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Yksi hetki

Seurakunnan
jätehuollosta
hiilineutraali

Jyväskylän seurakunta järjestää joka viikko lähes 200 erilaista tapahtumaa.

Pääkirjoitus

KUVA: ATTE SAURANEN

Jyväskylän seurakunta pienentää hiilijalanjälkeään muuttamalla jätehuoltonsa hiilineutraaliksi. Seurakunnan jätehuollosta aiheutuva hiilijalanjälki mitataan ja mitattu päästömäärä kompensoidaan.
Kompensointi tapahtuu sitomalla päästöjä vastaava määrä hiiltä ilmakehästä sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Niiden avulla myös tuetaan
paikallisten työllistymistä sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä käynnissä on hanke, jossa istutetaan puita Panamaan. Seurakunta on tehnyt päästöjen
kompensoinnista sopimuksen
Lassila & Tikanojan kanssa.
Jyväskylän seurakunnan ympäristöohjelman tavoitteena
on hallita toiminnasta ympäristölle aiheutuvia haittoja ja pyrkiä määrätietoisesti pienentämään niitä.

Viiden tähden pappi
Jyväskylän seurakunnan aluekappalainen Paulus Pikkarainen siunasi viime talvena hautaan mäkihyppääjä Matti Nykäsen. Pappi on tottunut olemaan katseiden alla,
mutta harvoin katsojia ja median kiinnostusta on niin
paljon kuin tuolloin.
Tässä lehdessä Pikkarainen ja yhteiskuntavastuun pappi
Kirsi Pohjola kertovat, miltä tuntuu tehdä työtä katseiden kohteena, arvioinnin alla.
Hullua kyllä, samasta teemasta haastattelussa voisi olla
vaikkapa lääkäri, parturi-kampaaja tai kiinteistönvälittäjä. Listaa voisi jatkaa pitkäksikin. Perinteisesti monet ammatit ovat olleet melko yksityisiä, mutta eivätpä ole enää.

Meistä jokainen haluaa olla
”tarpeellinen,
arvostettu, tärkeä.
Ihmisten työ on alistettu jatkuvan tarkkailun alle. Lääkäreille annetaan kouluarvosanoja lääkärikeskuksen sivuilla. ”Ystävällinen ja asiallinen lääkäri”. Kuka sitä alle kasin
lääkärille uskaltaisikaan? Henkilöbrändäys pakottaa kiinteistönvälittäjät poseeraamaan kokovartalokuvassa myymänsä kohteen vieressä. Kansalainen googlettaa ”kokemuksia XXX”. Netissä on helppo ilmoittaa, jos joku ei olekaan ihan niin rautainen ammattilainen kuin antaa ymmärtää.
Pikaiset rankingit ovat aika julmia. Ne voivat myös olla
epäoikeudenmukaisia, mutta eivät välttämättä ole sitä
aina. Joskus rautaiselle ammattilaisellekin sattuu huono
päivä. Joka tapauksessa rankingit aiheuttavat entisestään
stressiä työelämään, sillä meistä jokainen haluaa olla tarpeellinen, arvostettu, tärkeä.
Viiden tähden arvoinen.

Mitä kuuluu Thaimaa -lähetyksen päivähetki pidettiin perjantaina 28.2. Eila Murphyn (oik.) kotona. Klo 13.19
radiotoimittaja Kamolthipi kertoi työstään.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Kauneinta häämusiikkia tunnelmallisessa konsertissa.
Taulumäen kirkon Häämusiikki-illassa pe 6.3. kello 18.30 kuullaan häämarsseja uruilla soitettuna. Myös soololauluja ja virsiä.

Näyttelijä Laura Malmivaara
(Hengellinen Kuukausilehti 1–2/2020)

Tulevissa ratkaisuissa on var’’
mistettava, että uskonnon opetusta ei saa antaa uskontokuntien edustajien käsiin, vaan opettajilta tulee edellyttää alan akateeminen pätevyys ja lisäksi pedago-
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ginen pätevyys. Yhteiskuntarauha
edellyttää tätä. Ranskan esimerkki
on varoittava.”
Rovasti Risto Krogerus
(Keskisuomalainen 22.2.2020)

Kaduttaako jokin? Lupaava al’’
ku paastolle! Morkkis on mahdollisuus. Se tsemppaa taistoon pahoja tapoja vastaan. Moraalisesta alennustilasta pääsee vain ylöspäin.”
Toimittaja, teologi Janne Villa
(Kirkkotie 26.2.2020)

sessä maailmassa paikkaansa ei
voi lunastaa teoillaan, niin elokuvamaailmassa asia on täysin päinvastoin.”
Elokuvaohjaaja Klaus Härö
(Kirkko ja kaupunki 26.2.2020)

Seurakuntien työ on aivan
’’
konkreettista: maksetaan joka
päivä paljon ihmisten sähkö- ja
puhelinlaskuja sekä ollaan läsnä
silloin, kun heillä ei mene hyvin.”
Helsingin hiippakunnan piispa
Teemu Laajasalo.
(Helsingin Uutiset 1.3.2020)

Tällä alalla luottamus on raken’’
nettava aina alusta. Jos hengelli-

Kannessa: Papit ovat työssään jatkuvan arvioinnin alla.
Huhtasuon aluekappalaista Paulus Pikkaraista se ei häiritse.
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

Universumi kutsuu,
yläkaupunki kuulee
Yläkaupungin Yö -tapahtuman tuore toiminnanjohtaja Marko Kainulainen valmentaa
koripallojoukkuetta ja haluaa olla työssäänkin helposti lähestyttävä joukkuepelaaja.

Sanottua
pyhien ja turistikirkkojen varaan.
En varsinkaan ota vaikenemisesta syyllisyyttä. Saamme olla myös
osallistumatta ja puhisematta. Se
on yhtä sallittua kuin maailman
äänekäs muuttaminen.”

Henki &
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Kaipaatko Pyhän kohtaamista, hiljentymistä ja pysähtymistä? Kortepohjan seurakuntakeskuksessa järjestetään
su 15.3. kello 16 Meditativiinen ja
musiikkipitoinen Taizé-messu.

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

Otan hengellisyyden osaksi ta’’
vallista elämää, en jätä sitä juhla-

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Perheiden puuha-aamussa
Palokan kirkolla ke 11.3. kello 9 ohjattua ja vapaata tekemistä koko perheelle. Runsaan
ja maittavan aamupalan vapaaehtoinen maksu on 1 euro.

Talvisodan
päättymisestä
80 vuotta

– Yläkaupungin Yö on jatkossakin monitaiteinen ja pääsymaksuton tapahtuma, sanoo Marko Kainulainen.

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

MINNA PALOVAARA teksti
ATTE SAURANEN kuva

mutta varsinainen uudistaminen
tapahtuu kentällä.

Marko Kainulainen,
kerro itsestäsi?
Olen 35-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri. Pidän eläimistä, luonnonpuistoista, kävelystä ja puheradiosta. Valmennan vapaa-ajallani
HoNsU:n U14-poikien koripallojoukkuetta.

Miksi tapahtumalla on erityinen
teema tänä vuonna?
Tällä kertaa universumi valikoitui
teemaksi kilpailun pohjalta. Oli mukava osallistaa Yläkaupungin Yöstä
kiinnostuneita. Valtavan ehdotusmäärän perusteella kannatti kysyä
teemaehdotuksia Yön ystäviltä. Emme puutu siihen, miten teema näkyy esityksissä. On mukava yllättyä.

Miksi halusit Yläkaupungin
Yö -tapahtuman toiminnanjohtajaksi?
Yläkaupungin Yö on lempifestivaalini maailmassa, joten hakeminen
pestiin vaati vain pientä rohkeutta.
Mikä on Yläkaupungin
Yön idea?
Monitaiteisuus ja pääsymaksuttomuus ovat olleet tapahtuman keskiössä festivaalin perustamisvuodesta 1992 asti, ja näistä haluamme pitää jatkossakin kiinni.
Millainen toiminnanjohtaja aiot olla?
Helposti lähestyttävä joukkuepelaaja.
Aiotko uudistaa tapahtumaa?
Kädenjälkeni varmasti näkyy, mutta uudistaminen ei ole itseisarvo.
Koen, että roolini on ennemmin
heitellä ja vastaanottaa ideoita,

Onko tiedossa enemmän vai
vähemmän esiintyjiä kuin
viime vuonna?
Toivottavasti esiintyjiä on vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna. Pyrimme lisäämään erilaisten
helposti lähestyttävien alue-esiintymisten määrää.
Millaista tapahtumaa odotat?
Turvallista, iloista, yllättävää ja tunteikasta.

kiin painottuneita musiikkiklubeja. Pystyin gradussani yhdistämään
kaksi intohimoani tutkiessani kotimaisen räpmusiikin poliittisuutta.
Ensimmäinen mieleesi jäänyt
taidekokemus?
Isäni Pentti Kainulainen oli kansantanssimestari, ja varhaisimmissa muistoissani isä esiintyy Joensuun Laulurinteellä.
Millainen kulttuurin
kuluttaja olet itse?
Ennakkoluuloton, mutta myös
urautunut. Ajatuksen tasolla olen
avoin oikeastaan mille tahansa
kulttuurimuodolle, mutta toistan
helposti samoja kaavoja. Opiskeluaikani ovat vielä tuoreessa muistissa. Tiedän, että pääsylipun hinta voi olla monelle kävijälle esteenä. Esimerkiksi isoimpien festivaalien hinnat ovat minusta karanneet jo käsistä.

Kuinka monta eri tapahtumapaikkaa löytyy?
Tarkempi määrä varmistuu pian, mutta paikkoja tulee olemaan
noin 40.

Mikä voi olla taiteen
merkitys ihmiselle?
Se voi merkitä aivan mitä tahansa. Ainakin se on hyvä tapa käsitellä omia tunteitaan tai samaistua
kanssaeläjiin.

Olet tehnyt gradusi
räpmusiikista. Miksi?
Opiskelin pääaineena valtio-oppia ja järjestin samalla räpmusiik-

Mikä on Yläkaupungin Yön
merkitys Jyväskylälle?
Yläkaupungin Yö on kaupungin
isoimpia tapahtumia ja heittämällä

kaikkein osallistavin. Tapahtuma on
Jyväskylän kulttuurikentän yhteinen voimannäyttö ja näyteikkuna.
Millaisia kokemuksia haluat
tarjota kaupunkilaisille?
Mahdollisuuksia päästää irti arkielämän rutiineista ja paineista. Yläkaupungin Yö on turvallinen ympäristö heittäytyä kulttuurielämysten vietäväksi.
Millainen kulttuurikaupunki
Jyväskylä on?
Kaupungin nuorekas profiili takaa sen, että täältä on noussut jatkuvasti uutta ja mielenkiintoista
kulttuuria. Esimerkiksi maan eturivin artisteiksi nousseet Litku Klemetti, Jukka Nousiainen ja Gettomasa ovat kaikki ponnistaneet Jyväskylästä.
Kuinka seurakunta sopii Yöhön?
Seurakunnan piiriin kuuluu valtava
määrä jyväskyläläisiä, joten jo siksi se sopii hyvin Yöhön. Seurakunta on perinteikäs, mielenkiintoinen, ristiriitainen ja arvovaltainen
yhteistyötaho.

Yläkaupungin yö -tapahtuma 16.5.2020. Jyväskylän
seurakunta on mukana
yhteistyökumppanina.

Talvisodan päättymistä muistellaan perjantaina 13. maaliskuuta
Jyväskylässä. Veteraaneja kunnioitetaan Vanhalla hautausmaalla perinteisin menoin laskemalla
seppeleet Taipaleen muistomerkille ja sankaripatsaalle.
Talvisota kesti 105 päivää, ja
sen aikana Neuvostoliitto pommitti useita Suomen paikkakuntia. Jyväskylä joutui vuonna 1939
pommituksen kohteeksi kaksi kertaa, 29. ja 31. joulukuuta.
Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 Moskovan rauhansopimuksen solmimiseen. Sodassa
menetti henkensä yli 26 600 sotatoimissa ollutta suomalaista ja
noin tuhat siviiliä.

Kirkkohallitus
lausui
pakkoavioliittojen
purkamisesta
Kirkkohallitus on antanut oikeusministeriölle lausunnon arviomuistiosta, joka käsittelee
pakkoavioliiton mitätöintiä ja
ulkomailla alaikäisenä solmitun
avioliiton tunnustamista.
Lausunnon mukaan heikommassa asemassa olevia tulee
suojella. Erityisesti siinä kiinnitetään huomiota alaikäisten kanssa työskentelyssä kulttuurisensitiiviseen oikeusavustamiseen
sekä mahdollisiin avioliiton kumoamiseen liittyvien sosiaalipalvelutarpeiden selvittämiseen.
Kirkkohallitus korostaa, että
lapsilla tulee olla mahdollisuus
kasvuun, koulutukseen ja kehitykseen ennen perheen perustamista. Lausunnon taustalla
on maahanmuuton lisääntyminen ja yhdenvertaisuus.
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Kirkkopuiston
Silmu aukeaa
kesän korvilla
Valtiontaloon avautuvan seurakunnan
uuden tilan nimikilpailu on ratkennut.
Ehdotuksia tuli lähes sata.
ELINA MANNINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Valtikka, Kohtaamo, Marian Maja, Armola… Jyväskylän seurakunnan uuden, Keskustan alueseurakunnan käyttöön tulevan toimitilan nimiehdotuksia saapui nimikilpailun määräpäivään mennessä lähes sata kappaletta.

Ehdotetuimpia nimiä arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemaan
maineikkaaseen Valtiontaloon sijoittuvalle tilalle olivat Suoja, Valo sekä Ankkuri – löytyipä jonkun
lippusesta vanhaan keskusseurakuntataloon viittaava nostalginen
Suriskin.
Kesän korvilla Kirkkopuiston
kulmalle aukeavan uuden tilan nimeksi valittiin – tiukan pohdinnan
jälkeen – koko nelihenkistä nimiraatia miellyttänyt Silmu.
Ehdotuksen teki Keskustan alueseurakunnan pastori Heidi Watia,
joka tunnustautuu innokkaaksi
puutarhaihmiseksi ja viherpeukaloksi.
Nimiehdokas nousi Watian mieleen Tellervonkadun askeettisessa
kokoushuoneessa.

– Katselin ulos ikkunasta ja mietin, kuinka eri nimiehdotukset heijastavat seurakunnan ympäristöarvoja. Ikkunasta näkyi koivu, joka
heilutteli oksiaan helmikuun harmaudessa. Mieleen tuli ajatus keväästä ja koivunsilmuista, ja siinä
se oli.

Silmu edustaa Watialle kasvua,
toivoa ja vihreyttä.
– Sanaan liittyy minulla paljon myönteisiä mielikuvia. Olemme Keskustan alueseurakunnassa odottaneet omia tiloja yli kymmenen vuotta. Nyt uusi tila antaa
meille mahdollisuuden uuteen alkuun. Aluksi ehkä pieneenkin,
mutta eihän sitä tiedä mitä Silmusta aukeaa!

on jonkin
”alku,Silmu
hiljaa ja
vähitellen siitä
kasvaa uutta.

Samoilla linjoilla on myös Keskustan aluekappalainen Seppo
Wuolio.

Valtiontalo osoitteessa Kilpisenkatu 8 saa uusia asukkaita, kun ensimmäiseen kerrokseen avautuu
seurakunnan uusi toimitila Silmu.

– Silmu on jonkin alku, hiljaa ja
vähitellen siitä kasvaa uutta. Se kuvaa myös seurakunnan elämää kasvun paikkana. Viime kädessä Silmun olemassaolo pitää yllä luottamusta siihen että elämä jatkuu,
koska ”kaikki on Jumalan kädessä,
hän suo kasvun”, tuumaa Wuolio
Raamattuun viitaten.
Keskustan alueseurakunnantyöntekijät muuttavat Silmuun alkukesästä, tilan siivouksen ja tuuletuksen jälkeen. Käyttöön tulee
noin 385 neliömetriä Valtiontalon
ensimmäisestä kerroksesta.
– Varsinainen toiminta alkaa ke-

sälomien jälkeen. Työntekijöiden
työpisteiden lisäksi tilassa on iso
olohuone ja ryhmätila monenlaista yhdessäoloa, ryhmien kokoontumista ja vaikkapa pienimuotoisia konsertteja tai näyttelyitä varten. Messun jälkeen Silmuun on
helppo tulla suoraan Kaupunginkirkosta kirkkokahveille, Wuolio
maalaa tulevaa.
Lisäksi Silmusta löytyy pari pientä kohtaamishuonetta hiljaisille
keskustelutuokioille.

Uuden toimitilan avajaiset ja siunaaminen järjestetään Valon kau-

punki -tapahtuman yhteydessä
syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Tällä hetkellä vuonna 1929 valmistuneessa, perusteellisesti remontoidussa Valtiontalossa sijaitsee muun muassa Yle Jyväskylän
toimitus sekä yritysmajoituspalveluita tarjoavan Forenomin vuokrahuoneistoja.
Kaikkien Valtiontalon toimitilan nimikilpailuun ehdotuksen jättäneiden kesken
on arvottu kolme lahjakorttia Ellin Kirja -kirjakauppaan.
Lahjakortin voittaneille ilmoitetaan voitosta suoraan.

Elena Laukkanen,
Jyväskylä

Pinja Vilska,
Jyväskylä

Päivi Karjalainen,
Pieksämäki

Elina Viik,
Laukaa

”

Hymyn syy on tämä kaunis keväinen
sää ja se, että vaihteeksi ei sada. Olemme tulossa koulusta ja päätimme kävellä, kun on
niin hyvä sää. Iloitsen ihanasta ystäväpiiristä
sekä turvaverkosta, siitä että voi luottaa elämään. Ilonaihe on myös se, että aamulla herää ja on ainakin suunnilleen terve. Naisten
päivässä viehättää sen juhlistaminen, onhan
se sellainen naiseuden juhla.

”

Iloitsen auringosta ja siitä, että ollaan
menossa kevättä ja valoa kohti. Terveys ja
ystävät tekevät iloiseksi. Samoin se, että tässä vaiheessa elämää on jo varmuus omasta
itsestä ja tietää mitä haluaa. Onneksi uskalsin tehdä vielä ison ratkaisun. Luvassa on
alanvaihto terveydenhoitajasta kosmetiikkaneuvojaksi. Me molemmat opiskelemme
alaa parhaillaan. Naiseuden ja naisten asioiden äärellä olemme siis muulloinkin kuin
vain naistenpäivänä.

”

On ollut mukava päivä. Juuri nyt iloitsen auringosta, ja hymy on herkässä, kun
kävimme kaverin kanssa lounaalla. Olemme
tunteneet aika pitkään ja liikkuneet
samoissa porukoissa. Silti olemme harvoin
viettäneet aikaa kahdestaan. Olen juuri
muuttanut poikaystävän kanssa uuteen
kotiin. Näiden lisäksi iloitsen ystävistä, perheestä ja opiskelusta. Naisten päivää juhlistamme yleensä viettämällä yhteistä iltaa
tyttökavereiden kanssa.

Emmi Holopainen,
Helsinki

Riitta Moberg,
Jyväskylä

”

Hyvä lounas hyvien ystävien seurassa
hymyilyttää vieläkin. Juhlistimme ystävämme tulevaa syntymäpäivää. Tällä iällä voi olla onnellinen terveydestä. Ilonaihe on myös
oma mies, jonka kanssa on oltu huomenna
54 vuotta naimisissa. Hän oli aikoinaan pahassa kolarissa, mutta siitäkin on selvitty.
Naistenpäivänä saan häneltä varmaankin
kukkapuskan, sen lisäksi hän keittää joka aamu minulle kahvit ja valmistaa puuron.

Sen verran on tullut nähtyä maailmaa,
että iloitsee aina uudesta päivästä, johon
saa nousta terveenä. Säällä ei ole niin väliä,
mutta eihän se niin kivaa ole, jos talvella sataa vettä. Tykkään tuulesta ja mietin usein,
mistä se tulee. Iloitsen ihmisten ystävällisyydestä ja hyväntahtoisuudesta. Varsinkin, kun on kokemuksia päinvastaisestakin.
Haluan itsekin levittää hyväntahtoisuutta
ja tulla juttuun ihmisten kanssa.

Nainen, miksi
olet iloinen?
Jalkauduimme Jyväskylän keskustaan ja pysäytimme
haastatteluun nauravia naisia. Hymylläkin pääsi
jututettavaksi. Kysyimme tulevan naistenpäivän
kunniaksi, mikä juuri nyt on ilon aihe.
HEIKKI IMPIÖ teksti, ATTE SAURANEN kuvat

Hengissä

Oppitunti uskon
mahdollisuuksista
Miksi Jeesus hermostui?
Pojan sairaus lienee ollut epilepsia. Vielä
parikymmentä vuotta sitten kävellessämme pikkukaupungin kadulla Afrikassa todistimme puolisoni kanssa tilannetta, jossa epileptisen kohtauksen saanut henkilö
makasi tiellä maassa kouristellen, eikä kukaan uskaltanut lähestyä häntä pahan hengen pelossa.
Kun Jeesuksen luo tuotiin epilepsiaa sairastava poika, Jeesus itse puhui tämän vaivasta. Pojan isä oletti aikalaistensa tavoin
kyseessä olevan pahan hengen aiheuttama
kohtaus. Olisiko Jeesus ymmärtänyt enemmän?
Opetuslastenkaan usko
ei ollut riittävän vahva?
Opetuslapset olivat vasta uskon ja Jeesuksen seuraamisen koulussa. Tämäkin tapahtuma oli heille oppitunti uskon mahdollisuuksista. Me kelpaamme Jumalalle, vaikka olisimme keskeneräisiä ja huutaisimme
pojan isän tavoin: ”Minä uskon, auta minua
epäuskossani!”

”

Jumalaa palvellaan rukouksessa?
Jumala ei tarvitse palvelemistamme. Rukous on meille annettu lahja ja mahdollisuus.
Sen kautta me itse voimme kohdata Jumalan, joka ei ole meistä kaukana. Rukoillessa
me avaamme ikkunan Jumalan läsnäololle. Rukous on kuin uskon hyppy näkymättömään todellisuuteen. Rukouksessa Pyhä
Henki toimii ja avaa meille hiljaisuudessa
Jumalan mahdollisuuksia.
Sairas poika sai avun. Miksi kaikkiin
rukouksiin ei heti vastata?
Jumala ei ole meidän käskettävissämme.
Rukous voi paljon, mutta ennen muuta se
on tie, joka avaa meidän hengelliset korvamme kuulemaan Jumalan rakkautta. Jumalan tiet ovat salatut, emmekä voi tietää
hänen tahtoaan. Kun rukoillen viivymme
hänen läsnäolossaan, voimme syvällä sydämessämme ymmärtää hänen vastauksensa.
Joskus vastaus avunpyyntöön tulee siten,
että hädässä lausuttu rukous vaihtuu yllättäen kiitollisuudeksi. Jumala tietää kaiken ja
tekee sen, minkä näkee parhaaksi.

Evankeliumi Mark. 9: 17–29
Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle:
”Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki. Se ottaa
hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa
hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi.
Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen
pois, mutta ei heistä ollut siihen.”
Silloin Jeesus sanoi heille: ”Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun
on vielä oltava teidän keskuudessanne?
Kuinka kauan minun pitää kestää teitä?
Tuokaa poika minun luokseni.” He toivat
pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä
kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus
kysyi pojan isältä: ”Kuinka kauan hänellä
on ollut tämä vaiva?” ”Pienestä pitäen”,
vastasi mies. ”Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta
saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta,
jos sinä jotakin voit!” ”Jos voit?” vastasi
Jeesus. ”Kaikki on mahdollista sille, joka
uskoo.” Silloin pojan isä heti huusi: ”Minä
uskon! Auta minua epäuskossani!”
Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina
vain lisää, hän käski saastaista henkeä
sanoen: ”Mykkä ja kuuro henki, minä

Minut saa tällä hetkellä hymyilemään ja
iloiseksi oma perhe ja mieheni. Vietämme
parhaillaan hiihtolomaa, se tuo mukavaa
vaihtelua normaaliin arkeen. Loman suhteen meillä ei ole tarkkoja suunnitelmia,
mutta varmaan mennään käymään mummolassa. Näiden lisäksi iloa elämään tuovat
harrastukset, erityisesti tanssi. Naistenpäivää en vietä mitenkään erityisesti, ehkä mies
tuo minulle kukkia.

sitkö?

Aluekappalainen Teija Laine on mukana
Palokan kirkon messussa 8.3. kello 10.
käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää
mene häneen!” Henki huusi, kouristi
poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi
makaamaan elottoman näköisenä, ja
monet sanoivatkin: ”Nyt hän kuoli.” Mutta
Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi
hänet jalkeille, ja hän nousi.
Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja
vain opetuslapset olivat paikalla, nämä
kysyivät häneltä: ”Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?” Hän
vastasi: ”Tätä lajia ei saa lähtemään muulla
kuin rukouksella.”

”

Tie
			

Meeri-Etta Jääskeläinen, Greete Lätt,
Jyväskylä
Jyväskylä

”

Minua hymyilytti, kun näin juuri poikaystäväni äidin. Hän on niin ihana. Ilon aiheita elämässäni ovat oma perhe ja sisarukset sekä poikaystävä ja pieni vuoden ikäinen
koira. Kampaajan opinnot, musiikki, päiväkirjan kirjoittaminen ja lukeminen tuovat
myös iloa elämään. Naistenpäivää vietän
usein kolmen isosiskoni kanssa. Ja onnittelut
menevät silloin tietysti omalle ja poikaystävän äidille.

”

Meillä kahdella on erilainen huumorintaju, mutta silti se yhdistää meitä. Me
keksitään kaikesta vitsailtavaa ja sitten yhdessä nauretaan toisen eleille ja ilmeille.
Muita ilon aiheita ovat oma perhe ja poikaystävä. Kaverit ovat myös iso osa elämää.
Naistenpäivänä olen vienyt silloin tällöin
äidille kukkia ja yllättänyt poikaystävän
suklailla, vaikka toisinpäinhän se yleensä
menee.

Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
■■ Tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdolli-

suuksien vahvistaminen.
■■ YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8.
päivänä vuonna 1975. Naistenpäivän historia ulottuu 1900-luvun alkuun, jolloin useissa
maissa ryhdyttiin viettämään naistenpäivää naisten oikeuksien ja osallistumisvapauksien
kunniaksi.
■■ Kansainvälisenä naistenpäivänä miehet muistavat perinteisesti äitejään, vaimojaan,
tyttöystäviään, työtovereitaan ja muita läheisiä naisia kukilla tai pienillä lahjoilla. Joissain
maissa päivällä on yhtä vankka asema kuin äitienpäivällä.
Lähde: Wikipedia
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Kolumni

Siinä missä ennen oli...
Entiset ja nykyiset jyväskyläläiset julkaisevat Facebookissa kuvia kotitaloistaan, lapsuuden maisemista ja kauan sitten kuolleista sukulaisistaan.
Muistatteko, tunnetteko? Tietääkö joku missä kuva on otettu?
Ja aina joku muistaa tai on muistavinaan. Kuvat synnyttävät pitkiä
keskusteluketjuja, ja pientä kinaakin joskus.
Ennen Facebookia keskusteltiin kaupunkikuvan ja yritysmaailman
muutoksista ainakin Vanha Jyväskylä -piirissä, johon vanhempani
innokkaasti osallistuivat. Perheeni vitsiksi päätyikin eräs piirin kokousilmoitus, jossa kokoontumisen teemana oli ”Mainonta Keskisuomalaisessa 1800-luvulla, Eino Eskelinen muistelee”.
Pääsin kuittailemaan isän muistin ulottumisesta aikaan ennen hänen syntymäänsä. Nuorena tuskastuin, kun isä määritteli jonkun
kaupungissa olevan paikan tai risteyksen sanoen ”siinä missä ennen
oli...” Myöhemmin se pelkästään huvitti.
Nyt teen sitä itse. Ydinkeskustan maamerkit ovat minunkin elinaikanani kovasti muuttuneet. Enää ei ole kahvila Kaptahia, ei Valion
baaria, ei farkkukauppaa Kauppakadun yläpäässä, ei tavaratalo Alfaa eikä elokuvateatteri Elohuvia. Tyynelän tavaratalon nurkalle tai
Centrumin takapihalle voidaan edelleenkin sopia tapaamisia alkuperäisasukkaiden kanssa, mutta uudet asukkaat eivät näistä koordinaateista paljon viisastu.
Nuorena piti kaupunkia itsestäänselvyytenä, kuin kaikki säilyisi
ikuisesti ennallaan. Nyt harmittaa, ettei muista kaikkea. Menneisyys on kuitenkin se, mikä on meidät tehnyt nykyisenlaisiksi. Nykyisyyttä ei voi ymmärtää tietämättä historiaa, on joku viisas sanonut.
Jotain sellaista sukupolvien yli kurkottamista tunnen, kun seison
kirkkopuiston kulmauksessa (siinä missä ennen oli Gummeruksen
kirjakauppa), ja katson Kauppakatua ylös ja alas. Tiedän että vanhempani ja heidän vanhempansa, myös isän isovanhemmat, ovat
kulkeneet näitä samoja katuja, samoja puiston käytäviä ja käyneet
tässä samassa kirkossa.
Se sentään on pysynyt, vaikka muu ympärillä muuttuu, edelleen.

”Mude,
sinä olet
työsi
tehnyt”
Leena Järvinen, 85, on aloittanut
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan
vaateliikkeensä loppuunmyynnin.
Tanskasta juuri saapuneet
kevätuutuudet odottavat laatikoissa.

PÄIVI ESKELINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Päivi Eskelinen
toimittaja

ilen
Tänään ruko

Voimaa ja mielenrauhaa
Toivon voimaa ja mielenrauhaa kaikille maailmalla leviävää virusta pelkääville.
Herra, vie pelkoa pois ja anna meille rohkeutta auttaa toisiamme.

Chix-Puvun omistaja Leena Järvinen on
saanut selitellä yrityksensä nimen kirjoitusasua jo 60 vuoden ajan. Sen kuuluisi olla Chic, mutta nimeä ei hyväksytty yritysrekisteriin, sillä samankaltainen yritysnimi oli
jo olemassa.
– Laitettiin sitten x siihen loppuun, ja läpi
meni, Järvinen kertoo.
Kirjoitettiin nimi miten tahansa, liikkeen
löysivät pian Jyväskylän rouvat ja virkanaiset, jotka etsivät muodikasta, eurooppalaisvaikutteista vaatetta arkeen ja juhlaan.
Ranskasta, Italiasta, Saksasta ja Tanskasta
saapuneet uutuudet viehättivät asiakkaita,
ja 1990-luvulla Järvisellä oli Chix-Puku myös
Jämsässä, Kuopiossa, Oulussa ja Ylivieskassa.
Yrityksen alkuvuosina suosio kasvoi räjähdysmäisesti, ja ompelukoneet lauloivat
Väinönkatu 38:n yläkerrassa, kun myyntiin
valmistui omia, suomalaisen naisen vartalolle mitoitettuja tuotteita.
Jyväskylässä yrityksellä on ollut vähittäismyymälä Väinönkadun jälkeen Kauppakadulla, Jyväskeskuksessa ja Forumissa.

Nyt jäljellä on myymälä Torikeskuksessa
ja ikkunassa lappu ”Loppuunmyynti”.

Eläkkeelle jäämisestä on yrittäjältä ennenkin kysytty, mutta hän ei ole pitänyt asian kanssa kiirettä. Työ on hänelle intohimo
ja rakkaus tekstiileihin on edelleen voimakas.
– Tytär on jo kauan sanonut, että mude,
sinä olet työsi tehnyt, ja oli laittamassa minut Helsingin senioriasuntojonoon.
Järvinen nauraa heleästi ja sanoo, että siitä asiasta ei ole enää keskusteltu.
Sen sijaan hän kertoo, miten on remontoinut Muuramessa olevaa omakotitaloaan
kattoa myöten. Vielä riittää talossa laittamista ennen kuin hän pistää sen myyntiin.
Entä sen jälkeen?
– Voi en minä tiedä. Olen niin ailahtelevainen luonne, että en osaa suunnitella mitään. Vauhdilla mennään kunnes on pakko
pysähtyä, hän tuumaa.
Ulkomaanmatkat eivät enää kiinnosta,
sillä jo pelkästään Pariisissa hän laskee käyneensä noin 40 kertaa, Ranskan lisäksi lukuisissa muissa Euroopan maissa.
– Ne olivat kyllä työmatkoja, piti hankkia
kauppaan tavaraa.

Leena Järvinen kertoo erään ystävättärensä
lukevan ahkerasti kuolinilmoituksia.
Samainen ystävätär ilmoitti viimeksi, että
”nyt on meidän ikäluokka lähdössä”.
Järvinen ei kuitenkaan ole vielä menossa
minnekään.

Ikää leskirouvalla on 85 vuotta, mutta askel on edelleen kevyt, ja raskaat vaatelähetykset ja -rekit siirtyvät omin voimin paikasta toiseen. Hän kehaiseekin olevansa varsin
liikunnallinen ja harrastaneensa nuorena
monenlaisia urheilulajeja.
– Pesäpalloa ja koripalloa SM-tasolla, samoin kiekonheittoa, hän mainitsee.
Hän tunnustaa, että kun on 60 vuoden
ajan herännyt joka aamu töihin, ajatus vapaudesta ja pitkistä aamuista houkuttaa.
– En minä ehkä kuitenkaan osaa lorvailla, hän myöntää.

Lujaa luonnetta Leena Järvinen on tarvinnut selviytyäkseen nuorena naisyrittäjänä
1960-luvulla. Hyvää tarkoittavat vanhemmat herrat olivat valmiita ”auttamaan” neiti-ihmistä, mutta Järvinen torppasi kaappausyritykset tehokkaasti. Piti olla kova.
– Minä sanoin heille, että ei kiitos, tämä
yritys ei ole myynnissä.
Järvinen kertoo saaneensa alalle parhaan
mahdollisen koulutuksen Helsingissä, jossa hän valmistui 1950-luvulla teollisuuden
mallisuunnittelijaksi. Työkokemusta hän sai
Varkaudessa Erosen vaatetustehtaalla.

Parin vuoden työrupeaman jälkeen hän
oli valmis perustamaan oman muotiliikkeensä, jonka mallistot sai itse suunnitella.
Työtoverinsa kanssa hän aloitti Chix-puvun,
mutta kun yhtiökumppani pian kertoi olevansa menossa naimisiin ja luopuvansa yrittäjyydestä, Järvinen osti hänen osuutensa,
pankinjohtajansa kauhuksi.
– Minä näin, että myynti oli lähdössä nousuun, kauppa piti hoitaa heti, hän muistelee.

En tilauksia
”tehdessäni
tiennyt,
että lopetan.

Hän näyttää suorastaan hölmistyneeltä,
kun kysyn, millaista kilpailua alalla oli Jyväskylässä.
– En minä muista! Ei meitä kiinnostanut,
mitä muut tekevät, me teimme omaa juttuamme.
Asiakaskunta on nyt ikääntynyt yhdessä
yrittäjän kanssa, ja uutta polvea edustavat
entisten asiakkaitten tyttäret. Ei ihme, et-

tä vaikka vakioasiakkaat iloitsevat Järvisen
pääsemisestä eläkkeelle, he vaikeroivat, mistä nyt käydä ostamassa parempaa ylle.

Järvinen asettuu valokuvaajan toiveesta
vaaterekkien eteen ja taakse, kääntää päätään hiukan oikealle ja siirtää käskystä varpaat vasemmalle. Aivan ammattimallin elkeet. Hän paljastaakin, että ei hän itse ole
malli, mutta tytär on rahoittanut opiskelujaan Englannissa mallikuvauksilla. Geeneissä tuntuu olevan.
– Voi, meillä oli paljon muotinäytöksiä, joissa itsekin nousin lavalle. Koskaan ei
etukäteen tiennyt, mitä esittelisimme, sillä
mallistomme syntyi viime tipassa ja muuttui käytössä olevien materiaalien mukaan.
Samalla ”kepeäkenkäisyydellä” hän perustelee, miksi ei aio eläkkeellä ryhtyä tilausompelijaksi.
– Asiakas ei voisi koskaan olla varma, mitä
hän saa, jos minulta tilaa. Teen omia ratkaisujani siitä, mihin materiaali lähtee viemään.
Viipurissa syntynyt Leena Järvinen (o.s.
Vakkilainen) ei halua muistella ikäviä asioita ja huiskaisee nyt menneille murheille.

Hän sanoo saaneensa lapsena traumaattisia
kokemuksia, kuten muutkin sodasta ja kahdesta evakkoreissusta selviytyneet.
Kerran hän on käynyt sisarensa ja äitinsä kanssa lapsuudenmaisemia katselemassa,
mutta ei koe siihen enää tarvetta.
Hän kertoo ikäisestään ystävättärestä, joka lukee ahkerasti kuolinilmoituksia.
– Viimeksi hän ilmoitti, että nyt on meidän ikäluokka lähdössä. Minä en ole vielä
menossa minnekään, Leena Järvinen tuumaa.
Yrityksensä loppuunmyyntiin hän suhtautuu melko huolettomasti. Uutta tavaraa
on juuri tullut Tanskasta, nämä kevätuutuudet pitäisi pian laittaa esille.
– En tilauksia tehdessäni tiennyt, että lopetan.
Syynä loppuunmyyntiin on se, että Torikeskuksen myymälät siirtyvät Yliopistonkadun katutasosta alempaan kerrokseen. Nyt
on luonteva hetki jäädä eläkkeelle, Järvinen
ei halua enää muuttaa.
– Hitaasti tämä varmaan etenee. Ehkä
joskus syksyllä loppuvarasto ja yrityksen
nimi pannaan myyntiin. Tässä olisi jollekin
40–50-vuotiaalle valmis asiakaskunta ja hyvä nimi yritykselle, hän toteaa.
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Ihmisten edessä
Papin työ on jatkuvaa esiintymistä, ja tietylle joukolle osoitettu sanoma
saattaa nykyään levitä laajallekin yleisölle. Välillä pappikin jännittää.
IIKKA HACKMAN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

– Koin sen suurena kunniatehtävänä, siunata minun alueeltani lähtöisin ollut henkilö,
jonka elämä oli koskettanut monia, Huhtasuon aluekappalainen Paulus Pikkarainen
muistelee hieman yli vuoden takaisia tapahtumia.
Mäkihyppylegenda Matti Nykäsen viimeistä matkaa oli saattamassa tuhansien
kaupunkilaisten joukko. Itse siunaus, jonka
Pikkarainen toimitti, järjestettiin kuitenkin
yksityisesti omaisille ja ystäville. Siitä lähtökohdasta hän myös tehtäväänsä lähestyi.
– Papin näkökulmasta jokainen siunaus
on yhtä tärkeä, ja minun tehtäväni oli palvella vainajan omaisia parhaani mukaan.
Olimme sopineet tiedotuskäytännöistä kirkkoherran kanssa hyvissä ajoin, enkä
omasta toiveestani antanut haastatteluja,
vaikka niitä kysyttiin. Halusin näin kunnioittaa omaisten surua. En koe, että se olisi
ollut tavallista jännittävämpi toimitus.

Suuri mediahuomio on papin työssä harvinaista. Esiintyjä pappi sen sijaan on melkein joka päivä: puhuja, laulaja, instituution
edustaja. Aina ei tule ajatelleeksi, että myös
pappi jännittää. Ei välttämättä sitä suurta
kirkkoyleisöä, mutta esimerkiksi omaa laulusuoritusta tai vierasta kotia. Tai kaikkein
tutuinta, vaikkapa omaa puolisoa yleisön
joukossa.

Minusta tärkeän
”hetken
ikuistaminen
ei vähennä tilan
pyhyyttä.

Kun Kirsi Pohjola aloitti yliopistolla
luennoitsijana, luentopalkkio oli
suurempi, jos luento videoitiin laajemmalle yleisölle. Nyt ajatus huvittaa häntä.

Sosiaalinen media ja kaikkialla läsnä olevat kamerat ovat muuttaneet käsitystämme julkisuudesta ja yksityisyydestä, mikä
näkyy papinkin työssä. Etenkin vihkimisissä,
mutta myös siunaus-, kaste- ja konfirmaatiotilaisuuksissa kännykät kaivetaan hyvissä
ajoin esiin ja salamat räpsyvät.
– Vihkimisissähän on usein ammattikuvaaja paikalla, ja he kysyvät yleensä rajat,
mihin asti kuvaaja saa tulla. Minua ei häiritse, vaikka kuvaaja roikkuisi katosta, mutta
toisilla on erilainen ajatus siitä, mitä vaikka
alttarin alueella saa tapahtua. Minusta tärkeän hetken ikuistaminen ei vähennä tilan
pyhyyttä, Jyväskylän seurakunnan yhteiskuntavastuun pappi Kirsi Pohjola sanoo.
Sekä Pohjola että Pikkarainen pitävät kuvaamisen ja sosiaalisen median läsnäoloa

positiivisina asioina. Työssä tärkeää on yleisön tunnistaminen, eri ihmisille kun puhutaan eri tavalla. Sitä nykyteknologia saattaa
joskus hämärtää, kun osa kastettavan lapsen läheisistä saattaakin olla tilaisuudessa
läsnä vaikka Skype-yhteyden kautta toiselta
puolelta maapalloa. Tai saarnan pystyy kuvaamaan papin tietämättä suorana lähetyksenä internetiin.
– Kyllä se pitää ottaa huomioon. Mutta
edelleen suuntaan sanani paikalla olevalle
yleisölle, Paulus Pikkarainen toteaa.
– Rinnastan tämän omaan sosiaalisen
median käyttöön: minulla ei ole erillisiä ammattitilejä, vaan henkilökohtaiset tilini ovat
avoimet. Jaan siellä innokkaasti vaikkapa jalkapallosisältöjä, enkä koe, että se on ristiriidassa työminäni kanssa. Samalla tavalla suljetuksi ajatellussa tilaisuudessa sanotun täytyy kestää laajempikin valo.
Yksittäisistä pappien kirkollisissa tilaisuuksissa pitämistä puheista on noussut
Suomen mittakaavassa pienoisia kohuja. Ilmiöstä ei kuitenkaan voi puhua, eivätkä papit koe olevansa tarkkailun alla. Edelleen
pappia tullaan kuulemaan, ei vahtimaan.

– Siinä käsitellään usein vaikeita asioita,
eikä ole ennalta selvää, mikä ihmisten suhtautuminen kirkkoon on. Mutta tämä valkoinen kaulapanta on sellainen supermiehen viitta, että papille annetaan lupa kysyä asioita, jotka muiden suusta tulkittaisiin
tungetteleviksi, Pikkarainen toteaa.
Erityisen herkkiä näistä pienistä kohtaamisista tekee se, että usein kumpikin osapuoli jännittää, ja tilanteen ohjaaminen on aina
papin vastuulla. Yleensä kaikki menee kui-

tenkin hyvin paitsi valkoisen supermiesviitan
ansiosta, myös koska ihmisillä on kohdatessa edelleen taipumus yrittää pitää toisistaan.
Pohjola muistelee lämmöllä tapausta, jossa hän meni tapaamaan aviomiehensä menettänyttä naista.
– Jälkeenpäin hän kertoi jännittäneensä tapaamista ja kipeästä asiasta puhumista, yrittäneensä jaksaa vähän siivotakin.
Hän sanoi helpottuneena: minä niin jännitin pappia, mutta sieltähän tulikin Kirsi!

Kirsi Pohjolan tie papiksi ei ole ihan tavallinen. Hän teki pitkän työuran Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatutkimuksen parissa
ennen teologian opintoja. Esiintymiskokemusta oli luentojen pitämisestä, ja elämänkokemus ja avoin luonne tekivät ihmisten
kohtaamisesta luontevaa. Sen sijaan hän
jännitti alkuun hyvin tyypillistä asiaa: osaamattomuuttaan.
– Olinhan minä käynyt kirkossa, mutta en koskaan ollut miettinyt, mitä alttarilla tapahtuu. Ihan nolla-asteelta lähdin, piti
opetella liturgiset laulut ja koko messu. Sitä
häpeän tunnetta, kun välillä hävisi sävel täysin päästä. Voin paljastaa salaisuuden: otin
muutaman laulutunnin, Pohjola muistelee.
Jännityksen takia hän on mennyt kerran
niin jumiin, että eräs seurakuntalainen jopa huomautti epävireisestä laulusta. Silloin
syypää oli oma aviomies.
– Ihan muutama viikko sitten meillä oli
osana yhteiskunnallisten keskustelujen sarjaa tilaisuus, jonka mieheni juonsi. Sen jälkeen oli messu, ja kesken kaiken tajusin, että se oli ensimmäinen kerta kun mieheni oli
kuuntelemassa messuani. Se jännitys löi sitten yli, hän nauraa.
Jännittävimpiä osia papin työtä eivät välttämättä olekaan suuret seremonialliset tilaisuudet vaan se kaikkein pienin. Se, kun seisoo vieraan oven takana ja painaa ovikelloa.
Sekin on esiintymistä, koska yleensä toinen
ihminen kohtaa ensisijaisesti papin, ei Kirsiä tai Paulusta.

Huhtasuon aluekappalainen Paulus Pikkarainen on toiminut pappina kymmenkunta
vuotta, mutta Matti Nykästä siunatessaan hän oli ollut Jyväskylän seurakunnassa vasta
puolisen vuotta. Uudet tilat, uudet käytännöt ja uusi yhteisö tuovat hänestä aina pienen
alkujännityksen.
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Kipinässä
PopUpkastepäivä
toukokuussa

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

Ekopaasto auttaa
keskittymään olennaiseen
JONNA AROLA teksti

Jos olet harkinnut pääsiäispaastoa, huomaa, että sen voi tänäkin vuonna viettää varsin ekologisesti. Luterilaisen kirkon Ekopaasto-kampanjan ideana on paastota
tavalla, joka muiden paaston päämäärien lisäksi hillitsee ilmastonmuutosta.
Tänä vuonna teemana on vaatteiden vastuullisuus. Halutessaan
voi paastota myös energiaa kulut-

tavien teknisten laitteiden, kulkuneuvojen tai ympäristöä kuormittavan ruuan käytöstä.
Tuhkakeskiviikkona alkanut
paastonaika päättyy pääsiäispäivänä. Kristilliseen paastoon kuuluu
perinteisesti kieltäytyminen ruuista, etuoikeuksista tai nautinnoista. Myös lihansyönnistä luopuminen voi olla osa paastoa. Paastoon
osallistuminen on aina vapaaehtoista, ja sen avulla ihminen tavoittelee mielenmuutosta. Vauhti hil-

jenee ja elämästä löytyy tilaa hengellisyydelle. Nautinnoista karsimisen toivotaan näin kasvattavan kykyä keskittyä olennaiseen.
Valtakunnallista Ekopaastokampanjaa on toteutettu vuodesta 2012, vuosien varrella kampanjassa on painotettu erilaisia ympäristöteemoja kristillisestä näkökulmasta sekä luterilaista paastoperinnettä.

Sivari, tule meille

Kipinässä Kauppakeskus Sepässä järjestetään PopUp-kastepäivä 16. toukokuuta. Kastepäivä on helppo ja maksuton tapa järjestää kaste. Kasteelle voi
saapua lapsi, nuori tai aikuinen.
Juhlapäivän täydentää ammattikuvaajan ottama valokuva sekä Huhtasuon alueseurakunnan
tarjoamat täytekakkukahvit.
Sukulaiset ja ystävät ovat tervetulleita mukaan kastejuhlaan.
Kipinän kastepäivään ilmoittautuminen päättyy 9.5. klo 16.
Kasteet toimitetaan tunnin välein klo 12 alkaen. Viimeinen
kaste on klo 16.
Kipinän kastepäivään
voi ilmoittautua Kipinän
Facebook-sivuilla. Lisätietoja antaa Huhtasuon
aluekappalainen Paulus
Pikkarainen paulus.
pikkarainen@evl.fi,
044 430 9075.

Etsimme Jyväskylän seurakunnan viestinnän
tiimiimme taitavaa valokuvaajaa. Myös muu
visuaalinen tai graafinen osaaminen on eduksi.
Työ vaatii reippautta, oma-aloitteisuutta, tiimitaitoja ja stressinsietokykyä. Meillä on tarjota
mukavat työkaverit, mielekästä tekemistä ja
siviilipalvelukseen liittyvät lakisääteiset edut.
Palveluspaikka sijaitsee Jyväskylän keskustassa.
Lähetä hakemus ja CV osoitteeseen
jonna.arola@evl.fi.
Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Jonna Arola
040 535 1064

Puhelin 045 166 1126 ● www.kotipalveluarki.ﬁ

PIENRYHMÄKOULUTUS

Lauantaina 28.3.2020 klo 10–14 Palokan kirkossa
Arjessa valona ja suolana – miten pienryhmässä vahvistetaan Jeesuksen
todistajana elämistä? Mitä pienryhmän johtaminen tarkoittaa?
Koulutus on kaikille avoin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa
kokemusta eikä velvoita pienryhmän vetäjäksi lähtemistä.
Kouluttajina toimivat Juha Parkkinen ja Juhani Hokkanen.
Ilmoittautumiset 13.3. mennessä: marjaleena.mertanen@kolumbus.fi.
Ilmoita samalla mahdollinen erityisruokavalio. Koulutus ja siihen sisältyvä
ruokailu ovat maksuttomat. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

järj. Suomen Raamattuopisto, Palokan alueseurakunta ja Agricola opintokeskus

Lähteet: evl.fi, ekopaasto.fi

Seppälän Citymarket

Henki &
Jyväskylän seurakunnassa on haettavana kaksi virkaa

Seurakuntapastorin virka
Vaajakosken alueseurakuntaan sijoitetun viran vastuuala on diakonia.

Kanttorin virka

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

Osaaja, tule meille!

Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka on sijoitettu
Keskustan alueseurakuntaan (Kaupunginkirkon kanttori).
Hakemukset tulee toimittaa 13.3.2020 klo 15.00 mennessä
Jyväskylän seurakunnan sähköisen rekrytointipalvelun kautta.
Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä
Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla
www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat
www.jyvaskylanseurakunta.fi

Haku
13.3.
asti

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
etsii vakituiseen virkaan

neljää seurakunta-assistenttia
Kolmen assistentin töihin kuuluvat muun
muassa alueneuvoston ja johtokuntien
kokousten valmistelut ja kokousten jälkeiset
tehtävät.
Yhdessä virassa painottuvat graafiset
tehtävät sekä tapahtumailmoittelu.
Haemme myös yhtä toimistosihteeriä
Toimistosihteerin tehtävät painottuvat kasteja vihkivarauksiin liittyvään asiakaspalveluun ja
asiakirjojen käsittelyyn.

Laajemmat tiedot:
jyvaskylanseurakunta.fi/
avoimet-tyopaikat
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Tapahtumat 5.–19.3.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tuomasmessu su 8.3. klo 18, Rossi,
von Gross, Laasonen.
Rauhanyhdistyksen kevätseurojen
viikkomessu la 14.3. klo 18, Ahonen,
saarna Jukka Erkkilä.
Messu su 15.3. klo 18, Nuopponen,
Tikkanen, Peurala, Tiusanen.
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.

Janne Mertanen

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. Häämusiikki-ilta on suunnattu vihkiparien lisäksi kaikille
häämusiikin ystäville. Vapaa pääsy.
KOMM, JESU, KOMM
n Kamarikuoro Vox Gaudia konsertoi la 7.3. klo 18 Keltinmäen kirkossa. Komm, Jesu, komm -konsertin ohjelmassa on J.S. Bachin musiikkia. Kuoroa johtaa Tiina Vuorenmaa. Ohjelma 10 euroa.
SÄYNÄTSALON MUIJAT ESIINTYY
n Naistenpäivän kahvikonsertissa su 8.3. klo 15 Säynätsalon seurakuntakodilla kuulijoita viihdyttää Säynätsalon Muijat. Konsertissa vierailee
myös lauluryhmä Akanat. Kahvitarjoilun tuotto vanhustyön hyväksi
Säynätsalon alueseurakunnan diakonian kautta.
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.
NUORET PIANISTIT KUOKKALAN KIRKOSSA
n Gradian nuoret pianistit esiintyvät Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
ke 11.3. klo 19 Kuokkalan kirkossa. Vapaa pääsy, kolehti.
JANNE MERTASEN PIANOKONSERTTI
n Pianisti Janne Mertanen on konserttivieraana su 15.3. klo 18 Kuokkalan kirkossa. Mertanen on tullut tunnetuksi etenkin Chopinin runollisten pianoteosten tulkitsijana ja hän on esiintynyt ympäri maailmaa.
Ohjelma 15/10/5 euroa.
TOIVELAULUILLASSA VIRSIÄ JA HENGELLISIÄ LAULUJA
n Yhteinen ilta virsien ja hengellisten toivelaulujen parissa on to 19.3.
klo 18 Korpilahden seurakuntatalolla. Mukana Maarit Nissinen ja Tiina
Laiho. Illan aluksi kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

iväjuhlia
Syntymäpä
		
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.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30 Kipinässä, Tapio ja Kaija
Karjalainen, Jari ja Anneli Valkonen.

9–11. Retkeillään lähiluonnossa. Kysy
paikkaa 044 705 6480 / 050 407 9126.

KELJONKANGAS
Aikuisille
Rukouspiiri ma 9.3. klo 18 Neulaskoti,
Erkki Puhalainen.
Diakonian ruokailu ti klo 12 Neulaskoti (4/1 e).
Olohuone ke klo 13 Neulaskoti. Yhdessäoloa, kahvittelua, käsitöitä.
Raamattuluento su 15.3. klo 16 Neulaskoti. Voimat vastakkain, Matti Väätäinen.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Neulassäpinät ja brunssi su 8.3. klo
11 Neulaskoti.
Vauvakerho to 12.3. ja 19.3. klo 13
Neulaskoti.

KELTINMÄKI

Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti (2,50 e/hlö).

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkolla.
Messu su 8.3. klo 10 kirkko, Rämänen, Ridanpää, Vuorenoja. Kirkkokahvit. Varhaiskasvatuksen ohjaajan Katja Jansan sekä suntio Ari-Pekka Niemisen virkaan siunaaminen.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Messu su 15.3. klo 10 kirkko, Närhi,
Rämänen, Nieminen. Kirkkokahvit.

Aikuisille
Tiistaitapaaminen ti 10.3. klo 13 Telkäntie 2 C, vieraana diakoni MiraMaarit Väisänen.

Musiikkitilaisuudet
Konsertti: Kamarikuoro Vox Gaudia
la 7.3. klo 18 kirkolla. Kuoroa johtaa
Tiina Vuorenmaa. Ohjelma 10 euroa.

Lapsille ja lapsiperheille
Yksinhuoltajien ilta ti 10.3. klo 17.30
Kipinässä tarjoaa välineitä vanhemmuuden selviytymispakkaukseen.
Ohjelma päättyy yhteiseen iltapalaan
klo 19. Ei ilmoittautumista, lastenhoito järjestetty.

Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys ma klo
12–13 kirkolla. Mukaan henkilöllisyystodistus sekä tulo- ja menotiedot
kolmelta kuukaudelta. Ajanvaraukset
diakoniatyöntekijöille: 050 549 7032 /
050 549 7026 / 044 716 4959.

Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
15 Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Jari
Leppänen ja Mikko Oinonen musisoivat perjantain iloksi. Kahvio avoinna.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Koskinen. Kirkkokahvit.
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30 Kipinässä, Tapio ja Kaija
Karjalainen, Jari ja Anneli Valkonen.
Messu su 15.3. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Koskinen. Kirkkokahvit.
Kipinämessu to 19.3. klo 18–21 Kipinä. Ihmisten ja Jumalan kohtaamista,
hyvää ruokaa ja yhteyttä.
Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe klo
15 Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Jari
Leppänen ja Mikko Oinonen musisoivat perjantain iloksi. Kahvio avoinna.
Apua ja tukea tarvitseville
Keittolounas ma klo 11–12.30 Huhtakoti (2,50 e/hlö).
Aikuisille
Astaha-kuoron harjoitus to 5.3. ja
12.3. klo 18 Huhtakoti. Tied. 0400
746 372.
IloSet-kuoron harjoitus ke 11.3. klo
12 Telkäntie 2 C. Tied. 0400 746 372.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ma klo 12.30 Huhtakoti.
Perhekerho ti klo 9.30 Huhtakoti.
Näkkärikerho 1–3-luokkalaisille ti
klo 13–16 Huhtakoti. Avoin ja maksuton. Tied. 050 301 8233.
Yksinhuoltajien ilta ti 10.3. klo 17.30
Kipinässä tarjoaa välineitä vanhemmuuden selviytymispakkaukseen.
Ohjelma päättyy yhteiseen iltapalaan
klo 19. Ei ilmoittautumista, lastenhoito järjestetty.
Retkikerho 3–6-vuotiaille ke klo

Aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkolla.
Tied. 044 757 7170.
Kuohun päiväpiiri ma 9.3. klo 13
Kuohun kylätalo.
Naistenpiiri ma klo 18 kirkolla.
Miestenpiiri ti klo 18 kirkolla.
Tule teelle – Miksi juuri kristinusko?
ke 11.3. klo 18 kirkolla. Alustus Pertti
Pekkarinen.
Taka-Keljon lähetysilta to 12.3. klo
18.30 Paula Ylkäsellä, Myllylammentie
2–4 b 37. Uusimmat lähetysterveiset.
Kuorma Keveämmäksi
-vertaistukiryhmä
Sinulle, jolla on kuormittava
elämäntilanne läheisen ihmisen sairauden tai riippuvuuden vuoksi. Ryhmä alkaa 13.3.
klo 16.30 Kortepohjan kirkolla. Ilmoittaudu 9.3. mennessä: diakoni Ainoleena
Laitinen, 044 7164959,
ainoleena.laitinen@evl.fi, ja
pappi Marika Närhi, 041 730
2964, marika.narhi@evl.fi.
Tarinatupa ti 17.3. klo 13–14 Saihokatu 4. Aiheena: Tavataan pitkästä aikaa.
Päiväkahvit ti 17.3. klo 14–15 Saihokatu 4. (2 e)
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko. Rukousta, hiljentymistä, musiikkia, yhdessä
puuhailua.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti 10.3.
klo 9.15–10.30 Erämiehenkatu 6.

Perheolkkari ke klo 8.30 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
11.3. klo 9.15 kirkko.
Muu
Yhteisöruokailu ma klo 17–17.45,
kotiin nouto klo 17.45–18 (vapaaehtoinen 1 e kulukorvaus).

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Viikkomessu to 5.3. klo 13 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Valtasaari.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 8.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Watia, Tuominen, Valtasaari.
KohtaamisPaikan BrunssiKirkko su
8.3. klo 11 Kristillinen koulu, Voionmaankatu 18. Nyyttärit, lastenohjelmat. Mukaan muki, lautanen, aterimet sekä sisäkengät.
Sunday Service in English su 8.3. klo
18 Vanha pappila, R. Laine, musiikkiryhmä: Gerard Daams, Emily Carlson.
Tarjoilua.
Viitakodin hartaus ma 9.3. klo 14 Viitaniementie 24.
Viikkomessu to 12.3. klo 13 Kaupunginkirkko, Watia, Laasonen.
Messu su 15.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Watia, Laasonen.
Nallekirkkoon
kummin kanssa
Tule yhdessä kummin kanssa
nallekirkkoon su 15.3. klo 15
Kaupunginkirkkoon! Voit
ottaa mukaan nallen tai
muun pehmolelun. Kirkkohetken jälkeen on yhteinen
tapahtuma Vanhan pappilan
pihassa, Vapaudenkatu 26.
KohtaamisPaikan iltamessu su 15.3.
klo 17 Kaupunginkirkko, Mika Kilkki.
Viikkomessu to 19.3. klo 13 Kaupunginkirkko, Konsti, Valtasaari.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti su 8.3. klo 18 Kaupunginkirkko. Vanhaa musiikkia. Lauluyhtyeet
Aava ja Hyvät Jyvät, joht. Risto Valtasaari. Ohjelma 5 e Yhteisvastuun hyväksi.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ke 11.3. klo 10 Vanha
pappila. Aamukahvit, hartaus, rukousta ja nimikkolähettien kuulumiset.
Aikuisille
Leskien klubi to 5.3. klo 10 Palokan
Pelimannitalo, Saarijärventie 71. Tutustuminen Pelimannitaloon Erkki Hiekkavirran johdolla. Kahvit klo
11.30. Omat kyydit.
Seniorikammari to 5.3. klo 14 Vanha pappila. Hyvä elämä – Mitä se on
seniorina?
Diakonian ja lähetyksen käsityöpiiri
ti 10.3. klo 10 Keljonkatu 26 B-talo.
Raamattupiiri ti klo 10 Vanha pappila.
Osallisuuden kahvihuone ti 10.3. klo
14 Vanha pappila.
Teologinen lukupiiri ke 11.3. klo 18
Tellervonkatu 5, Raimo Laine. Jonas
Gardellin kirja: Jeesuksesta, keskustelua.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
18.3. klo 13 Puistotori 4.
Seniorikammari to 19.3. klo 14 Vanha pappila. Ilosanomalla pahaa vastaan, diakoni Sami Junttila.
Virtailta/Nightbreak to 19.3. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Aiheena lähetystyö: Olenko lähettäjä vai lähetettävä?
Ilta nuorille aikuisille ja aikuisille. Rukousta, yhteislaulua, keskustelua ja iltapala.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho 3–5-vuotiaille ti ja to klo
9. Kysy vapaita paikkoja, 040 1490562

11.30, Yliopistonkatu 28 B. Kysy mahdollisia vapaita paikkoja, 040 1490562
Taaperokerho ma klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B. Omat eväät.
Ekavauva ma ja ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B. Kysy vapaita paikkoja, 050
5643072
Perheiden puuha-aamu ke klo 9.30
Yliopistonkatu 28 B. Kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 10–11.30
ollaan Vanhan pappilan pihalla, Vapaudenkatu 26. Omat eväät.
Puistossa tavataan! to 12.3. klo 14–
15 Mäki-Matin perhepuisto.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5,
2. krs. Avoinna ma–pe klo 10–18 ja
la–su klo 11–18.
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanan anna koskettaa -raamattupiiri ke klo 17.30, Tapio ja Kaija Karjalainen, Jari ja Anneli Valkonen.
Kipinämessu to 19.3. klo 18. Ihmisten
ja Jumalan kohtaamista, hyvää ruokaa
ja yhteyttä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila to klo 10. Puurolounas
1 e/perhe.
PopUp-vauvamuskari to klo 14. Ilm.
ja käteismaksu 3 e paikan päällä.
PopUp-perhemuskari to klo 14.45 ja
15.30. Ilm. ja käteismaksu 3 e/perhe
paikan päällä.
Parkki 3–6-vuotiaille ma klo 12.30–
15.30. Voi tulla ilmoittautumatta, mutta voit varmistaa paikan edellisviikon
pe klo 12 mennessä 050 441 4215/044
705 6480. Max 8 lasta. Omat eväät.
Perheilta ma klo 17.30. Pieni iltapala
pikkurahalla.
Mutsit koolla ti 10.3. klo 10. Keskustelua ihanasta, kamalasta vanhemmuudesta. Yli 1-vuotiaille lapsille lastenhoito.
Vaunujengi ti klo 13.
Taaperot tapaa ke klo 10.
Yksinhuoltajien ryhmä ti 17.3. klo 10.
Yksinhuoltajien ilta – välineitä vanhemmuuden selviytymispakkaukseen ti 10.3. klo 17.30. Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Ohjelma alkaa yhdessä klo 17.30, jonka jälkeen aikuisille
ja lapsille omat ohjelmat. Vertaistukea
ja jakamista yksinhuoltajavanhemmuudesta. Lapsille omat puuhat, lastenhoito järjestetty. Ohjelma päättyy
yhteiseen iltapalaan klo 19. Ei ilmoittautumista.
Musiikkitilaisuudet
Mikon ja Jarin musiikkihetki pe 6.3.
ja pe 13.3. klo 15. Jari Leppänen ja
Mikko Oinonen musisoivat perjantain iloksi.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 10 kirkko, Karasti,
Hassinen.
Kinkerit: Oittila–Raidanlahti–Weijo
su 8.3. klo 13 Mutasella.
Messu su 15.3. klo 10 kirkko, Koivisto,
Laiho, saarna Jukka Erkkilä, rauhanyhdistyksen väkeä.
Moksin Kinkerit to 19.3. klo 14 Moksin koulu.
Musiikkitilaisuudet
Toivelauluillassa
virsiä ja
hengellisiä lauluja
Yhteinen ilta virsien ja hengellisten toivelaulujen parissa
to 19.3. klo 18 Korpilahden
seurakuntatalolla. Mukana
Maarit Nissinen ja Tiina Laiho.
Illan aluksi kahvitarjoilu.

Aikuisille
Ylistysryhmän harjoitukset pe 6.3.
klo 17.30 seurakuntatalo.
Väentupa ti klo 11 Valanteentie 1.
Tied. 050 557 9003.
Kirkkokuoron vuosikokous ja harjoitukset to 12.3. klo 17 seurakuntatalo.
Diakoniatalkoot ma 16.3. klo 13 seurakuntatalo. Leivotaan yhdessä diakoniatyön tilaisuuksiin.
NOJA-ryhmä ti 17.3. klo 18 seurakuntatalo. Työikäisten naisten oma ryhmä
keskustelun ja hiljentymisen äärellä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 5.3. klo 9.30 seurakuntatalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
11.3. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to 12.3. klo 9.30 seurakuntatalo. Kirkkohetki ja lounastarjoilu.
Kirkkohetki to 12.3. klo 9.30 kirkko.
Kaikille avoin pieni jumalanpalvelus.
Taaperoryhmä ma 16.3. klo 9 seurakuntatalo.
Kummin kaa -päivä la 21.3. klo 10–
13 Korpilahden seurakuntatalo. Tekemistä kummin tai kummien kanssa
yhdessä. Sopii monen ikäisille. Päivä
sisältää lounastarjoilun ja kahvit. Ilm.
pe 13.3. mennessä Paulalle, 050 557
9006. Ilmoita ruoka-ainerajoituksista.
Yksinhuoltajien ilta – välineitä vanhemmuuden selviytymispakkaukseen ti 10.3. klo 17.30. Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Ohjelma alkaa yhdessä klo 17.30, jonka jälkeen aikuisille
ja lapsille omat ohjelmat. Vertaistukea
ja jakamista yksinhuoltajavanhemmuudesta. Lapsille omat puuhat, lastenhoito järjestetty. Ohjelma päättyy
yhteiseen iltapalaan klo 19. Ei ilmoittautumista.
Muu
Lassi Nummi -kahvikeskustelu su
15.3. klo 11.30 seurakuntatalo. Kirkkokahveilla Filosofian tohtori Matti
Kuhna alustaa aiheesta Lassi Nummi,
kristillinen kirjailija?

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 16 seurakuntakeskus, Rämänen, Vuorenoja.
Taizé-messu su 15.3. klo 16 seurakuntakeskus, Närhi, Nieminen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to
klo 18 seurakuntakeskus. Tied. 050
549 7049.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to 5.3.
klo 10 seurakuntakeskus. Ruokapankkisetelin hakeminen tai uusinta ilman
ajanvarausta. Samalla voi varata ajan
diakoniatyöntekijälle.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 17.3. klo 10 seurakuntakeskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to klo 12–13.30 seurakuntakeskus.
Tiistaitapaaminen ti 10.3. klo 13 Pehtorintie 3. Hartaus ja hengellistä keskustelua. Anneli Malinen lausuu runoja.
Kuorma Keveämmäksi pe 13.3. klo
16.30 seurakuntakeskus. Vertaistukiryhmä sinulle, jolla on kuormittava
elämäntilanne läheisen ihmisen sairauden tai riippuvuuden vuoksi. Ryhmä alkaa 13.3. klo 16.30 Kortepohjan kirkolla. Ilm. ryhmään 9.3. mennessä Diakoni Ainoleena Laitinen 044
7164959, ainoleena.laitinen@evl.fi,
ja pappi Marika Närhi 041 730 2964,
marika.narhi@evl.fi.

Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 seurakuntakeskus.
Lapsikuoro ke klo 16 seurakuntakeskus. Tied. 050 549 7049.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
10.3. klo 9.15–10.30 Erämiehenkatu
6 – Kypärämäen kerhotila. On ilo olla
yhdessä Taivaan Isän lähellä. ke 18.3.
klo 9.15 seurakuntakeskus.
Yksinhuoltajien ilta – välineitä vanhemmuuden selviytymispakkaukseen ti 10.3. klo 17.30. Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Ohjelma alkaa yhdessä klo 17.30, jonka jälkeen aikuisille
ja lapsille omat ohjelmat. Vertaistukea
ja jakamista yksinhuoltajavanhemmuudesta. Lapsille omat puuhat, lastenhoito järjestetty. Ohjelma päättyy
yhteiseen iltapalaan klo 19. Ei ilmoittautumista.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Aamurukous to 5.3. klo 9.30 kirkko.
Muksumessu su 8.3. klo 11 kirkko,
Reukauf, Mäkinen, Korhonen, Väisänen. Ennen messua brunssi klo 10–11.
Messu su 15.3. klo 11 kirkko, Bucht,
Rantalainen, Luomala, Väisänen. Parkinson-kerho 30 v. kirkkopyhä. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Moniääninen kirkko ajassa -lukupiiri su 15.3. klo 18 kirkko. Pauliina Kainulaisen: Suuren järven syvä hengitys: luontosuhde ja kokonainen mieli Millaista on vuorovaikutus luonnon
kanssa? Miten järvet ja metsät tukevat
hiljentymistä ja hyvinvointia? Luvut:
Yhteiskunnallisen siirtymän askelia,
Heijastus veteen – toisenlainen maailmankatsomus, 57 s.
Hiljaisuuden ilta ke 18.3. klo 18 kirkko. 45 minuutin arkiretriitti ja yhteinen iltatee.
Aamurukous to 19.3. klo 9.30 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
19.3. klo 18 kirkko. Toivon tie, muusikko-evankelista Samu Saarinen, Rantalainen. Ehtoollinen ja rukouspalvelua.
Musiikkitilaisuudet
Los Pajaros Perdidos – Kadonneet
linnut su 8.3. klo 17 kirkko. Antti Heerman, viulu, Henrik Sandås,
bandoneon. Liput 15/5 euroa, alle
16-vuotiaat ilmaiseksi.
Yhteisvastuukonsertti: Gradian
nuoret pianistit ke 11.3. klo 19 kirkko.
Vapaa pääsy, kolehti yhteisvastuulle.
Sulasol Sekakuoroliiton konsertti
la 14.3. klo 18 kirkko. Sekakuoropäivien suurkuoro, Ruamjai sekä Sulasolin liittokuoro. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 e.
Yölaulujen lumoa -konsertti su 15.3.
klo 17 kirkko, Pianotaiteilija Janne
Mertanen. Ohjelma 15/10/5 e
Aikuisille
Uushenkisyys –
uhka vai
mahdollisuus
Miten kirkossa pitäisi suhtautua uushenkisyyteen? Onko
se ystävä vai kilpailija? Teologi
Salla Ranta ja filosofi Tuomas
Nevanlinna pohtivat uushenkisyyttä kirkon haastajana
la 7.3. klo 19 Kuokkalan kirkossa. Alustuksen jälkeen keskustelua.
Hengellinen matkakumppanuusryhmä to 5.3. kirkko.
Köpöttäjät ma klo 11 lähtö kirkon
etuovelta.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Toivoa naisille -ryhmä ti 10.3. klo 18
kirkko. Keskustelua ja rukousta maailman naisten puolesta.

Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 11.3.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
12.3. klo 13 kirkko.
Kuokkamiehet ti 17.3. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 18.3. klo 13
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperotupa pe klo 9.45 kirkko.
Perhekerho ma ja ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Yksinhuoltajien ilta – välineitä vanhemmuuden selviytymispakkaukseen ti 10.3. klo 17.30. Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Ohjelma alkaa yhdessä klo 17.30, jonka jälkeen aikuisille
ja lapsille omat ohjelmat. Vertaistukea
ja jakamista yksinhuoltajavanhemmuudesta. Lapsille omat puuhat, lastenhoito järjestetty. Ohjelma päättyy
yhteiseen iltapalaan klo 19. Ei ilmoittautumista.
Iskän kaa -ilta ti 10.3. klo 18 kirkko.
Cafe Kide avoin olohuone ke klo 9
kirkko.
PerheCafé to 12.3. klo 17.30 kirkko.
Pyhäkoulu su 15.3. klo 11 kirkko.
Äitienilta ti 17.3. klo 18 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 12 Lahjaharjun kappeli, Watia, Valtasaari.
Messu su 15.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli, Konsti, Laasonen.
Aikuisille
Psalmi- ja raamattupiiri ma klo 17.30
kappeli. Teetarjoilu. Keskusteluun johdattelee Eeva Korpela.
Lahjaharjun olohuone ti 17.3. klo
9 kappeli. Aamupalaa, yhdessäoloa,
hartaus ja yhteislaulua.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerho ti klo 12.30 ja to klo 9 Katajatie 1 as 6.
Touhutupa ma klo 9.30 Katajatie 1
as 6. Sään mukainen varustus ja omat
eväät.
Ekavauva ma klo 13 Katajatie 1 as 6.
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie 1
as 5. Omat eväät.
Perhekahvila ke klo 9.30 Katajatie
1 as 6.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 10 kirkko. Laine, Palola, Partanen. Pyhäkoulu. Ympäristö- ja yhteisvastuutapahtuma, kasvisruokalounas.
Tilkkutäkkimessu ke 11..3. klo 17.30
kirkko.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko.
Messu su 15.3. klo 10 kirkko. Kokkonen, Hautalahti, Asikainen. Pyhäkoulu.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkon alakerrassa. Vapaaehtoinen maksu 1e/hlö.
Diakoniapäivystys maaliskuussa kirkon alakerrassa poikkeuksellisesti ke
klo 11–13.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöpiiri Lydiat Palokan kirkko.
Myytävänä mattoja, poppanoita, liinoja ja käsitöitä.
Lähetyspysäkki ti 10.3. klo 10 kirkon
alakerta.
Aikuisille
Vanhemmanväen syntymäpäiväjuhla pe 27.3. klo 13 kirkko. Tänä vuonna
70, 75, 80, 85, 90 tai enemmän täyttäville. Mukaan voi pyytää avecin. Tarjoilun vuoksi ilm. 19.3. mennessä Elina
Romar, 040 560 9910.

Lähimmäisen kahvitupa torstaisin klo
12 kirkko. 5.3. vieraana Heli Sohkanen,
vastaava liikunnanohjaaja; to 12.3. vieraana diakoniapappi Seppo Hautalahti.
Usko pois! -teemailta ti 17.3. klo 18
kirkkotori. Häpeä ja syyllisyys, Tuulia
Kokkonen.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhesähly la 7.3. klo 17 Jokelan koulu. Lapsen mukana tulee myös huoltajan osallistua.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13 Jokelan pappila.
Perhepysäkki ti klo 9 Jokelan pappila.
Perheiden puuha-aamu ke klo 9–11
kirkko. Mahdollisuus osallistua myös
aamupalalle (vapaaehtoinen maksu
1 e/hlö).
Koululaisten
kaakaoklubi
Koululaisten kaakaoklubi
kokoontuu keskiviikkoisin klo 12–15 Jokelan pappilassa. Kerho on tarkoitettu
1–2-luokkalaisille. Iltapäivän
aikana luetaan läksyjä, leikitään, pelataan, askarrellaan ja
vietetään pieni hartaushetki.
Tarjolla myös välipalaa.
Perhesähly la 14.3. klo 18 Jokelan koulu. Lapsen mukana tulee myös huoltajan osallistua.
Perheiden toimintailta ma 16.3. klo
17.30–19.30 kirkko.
Yksinhuoltajien ilta – välineitä vanhemmuuden selviytymispakkaukseen ti 10.3. klo 17.30. Kipinä, Kauppakeskus Seppä. Ohjelma alkaa yhdessä klo 17.30, jonka jälkeen aikuisille
ja lapsille omat ohjelmat. Vertaistukea
ja jakamista yksinhuoltajavanhemmuudesta. Lapsille omat puuhat, lastenhoito järjestetty. Ohjelma päättyy
yhteiseen iltapalaan klo 19. Ei ilmoittautumista.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 10 kirkko, Sansan
kolehtipyhä, Väätäinen, Tahkola. Kirkkokahveilla Eila Murphy kertoo Sansan työstä sanoin ja kuvin.
Messu su 15.3. klo 10 kirkko, Helenius, Tiusanen. Riparihärdelli 2. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Naistenpäivän
kahvikonsertti
Säynätsalon Muijat esiintyy
naistenpäivän kahvikonsertissa su 8.3. klo 15 Säynätsalon
seurakuntakodilla. Konsertissa vierailee myös lauluryhmä Akanat. Kahvitarjoilun
tuotto vanhustyön hyväksi
alueseurakunnan diakoniatyön kautta.
Apua ja tukea tarvitseville
AA-kerho ma klo 18 seurakuntakoti.
Diakoniapäivystys to 12.3. ja 19.3. klo
9–11 seurakuntakoti.
Aikuisille
Olohuone ke klo 13 seurakuntakoti.
Naisten solu ti 17.3. klo 18 seurakuntakoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.

15

14

Tapahtumat 5.–19.3.
Pyhäkoulu to 5.3. ja 19.3. klo 18.30.
Rukousta, hiljentymistä, musiikkia
sekä yhdessä puuhailua.
Muu
Arjen ateria – yhteisöruokailu ma klo
11–13 seurakuntakoti. Kaikille avoin.
Hinta 4/1 e, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 10 kirkko, von Gross,
Vallipuro, Piilonen.
Tikkakosken rauhanyhdistyksen
seurat su 8.3. klo 16 kirkko.
Messu su 15.3. klo 10 kirkko, saarna Jukka Jämsen, Vallipuro, Partanen.
Kirkkokahvit ja lähetystyön kuulumisia.
Musiikkitilaisuudet
Nuorten musiikkikerho ke 11.3. klo
15 kirkko.
Lapsikuoro ke 11.3. klo 17 kirkko.
Candela to 12.3. klo 17 kirkko. Tikkakosken alueseurakunnan kirkkokuoro
Candela kokoontuu. Tervetuloa laulamaan! Lisätiedot: Maria Paukkunen
044 430 9053.
Apua ja tukea tarvitseville
Mieli Maasta -vertaistukiryhmä ti
10.3. klo 18 pappila. Masennuksesta
toipuville.
Ruokakassien jakelu to 12.3. klo
10.30 kirkko.
Aikuisille
Aamukahvipysäkki ma–ti klo 9–11
kirkko.
Lukupiiri ke 11.3. klo 13 pappila.
Sielunhoidollinen naistenilta pe
13.3. klo 18 kirkon srk-sali. Rikas, raskas elämä, elämän haaste, kätilö Siw
Nykänen. Illassa teetarjoilu.
Nuorille
Nuortenilta to klo 18–21 kirkko. Iltapala ja hartaus.
Isoskoulutus ti 17.3. klo 19–21 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Perhekerho Tikkakosken kirkolla ja
Puuppolan kerhotilassa tiistaisin klo
9.30.
Perheiden kirkkohetki ti 10.3. klo 10
kirkko. Lasten ehdoilla toteutettu hetki Taivaan Isän lähellä. Ruokailu sekä
mehua ja kahvia.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.3. klo 10 kirkko, Salla Ranta, Rossi, Salmela. Körttihenkinen veisuumessu kansanveisuun tapaan.

Leipäsunnuntai su 8.3. klo 16 kirkko,
Kari Valkonen. Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia. Lapsille
omat ohjelmat. Kahvitarjoilu.
Tölskän srk-ilta ke 11.3. klo 18.30 Savelalla, Mutkatie 14.
Messu su 15.3. klo 10 kirkko, Kauppinen, Modinos, Vaajan laulu. Oravasaarelaiset mukana messun toimittamisessa.
Avoin rukouspiiri ke 18.3. klo 18 kirkko.
Raamatunopetusilta ke 18.3. klo 18
kirkko. Täällä minä – kuuleeko Jumala? Anneli Montonen.
Nuorten messu ke 18.3. klo 19 kirkko,
Göös, Kauppinen, Harjula. Raikasta
musaa, sanaa ja ehtoollinen. Messua
ennen ja sen jälkeen nuorten ilta.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 17.3. klo 13 kirkko.
Vuositeemakoulutus/Pipliaseura pe
13.3. klo 8.30–13 Vaajakosken kirkko. Vuositeemakoulutus ihmisiä Lähiidässä seurakunnan vastuuhenkilöille ja lähetyksestä. Kouluttajana Antti
Siukonen. Lisätietoja Paula Raatikaiselta 0405609904
Aikuisille
Miesten raamattupiiri to 5.3. klo
18.30 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 11.3. klo 13 Jyskän srk-koti.
Avoin rukouspiiri ke 11.3. klo 18 kirkko.
Päivämiestenpiiri to 12.3. klo 12 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 18.3. klo 13 kirkko.
Miesten raamattupiiri to 19.3. klo
18.30 kirkko.
Nuorille
Hengari eli Nuortenilta ke klo 18–
20.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to klo 9 Jyskän srk-koti.
Taaperokerho pe klo 9 Jyskän srkkoti.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Taaperopysäkki ma klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Koululaisten touhutupa ma ja ke klo
12 Jyskän srk-koti. Pienille koululaisille yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa
iltapäiviin.
Perhetupa ti 10.3. klo 9 kirkko.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaolkkari ti klo 17.30 kirkko.
Perhepysäkki ke 11.3. klo 9 Kaunisharjun kerhotila.
Muu
Kylän aamu ke 18.3. klo 9 kirkko. Keittolounas klo 11 (1 e).
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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 17.3. klo 17–20
Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie 30. Sauna, iltapala (3 euroa) ja
hartaus. Saunailtaan kuljetaan kimppakyydein. Tied. 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. Tied. Johanna
Kontinen 050 360 3484.
Pysäkin Bingo ti 10.3. klo 13.30.
Musiikkihetki ma 16.3. klo 12. Seppo
Marttinen, haitari.
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 19.3. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Aiheena lähetystyö. Olenko

lähettäjä vai lähetettävä? Ilta nuorille
aikuisille ja aikuisille. Illassa rukousta,
yhteislaulua, keskustelua ja iltapala.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
8.3. klo 11. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat. Ota mukaan nyyttärieväät,
oma muki, lautanen, aterimet, sekä sisäkengät.
KohtaamisPaikan messu @ Kaupunginkirkko su 15.3. klo 17. 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, 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11.

Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 18.3. klo 13–14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Mukana lähetyskasvatussihteeri Paula Raatikainen.
Omaishoitajien oma hetki ke 25.3.
klo 13–14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Mukana Saara Ojala
Muistiyhdistyksestä.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen ilta ti 24.3. klo
18.30 Vaajakosken kirkko. Rohkaisevia todistuksia, vierailevia puhujia ja
muusikoita, esirukouspalvelu. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
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 messu su 15.3. klo
15 Palokan kirkossa.
Raamattupiiri to 19.3. klo 16.15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–
29.
Lähetyspiiri su 29.3. klo 14 Kuurojen
Yhdistyksellä, Ilmarisenkatu 20.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Uushenkisyys – uhka vai mahdollisuus la 7.3. klo 19 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4. Körttiteologi Salla
Ranta ja filosofi Tuomas Nevanlinna
pohtivat uushenkisyyttä kirkon haastajana. Alustus ja keskustelua.
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
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 >.
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 6.3. klo 13.
Kirjapiiri I ma 9.3. klo 13. Mennä,
meni, mennyt, Jenny Erpenbeck.
Puuroa ja puhetta ti 10.3. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Esteettömyys ja
haasteet, Rosita Svart.
Latinanpiiri ti 10.3. klo 13.
Puuroa ja puhetta ti 17.3. klo 9–11
(aamupala 5 euroa). Lastenkirjojen
opetus aikuisille, Helena Ortiz-Nieminen.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat su 8.3. klo 16; klo 18 seurat, ry.
Seurat ke 11.3. klo 19 seurat, ry.
Kevätseurat la 14.3. vanhusten ja liikuntarajoitteisten ehtoollinen, klo
15.30, ry, viikkomessu Taulumäen kirkko klo 18, puheenvuoro klo
20.30, ry.
Kevätseurat su 15.3. messu, Korpilahden kirkko klo 10, perhepyhäkoulu
klo 12.30, ry, alustus ja keskustelu klo
14.15, ry, päätösseurat klo 17, ry.
Tiistaikerho, ti 17.3. klo 13, ry.
Seurat Kaupunginkirkko Ke 18.3.
klo 19.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.

Naisia kaivolla -ilta ma 9.3. klo 18.30.
Myötätunnon voima, Kristiina Nordman, musiikki Arja Mäkelä ja Essi Kettunen & band. Keskeneräisten naisten hoitavaa yhdessäoloa. Kahvi- ja
teetarjoilu klo 18. Osallistumismaksu 10 euroa.
Torstaiteatterin Luvattu maa -näytelmä ke 18.3. klo 19, la 21.3. klo 15, pääsyliput 12 e, eläk. 10 e, varaukset: p.
040 557 5535.
Rukoustunti ti 10.3. klo 11.
Omenapuun päiväkahvit ti 10.3. klo
13, ohjelma klo 13.30, Kohtaamisen
taito ja taika, Kristiina Nordman.
Hehku-ilta ti 10.3. klo 18 Ulkopuolisuus, Kristiina Nordman.
Avoin raamattupiiri pe 13.3. klo 11.
Hehku+ pe 13.3. klo 18.30. Paikkani
maailmassa, Anna Hartikainen.
Viisikielisen toivelauluilta ma 16.3.
klo 18, Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
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.
Rukouspiiri Suomen ja Israelin puolesta sekä muiden asioiden puolesta
ma klo 18, maahanmuuttajien puolesta ti klo 13.30.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti klo 18.
Keskustelupiiri torstaisin klo 14–
15.
Sanan Keidas su 15.3. klo 16. Pahan vallan voittaja, Tuomo Mäenpää.
Naisten raamattupiiri ti 17.3. klo 13.
Naistenpiiri ke 18.3. klo 18.
Tapahtumia muualla:
Leipäsunnuntai su 8.3. klo 16 Vaajakosken kirkossa. Rukous ja usko, Kari
Valkonen. Lapsille omaa ohjelmaa.
Ehtoollinen.
Vaajakosken miestenpiiri to 19.3. klo
18.30, Kirkkotie 11.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Jyvässeudun Raamattu- ja lähetyspäivät 21.–22.3. Sepän Kipinässä, lauantain tilaisuudet 13.30–16.45, su
messu klo 10, jonka jälkeen kirkkokahvit ja klo 12 päivätilaisuus.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 8.3. klo 12, Olli Koskenniemi. Pyhäkoulu lapsille saarnan aikana.
Aamurukouspiiri ma 9.3. ja 16.3. klo
8–9 .
Hamona-kuoron harjoitukset ma
9.3. klo 18.30–20.30 Tervetuloa myös
uudet laulajat! Ilpo Vuorenoja 040
5260909.
Opiskelijailta ke 11.3. klo 18.30, Hengen hedelmä, Tuija Sivonen.
Raamattuilta to 12.3. klo 18 Galatalaiskirjeen 3. luku, Sakari Ylönen.
Messu su 15.3. klo 12, Sakari Ylönen.
Hamona-kuoro. Pyhäkoulu lapsille
saarnan aikana.
Opiskelijailta ke 18.3. klo 18.30 Eurooppalainen identiteetti kristinuskossa/Tapio Puolimatka.
Avoin Raamattupiiri to 19.3. klo 18.
Suomen Raamattuopisto
Raamattu- ja lähetyspäivät ”Ihmisen
onni ja onnettomuus” 21.–22.3. Kipinä Kauppakeskus Seppä. La klo 13.30–
16.45, su klo 10 messu, jonka jälkeen
kirkkokahvit ja klo 12 päivätilaisuus. Radiopastori ja kirjailija Jukka Norvanto.
Raamatunopetusilta ke 18.3. klo 18
Vaajakosken kirkko. Täällä minä –
kuuleeko Jumala, Anneli Montonen.
Pienryhmäkoulutus la 28.3. klo 10–
14, Palokan kirkko, Rovastintie 8,
40270 Palokka. Arjessa valona ja suolana – miten pienryhmässä vahvistetaan Jeesuksen todistajana elämistä?
Mitä pienryhmän johtaminen tarkoittaa? Koulutus ja ruokailu kaikille
avoin ja maksuton. Kouluttajina Juha
Parkkinen ja Juhani Hokkanen.
Ilm. 13.3. mennessä marjaleena.mertanen@kolumbus.fi (Ilm. myös erityisruokavaliot).

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. 041 730 3226, marjo.mattila@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 maaliskuussa ke klo 11–13 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 Arto Viitala 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Johanna Kontinen 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Kirsi Lepoaho, työalasihteeri vt. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Antti Pekuri, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Mervi Muinonen, ylipuutarhuri 050 365 0960
Virpi Saarinen, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Maritta Lukkarinen, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Heli Ihanti, toimistosihteeri 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Paulus Pikkarainen, aluekappalainen 044 430 9075
Varhaiskasvatus
Ritva Parkkali, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Pekka Kirjavainen, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Raimo Laine, kappalainen 0400 748 671
Ulla Klemettinen, työalasihteeri 050 3409 889
Lea Periaho, maahanmuuttajatyö 050 549 7033

Retriitit
		

Nuorisotyö
Janne Kippola, nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
041 730 0445
Hanna-Maire Leppänen, erityisnuorisotyönohjaaja,
050 521 5401
Petri Grönholm, erityisnuorisotyönohjaaja
040 509 8060
Henrik Ketola, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Pasi Bom, partio/Lehtisaari 050 5497 011

UUDEN EDESSÄ – JUMALAN SYLISSÄ
n Illansuun retriitti Keltinmäen kirkolla la 21.3. klo 16–19.
Pysähdymme pohtimaan elämää, sen arkea ja käännekohtia
Raamatun tekstien, musiikin ja Keltinmäen kirkkotekstiilien äärellä.
Teetarjoilu. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Opiskelijatyö
Johanna Tikkanen, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Elina Lintulahti, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Matti Väätäinen, 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
Ville von Gross, seurakuntapastori vs. 040 560 9934

Seuraava
lehti

Henki &

19.3.

Sairaalapastorit
Heikki Lepoaho, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120/044 481 1631
Jukka Hassinen, 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 Paulus Pikkarainen 044 430 9075
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037/044 481 1630
Aluekappalainen vs. Johanna Salminen 050 549 7050
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043//044 481 1628
Aluekappalainen Seppo Wuolio 050 521 5415
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
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 Virpi Kaunisto 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045//044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht 050 407 0115
Seurakunta-assistentti Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
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 Esa Härköjärvi 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050
340 9896/044 481 1630
Aluekappalainen Osmo Väätäinen 0500 545 611
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Esko Helenius 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
040 560 9917/044 481 1627
Aluekappalainen Risto Vallipuro 040 545 8720
Seurakunta-assistentti Esa Härköjärvi 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9928/044 481 1629
Aluekappalainen Arto Kauppinen 040 560 9920
Seurakunta-assistentti Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Eeva-Kaisa Rossi 040 545 8730
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Rippikoulun suosio jatkuu. Tutkimusten mukaan nuoret kokevat rippikoulun arvokkaaksi kokemukseksi elämässään.

Leiriseurana pappi, isonen – ja hevonen
Jyväskylän seurakunnassa suunnitellaan nyt paljon toivottua ratsastusriparia.
SIRPA KOIVISTO teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Rippikouluun halutaan, ja erityisesti teemariparit kasvattavat suosiotaan. Näin voisi tiivistää tilanteen Jyväskylän seurakunnassa tällä hetkellä.
– Seurakuntamme osalta luvut ovat todella rohkaisevia, koska suurin osa ikäluokasta käy edelleen rippikoulun. Viime vuonna
osuus oli 93 prosenttia kirkkoon
kuuluvasta ikäluokasta ja koko
ikäluokasta prosenttiluku oli noin
80, iloitsee Jyväskylän seurakunnan
rippikoulupappi Ville von Gross.
Rippikoulua kehitetään jatkuvasti, ja suunnitelmia tehdään jo
vuotta 2021 varten. Vesalan re-

montin vuoksi Jyväskylän seurakunnan rippikoululeirejä järjestetään ensi kesänä muissa leirikeskuksissa. Myös teemaleirejä on
suunnitteilla.
– Valikoimaa lisätään ja rippileirien määrä lisääntyy. Uutena teemana suunnittelemme ratsastusriparia, Von Gross sanoo.

Jyväskylässä rippikoululaisten
ikäluokka on tänä vuonna noin
1 180, ja vuonna 2021 määrä nousee 1 300 nuoreen. Syntyvyyden
väheneminen laskee jatkossa myös
rippikoulun osallistujamääriä.
Valtakunnallisesti rippikoululaisten määrä kasvoi vuonna 2019
selvästi edellisvuoteen verrattuna. Rippikouluun osallistui 49 931

nuorta, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 48 133. Kaikista
15-vuotiaista rippikouluun osallistui viime vuonna 77,4 prosenttia.
Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista rippikouluun osallistui noin 92
prosenttia.

Rippikoululla on
”tutkimusten
mukaan
positiivinen vaikutus
nuorten elämään.

– Rippikoulun suosio kertoo
pitkäaikaisesta ja määrätietoisesta
työstä. Nuorten kuuleminen, isoset, riittävät resurssit ja rohkeus

kokeilla uutta ovat muutamia suosion avaimia, rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen Kirkkohallituksesta toteaa.
Rippikoululla on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus
nuorten elämään, ja melkein kaikki nuoret kokevat rippikoulun erityisen arvokkaaksi kokemukseksi
elämässään.
Von Gross lukee valtakunnallisia
ja erityisesti Jyväskylän rippikoulutilastoja iloisella mielellä.
– Osallistujaluvut ilahduttavat,
mutta rippikoulua pitää kehittää
edelleen. Erityisesti pitää panostaa rippikoulun jälkeiseen ajanjaksoon. Meidän tulee ottaa nuoria aktiivisemmin osaksi seurakunnan toimintamuotoja, muunkin

kuin pelkän isoskoulutuksen kautta, hän sanoo.

Myös aikuisrippikoululaisten
määrä kasvoi valtakunnallisesti.
Vuonna 2019 aikuisrippikoululaisia oli 1 150, kun vuotta aiemmin
vastaava luku oli 1 034.
– Aikuisrippikoulun kehittämiseen on syytä panostaa tulevina vuosina. Kiinnostus sitä kohtaan näyttää olevan kasvussa. Syitä osallistua aikuisrippikouluun on
monia, kuten häät, on pyydetty
kummiksi tai halu pohtia elämän
suuria kysymyksiä. On tärkeää kehittää aikuisrippikoulua mahdollisimman joustavaksi osallistujien
tarpeita vastaavaksi, Pulkkinen sanoo.

Elämästä

Aina on mukavampaa, kun ympärillä on toimintaa
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Kari Koitela, 62. Asun yhdessä äidin ja isän kanssa, siskoni
ja veljeni asuvat jo muualla. Olen
pienestä pitäen ollut aika energinen ihminen. Tykkään olla monessa mukana, ja aina on mukavampaa, kun ympärillä tapahtuu. Olen
kova puhumaan ja tykkään jutella ihmisten kanssa. Osaan välillä
suuttuakin, kaikillehan tulee välillä huonojakin päiviä.
Viitenä päivänä viikossa kuljen
taksilla Jyväskylän kaupungin Päivätuvalle Kortepohjaan. Olen hyvissä ajoin paikalla, kun toiminta al-

kaa kello 9. Viitosryhmämme koostuu vähän vanhemmista ihmisistä,
ja päivän aikana puuhailemme kaikenlaista.
Välillä askartelemme ja keskustelemme, ja joka päivä syömme hyvän
aterian. Ennen kotiin lähtöä juomme vielä pullakahvit. Paluumatkalle
lähden iltapäivällä klo 14.

Kotona katselen jonkun verran
televisiota. Seuraan mielenkiinnosta myös kiinalaista tv-kanavaa.
Viime aikoina uutisissa on puhuttu paljon Kiinasta lähtöisin olevasta koronaviruksesta. Kirjastoautolla piipahdan lainaamassa kirjo-

ja. En osaa lukea, mutta löytyyhän
sieltä myös kuvakirjoja.
Tykkään liikkua ulkona ja teen
melko pitkiä kävelylenkkejä lähes
päivittäin. Ulkomaillakin on tullut reissattua. Olen käynyt Israelissa seurakuntamatkalla, Egyptissä ja
useamman kerran Espanjassa.

Seurakunnan toiminnassa olen
ollut mukana niin kauan kuin jaksan muistaa. Partiosta ja lippukunnastani Reippaista Pojista on paljon mukavia muistoja. Kerran viikossa käyn kehitysvammaisten kerhossa Aseman Pysäkillä. Keväälle
on sovittu erityisryhmien jumalan-

palvelus, jossa saan olla mukana jakamassa ehtoollista.
Kaikkein eniten olen nauttinut
viikonlopun mittaisista tai jopa pidemmistä leireistä. Entisaikaan sain
Vesalan leireillä olla myös keittiön puolella apulaisena tiskaamassa ja keittämässä kahvia. Ajat ovat
muuttuneet, ja nyt työskentelyyn
tarvittaisiin hygieniapassi.
Eri puolille Lappia suuntautuneet
leirimatkat ovat myös olleet aivan
huippuja. Sääli, että niitä ei taloudellisista syistä järjestetä enää entiseen malliin. Tulevana kesänä on
onneksi luvassa yhden yön retki Valamon luostariin.

Kari Koitela kaipaa vanhan ajan
talvia, jolloin pääsi hiihtämään ja
laskemaan pulkalla. Hän seuraa
ajankohtaisia uutisia ja on
ilmastonmuutoksen lisäksi
huolissaan koronaviruksen
leviämisestä.

