkertomusten opastamina ja kuusi viikoittaista
tapaamista, jolloin kuljemme tovin yhdessä toistemme matkaa.
Matkakumppanuusryhmän harjoitukset perustuvat ignatiaanisiin
hengellisiin harjoitteisiin. Ensimmäisellä tapaamiskerralla osallistujat
perehdytetään matkantekoon. Ryhmään mahtuu 7 henkilöä.
Ilmoittautuminen Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat 25.2. mennessä. Tiedustelut pastori Minna Rantalainen 050 523 4134, minna.rantalainen@evl.fi

Aikuisille
Astaha-kuoron harjoitus to 20.2. ja
5.3. klo 18 Huhtakoti. Tied. 0400 746
372.
IloSet-kuoron harjoitus ke 4.3. klo 12
Telkäntie 2 C. Tied. 0400 746 372.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhotoimintaa viikolla 9.
Perheiden hiihtolomahäppeninki to
27.2. klo 10–14 Kipinä. Talvista puuhaa, lounas klo 12–13 pikkurahalla.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Päiväkerho ma 2.3. klo 12.30 Huhtakoti, Keittiö. Kysy vapaita paikkoja 050
407 9126/050 301 8233.
Perhekerho ti 3.3. klo 9.30 Huhtakoti.

Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
ja to klo 13–16 Huhtakoti. Tied. 050
301 8233.
Retkikerho 3–6 -vuotiaille ke 4.3.
klo 9–11. Retkeillään lähiluonnossa.
Kysy kerhopaikkaa 044 705 6480/050
407 9126.
Muu
Yhteisvastuukerääjäksi
Seppään
Tule mukaan keräämään
varoja Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kauppakeskus
Seppään la 29.2. klo 11–15.
Lipaskerääjiä tarvitaan myös
viikolla 11 Sepässä ja viikolla
12 Seppälän Prismassa ma–pe
klo 14–18. Voit tulla tunniksi
tai pariksi, silloin kun sinulle
sopii. Tiedustelut 050 549
7024, juha.halonen@evl.fi.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Toivon torstai to 20.2. klo 18.30 Neulaskoti. Huuto yössä, Ursula Hyvärinen, musiikki Triangeli. Iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä alkaa 9.3. klo 18 Säynätsalossa tai Keljonkankaalla osallistujien toiveen mukaan. Vetäjinä diakoni
Paula Kiviranta ja vertaisohjaaja Sirkka
Lehtomäki. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 2.3. mennessä p. 050 598 0951.
Aikuisille
Apostolien jäljissä -raamattuhetki su 23.2. klo 16 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Rukouspiiri ma 24.2. klo 18 Neulaskoti, Erkki Puhalainen.
Diakonian ruokailu Neulaskodilla on
tauolla helmikuun loppuun.
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti. Yhdessäoloa, rupattelua, käsitöitä, kahvittelua.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvakerho to 20.2. klo 13 Neulaskoti.
Perhekerho pe 21.2. klo 9.30 Neulaskoti.
Kerhotoiminta lomailee 24.2.–28.2.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Taaperokerho ke 4.3. klo 9.30 Neulaskoti.
Muu
Mielenvirkistysleiri Koivuniemen leirikeskuksessa 10.–11.3. (Säynätsalon
ja Keltinmäen alueseurakuntien yhteinen). Hinta 20 euroa. Tarvittaessa voit
kysyä kuljetusapua. Tied. ja ilm. 28.2.
mennessä 044 716 4959, ainoleena.laitinen@evl.fi tai 050 598 0951, paula.
kiviranta@evl.fi.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 21.2. klo 8.30 kirkko.
Messu su 23.2. klo 10 kirkko, Salminen,
Vuorenoja. Pyhäkoulu ja kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 1.3. klo 10 kirkko, Salminen, Nieminen. Pyhäkoulu ja kirkkokahvit.

Aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkko.
Tied. 044 757 7170.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkko.
Tarinatupa ti klo 13–14 Saihokatu 4.
Aiheena: Tavataan pitkästä aikaa.
Päiväkahvit ti klo 14–15 Saihokatu 4 (2 e).
Miestenpiiri ti klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko. Rukousta, hiljentymistä, musiikkia sekä yhdessä puuhailua.
Kerhotoiminta lomailee 24.2.–28.2.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Taaperoryhmä ma 2.3. klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti 3.3. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–17.45,
kotiin nouto klo 17.45–18. Hinta 1
euro.
Mielenvirkistysleiri Koivuniemen leirikeskuksessa 10.–11.3. (Säynätsalon
ja Keltinmäen alueseurakuntien yhteinen). Hinta 20 euroa. Tarvittaessa voit
kysyä kuljetusapua. Tied. ja ilm. 28.2.
mennessä 044 716 4959, ainoleena.laitinen@evl.fi tai 050 598 0951, paula.
kiviranta@evl.fi.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 20.2. klo 13 Kaupunginkirkko, Konsti, Valtasaari.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 23.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Niiles-Hautanen, Laasonen.
Tuhkakeskiviikon messu ke 26.2. klo
18 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 27.2. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia, Laasonen.
Messu su 1.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Watia, Valtasaari.
Viikkomessu to 5.3. klo 13 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Valtasaari.
Aikuisille
Seniorikammari to 20.2. klo 14 Vanha pappila. Esi-isiemme kirja-aarteet
ja nykyajan kirjastot, Liisa Heikinheimo.
Jätkäklubin saunailta pe 21.2. klo 18
Jyvässeudun perinnesaunojien sauna, Valakankatu 9. Saunomista, makkaranpaistoa, iltapalaa, iltahartaus
ja yhdessäoloa. Ilm. ja tied. 050 549
7001.
Raamattupiiri ti klo 10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
4.3. klo 13 Puistotori 4.
Teologinen lukupiiri ke 4.3. klo 18
Tellervonkatu 5, Raimo Laine.
Luemme Jonas Gardellin kirjaa Jeesuksesta ja keskustelemme sen pohjalta.
Leskien klubi to 5.3. klo 10 Palokan Pelimannitalo, Saarijärventie 71.
Tutustumme Pelimannitaloon Erkki Hiekkavirran johdolla. Kahvit klo
11.30. Omat kyydit.
Seniorikammari to 5.3. klo 14 Vanha pappila. Hyvä elämä – Mitä se on
seniorina? Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhotoimintaa viikolla 9.
Päiväkerho ti ja to klo 9 Yliopistonkatu 28 B. Tied. 040 149 0562. Ei viikolla 9.

Puistossa tavataan! to 20.2. klo 14–
15 Mäki-Matin perhepuisto.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Taaperokerho ma 2.3. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B. Omat eväät mukaan.
Ekavauva ma 2.3. ja ti 3.3. klo 13 Yliopistonkatu 28 B. Tied. 050 564 3072.
Perheiden
puuha-aamu
pappilan pihalla
Perheiden puuha-aamua vietetään 4.3. klo 9.30–11.30
Vanhan pappilan pihalla,
Vapaudenkatu 26. Pienten
ja suurten yhteistä puuhaa
pappilassa aina kuukauden
ensimmäinen keskiviikko.
Mukaan omat eväät ja sään
mukainen varustus.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–18.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kipinämessu to 20.2. klo 18 nuorille ja nuorille aikuisille. Ihmisten ja Jumalan kohtaamista, hyvää ruokaa ja
yhteyttä.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30, Tapio ja Kaija Karjalainen sekä Jari ja Anneli Valkonen.
Perhemessu su 1.3. klo 15–18. Yhteyttä, ruokaa ja lepoa. Syötävää tarjolla messun jälkeen.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhotoimintaa viikolla 9.
Perhekahvila to 20.2. ja 5.3. klo 10.
Puurolounas 1 euro/perhe klo 11.
PopUp-vauvamuskari to 20.2. ja 5.3.
klo 14. Ilm. ja käteismaksu, 3 euroa,
paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to 20.2. ja 5.3.
klo 14.45. Ilm. ja käteismaksu 4 euroa/
perhe paikan päällä.
Perheiden
hiihtolomahäppeninki
Jos et keksi puuhaa talvilomaviikolle, tule Kipinään,
seurakunnan tiloihin Kauppakeskus Seppään! Perheiden hiihtolomahäppeninki
on to 27.2. klo 10–14. Talvista
puuhaa sisällä, lounas klo
12–13 pikkurahalla.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Parkki 3–6-vuotiaille ma 2.3. klo
12.30–15.30. Voi tulla ilmoittautumatta, mutta jos haluat varmistaa paikan ilm. edellisviikon pe klo
12 mennessä 050 441 4215/044 705
6480. Max 8 lasta. Omat eväät.
Perheilta ma 2.3. klo 17.30. Pieni iltapala pikkurahalla.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 3.3. klo 10.
Vaunujengi ti 3.3. klo 13.
Taaperot tapaa ke 4.3. klo 10.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Jumalanpalvelus su 23.2. klo 16 kirkko, Paulus Pikkarainen. Laskiaissunnuntai.
Messu su 1.3. klo 10 kirkko. Koivisto,
Lintunen, Gideonit.
Lähetys- ja avustustyö
Ompelu- ja askartelukerho ma 2.3.
klo 13 seurakuntatalo. Tehdään yhdessä lähetykselle, mm. makrameeta,
muovipusseista kasseja tai pussukoita, pääsiäisaskartelua, ompelua. Kahvit. Tied. 050 557 9008.
Aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 20.2.
klo 17.45 seurakuntatalo.
Aamupysäkki pe 21.2. klo 9–11 seurakuntatalo. EU-ruuan jakoa, hartaus
ja aamupala.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 21.2.
klo 17.30 seurakuntatalo.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Teemahetki klo 12. Tied. 050 557
9003.
Miestenilta ke 26.2. klo 18 seurakuntatalo. Ohjelmaa, kahvitarjoilu.
Raakel-ilta su 1.3. klo 16 seurakuntatalo. Naisten raamattu- ja keskusteluilta, tarjoilua.
NOJA-ryhmä ti 3.3. klo 18 seurakuntatalo. Työikäisten naisten ryhmä keskustelun ja hiljentymisen äärellä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 20.2. klo 9.30 seurakuntatalo. Ulkoilua.
Kerhotoiminta lomailee 24.2.–28.2.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus. Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13.
Taika-Petteri ajelee lastipyörällään
ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun lipaskeräys. Kasvomaalausta,
pomppulinnoja ja muuta hauskaa
toimintaa myös Prisman puolella ja
Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Taaperoryhmä ma 2.3. klo 9 seurakuntatalo.
Vanhempien
vapaailta
lasten leikkiessä
Lasten leikki-ilta ke 4.3. klo
17.30 Korpilahden seurakuntatalolla tarjoaa vanhemmille
hetken hengähdystauon.
Paljon mukavaa puuhaa yli
2-vuotialle lapsille. Iltapala
tarjoillaan klo 19 alkaen ja
siihen on myös lapsia hakevilla vanhemmilla mahdollisuus osallistua. Ilmoita lapsesi
mukaan viestillä p. 050 5579
006 /Paula ma 2.3. mennessä.
Viestiin lapsen nimi, ikä sekä
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.
Perhekerho to 5.3. klo 9.30 seurakuntatalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
KohtaamisPaikan iltamessu su 23.2.
klo 16 seurakuntakeskus. Mika Kilkki,
Salminen. Ylistyslauluja, opetusta, rukousta, ehtoollinen, lastenohjelmat,
tarjoilua. Ota mukaan oma muki ja sisäkengät.
Tuhkakeskiviikon messu ke 26.2. klo
18 seurakuntakeskus, Salminen, Vuorenoja. Paaston ajan aluksi on mahdollisuus vastaanottaa tuhkaristi katumuksen merkiksi.
Messu su 1.3. klo 16 seurakuntakeskus, Salminen, Nieminen. Kirkkokahvit.

Musiikkitilaisuudet
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to
20.2. ja 5.3. klo 18 seurakuntakeskus.
Tied. 050 549 7049.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 3.3. klo 10 seurakuntakeskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to klo 12–13.30 seurakuntakeskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Kerhotoiminta lomailee 24.2.–28.2.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Perheolkkari ke 4.3. klo 9 seurakuntakeskus.
Lapsikuoro ke 4.3. klo 16 seurakuntakeskus. Tied. 050 549 7049.
Muu
Mielenvirkistysleiri Koivuniemen leirikeskuksessa 10.–11.3. (Säynätsalon
ja Keltinmäen alueseurakuntien yhteinen). Hinta 20 euroa. Tarvittaessa voit
kysyä kuljetusapua. Tied. ja ilm. 28.2.
mennessä 044 716 4959, ainoleena.laitinen@evl.fi tai 050 598 0951, paula.
kiviranta@evl.fi.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 20.2. klo 9.30 kirkko.
Messu
lattarimusiikin
tahdissa
Kuokkalan kirkon messussa su
23.2. klo 11 soivat sävelet latinalaisesta Amerikasta. Lattarimessun toimittavat Minna
Rantalainen, Sari Solismaa,
Riku Bucht ja Sirpa Lampinen.
Lapsille pyhäkoulu. Messun
jälkeen lounas (4/2 euroa).
Tuhkakeskiviikon messu ke 26.2.
klo 18 kirkko, Rantalainen, Solismaa,
Lampinen.
Messu su 1.3. klo 11 kirkko, Mäkinen,
Rantalainen, Lampinen. Kirkkokahvit.
Aamurukous to 5.3. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Parasta on laulaa -kuoro ma 2.3. klo
18 kirkko. Tied. 050 436 5435.
Aikuisille
Köpöttäjät ma klo 11 lähtö kirkon
etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Toivoa naisille -ryhmä ti 25.2. klo 18
kirkko. Keskustelua ja rukousta maailman naisten puolesta.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 26.2.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
27.2. klo 13 kirkko.
Keittiön vapaaehtoisten kuukausitapaaminen ma 2.3. klo 16 kirkko. Sovimme pyhätarjoilujen toteutukset.
Tied. 050 549 7045.
Kuokkamiehet ti 3.3. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 4.3. klo 13
kirkko.
Hengellinen matkakumppanuusryhmä to 5.3. kirkko. Matkakumppanuusryhmän harjoitukset perustuvat
ignatiaanisiin hengellisiin harjoitteisiin. Ensimmäisellä tapaamiskerralla
osallistujat perehdytetään matkantekoon. Ryhmään mahtuu 7 hlöä. Kuusi

tapaamiskertaa 5.3.–16.4. Ilmoittautumiset Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla 28.1.–25.2.
Lapsille ja lapsiperheille
PerheCafé to 20.2. klo 17.30 kirkko.
Taaperotupa pe 21.2. klo 9.45 kirkko.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ti 25.2. klo 18 kirkko.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Perhekerho ma 2.3. ja ti 3.3. klo 9.30
kirkko.
Vauvaperhepesä ti 3.3. klo 13 kirkko.
Äitienilta ti 3.3. klo 18 kirkko.
Cafe Kide avoin olohuone ke 4.3. klo
9 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 23.2. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Laasonen.
Messu su 1.3. klo 12 Lahjaharjun kappeli, Konsti, Valtasaari.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
kappeli. Teetarjoilu. Keskusteluun johdattelee Eeva Korpela.
Lahjaharjun olohuone ti 3.3. klo 9
kappeli. Aamupalaa, yhdessäoloa,
hartaus ja yhteislaulua.
Lapsille ja lapsiperheille
Ei kerhotoimintaa viikolla 9.
Päiväkerho ti klo 12.30 ja to klo 9 Katajatie 1 as 6. Tied. 050 358 1062/050
595 3948.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Touhutupa ma 2.3. klo 9.30 Katajatie 1 as 6. Sään mukainen varustus ja
omat eväät.
Ekavauva ma 2.3. klo 13 Katajatie 1 as
5. Tied. 050 595 3948/040 149 0562.
Taaperokerho ti 3.3. klo 9.30 Katajatie
1 as 5. Omat eväät.
Perhekahvila ke 4.3. klo 9.30 Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain messu su 23.2.
klo 10 kirkko, Laine, Hautalahti, Ruhanen, Anne Rahkonen, laulu ja huilu.
Kirkkokahvit ja alueneuvoston työn
esittelyä.
Miestenpiiri ti 25.2. klo 18 kirkko.
Roomalaiskirjeen 9. luku, Hautalahti.
Messu su 1.3. klo 10 kirkko, Hautalahti, Kokkonen, Hassinen. Pyhäkoulu.
Rukouspiiri ke 4.3. klo 18 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke 4.3. klo 9–11
kirkon alakerrassa. Vapaaehtoinen
maksu 1 e/hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöpiiri Lydiat: Myytävänä mattoja, poppanoita, liinoja ja käsitöitä
Palokan kirkolla.
Aikuisille
Vanhemman väen syntymäpäiväjuhla ma 27.3. klo 13 kirkko. Tänä
vuonna 70, 75, 80, 85, 90 tai enemmän
täyttäville syntymäpäiväsankareille. Ilm. Elina Romarille 19.3. mennes-

sä tarjoilun vuoksi. Mukaan voi pyytää avecin.
Lähimmäisen kahvitupa to 20.2. klo
12 kirkko.
Lähimmäisen kahvitupa to 5.3. klo
12 kirkko. Vieraana vastaava liikunnanohjaaja Heli Sohkanen.
Nuorille
Nuortenilta ke 4.3. klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhesähly la klo 17–18.30 Jokelan
koulu. Lapsen mukana tulee myös
huoltajan osallistua.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Vauvapysäkki ma 2.3. klo 13 Jokelan
pappila. Tied. 050 408 8813.
Perhepysäkki ti 3.3. klo 9 Jokelan pappila. Pientä tarjoilua, josta vapaaehtoinen maksu. Tied. 040 500 7820.
Perheiden puuha-aamu ke 4.3. klo
9–11 kirkko. Mahdoll. osallistua myös
aamupalalle, vapaaehtoinen maksu 1
e/hö. Tied. 040 535 2276.
Koululaisten kaakaoklubi ke 4.3. klo
12–15 Jokelan pappila. Ilmainen iltapäiväkerho 1–2- luokkalaisille.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 23.2. klo 10 kirkko, Väätäinen.
Sanan äärellä su 23.2. klo 11.30 seurakuntakoti. Mauri Tervosen raamattuopetus kirkkokahvien yhteydessä
Messu su 1.3. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Kirkkokahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
AA-kerho ma klo 18 seurakuntakoti.
Sururyhmä alkaa 9.3. klo 18 Säynätsalossa tai Keljonkankaalla osallistujien toiveen mukaan. Vetäjinä diakoni
Paula Kiviranta ja vertaisohjaaja Sirkka
Lehtomäki. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 2.3. mennessä p. 050 598 0951.
Aikuisille
Naisten solu ti 3.3. klo 18 seurakuntakoti, Kaarina Salminen.
Olohuone ke 4.3. klo 13 seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 20.2. klo 9.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 20.2. ja 5.3. klo 18.30
seurakuntakoti. Rukousta, hiljentymistä, musiikkia sekä yhdessä puuhailua.
Kerhotoiminta lomailee 24.2. –28.2.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13. Taika-Petteri ajelee lastipyörällään ympäri kauppakeskusta. Yhteisvastuun
lipaskeräys. Kasvomaalausta, pomppulinnoja ja muuta hauskaa toimintaa myös Prisman puolella ja Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Perhekerho to 5.3. klo 9.30 seurakuntakoti.
Muu
Arjen ateria – yhteisöruokailu ma
2.3. klo 11–13 seurakuntakoti. Kaikille avoin. Aikuiset 4/1 e, alle 4-vuotiaat
ilmaiseksi.
Mielenvirkistysleiri Koivuniemen leirikeskuksessa 10.–11.3. (Säynätsalon
ja Keltinmäen alueseurakuntien yhteinen). Hinta 20 euroa. Tarvittaessa voit
kysyä kuljetusapua. Tied. ja ilm. 28.2.
mennessä 044 716 4959, ainoleena.laitinen@evl.fi tai 050 598 0951, paula.
kiviranta@evl.fi.
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Tapahtumat 20.2.–5.3.
TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain messu su 23.2.
klo 10 kirkko, Vallipuro, Paukkunen,
Kottaraiset. Eläkeikäisten kirkkopyhä.
Kirkkokahvit ja yhteislaulua.
Sanajumalanpalvelus su 1.3. klo 10
kirkko, T. Laine, Piilonen.
Musiikkitilaisuudet
Nuorten musiikkikerho ke 4.3. klo
15 Tikkakosken kirkko. Tied. 040 560
9913.
Lapsikuoro ke 4.3. klo 17 Tikkakosken
kirkko. Tied. 040 560 9913.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupysäkki ma–ti klo 9 kirkko.
Mieli Maasta -vertaistukiryhmä ti
25.2. klo 18 pappila. Masennuksesta
toipuville.
Ruokajakelu to 27.2. klo 10.30 kirkko.
Kahvitarjoilu.
Aikuisille
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to 20.2. klo 10 pappila.
Lukupiiri ke 26.2. klo 13 pappila.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to 27.2. klo 10 kirkko.
Aamukahvipysäkki ma 2.3. ja ti 3.3.
klo 9–11 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta to 20.2. ja 5.3. klo 18–21
kirkko. Iltapala ja hartaus.
Isoskoulutus ti 3.3. klo 19–21 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13, Taika-Petteri. Yhteisvastuun lipaskeräys.
Kasvomaalausta, pomppulinnoja ym.
Toimintaa myös Prisman puolella ja
Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Perhekerho ti 3.3. klo 9.30 Puuppolan
kerhotila. Tied. 0400 560 542.
Perhekerho ti 3.3. klo 9.30 kirkko.
Tied. 0400 185 326.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Laskiaissunnuntain
perhemessu
Laskiaissunnuntaina 23.2. klo
10 Vaajakosken kirkossa vietetään perhemessua, jonka
toimittavat Heli Karjalainen
ja Eija-Liisa Väisänen. Messun
jälkeen on tarjolla hernekeittoa (1 e) ja laskiaispullia (2,50
e) Yhteisvastuun hyväksi.

Leipäsunnuntai su 23.2. klo 16 kirkko.
Armon kasvattava voima, Arto Mikkola. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia. Lapsille omat ohjelmat
ja kahvitarjoilu.
Sanan ja rukouksen ilta ti 25.2. klo
18.30 kirkko. Yhteistä rukousta ja ylistystä, juonto Kari ja Mari Valkonen.
Tarjoilu klo 18 alkaen.
Tuhkakeskiviikon messu ke 26.2. klo
19 kirkko, Kauppinen, Salmela.
Yhteisvastuuseurat to 27.2. klo 18.30
Kaarina Toivasella, Vaajatie 19.
Messu su 1.3. klo 10 kirkko, Karjalainen, Antola, Salmela, Seniorit-kuoro.
Raamattuluentoa ti 3.3. klo 18.30
kirkko. 2. Samuelin kirja, Kari Valkonen. Kahvit klo 18 alkaen.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 3.3. klo 13 kirkko.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri to 20.2. klo
18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 26.2. klo 13 Jyskän seurakuntakoti.
Avoin rukouspiiri ke 26.2. klo 18 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 4.3. klo 13 kirkko.
Vanhemman väen päivä ke 4.3. klo
11 kirkko. Keittolounas (7e), sis. kahvin. Vieraana lääkäri Heimo Lajunen.
Miesten raamattupiiri to 5.3. klo
18.30 kirkko.
Nuorille
Perjantaikahvila pe 21.2. klo 17–
21.45 kirkko, nuorisotila.
Hengari eli nuortenilta ke 4.3. klo
18–20.30 kirkko, nuorisotila.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Iloa ilmassa -perhetapahtuma la
29.2. klo 11–15 Sepän kauppakeskus.
Klovni Dodo lavalla klo 12 ja 13, Taika-Petteri. Yhteisvastuun lipaskeräys.
Kasvomaalausta, pomppulinnoja ym.
Toimintaa myös Prisman puolella ja
Kipinässä. Mukana MLL ja Pelastakaa Lapset.
Taaperopysäkki ma 2.3. klo 9 Kaunisharjun kerhotila. Tied. 040 574 1792.
Koululaisten touhutupa ma 2.3. klo
12 Jyskän seurakuntakoti.
Perhetupa ti 3.3. klo 9 kirkko.
Ekavauva-Pallerot ti 3.3. klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti 3.3. klo 17.30 kirkko. Iltapala.
Lapsiparkki ke 4.3. klo 9 Jyskän srkkoti. Lapsille puuhaa aamupäiväksi. Sis. lounaan 3e. Ilm. kuluvan viikon ma mennessä 0400 905 915/040
574 1706.
Perhepysäkki ke 4.3. klo 9 Kaunisharjun kerhotila. Tied. 040 574 1792.
Perhekerho to 5.3. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
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TUOMAS NEVANLINNA JA SALLA RANTA:
UUSHENKISYYS – UHKA VAI MAHDOLLISUUS?
n Keskustelutilaisuus lauantaina 7.3. klo 19 Kuokkalan kirkossa.
Kirkossakäynnit vähenevät, henkinen etsintä ei. Syvempää läsnäoloa
etsitään yhä enemmän joogasta, meditaatiosta ja vaihtoehtohoidoista.
Perinteisten uskontojen sijaan monet kaipaavat muita tapoja etsiä
ikuista tai perimmäistä totuutta näkyvän todellisuuden takaa.
2000-luvun kansanuskossa etsitään aitoa itseä ja oikeaa elämäntapaa.
Ilmiössä on paljon pohdittavaa kirkolle. Miksi universumin energia ja
hyväksyntä houkuttelevat enemmän kuin rukous, lunastus ja pelastus?
Millaista uskoontuloa ihmiset etsivät ja mitä paremman elämän markkinoilla on tarjolla? Miten kirkossa pitäisi suhtautua uushenkisyyteen?
Onko se ystävä vai kilpailija?
Teologi Salla Ranta on tutkinut uushenkisyyttä vuosia toimittajana.
Filosofi Tuomas Nevanlinna tarkastelee uushenkisyyttä kulttuurisena ja
yhteiskunnallisena ilmiönä. Yhdessä he pohtivat alustuksen ja keskustelun avulla uushenkisyyttä kirkon haastajana.

anotot
Diakonian vasta

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten talvisauna ti 3.3. klo 17–20
Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie 30. Sauna, iltapala (3 euroa)
ja iltahartaus. Saunailtaan kuljetaan
kimppakyydein. Tiedustelut Maire
Lilja 040 596 4147.
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15. Kahvila kaikille (tarjolla kahvia, teetä, voileipää ja
pullaa). Kirpputori/vaihtotori. Tiedustelut Johanna Kontinen 050 360
3484.
Musiikkihetki ma 2.3. klo 12. Seppo
Marttinen, haitari.
Pysäkin Bingo ti 25.2. klo 13.30.
Tietovisa ma klo 13.30.
Näppärät näpit ti klo 12 Aseman Pysäkki. Kädentaitoryhmä ihan kaikille – tule mukaan taitoihin katsomatta. Tehdään yhdessä erilaisia pieniä askarteluja ja kädentaitoja.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.

Kansainvälinen työ.
Virtailta to 5.3. klo 18 Yliopistonkatu
26 B. Täytyykö aina Jaksaa? Mukana
diakoni Ainoleena Laitinen. Rukousta,
yhteislaulua, iltapalaa.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan messu @ Kortepohjan kirkko su 23.2. klo 16. Mika
Kilkki.
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 Kipinässä, lea.
periaho@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.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549

7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien oma hetki ke 26.2.
klo 13–14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen ilta ti 25.2. klo
18.30 Vaajakosken kirkko. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Raamattuluento ti 3.3. klo 18.30 Vaajakosken kirkko. 2. Samuelin kirja –
Kuninkaan aika, Kari Valkonen, musiikki Saara Mörsky. Kahvitarjoilu klo
18 alkaen. Tilaisuus on osa raamattuluentosarjaa, jonka aiheena on Joosuan, Tuomarien ja Samuelin kirjat.
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.
Raamattupiiri to 20.2. klo 16.15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29.
Lähetyspiiri su 1.3. klo 14 Kuurojen
Yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Uushenkisyys – uhka vai mahdollisuus la 7.3. klo 19 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4. Miksi universumin
energia ja hyväksyntä houkuttelevat
enemmän kuin rukous, lunastus ja pelastus? Millaista uskoontuloa ihmiset
etsivät ja mitä paremman elämän
markkinoilla on tarjolla? Miten kirkossa pitäisi suhtautua uushenkisyyteen? Onko se ystävä vai kilpailija?
Körttiteologi Salla Ranta ja filosofi
Tuomas Nevanlinna pohtivat uushenkisyyttä kirkon haastajana. Alustus ja
keskustelua.
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 24.2. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Palveluohjaus kotona asumisen tukena, palvelujohtaja Maarit Raappana, Lähteellä-kuoro. Kortti- ja adressimyynti. Kahvit klo
13.30 alkaen.
Tilaisuus ma 9.3. klo 14 Sepänkeskus,
Kyllikinkatu 1. Puhuu Kaija Pasanen,
Lähteellä-kuoro. Kortti- ja adressimyynti. Kahvit klo 13.30 alkaen.
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 25.2. klo 9–11
(aamupala 5e). Sitä ihmistä en unohda.
Puuroa ja puhetta ti 3.3. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Muistojeni ryijyt. ”Asiantuntijana” Käsityömuseon
muistelusalkku.
Kirjapiiri II ti 3.3. klo 13. James McBride: Veden väri.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 6.3. klo 13.
Kirjapiiri I ma 9.3. klo 13. Jenny Erpenbeck: Mennä, meni, mennyt.
Latinanpiiri ti 10.3. klo 13.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 22.2. klo 19, ry.
Seurat su 23.2. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.

Seurat ke 26.2. klo 19, ry.
Seurat la 29.2. klo 19, ry.
Seurat su 1.3. klo 16, ry; klo 18 Seurat, ry.
Seurat ke 4.3. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Hehku-ilta ti 25.2. klo 18 Tavoittava ilta; ti 3.3. klo 18 Arjessa jaksamisen avaimet.
Avoin raamattupiiri pe 28.2. klo 11.
Hehku+ pe 28.2. klo 18.30. Ylistysilta.
Naisia kaivolla -ilta ma 9.3. klo 18.
Myötätunnon voima, Kristiina Nordman, musiikki Arja Mäkelä ja Essi Kettunen & band. Osallistumismaksu 10
euroa.
Torstaiteatterin Luvattu maa -näytelmän lippuvaraus on alkanut. Googlaa esitysajat netistä tai soita p. 040
557 5535.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Toimisto kiinni 23.12.–5.1.
Lähetyskoti:
Teetupa perjantaisin klo 18–21.
Avoimet ovet la 22.2. klo 14–17. Yhdessäoloa, keskustelua, kahvia, teetä
ja pientä purtavaa.
Rukouspiiri Suomen, Israelin puolesta sekä muiden asioiden puolesta
maanantaisin klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 13.30.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille
tiistaisin klo 18.
Sanan Keidas su 1.3. klo 16, Ursula
Hyvärinen ja musiikkiryhmä Ester.
Naisten raamattupiiri ti 3.3. klo 13.
Naistenpiiri ke 4.3. klo 18.
Tapahtumia muualla:
Leipäsunnuntai klo su 23.2. klo 16
Vaajakosken kirkossa. Armon kasvattava voima, Arto Mikkola. Lapsille
omaa ohjelmaa. Ehtoollinen.
Isä–lapsi-sähly la 29.2. klo 15–16.15
Tikan koululla.

Vaajakosken miestenpiiri to 5.3. klo
18.30 Vaajakosken kirkko, kirkkotie 11.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Raamattupiiri to 5.3. klo 14, NNKY:n
tiloissa, Puistotori 4. Rukousta Viron
pyhäkoulutyön puolesta,, Veikko Pasanen.
Raamattu- ja lähetyspäivät ”Ihmisen onni ja onnettomuus” 21.–22.3.
Kipinä Kauppakeskus Seppä. La klo
13.30–16.45; su messu klo 10, jonka
jälkeen kirkkokahvit ja klo 12 päivätilaisuus. Raamatunopetuksista vastaa radiopastori ja kirjailija Jukka Norvanto.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 23.2. klo 12, Hannu Häkämies. Pyhäkoulu lapsille saarnan aikana.
Aamurukouspiiri ma 24.2. klo 8–9.
Opiskelijailta ke 26.2. klo 18.30. Pullailua ja palloilua pulkkamäessä.
Messu su 1.3. klo 12, Sakari Ylönen,
saarna Pietari Viippola. Pyhäkoulu
lapsille saarnan aikana.
Aamurukouspiiri ma 2.3. klo 8–9.
Lähetyksen päivähetki ke 4.3. klo 13
Viron lähetin seurassa, Kirsi Vimpari.
Opiskelijailta ke 4.3. klo 18.30. Lähetystä Vironmaalla, Kirsi Vimpari.
Avoin Raamattupiiri to 5.3. klo 18.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai to 20.2. klo 18.30 Neulaskoti, Pihkatie 4. Huuto yössä, Ursula
Hyvärinen, musiikki Triangeli.
Elämän puolella -ilta ke 4.3. klo 18.30
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24. Villi ja vapaa, Iisebel ja Ester,
Aino Viitanen ja Hamona-kuoro, joht.
Ilpo Vuorenoja.
Raamattu- ja lähetyspäivät ”Ihmisen onni ja onnettomuus” 21.–22.3.
Kipinä Kauppakeskus Seppä. Lauantaina tilaisuudet klo 13.30–16.45;
sunnuntaina messu klo 10, jonka jälkeen kirkkokahvit ja klo 12 päivätilaisuus. Raamatunopetuksista vastaa
radiopastori ja kirjailija Jukka Norvanto.

HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
parittomilla viikoilla ti klo 10–11
Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä (2. krs.) . Parillisilla viikoilla ti klo
10–11 Huhtakodilla, Nevakatu 1.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.
vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys
parillisilla viikoilla ti klo 10–11
Huhtakodilla, Nevakatu 1. Parittomilla viikoilla ti klo 10–11 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä
(2. krs).
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokapankkisetelipäivystys
Keltinmäen kirkolla ma klo 12–13.
Kortepohjan srk-keskuksessa to
klo 10–11. Varaudu jonottamaan.
Henkkarit, tulo- ja menotiedot
kolmelta kuukaudelta
n Diakonin puhelinaika ti klo
10–12 Kortepohjan srk-keskus.
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@evl.fi; p. 050 549 7001, sami.
junttila@evl.fi; p. 050 340 0665
kaisa.toivanen@evl.fi tai p. 050
549 7006, elina.lintulahti@evl.fi.
KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, suvi.leppapuisto@evl.fi.
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, sari.
solismaa@evl.fi.
PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke klo 9–11
Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@evl.fi; p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi (ma–ke), p. 044
713 2486, paivi.helenius@evl.fi
(to–pe).
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys 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,
tiina.h.reijonen@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560
9927, tero.reingoldt@evl.fi.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300, avoinna
ma–to klo 9–15.00, perjantaisin suljettu
Hautauspalvelut 040 162 3982,
avoinna ma–to klo 9–15.00
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
Lepoaho Kirsi, työalasihteeri vt. 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
Ihanti Heli, toimistosihteeri 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Pikkarainen Paulus, aluekappalainen 044 430 9075
Varhaiskasvatus
Parkkali Ritva, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407

yhmä

Surur
		

n Sururyhmä alkaa 9.3. klo 18 Säynätsalossa tai Keljonkankaalla osallistujien toiveen mukaan. Vetäjinä toimivat diakoni
Paula Kiviranta ja vertaisohjaaja Sirkka Lehtomäki. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 2.3. mennessä p. 050 598 0951.

lia
mäpäiväjuh

Synty
		

n Keskustan alueseurakunta
Kutsumme Sinut Keskustan alueseurakuntalainen,
joka täytät 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän tammihuhtikuussa 2020, syntymäpäiväjuhlaan su 8.3. Juhlan
aluksi on messu Kaupunginkirkossa klo 10 ja sen jälkeen kahvitarjoilu Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu
26, noin klo 11.30 alkaen. Tule tapaamaan ikätovereitasi,
voit tulla yksin tai yhdessä läheisesi kanssa.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset perjantaihin 21.2. mennessä: diakonissa
Lea Pietiläinen 050 549 7027 tai diakoni Kaisa Toivanen 050 340 0665.
n Palokan alueseurakunta
Vanhemman väen syntymäpäiväjuhla on pe 27.3. klo 13 Palokan kirkolla.
Kutsu on tarkoitettu Sinulle Palokan alueseurakuntalainen, joka täytät
tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän. Voit tulla juhlaan yksin tai
yhdessä läheisesi kanssa.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen torstaihin 19.3. mennessä:
Elina Romar 040 560 9910, elina.romar@evl.fi.

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Periaho Lea, maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Nuorisotyö
Kippola Janne, nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
041 730 0445
Leppänen Hanna-Maire, erityisnuorisotyönohjaaja,
050 521 5401
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Ketola Henrik, 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
050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Matarankatu 1, aikavaraukset ti, ke ja pe
klo 12–14.30 044 774 8052
Pasi Lampinen, vs. johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
von Gross Ville, seurakuntapastori vs. 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963

Henki &

Seuraava
lehti

5.3.

Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120/044 481 1631
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus),
040 560 9905/044 481 1628
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Pikkarainen Paulus 044 430 9075
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037/044 481 1630
Aluekappalainen vs. Salminen Johanna
Seurakunta-assistentti Meuronen Meija 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043//044 481 1628
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Seurakunta-assistentti Mäenpää Jutta 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kettunen Anne
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste 050 557 9012
Seurakunta-assistentti Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045//044 481 1629
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Seurakunta-assistentti Saarikko Satu 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906,
teija.i.laine@evl.fi
Seurakunta-assistentti Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050
340 9896/044 481 1630
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Seurakunta-assistentti Meuronen Meija 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jansa Katja 050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Helenius Esko 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
040 560 9917/044 481 1627
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Seurakunta-assistentti Härköjärvi Esa 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9928/044 481 1629
Aluekappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Seurakunta-assistentti 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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– Viimeiset kiusaukset
nähdään Jyväskylän
kaupunginteatterin isolla
näyttämöllä esityskaudella 2022. Oopperan
teemoissa yhdistyy
hengellinen pohdinta
yleisinhimillisiin
kysymyksiin, sanoo
Jyväskylän seurakunnan
musiikin asiantuntija
Petri Lintunen.

Pohdintaa houreisissa unissa
Hengelliset kysymykset nousevat pääosaan suuressa oopperaproduktiossa. Jyväskylän Ooppera toteuttaa
Viimeiset kiusaukset esityskaudella 2022 yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa.
MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

Viimeiset kiusaukset kertoo kuolevan Paavo Ruotsalaisen viimeisisistä hetkistä. Maallikkosaarnaaja käy läpi elämänsä vaiheita kuumehoureisissa unissaan ja tekee lopulta rauhan itsensä ja läheistensä
kanssa.
Ruotsalainen (1777–1852) oli
herännäisyyden keskeinen vaikuttaja. Hän tapasi Jyväskylässä tunnetun hengenmiehen, seppä Jaakko Högmanin, jonka sanat ”Yksi sinulta puuttuu ja sen kanssa kaikki:
Kristuksen sisällinen tunto” muuttivat Ruotsalaisen elämän ja tekivät

hänestä kansan herättäjän.
Pian Ruotsalaisen tarina kerrotaan Jyväskylässä suurella näyttämöllä, kun Jyväskylän Ooppera toteuttaa Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset vuodenvaihteessa 2021–22. Jyväskylän seurakunta
on mukana yhteistyökumppanina.
– Seurakunta on luonteva
kumppani oopperan aihemaailman takia, ja näin mittavassa hankkeessa yhteistyökumppanit ovat
tarpeen, Jyväskylän Oopperan puheenjohtaja Kari Malinen sanoo.
Jyväskylän seurakunnan musiikin asiantuntijan Petri Lintusen mielestä oopperan sisällöllisissä teemoissa yhdistyy hengelli-

nen pohdinta yleisinhimillisiin kysymyksiin.
– Paavo Ruotsalaisen sisäinen
kamppailu on myös nykyihmiselle
hyvin samaistuttavaa, hän toteaa.
Ooppera toteutetaan yhdessä
Jyväskylän Sinfonian ja kapellimestari Ville Matvejeffin kanssa.

Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset esitettiin ensimmäisen kerran 1975. Se sai suuren suosion ja
toi taidemuodon kaiken kansan
tietoisuuteen. Jyväskylään ooppera saapuu nyt ensimmäistä kertaa.
– Säveltäjän syntymästä tulee
vuonna 2021 kuluneeksi 100 vuotta. Viimeiset kiusaukset kuuluu eh-

dottomasti suomalaisen oopperan
perusteoksiin. Lisäksi se kytkeytyy
hienosti Jyväskylään Ruotsalaisen
tarinan kautta, Malinen kertoo.
Kokkosen musiikissa on oma ja
tunnistettava sävelkieli. Viimeiset
kiusaukset yhdistää musiikin näyttämödraamaan ja juonelliseen kertomukseen erityisellä tavalla.
Oopperan keskeisenä musiikillisena elementtinä toistuu virsi Sinuhun turvaan Jumala eri muunnelmina ja kokonaisuudessaan loppukohtauksessa. Virsi on alun perin
keskieurooppalainen sävelmä, joka kansan suussa muuntautuneena tunnetaan nykyisin Ukko-Paavon virtenä.

Viimeiset kiusaukset kuullaan
ensi kesänä myös osana Jyväskylän
seurakunnan kesäkonserttisarjaa.
Ooppera esitetään kokonaisuudessaan, ja orkesterin korvaavat piano
ja urut. Näyttämöelementtejä tuodaan mukaan Taulumäen kirkkotilaan sopivassa laajuudessa.
– Kesäkonserttisarjan osana
ooppera on myös etkot oopperan
ensi-illalle 31.12.2021 ja sen esityskaudelle vuonna 2022, Lintunen
kertoo.
Seurakunnan suunnitelmissa on
käsitellä oopperan aihepiiriä myös
laajemmin esityskauden aikana
keskusteluohjelmana tai seminaarina.

On palkitsevaa olla mukana prosessissa.
Viululla on edelleen tärkeä osa
elämässäni. Soitan itse eri kokoonpanoissa ja vien työssäni musiikkia ikääntyvien tehostetun palvelun yksikköihin. Uusin alue on kulkeminen kotipalvelun työntekijän
mukana kotikäynneille. Olen nähnyt, kuinka tiukoilla kotihoidossa
ollaan. Se on rankka työkenttä ja
vaatii kipeästi lisää resursseja. Ihmisten yksinäisyys riipaisee.
Terapeutti ei ole asiantuntija
omassa elämässään, mutta onneksi
ikä lisää lempeyttä myös itseä kohtaan.

Sanna Helén iloitsee musiikista,
perheestään ja ystävistään.
Pesunkestävä humanisti kulkee
työmatkansa polkupyörällä aina
kun mahdollista. Haaveissa siintää
uusi matka Pariisiin, kiireettömämpi arki ja sapattivuosi ulkomailla.

Elämästä

Musiikki antaa ajalle merkityksen
MINNA PALOVAARA teksti ja kuva

Olen Sanna Helén, 41. Synnyin
Korpilahdella ja palasin juurilleni
kymmenisen vuotta sitten. Viihdyn Jyväskylässä hyvin. Ilmapiiri on
kiva ja kaupunki sopivan kokoinen.
Aloitin viulunsoiton kuusivuotiaana. Opiskelin Kokkolassa alttoviulun soitonopettajaksi ja Jyväskylässä musiikkiterapeutiksi. Opinnoissani tiesin varmasti, että olen
oikealla alalla.
Vaihteleva työni on vuorovaikutuksen hakemista ja vuorovaikutuksessa olemista musiikin avulla. Nuorin asiakkaani on ollut kolmevuoti-

as ja vanhin 103-vuotias.
Olen yrittäjä. Jaan työtilat ja
teen työtä yhdessä muiden terapeuttien kanssa. Kollegat ovat arvokas tuki ja auttavat luomaan tärkeitä verkostoja.
Joku viisas on sanonut, että musiikki antaa ajalle merkityksen. Huomaan sen työssäni joka päivä. Merkitys, vuorovaikutus ja kohtaaminen hetkessä syntyy musiikin kautta. Kuuntelemme tai teemme yhdessä musiikkia ja ääntä eri tavoin.
Minulla voi olla asiakkaana lapsi, joka saa negatiivista palautetta
vilkkautensa takia. Musiikkiterapiassa löydämme ja kasvatamme si-

tä, mikä hänessä on hyvää ja luomme onnistumisen kokemuksia. Musiikki auttaa käsittelemään tunteita.

Olen tavannut ihmisiä, joilla on
erityyppisiä rajoitteita ja vammoja, ja joukkoon mahtuu surullisiakin kohtaloita. Siksi olen miettinyt
paljon ihmisarvoista elämää ja sen
määritelmää.
Työni on opettanut, että en voi
tehdä kenenkään puolesta asioita,
mutta voin seisoa rinnalla. Tehtäväni on auttaa asiakasta löytämään
omat voimavaransa ja kasvattamaan niitä. Näen, kuinka toimintakyky ja elämänilo alkavat löytyä.

