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Ajassa

Yksi hetki
KUVA: SAMI SAARENPÄÄ
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Pääkirjoit

Kalanpyynti
houkuttaa ja
koukuttaa

Kiitos tiedosta

Juha Valkosen into kalastukseen syttyi jo
pienenä poikana oman isän opissa.

Viime maaliskuussa kysyttiin paljon kysymyksiä, mutta
pelottavaa oli se, että kenelläkään ei ollut vastauksia. Mil
lainen virus tuo on? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Miten
auttaa ihmisiä, joiden elämää epidemia vaikeuttaa?
Moni kysyi, mutta tärkeää oli, että tiedeyhteisö muis
ti kysyä. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa käynnistet
tiin välittömästi koronapandemian alettua poikkeusai
kaan liittyviä tutkimuksia, jotta saatiin talteen se tieto,
joka viivyttelyllä olisi livahtanut ulottumattomiin. Tulok
sia saatiin parhaimmillaan jo kesäksi.
Muun muassa vanhempien ja perheiden jaksamista tut
kittaessa selvisi, että monet kokivat poikkeusaikana jää
vänsä tukiverkkojen ja palveluiden ulkopuolelle. Van
hemmilta ei kyselty, mitä heille kuului, heidän vain pi
ti selviytyä. Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Matilda
Sorkkila sanoi syyskuussa (H&E 24.9.2020), että poikkeus
tilanteisiin pitäisi varautua paremmin, jotta perheet eivät
joutuisi samanlaiseen ahdinkoon kuin keväällä. Kyselyyn
vastanneet vanhemmat toivoivat keskitettyä puhelinnu
meroa, josta voisi saada tietoa eri palveluista. Lisäksi toi
vottiin enemmän yhteydenpitoa koulun, päiväkodin ja
kodin välille, joustoa työpaikoille, lasten ulkoilutusapua
ja ruoka-apua.
On selvää, että uusi koitos on juuri nyt. Vaikka yhteis
kuntaa ei ole samalla tavalla suljettu kuin keväällä, on
elämä muuttunut. Tapahtumat ja monet harrastukset
ovat tauolla. Turvaverkot eivät ole ennallaan. Moni on
nyt miettinyt vuoden, milloin on oikea aika matkustaa
mummolaan.

Pastori Elina Mannström valmistautui tuhkakeskiviikon jumalanpalvelukseen Jyväskylän kaupunginkirkossa ke
17.2. kello 18.35. Jumalanpalvelus lähetettiin suorana verkossa. Striimauksesta vastasivat Ville Tikkanen (vas.),
Piia Laasonen, Pasi Bom ja Kirsi-Marja Piippanen.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Lauri Forsténin pianokonsertti verkkolähetyksenä ti
9.3. kello 18 Kuokkalan kirkosta. Konsertissa 17-vuotias pianistilupaus soittaa muun muassa
Bachin ja Chopinin musiikkia.
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Tuomasmessu verkkolähetyksenä su 14.3. kello 18
Kaupunginkirkosta. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen
verkkosivuilla.

Lisää toimintaamme sivuilla 11–13.

Kirkko on pystynyt tekemään
’’
perustyötään, ja keskeisin tarve

Ihmiset pitävät luontoa jätti’’
mäisenä karkkipussina. Sieltä voi

näytti kyselyiden perusteella olevan, että kirkko tarjoaa henkistä
tukea ja aineellista apua. Se on ehkä vaikuttanut siihen, että aiempaa harvemmat ovat halunneet
erota kirkosta.”

napsia mitä tekee mieli. Jonain
päivänä luonto iskee takaisin.”

Kiitos tutkitusta tie
dosta. Nyt sitä on ai
ka käyttää.

Tutkija Veli-Matti Salminen
(HS 1.2.2021)

’’

Tällä vuosituhannella vallinnut länsimainen ajatus jatkuvasta
vaurastumisesta on saanut meistä
monet unohtamaan toisemme ja
yhteisen hyvän.
Jarkko Riikonen, Poliisin
Ankkuri-ryhmä (Kirkkotie 1/2021)
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Miten sinusta tuli kalamies?
Olen käynyt kalassa pienestä pitäen. Isä ot
ti mukaan soutumiehekseen, kun kynnelle
kykenin. Siitä se kipinä syttyi.
Mikä kalastamisessa on se juttu?
Tilanne on joka kerta uusi. Kalaa pitää hou
kutella, eikä saalis ei ole koskaan varma. Ka
lastamisen jännitys ja into säilyvät vuodesta
toiseen. Varsinkin uistellessa saa tottua sii
hen, että saalista ei tule tai kala pitää alimit
taisena laskea takaisin vapauteen. Kuiten
kaan en koskaan palaa kalareissulta pahalla
tuulella kotiin. Kalastus sinällään palkitsee.
Missä vesissä kalastat?
Kalastan kotini lähellä Vaajavirralla tai Päi
jänteellä. Mökillä Leppävedellä harrastan
verkkokalastusta ja pilkki- ja mato-ongin
taa. Nostelen tietopaikoista ongella komei
ta ahvenia. Silloin tällöin käyn tutulla poru
kalla Lapissa viikon kalareissuilla. Tunturin
kalapaikoille pääsee tässäkin iässä, kun ot
taa lentotaksin.
Millä tavoilla kalastat?
Uistelemalla, verkolla, pilkillä, ongella ja ka
tiskalla. Perhokalastus on kalastuksen eliit
tiä. Vaajakosken virrassa voi harrastaa veto
uistelua soutuveneellä läpi talven, koska vir
ta säilyy sulana.
Mikä on mielestäsi maukkain
kalaruoka?
Itse tekemäni ahvenkeitto on kaikkein pa
rasta, ja pienistä ahvenista saa maukkaim
man keiton.

Sanottua

Kun on tutkittua tietoa, ei tarvitse edetä musta tuntuu
-periaatteella. Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatus
alkoi viime viikolla tarjota apua lastenhoitoon. Apu on
maksutonta ja se toteutetaan ulkoiluhetkenä puistossa
tai lapsen kodin pihalla. Pienemmässä mittakaavassa hoi
toapua tarjottiin jo viime keväänä,
mutta tällä kertaa sitä on tar
jolla eri puolilla Jyväskylää.

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Kouluikäisille ke–to klo
14–17 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä pingistä,
lautapelejä, juttelua, eri soitinten
soittamista ja askartelua. Apua
myös läksyjen tekemiseen.

MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg
(I am Greta, TV2 2.2.2021)

Onhan se ihan parasta, että olen
’’
henkilö, jolle voi kertoa asioita ja
jonka syliin voi tulla. Yhteys lapsen
kanssa on se juttu. Lapsi saa kasvaa
omana itsenään, ja minun tehtäväni on tukea, rakastaa ja auttaa.”
Pienten lasten isä Ariel Neulaniemi
(Kirkko ja kaupunki 19.2.2021)

Haluamme kaikki tulla nähdyk’’
si, kuulluksi ja kohdatuksi. Se on

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Vapaudenkatu 47
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

Terapeutti Tommy Hellsten
(Yhteishyvä 1/2021)

Kristillisessä kasvatuksessa olen
’’
ollut varmaan aika huono, mut-

@Henkielama
henkielama

Mikä on paras aika kalastaa?
Kaikissa vuodenajoissa on hyvät puolensa ja
aina riittää katseltavaa ja koettavaa. Sydän
talvella saatan pitää taukoa, mutta kevättä
kohti tahti kiihtyy. Jos verkot ovat järvessä,
niitä on käytävä kokemassa päivittäin. Olen
aamuvirkkuna usein viiden aikaan aamulla
verkoilla, koska silloin on yleensä tyyni sää.
Aamuhetket järvellä ovat erityisen hienoja.
Miten saaliit ovat muuttuneet vuosien
varrella?
Lapsuudessani saalis oli lähinnä ahventa,
lahnaa ja haukea. Viime vuosina kuha ja sii
ka ovat lisääntyneet merkittävästi. Vetouis
telulla saan välillä jalokalaa eli järvitaimenia.
Millainen on hyvä kalavesi?
Hyvässä kalavedessä ui monenlaisia kaloja,
ja siellä voi kalastaa eri vuodenaikoina. Ke
väällä pyydykseen käyvät eri kalat kuin syk
syisin riippuen kutuajoista. Hellejaksojen ai
kana kalaa joutuu etsimään eri tavalla.

Valmistatko itse kalastusvälineitä?
Muutaman oman vieheen ja katiskan olen
tehnyt ja paunottanut verkkoja. Jatkossa
haluan oppia lisää perhokalastusta ja sito
maan perhoja.

Toimittaja Laura Roininen
(Sunnuntaisuomalainen 31.1.2021)

jyvaskylan_seurakunta

Kalastatko yksin vai yhdessä?
Nykyisin kalastan mielelläni etenkin lasten
lasteni kanssa. He ovat innoissaan, kun ka
laa tulee. Vien heitä varmoille saalispaikoil
le, niin into säilyy. He ovat kuitenkin jo oppi
neet, että toisinaan saa pettyä. Jännitys hä
viäisi, jos saalis olisi taattu.

Ostatko kalaa?
Ostan välillä tuoretta kotimaista järvikalaa,
oikeastaan vain muikkua. Se on maukas ka
la, jota saa kaupasta ympäri vuoden, ja siitä
saa helposti monenlaista ruokaa.

ta ajattelen, että kummilapsille
suomani kauniit ajatukset ja teot
edustavat niitä arvoja, joita kirkkokin vaalii. Hyvällä onnella kummius nivoo yhteen niin, että suhde kantaa läpi elämän.”

jklsrk

Oletko huomannut muutosta vesistöjen
puhtaudessa?
1960- ja 1970-luvuilla Leppäveden vesi oli
tummempaa, vaikka kalat olivat silloinkin
syöntikelpoisia. Järvet ovat puhdistuneet
huomattavasti, kun vesien suojeluun on
kiinnitetty huomiota teollisuudessa ja tur
vetuotannossa.

Suositteletko kalastamista muillekin?
Kannattaa ehdottomasti kokeilla! Kalas
tus on mukava harrastus, missä pääsee ulos
luonnon keskelle. Jyvässeutu tarjoaa hyvät
mahdollisuudet kalastaa ja kalavedet ovat
helposti saavutettavissa. Kannustan kaikkia
vanhempia ja isovanhempia viemään lapsia
kalaan, koska innostus tarttuu ja parhaiten
oppii kädestä pitäen.

työssä tärkeämpi motivoiva tekijä kuin palkka tai ylennys. Jos se
tarve jää täyttymättä, ei ole työn
iloa, luovuutta tai turvaa tehdä
virheitä.”

Kannessa: NNS on yksi Suomen suosituimmista gospel-bändeistä.
Niilo Muje on yhtyeen rumpali.
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

Käsitteletkö itse saaliisi?
Siihen olen oppinut jo pikkupoikana. Kalas
tan, perkaan ja valmistan järvestä pöytään
asti itse.

Jyväskyläläinen Juha Valkonen, 71,
vetouistelee Vaajakosken virrassa.
Virtapaikassa voi kalastaa avovedessä
läpi vuoden.

Ekopaasto innostaa suomalai
sia mukaan kestävän kehityksen
huomioivaan elämäntapaan, joka
samalla hillitsee ilmastonmuu
tosta. Tänä vuonna Ekopaastossa
vaalitaan vettä ja vesistöjämme.
Paasto kestää tuhkakeskiviikosta
pääsiäiseen. Lue lisää: ekopaasto.fi
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Valtuutetut erimielisiä
lähetysjärjestöjen
avustuksista

Seurakunta
tarjoaa
lastenhoitoapua
Jyväskylän seurakunnan var
haiskasvatus tukee perheitä ko
rona-aikana tarjoamalla apua
lastenhoitoon. Jos haluat het
ken aikaa hengähtää, ota yh
teyttä oman lähialueesi lasten
ohjaajaan. Hoitoapu on maksu
tonta.
Lastenohjaaja voi käydä lap
sen tai lasten kanssa ulkoile
massa noin 1–1,5 tuntia kerral
laan. Ulkoiluhetki järjestetään
ensisijaisesti lähipäiväkerhon,
puiston tai lapsen oman kodin
pihalla.
Huhtasuolla, Keltinmäessä,
keskustassa, Kuokkalassa, Kor
pilahdella, Palokassa, Säynät
salossa, Tikkakoskella ja Vaaja
koskella toimivien lastenohjaa
jien yhteystiedot löytyvät seu
rakunnan nettisivuilta osoit
teesta jyvaskylanseurakunta.fi.
Hoitoon ei voi tulla, jos lap
sella on oireita tai perheessä on
muita sairaana tai karanteenis
sa olevia jäseniä.

Lähetysjärjestöjen tukia on leikattu naispappeuteen ja
tasa-arvoon liittyvien näkemyserojen vuoksi.
Yliopistonkadulla sijaitseva Jyväskylän keskusseurakuntatalo on ollut
pois seurakuntatoiminnan käytöstä jo useita vuosia. Lisäksi myydään
muita suljettuja toimitiloja sekä tontti Palokasta.

Keskusseurakuntatalo saamassa uuden
omistajan
JONNA AROLA teksti
JYVÄSKYLÄN SRK kuva

Jyväskylän seurakunta on teke
mässä kaupat useista suljettuina
olleista toimitiloistaan sekä Palo
kassa sijaitsevasta reilun kahden
hehtaarin tontista. Tontti sijait
see Pappilanjoen ja Jokelantien
välimaastossa.
Kaupan kokonaisarvo on noin
2,5–3 miljoonaa euroa. Jyväsky
län seurakunnan ja Järvi-Suomen
Asunnot Oy:n välinen esisopi
mus kiinteistökokonaisuuden
kaupasta eteni kirkkoneuvoston
käsittelyyn tämän viikon keski
viikkona tämän lehden jo olles
sa painossa. Tuoreimmat tiedot
kaupan etenemisestä kerrotaan
seurakunnan verkkosivuilla.

Myytävään kokonaisuuteen
kuuluvat Jyväskylän keskusseu
rakuntatalon lisäksi Lohikosken,
Halssilan ja Huhtasuon seura
kuntakeskukset sekä Palokassa
sijaitseva rakentamaton tontti.
Nyt myytävien kohteiden luo
pumisesta on päätetty Jyväsky
län seurakunnan kiinteistöstrate
giassa. Sisäilmaongelmaiset seu
rakuntakeskukset ja keskusseura
kuntatalo ovat olleet pois seura
kuntatoiminnan käytöstä jo usei
ta vuosia.
– Myytävien kohteiden ylläpi
tokulut ovat tällä hetkellä seura
kunnalle 355 000 euroa vuodes

sa. Tätä kautta kaupalla on seura
kunnalle iso taloudellinen merki
tys, kun kiinteistökuluja saadaan
merkittävästi vähennettyä, ker
too Jyväskylän seurakunnan hal
lintojohtaja Anu Hanhinen.

Hanhinen korostaa, että ky
seessä on kiinteistökokonaisuu
den kauppa, jolloin yksittäisen
kiinteistön arvoa ei voi suoraan
arvioida kauppahinnan perus
teella. Vanhojen kiinteistöjen ra
sitteena ostajalle tulevat niiden
suojelu- ja kaavamääräykset sekä
ylläpitokustannukset. Seurakun
ta on ennen myyntiä arvioitta
nut kaikki kohteet ulkopuolisel
la arvioijalla.
Rakentamattoman tontin ar
voon ja siten kauppahintaan vai
kuttaa merkittävästi kaavoituk
sella saatava rakennusoikeuden
määrä. Kaavoittaja eli Jyväskylän
kaupunki perii tästä maankäyt
tömaksun, joka sitten vastaavas
ti pienentää seurakunnalle jäävää
kauppahintaa.
Seurakunta käynnistää raken
tamattoman tontin asemakaavan
muutoksen. Tavoitteena on kaa
voituksella sallia 20 000 kerrosne
liömetrin asuntorakentaminen.
Kirkkoneuvoston jälkeen asia
etenee kirkkovaltuustoon, joka
päättää asiasta maaliskuun puo
livälissä. Sen päätös lähtee vie
lä Kirkkohallituksen vahvistetta
vaksi.

Korona rajoittaa toimintaa
Jyväskylän seurakunnassa toimitaan voimassa olevien korona
rajoitusten mukaan, ja esimerkiksi aikuisten kokoava toimin
ta on tauolla tämän lehden mennessä painoon. Jumalanpal
velukset toteutetaan tällä hetkellä verkon välityksellä. Tilanne
voi kuitenkin muuttua nopeastikin, joten mikäli viranomais
ohjeet muuttuvat maaliskuussa, ajankohtaisimmat tiedot löy
tyvät verkkosivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi.
Kirkolliset toimitukset turvataan, ja niissäkin noudatetaan
voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Poikkeuksia voidaan
tehdä lähimpien perheenjäsenten osallistumisessa hautajai
siin.

SIRPA KOIVISTO teksti
TEIJA LIEVONEN kuva

Syksyllä 2019 Jyväskylän seurakun
nan kirkkovaltuusto teki päätök
sen, jossa Suomen Luterilaiselle
Evankeliumiyhdistykselle ja Evan
kelisluterilaiselle Kansanlähetyk
selle esitetyt avustukset puolitet
tiin. Säästynyt summa kohdistet
tiin Suomen Lähetysseuralle. Sa
massa yhteydessä Lähetysyhdistys
Kylväjän avoimet vuosiavustuk
set siirrettiin Suomen Lähetysseu
ran avustuksiin. Päätökseen kirjat
tiin, että jatkossa yhdenvertaisuus
kysymykset huomioidaan jo lähe
tystyön sopimuksia ja avustuksia
valmisteltaessa. Päätökset syntyi
vät kirkkovaltuustossa äänestys
ten jälkeen.
Lähetysjärjestöjen tukia vähen
nettiin naispappeuteen ja tasaarvoon liittyvien näkemyserojen
vuoksi.
Viime syksynä lähetysjärjestöjen
avustukset nousivat uudelleen kes
kusteluun. Talousarviokäsittelyn
yhteydessä hyväksyttiin Erkki Puhalaisen (Seurakuntaväki) tekemä
ponsiesitys, jonka mukaan lähetys
työhön kohdistettava talousarvio
määräraha ja jakoperiaatteet mää
ritellään seurakunnan oman lähe
tysstrategian, kirkon linjausten ja
suositusten pohjalta.
Tämän vuoden ensimmäisessä
kirkkovaltuuston kokouksessa jätet
tiin lisäksi avustuksia koskeva aloite.
Siinä esitetään, että seurakunnan
tukeman lähetystyön on sitoudut
tava yhdenvertaisuuteen. Aloitteen
takana ovat kaikki vihreiden, sosia
lidemokraattien, vasemmiston sekä
osa nuorten ja partiolaisten ryhmit
tymän ja keskustan valtuutetuista.

Valtuustoaloitteen ensimmäise
nä allekirjoittaneen Liisa Kuparisen (Vihreä kirkko – Tulkaa kaik
ki) mielestä lähetystyön avustuk
sia jaettaessa on otettava entistä
vahvemmin huomioon tasa-arvoja yhdenvertaisuuskysymykset.
Aloitteen allekirjoittajien mu
kaan tukea pitäisi myöntää vain
sellaisille lähetysjärjestöille, joiden
periaatteet ovat yhdenmukaiset
kirkon hyväksymien periaatteiden
kanssa. Tämä koskee muun muas
sa kirkon virkakysymystä.
– Naisten pappeus hyväksyttiin
Suomen kirkossa yli 30 vuotta sit
ten, mutta osa kirkon virallisista lä
hetysjärjestöistä ei edelleenkään
hyväksy naisia papin virkoihinsa, ei
kä toimi naispappien kanssa yhteis
työssä. En näe oikeaksi, että Jyväs
kylän seurakunnassa tuetaan toi
mintaa, joka ei ole kirkon arvojen,

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien
eikä seurakunnan ja kirkon strategi
an mukaista, Kuparinen toteaa.

Ponnen jättänyt Erkki Puhalainen
on huolissaan avustusten jakautu
misesta lähetysjärjestöille.
– Avustusten epääminen tietyil
tä lähetysjärjestöiltä ei ole oikein,
koska perussopimuksia lähetysjär
jestöjen kanssa tehdessään kirkko
on sitoutunut kohtelemaan järjes
töjä yhdenvertaisesti.
– Ymmärrän hyvin, että kaikki
en pitää toiminnassaan noudat
taa yhdenvertaisuutta ja tasa-ar
voa, mutta en ymmärrä vaatimuk
sia yhteneväisestä ajattelusta asias
sa, jossa kirkossakin lähdetään sii
tä, että uskonnollisella yhteisöllä
on oikeus määritellä, mikä omaan
näkemykseen kuuluu muun muas
sa naispappeuskysymyksessä. Seu
rakunnissa toimitaan seurakuntien
käytäntöjen mukaisesti.

toki,
”etteiToivoisin
lähetysmäärärahoilla pyrittäisi
ratkaisemaan
kotimaan
kirkkopolitiikkaa.
Kirkon lähetystyönkeskuksen
johtaja Elina Hellqvist

Puhalaista kismittää erityises
ti se, etteivät kaikki ymmärrä, mil
laista työtä lähetysjärjestöt maail
malla tekevät.
– Ei sinne ole menty vain län
simaista ideologiaa tai virkakysy
mystä levittämään, vaan luomaan
kirjakieltä, rakentamaan kouluja ja
terveysklinikoita sekä julistamaan
evankeliumia. Kaikki tämä tärkeä
työ tehdään turhaksi leikkaamalla
avustuksia, Puhalainen sanoo.

Konservatiivisina pidettyjen lä
hetysjärjestöjen avustukset ovat pu
huttaneet kirkossa pitkään. Niihin
lukeutuu Luterilaisen Evankeliumi
yhdistyksen, Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen ja Lähetysyhdis
tys Kylväjän lisäksi ruotsinkielinen
Svenska Lutherska Evangeliförenin
gen i Finland. Järjestöt ovat muun
muassa perinteisen virkakäsityksen
kannalla, jonka mukaan pappisvirka
kuuluu kirkossa miehille.
Kaikki sopimusjärjestöt ovat si
toutuneet kirkon ja järjestöjen vä
lisessä perussopimuksessa noudat
tamaan kirkon virkaratkaisua. Lä
hetysjärjestöiltä edellytetään, et
tä toimiessaan yhteistyössä seura

kunnan kanssa ne noudattavat kir
kon virkakäsitystä ja seurakuntien
käytäntöjä.
– Joissakin seurakunnissa on kiin
nitetty huomiota siihen, palkkaako
järjestö omaan työhönsä pappis
naisia. Tarkasti luettuna tätä perus
sopimus ei edellytä. On järjestöjä,
jotka eivät palkkaa pappisvirkaan
vihittyjä naisia, eivätkä näin ollen
myöskään lähetä heitä lähetystyö
hön, Kirkon lähetystyönkeskuksen
johtaja Elina Hellqvist toteaa.
– Ristiriitaa aiheuttaa se, että
kaikki eivät pidä pappisvirkaa yh
denvertaisuuteen liittyvänä kysy
myksenä. Toisille se on Raamattukysymys, toisille tasa-arvo- ja yh
denmukaisuuskysymys.
Hellqvistin mukaan seurakun
nissa pitäisi pohtia, mikä on seura
kunnan oma lähetysnäky ja millais
ta lähetystyötä omassa toiminnas
sa halutaan painottaa.
– Jokaisella seurakunnalla on oi
keus valita se työ, jota tuetaan.
– Toivoisin toki, ettei lähetys
määrärahoilla pyrittäisi ratkaise
maan kotimaan kirkkopolitiikkaa,
vaan kiinnitettäisiin huomiota sii
hen työhön, jota kansainvälises
sä ympäristössä tehdään ja niihin
hankkeisiin, joihin tukea annetaan,
Hellqvist muistuttaa.
Yhteisen näkemyksen löytäminen
lähetysjärjestöjen avustuksista ei
ole helppoa. Aloitteen allekirjoitta
jat esittävät, että jatkossa Jyväskylän
seurakunta tukisi vain niiden järjes
töjen lähetystyötä, jotka ovat sitou
tuneet kirkon virkakäsitykseen, yh
denvertaisuuteen ja tasa-arvoon.
Liisa Kuparisen mukaan avus
tuksia jaettaessa voitaisiin huomi
oida myös muut kuin kirkon viral
liset lähetysjärjestöt. Tukea voitai
siin myöntää nykyistä enemmän
esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavul
le ja Herättäjä-Yhdistykselle.
– On paljon muitakin järjestö
jä, jotka tekevät hyvää työtä maail
malla, Kuparinen sanoo.
Erkki Puhalainen uskoo vahvas
ti siihen, että kaikilla järjestöillä on
paikkansa lähetyskentällä.
– Lähetysjärjestöillä on osin yh
teisiä työaloja, osin erilaisia kutsu
muksia ja tehtäviä. Kaikille toimi
joille on varmasti tilaa. Karu tosi
asia on, että maailman ihmisistä
kaksi kolmesta ei ole nimellises
ti kristitty, joten työmaata riittää,
Puhalainen toteaa.
Kirkkovaltuustossa 12.1.2021 jä
tetty aloite on annettu työryhmän
valmisteltavaksi. Vastaus aloittee
seen ja ponteen tuodaan kirkko
valtuuston käsiteltäväksi myöhem
min syksyllä.

Arjen eväät
-kasseja
jälleen jaossa

Jyväskylän seurakunta tukee muun muassa Lubangon orpokodin toimintaa Angolassa Suomen Lähetysseuran kautta.

Seurakunta päättää tuen saajat
SIRPA KOIVISTO teksti

Lähetystyö on kirkon perustehtä
vä, jota seurakunnat tukevat mo
nin tavoin omassa toiminnassaan.
Lähetystyöstä ulkomailla vastaavat
kirkon sopimusjärjestöt: Lähetys
yhdistys Kylväjä, Medialähetys Sa
nansaattajat, Suomen Evankelislu
terilainen Kansanlähetys, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys
(SLEY), Suomen Lähetysseura, Suo
men Pipliaseura, Svenska Luthers
ka Evangeliföreningen i Finland
(SLEF) ja Kirkon Ulkomaanapu.
Kirkon kanssa solmittu sopi
mus velvoittaa järjestöjä noudat
tamaan toiminnassaan Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon tun

nustusta ja päätöksiä sekä toteut
tamaan kirkon lähetysstrategiaa ja
sen toimintaperiaatteita.

Seurakunnat tarvitsevat kirkon
lähetysjärjestöjä oman lähetysvas
tuunsa toteuttamisessa. Seurakun
nat päättävät kuitenkin itsenäises
ti talousarviomäärärahojensa jaka
misesta lähetystyöhön.
– Seurakunnilla on päätösval
ta siihen, mitä lähetysjärjestöjä ne
haluavat tukea, kertoo Jyväskylän
seurakunnan lähetyksen ja kan
sainvälisen työn asiantuntija Ulla
Klemettinen.
Päätösvalta koskee niin nimik
koyhteistyösopimusten solmimis
ta kuin määrärahojen kohdenta

mista eri järjestöjen kesken.
– Viime kädessä lähetysmäärä
rahojen jakamisesta päättää kirk
kovaltuusto, Klemettinen kertoo.
Jyväskylän seurakunta on tuke
nut kaikkia kirkon virallisia lähe
tysjärjestöjä ruotsinkielistä SLEFiä
lukuun ottamatta. Tiivistä yhteys
työtä tehdään myös Kirkon Ulko
maanavun kanssa.

Vuoden 2021 talousarviotuki lä
hetysjärjestöille on Jyväskylän seu
rakunnassa 447 844 euroa ja Kir
kon Ulkomaanavulle 121 965 eu
roa. Merimieskirkolle osoitetaan
3 500 euroa.
Seurakunnalla on 38 nimikkoyh
teistyösopimusta eri puolilla maa

ilmaa. Seurakunta tukee muun
muassa Hosainan kuurojenkoulun
toimintaa Etiopiassa, raamattutyö
tä Kiinassa ja Lähi-idässä, orpolap
sityötä Keniassa ja seurakuntatyö
tä Japanissa.

Jyväskylän seurakunnan tuki
järjestöille vuonna 2021
Euroa
Suomen Lähetysseura 295 577
Kirkon Ulkomaanapu 121 965
Kylväjä
53 741
Pipiliaseura
35 828
Sansa
31 349
Ev.lut. Kansanlähetys
22 392
SLEY
8 957
Merimieskirkko
3 500

Jyväskylän seurakunnan diako
nian jakamia Arjen eväät -kas
seja on jälleen saatavilla. Ruoka
kassit on tarkoitettu vähävarai
sille ja niitä muuten tarvitseville.
– Arjen eväät -kasseja anne
taan ensisijaisesti niille, joilla on
taloudellisesti tiukkaa ja jotka
eivät saa riittävästi apua muu
alta, diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho kertoo.
Ruokakassin saaminen edel
lyttää yhteydenottoa oman
alueseurakunnan diakoniatyön
tekijään, jonka kanssa keskus
tellaan avun tarpeesta ja käy
dään läpi tulo- ja menoselvitys.
Arjen eväät -ruokakassi sisäl
tää peruselintarvikkeita. Muka
na on myös sellaisia elintarvik
keita, jotka mahdollistavat muu
taman aterian valmistamisen.
Valtion seurakuntien diako
nityölle myöntämä koronatuki
mahdollistaa ruokakassien ja
kamisen jälleen keväällä.

Virkatodistuksen
voi nyt tilata
verkon kautta
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko on avannut verkossa asi
ointipalvelun, jossa asiakas voi
tietoturvallisesti tilata virkato
distuksen itsestään (ns. elää-to
distus) tai sukuselvitysmuotoi
sen virkatodistuksen vainajasta.
Suomenkielisenä palvelu löytyy
osoitteesta tilaavirkatodistus.fi.
Palvelun käyttö edellyttää vä
hintään 18 vuoden ikää ja koti
kuntaa Suomessa. Lisäksi käyt
täjällä tulee olla pankkitunnuk
set tai mobiilivarmenne. Palve
luun tunnistaudutaan suomi.fitunnistautumisen kautta.
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Nousussa taas

Gospel!

Suomi-gospelin kulta-ajat
sijoittuvat viime vuosituhannelle,
mutta vaisumpien vuosien jälkeen
gospelilla menee hyvin myös nyt.
Uutta sukupolvea on noussut esiin.
Yksi ajankohtaisista nimistä on
NNS-yhtye, jonka rumpalina toimii
Jyväskylässä asuva Niilo Muje.
JUHANA UNKURI teksti

2000-luvun alku oli armoton kristilliselle
nuorisokulttuurille. Vielä 1980-luvulla ko
measti kukoistanut gospelkulttuuri osoitti
silloin vakavia hiipumisen merkkejä.
– Tuolloin oli useita artisteja, jotka eivät
halunneet esittää gospelia vaan musiikkia,
jossa kristillisyys on mukana. Tämä oli tie
tysti artistille hyvä asia, mutta gospelkult
tuurille ja samalla kristilliselle nuorisokult
tuurille ei, kuvailee gospelkenttää tiiviisti
seurannut Juha Heinonen.
– Bändipaidat, hihamerkit ja kangaskassit
hävisivät. Kaikenlaista kristillistä kulutusta
varaa myynyt Maanalainen levykauppa lo
petti ja nuorten isompi kiinnostus gospeliin
väheni, hän jatkaa.
Heinonen on seurannut suomalaisen gos
pelin tilannetta 1970-luvun lopulta lähtien,
ensin seurakuntanuorena sekä sittemmin
seurakunnan nuorisotyöntekijänä ja Sleyn
nuorisotyön johtajana.

Vuonna 2017 gospelin Suomen
mestaruuden voittanut NNS on
yksi Suomen suosituimmista gospelbändeistä.
KUVA: LILI NISSILÄ

Heinonen sanoo, että Suomi-gospelin ti
lanne on viimeisen noin kymmenen vuo
den aikana mennyt selvästi parempaan
suuntaan.
– Suomessa on taas aiempaa enemmän
mielenkiintoisia gospel-artisteja ja -laulun
tekijöitä. Heitä on määrällisesti selkeästi vä
hemmän kuin 1980-luvulla, mutta musiikil

MARKUS IKONE

N

lisesti he ovat korkeatasoisia. Tekstit ovat
monesti todella tarkkaan mietittyjä, hän
sanoo viitaten gospelkentän jakautumiseen
kahteen leiriin, evankelioiviin lampaisiin ja
yhteiskunnallisempiin vuohiin.
Sanoma onkin lähtökohtaisesti kunnossa.
– 2000-luvun alussa pelättiin laulaa to
tuudesta ja Jeesuksesta edes varovasti,
mutta nykyään tilanne on parempi. Tällä
en tarkoita että jokaisen gospel-laulun pi
täisi evankelioida. Gospelin tulee olla kui
tenkin välittämässä viestiä rakastavasta
Jumalasta.

Kirjan Kahden maan kansalaiset: Suomi-gospelin historiaa Tero Huvin kanssa
vuonna 2005 kirjoittanut Janne Könönen yhdistää gospelkulttuurissa tapah
tuneen hiipumisen kristinuskon ja kir
kon aseman heikkenemiseen.
– Tällaista kehitystähän alkoi olla jos
sain määrin jo 1990-luvulla ja suuntaus
on vahvistunut 2000-luvulla. Kristinus
koa on moukaroitu yhä enemmän yh
teiskunnallisessa keskustelussa ja uus
ateismi on saanut paljon mediahuo
miota.
Könösen mukaan Suomi-gospelin
sanoituksissa alkoi tapahtua 1990-lu
vulla muutosta.
– Niissä käännyttiin sisäänpäin.
Ympärillä olevien asioiden kommen

Pro Fide -yhtyeen kokoonpano vuodelta
1966: Seppo Vanhanen (vas.), Hannu
Nyman, Matti Vanhanen, Tuomo
Vanhanen ja Jouni Ilmolahti.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA uu
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SAMI SAARENPÄÄ

Niilo Muje ohjelmoimassa kotonaan rumpuja NNS-yhtyeen biisiin.

Mikko Goes to Heaven eli MGtH 15-vuotisjuhlakeikalla vuonna 2012 Kauniaisissa (kuva yllä). Yhtyeessä soittavat
(kuva alla) Juhana Ritakorpi (vas.), Sami Asp, Mikko Nikula, Markus Niemispelto ja Tapani Vaahervaara.

TUOMAS MERILAHTI

2000-luvun
”alussa
pelättiin

laulaa totuudesta
ja Jeesuksesta
edes varovasti.
Juha Heinonen

Jaakko Löytty on ollut vuosikymmeniä Suomi-gospelin keskeisiä nimiä.

J. LEHTIKANGAS

NNS skeittiparkkiympäristössä Helsingissä.
Vasemmalla Jesse de Jong, keskellä Tuomas
Uusitalo ja oikealla Niilo Muje.

LILI NISSILÄ

TERO OHRANEN

uu JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

toinnin sijaan ruvettiin pohtimaan omia
tunteita, niin sanotusti psykologisoimaan
enemmän. Välillä touhu meni ehkä liiankin
individualistiseksi.
Heinosen mukaan 90-lukukin oli gospel
konserttien ja -tapahtumien osalta vahva
vuosikymmen.
– Toisin kuin edellinen vuosikymmen mi
tään suurta tai uutta se ei kuitenkaan kristil
liseen nuorisokulttuuriin tuonut.

Viime vuosina yksi Suomen suosituimmis
ta gospel-bändeistä on ollut kristillistä rappoppia soittava NNS. Vuonna 2017 yhtye
voitti gospelin Suomen mestaruuden.
– Haluamme tehdä jatkossa gospelia
mahdollisimman ammattimaisesti- ja ihan
ammatiksemme. Itse opiskelen tällä hetkel
lä musiikkipedagogiksi Jyväskylän ammat
tikorkeakoulussa, josta valmistun rumpu
jensoiton opettajaksi. Jatkossa haluan kes
kittyä sekä keikkailuun että opettamiseen,
kertoo yhtyeen rumpali, Jyväskylässä asuva
Niilo Muje, 26.
NNS on tehnyt keikkoja lähinnä eri seu
rakunnissa. Lisäksi jotkut seurakunnat ovat
järjestäneet heille koulukeikkoja. Mujeen
mukaan yhtyeen kuulijakunta koostuu lä
hinnä nuorista ja nuorista aikuisista. Koro
na-aika on vaikuttanut luonnollisesti myös
NNS:n keikkakuvioihin.

NNS:llä on kaksi päätavoitetta.
– Haluamme pitää esillä evankeliumia ja
Jeesuksen sovitustyötä. Julistavan musiikin
lisäksi meillä tapaa olla keikoilla spiikki, jos
sa puhutaan evankeliumista suoraan. Sa
malla haluamme esiintyä iloisella meiningil
lä ja tuoda positiivisia fiiliksiä, Muje toteaa.
NNS:n tunnuslause on: ”Elämä on vaka
va juttu, mutta ei oteta sitä liian vakavas
ti.” Yhtye haluaa toimia myös sopivan nöy
rällä asenteella.
– Lavalla kurkoilemme, muuten emme,
Muje naurahtaa.
Joitain vuosia sitten huolta herätti gos
pel-levyjen myynnin väheneminen. Sittem
min olosuhteet ovat muuttuneet. Esimer
kiksi NNS ei ole julkaissut fyysistä levyä ol
lenkaan, vaan on keskittynyt pelkästään
suoratoistopalveluihin.
– Nykyään suurin osa nuorista ja nuorista
aikuisista kuuntelee musiikkia vain netistä.
Esimerkiksi minulla itselläni ei ole tällä het
kellä lainkaan cd-soitinta, vaikka omistan
kin aika paljon cd-levyjä, Muje toteaa.
NNS haluaa tehdä jatkossakin julistavaa
musiikkia.
– Emme usko tämän kuitenkaan ole
van este sille, ettemme voisi saada keikko
ja myös sekulaarilta puolelta. Eivät ne ole ai
nakaan toisiaan täysin poissulkevia asioita.
Ja nykyäänhän sekulaarinkin puolen biiseis

sä käsitellään aiempaa enemmän hengelli
siä teemoja.

Millä eväillä Suomi-gospel sitten on säilyt
tänyt elinvoimansa? Juha Heinonen nostaa
merkityksellisenä tekijänä asiassa esiin Raa
mattuopiston musiikkilinjan.
– Se on ollut erityisen hieno hautomo.
Mikko Nikula on tehnyt ison työn Suomigospelin eteen musalinjan luojana ja vetäjä
nä, Heinonen sanoo.
Kauniaisissa sijaitsevan Suomen Raamat
tuopiston musiikkilinjalla opiskelee vuo
sittain 30–40 eri puolilta Suomea tulevaa
muusikonalkua.
– Musalinjalla kristityt muusikot ja mu
siikinharrastajat hiovat taitojaan, opiskele
vat musan ohella elämää ja Raamattua se
kä verkostoituvat. Upeita biisejä syntyy pal
jon, sitä ihmettelen joka vuosi, kertoo linjan
vastaava opettaja Mikko Nikula.
Vuonna 2006 perustetulla linjalla voi
opiskella koko lukuvuoden, tai vaihtoehtoi
sesti syksyn tai kevään ajan. Koko lukuvuo
den opiskelleet voivat jatkaa vuoden kestä
vällä musiikkilinja plussalla.
Myös NNS-yhtyeen Niilo Muje opiskeli
musiikkilinjalla vuosina 2016–2018.
– Musalinja oli tosi hyvä kokemus, ja
opiskelinkin siellä kahden vuoden ajan. Oli
antoisaa soittaa muiden musiikista kiinnos

tuneiden kristittyjen kanssa. Opetus oli tosi
korkeatasoista ja linjalta sai paljon kaverei
ta, Muje luonnehtii.
Monet menevät musiikkilinjalle esimer
kiksi lukion jälkeen.
– Itse olin opiskellut sitä ennen Helsingin
Pop&Jazz Konservatoriossa, josta valmis
tuin rumpaliksi aloitettuani jo opinnot mu
salinjalla. Siellä pääaineeni oli laulu ja sivu
aineena piano.

Lavalla
”kurkoilemme,

muuten emme.
Juha Muje

Musiikkilinjalla – sen yhteydessä olleessa
jamittelussa – alkunsa sai myös NNS.
– Tutustuin musiikkilinjalla bändin pe
rustajajäseniin. Runsas vuosi myöhemmin
he pyysivät minua rumpaliksi. Lähdin tosi
mielelläni mukaan, kertoo Muje.

Myös Mikko Nikulan mielestä Suomi-gos
pelissa on tapahtunut viime vuosina myön
teisiä asioita.
– Muutama iso bändi lopetti joitain vuo

sia sitten, mikä oli tietysti hiukan masen
tavaa. Nyt esiin on kuitenkin noussut uu
sia, aktiivisia tekijöitä, esimerkiksi NNS,
Juhani Tikkanen ja Pietari Savolainen.
Maksetut viulut sekä Eve ja Ossi ovat ol
leet jo hieman pitempään kuvioissa, ja kls.
heitäkin pitempään. Park 7 teki sopimuk
sen ison amerikkalaisen kristillisen levy
merkin kanssa, Exit tekee edelleen suuria
keikkoja ja Pro Fidelläkin on hyvää tuoret
ta pöhinää, listaa Nikula, joka tekee itse
kin keikkoja soolona ja vuonna 1997 pe
rustetun MGtH:n (Mikko Goes to Hea
ven) riveissä.
Suomessa on edelleen useita vuosittai
sia valtakunnallisia gospel-festareita, jois
ta suurin on Suomen luterilaisen evanke
liumiyhdistyksen ja Turun evankelis-lute
rilaisten seurakuntien järjestämä Maata
näkyvissä -festari. Lisäksi muutamat oh
jelmatoimistot – esimerkiksi Puisto live ja
Kristalli – järjestävät gospelkeikkoja aktii
visesti.
2000-luvun ensimmäisellä vuosikym
menellä Suomi-gospelissa vallalla oli ras
kas rock. Viime vuosina rap/hip hop on
noussut vahvasti esiin. Nikulan mielestä
tämä on vaikuttanut vahvasti sanoitusten
tasonnousuun.
– Tuohon genreenhän on sisäänra
kennettuna sanataituruuden ihanne, jo

ka karsii kliseet ja latteudet. Fiilispohjai
nen arvioni on, että sanoitusten – ja yli
päätään biisien – tekninen taso on nous
sut yleisesti.
Heinosen havaintojen mukaan monet
gospel-räppärit ovat lähteneet kokeile
maan siipiään populaarikulttuurin puo
lelle.
– Tämä on jollain lailla sääli, koska sa
malla heidän sanomansa on muuttunut.
Onneksi suurta tyhjiötä ei ole päässyt
syntymään. Kiitos esimerkiksi NNS-yhty
een, joka tarjoilee todella korkeatasoista
gospelräppiä.
Nikula toteaa, että nuoret muusikon
alut eivät enää välttämättä perusta bän
dejä.
– Nykyään on entistä enemmän tuot
tajahahmoja, jotka tekevät musiikkia koti
studiossaan. Kaiken voi tehdä laadukkaas
ti itse, ja sen jälkeen musiikkinsa voi saada
helposti muiden kuultavaksi suoratoiston
ja sosiaalisen median kautta.
Nikulan mukaan gospel-artisteille löy
tyy yhä hyvin mahdollisuuksia.
– Kutsumuksia on monia. Jos gospe
lin tekeminen kiinnostaa, kenttää siihen
löytyy edelleen. Ja gospeliahan voi teh
dä myös oman toimen ohessa tai lahjoil
laan voi olla paikallisen seurakunnan pal
veluksessa.

Evankelioivia lampaita,
yhteiskunnallisia vuohia
Suomi-gospel, jolla on perinteisesti tarkoi
tettu hengellistä nuorisomusiikkia, alkoi
muotoutua 1960-luvun loppupuolella. Al
kuvaiheissaan se otti musiikillisia vaikuttei
ta tuolloisesta popista ja rockista. 1970-lu
vulla kotimainen gospel alkoi vahvistua ja
1980-lukua on kutsuttu Suomi-gospelin
kultaiseksi vuosikymmeneksi.
Tuolla vuosikymmenellä oli lukuisia ni
mekkäitä gospel-artisteja ja -yhtyeitä, ja sa
malla syntyi runsaasti klassikkolauluja ja -le
vyjä. Keikkoja riitti isompien nimien lisäksi
vähemmän tunnetuille esiintyjille. Seura
kunnat ja herätysliikejärjestöt ottivat bän
dejä suojiinsa tarjoten niille treenipaikkoja
ja keikkoja.

Gospelilla oli oma yhdistys, joka julkaisi
lehteä. 1980-luvulla syntyi myös musikaale
ja, multivisio-konsertteja sekä Afrikkalainen
gospelmessu, joka oli ensimmäinen merkit
tävä nuorisojumalanpalvelus.
Gospel-kenttää seuranneen Juha Heinosen mukaan 1980-luvun puolivälin tienoilla

Suomi-gospelissa nähtiin jakautumista kah
teen leiriin: lampaat keskittyivät evanke
liumin julistamiseen, vuohet ottivat kantaa
myös yhteiskunnallisiin asioihin.
– Lampaita olivat muun muassa Pro Fi
de-yhtye, Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Vuohia olivat esimerkiksi Jaakko Löytty, Jouko Mäki-Lohiluoma ja Pekka Ruuska
Livingstone-yhtyeensä kanssa. Vuonna 1985
Suomen Lähetysseura toteutti Laulu yhtei
sestä leivästä -konserttisarjan, jossa lampai
ta ja vuohia esiintyi ensi kertaa samassa pro
duktiossa. Näiden kahden leirin linja- ja sä
vyerot kuvaavat hyvin 80-luvun tunnelmia,
Heinonen luonnehtii.
Vuosikymmenen muita keskeisiä, salit
täyteen vetäneitä yhtyeitä/artisteja olivat
muun muassa The Road ja Exit. 1990-luvul
la samaan joukkoon liittyivät bass,n Helen
ja Terapia sekä vuosituhannen vaihteessa
The Rain ja Juha Tapio. Samalla Suomi-gos
pelin musiikillinen kirjo alkoi laajentua, kun
pop ja rock saivat rinnalleen dancen ja en
nen kaikkea raskaan rockin.
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Tapahtumat 25.2.–24.3.
Eläkeliiton sopeutumista tukevat kurssit 2021
Isovanhemmuus erossa -kurssi on tarkoitettu yli 50-vuoti-

aille isovanhemmille. Kurssilla käsitellään omien lasten erosta
tms. syystä johtuvaa lapsenlapsista vieraantumista. Tavoitteena
on auttaa haastavassa elämäntilanteessa ja tarjota mahdollisuus
tilanteen jäsentelyyn, siihen liittyvien tunteiden käsittelyyn ja
uusien näkökulmien löytämiseen.
• 8.–12.9. Lehmiranta, Salo, haku 23.7. mennessä

Seppälän Citymarket

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

Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille aviotai avoeron kokeneille. Tavoitteena on uusien näkökulmien
saaminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen.
• 4.–8.10. Peurunka, Laukaa, haku 30.7. mennessä

Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille
leskeksi jääneille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita
ja yksin jäämisen aiheuttamia tunteita.
• 24.–28.5. Rauhalahti, Kuopio, haku 19.3. mennessä
• 15.–19.6. (työikäiset) Lehmiranta, Salo, haku 9.4. mennessä
• 24.–28.8. Lehmiranta, Salo, haku 11.6. mennessä
• 1.–5.11. Break Sokos Hotel Eden, Oulu,
haku 27.8. mennessä

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

TAULUMÄEN KIRKKO
Kirkko on suljettu remontin vuoksi 5.5.2021
asti.

Onnella on juuret

Kurssit tarjoavat mahdollisuuden muiden samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten
vaihtoon kokeneen ammattilaisen ohjauksessa.

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Kurssit ovat avoimia kaikille. Voit hakea kurssille, jos erosta
tai leskeksi jäämisestä on kulunut vähintään puoli vuotta tai
pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Isovanhemmuus erossa
-kurssin osalta 1–6 vuotta tilanteen alkamisesta. Kurssit ovat
maksuttomia, mutta matkat kurssipaikalle maksaa osallistuja.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Lisätietoja ja sähköinen haku
www.elakeliitto.fi/sopeutuminen tai
hakulomakkeiden tilaus p. 040 7257 561,
anu.korhonen@elakeliitto.fi

JY VÄSKYL ÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA
POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JKL
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
041 730 2591, luovutus.akrlapua@evl.fi
Kirkkoon liittyminen, avioliiton
esteiden tutkinta . . . .... 041 730 2589
rekisterointi.akrlapua@evl.fi
Kaste- ja vihkivaraukset 050 363 2300
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Hautauspalvelut . . . . . .. 040 162 3982
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi . . . . ... 040 535 2328
Neuvonta . . . . . . . . . . . . . ..... 014 636 611
Työntekijöiden kaikki yhteystiedot
jyvaskylanseurakunta.fi
Aseman Pysäkki
Johanna Kontinen . . . . .... 050 360 3484
Diakonia
Kirsi Lepoaho asiantuntija 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Antti Pekuri hautaust.pääll. 0500 426 420
Mervi Muinonen ylipuutarh. 050 365 0960
mervi.a.muinonen@evl.fi
Virpi Saarinen toimistosiht. 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Maritta Lukkarinen kiin.pääl. 0400 635 001
Heli Ihanti toimistosiht. ... 050 382 4424
Varhaiskasvatus
Ritva Parkkali asiantuntija 050 549 7013

Jyväskylän seurakunnassa toimitaan
voimassa olevien koronarajoitusten
mukaan, ja esimerkiksi aikuisten
kokoava toiminta on tauolla tämän
lehden mennessä painoon. Tilanne voi
kuitenkin muuttua nopeastikin, joten
mikäli viranomaisohjeet muuttuvat
maaliskuussa, ajankohtaisimmat
tiedot löytyvät verkkosivuiltamme
jyvaskylanseurakunta.fi

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

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

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Pekka Kirjavainen leirik.isänt. 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Ulla Klemettinen asiant. 050 3409 889
Raimo Laine kappalainen 0400 748 671
Lea Periaho maahanm.t. 050 549 7033
Paula Raatikainen lähetyskasvat.siht. vs.
................. . . . . . . . . . . . . . . 040 560 9904
Nuorisotyö
Janne Kippola nuoriso- & rippik. asiant.
................. . . . . . . . . . . . . . . 041 730 0445
Hanna-Maire Leppänen erityisnuorisot.
................. . . . . . . . . . . . . . . 050 521 5401
Petri Grönholm erityisn. 040 509 8060
Henrik Ketola vammaisnuorisotyönohj.
................. . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7029
Pasi Bom partio/Lehtisaari 050 5497 011
Rippikoulutyö
Johanna Puupponen rippikoulupappi
................. . . . . . . . . . . . . . . . 050 590 0265
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
Pekka Puukko johtaja . . . . 050 383 9273
Sairaalapastorit
Heikki Lepoaho johtava sairaalapastori
................ . . . . . . . . . . . . . . . . 040 737 7963
Taulumäen kirkko Lohikoskentie 2
0400 308 120 tai 044 481 1631
Jukka Hassinen kanttori 050 523 4136

Hyvä ilmoittaja ja
kuntavaaliehdokas!
Haluatko näkyvyyttä
paikallislehdessä?
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Juha Kurvinen 040 665 5983
juha.kurvinen@kotimaa.fi

ALUESEURAKUNNAT
HUHTASUO
Huhtakoti Nevakatu 1 (liikekeskus)
. . . . . . . . . 040 560 9905 tai 044 481 1628
Kipinä Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 737 1921
Aluekappalainen Paulus Pikkarainen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 430 9075
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko Keltinmäentie 10
. . . . . . . . . . 050 549 7037 tai 044 481 1630
Aluekappalainen vt. Kirsi Pohjola
. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 050 590 0296
Srk-assist. Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
Kortepohjan srk-keskus Isännäntie 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko ......... 044 481 1628
Aluekapp. Seppo Wuolio 050 521 5415
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
Lahjaharjun kappeli Ukonniementie 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja srk-talo Kirkonmäentie 1–3 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste . . . . . . . . . . . . . . . . 050 557 9012
Srk-assist. Virpi Kaunisto 050 557 9012
Hautausasiat . . . . . . . . . . . . . . . 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 353 2727
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko Syöttäjänkatu 4
. . . . . . . . . . 050 549 7045 tai 044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht 050 407 0115
Srk-assist. Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasv. Tiina Korhonen 050 340 9887

SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko Saarnatie 1
.......... 050 340 9896 tai 044 481 1630
Aluekappalainen Osmo Väätäinen
................................ 0500 545 611
Srk-assist. Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasv. 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 tai 044 481 1627
Aluekappalainen Risto Vallipuro
................................ 040 545 8720
Srk-assist. Sari Tarvala ... 044 331 5320
Varhaiskasvatukseno. Marja-Terttu Kivelä
................................ 040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11
.......... 040 560 9929 tai 044 481 1629
Aluekappalainen Arto Kauppinen
................................ 040 560 9920
Srk-assist. Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasv. Tiina Korhonen 050 340 9887
Jyskän srk-koti Asmalammentie 4
................................ 040 560 9928

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei yhteystiedon yhteydessä
toisin mainita.

MUU
Yhteisvastuun
lipaskerääjiä
etsitään
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi
Seppälän Prismaan tai kauppakeskus
Seppään helmi–toukokuussa vaikka
tunniksi pariksi kerrallaan. Lipaskeräys
toteutetaan koronaohjeet huomioiden. Mikäli koet kiinnostusta tärkeään asiaan, ole yhteydessä diakoni Juha
Haloseen 050 5497024 (viesti), juha.
halonen@evl.fi.

HALSSILA
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17
Kipinä. Mahdollisuus pingiksenpeluuseen, lautapeleihin, jutteluun, eri soitinten soittamiseen ja askarteluun. Apua myös läksyjen tekemiseen.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30 Kipinä.
MUU
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi Seppälän
Prismaan tai kauppakeskus Seppään helmi–
toukokuussa vaikka tunniksi pariksi kerrallaan.
Lipaskeräys toteutetaan koronaohjeet huomioiden. Mikäli koet kiinnostusta tärkeään asiaan, ole yhteydessä diakoni Juha Haloseen 050
5497024 (viesti), juha.halonen@evl.fi.

HUHTASUO

PALOKKA
Palokan kirkko Rovastintie 8
............. 040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija
teija.i.laine@evl.fi ......... 040 560 9906
Srk-assist. Sari Tarvala ... 044 331 5320
Varhaiskasvatukseno. Marja-Terttu Kivelä
................................ 040 560 9908

3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to klo 13.30
Kipinä. Ilmoittautuminen netissä, tiedustelut
050 407 9126.

Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden
mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja
osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme
ajantasaiset tiedot tapahtumista ja mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messu su 7.3. klo 12 Huhtakoti, Juho Puhto,
Eveliina Modinos.
Messu su 14.3. klo 12 Huhtakoti, Niina Kari,
Hanna Penttinen.
Messu su 21.3. klo 12 Huhtakoti, Annemari
Siistonen, Hanna Penttinen.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Neulasmessu su 14.3. klo 16 Neulaskoti, Esko
Helenius.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lapsiparkki to 25.3. klo 17 Neulaskoti. Ilmoita
lapsesi mukaan viestillä viimeistään keskiviikkoon klo 16 mennessä 050 442 0198. Viestiin
lapsen nimi ja ikä.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Jumalanpalvelus verkossa su 28.2. klo 10 kirkko, Marja Rämänen, Juho Vornanen, Ilpo Vuorenoja.
Jumalanpalvelus su 7.3. klo 10 kirkko, Juho
Vornanen, Heli Nieminen.
Jumalanpalvelus su 14.3. klo 10 kirkko, Marika
Närhi, Ilpo Vuorenoja.
Jumalanpalvelus su 21.3. klo 10 kirkko, Seppo Rahkonen, Marja Rämänen, Lasse Kuusisto.
Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
AIKUISILLE
Miesten piiri zoomissa ti klo 18. Tiedustelut
040 563 1360.

KESKUSTA

Ilkka Käsmä vieraana
SenioriFoorumissa
SenioriFoorum verkossa ti 23.3. klo
15. Vastuulääkäri Ilkka Käsmä ja sairaalapappi Katriina Ilvesmäki puhuvat
aiheesta Piikki lihassa, toivo rinnassa.
Musiikissa kanttori Piia Laasonen,
juontaa Ville Tikkanen.
Tilaisuus on katsottavissa suorana
Henki ja elämän Youtube-kanavalla.

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17
Kipinä. Mahdollisuus pingiksenpeluuseen, lautapeleihin, jutteluun, eri soitinten soittamiseen
ja askarteluun. Apua myös läksyjen tekemiseen.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30 Kipinä.
Ilmoittautua voi pitkin vuotta 050 407 9126.

Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 10 Kaupunginkirkko, Elina Mannström, Irina Vavilova.
Recording of International Sunday Service su
28.2. klo 18 in YouTube only, Raimo Laine, Gerard Daams, Emily Carlson.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Satu Konsti, Irina Vavilova.
Sanajumalanpalvelus su 14.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Miikka Tarpeenniemi, Irina Vavilova.
Tuomasmessu su 14.3. klo 18 Kaupunginkirkko, Miikka Tarpeenniemi, Irina Vavilova. Kat-

Nojatuolikirkossa puhutaan
rakkaudesta, uskosta ja toivosta
Jyväskylän seurakunta järjestää kevään aikana nojatuolikirkon sarjan, joissa hiljennytään
rakkauden, uskon ja toivon äärelle. Nojatuolikirkkoja ei ole Jyväskylän seurakunnassa aiemmin järjestetty. Niiden ideana on olla keskustelulle avoimia, matalan kynnyksen teemallisia
jumalanpalveluksia musiikkia unohtamatta.
Kevään ensimmäinen nojatuolikirkko pureutui rakkauden teemaan 24.2. Tallenteen voi
katsoa Henki ja elämän Youtube-kanavalla. Hiljaisella viikolla nojatuolikirkkoa vietetään
keskiviikkona 31. maaliskuuta klo 18.30. Kevään viimeisen nojatuolikirkon aiheena keskiviikkona 28.4. klo 18.30 on toivo.
Nojatuolikirkkoihin striimin äärelle ovat tervetulleita kaikki katsomuksesta ja taustasta
riippumatta. Iltojen aiheet ovat yleisinhimillisiä, rohkaisevia ja kantavia. Nojatuolikirkot voi
katsella suorina lähetyksinä ja tallenteina Henki ja elämä -Youtube-kanavalla.

sottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla
ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
International Sunday Service su 14.3. klo 18
Vanha pappila, Vapaudenkatu 26, Raimo Laine.
Sanajumalanpalvelus su 21.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Ville Tikkanen, Jukka Hassinen.
AIKUISILLE
Vertaisryhmä
eläkeikään
ehtineille naisille
Hei, sinä eläkeikään ehtinyt nainen! Kaipaatko keskustelua ja jakamista naisten kesken, kenties uusia tuttavuuksia?
Ilmoittaudu mukaan eläkeikäisten
naisten vertaistukiryhmään. Ryhmä
kokoontuu viisi kertaa kevään aikana
torstai-iltaisin klo 18 Silmun ryhmätyötilassa Valtiontalossa. Mukaan mahtuu
4–6 eläkeikäistä naista. Sitovat ilmoittautumiset 9.3. mennessä ryhmän
vetäjälle, diakoni Kaisa Toivaselle 050
3400 665.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ja perheiden kerhotoiminta lomailee viikon 9.
Puistossa tavataan! ma 8.3. klo 14–15 MäkiMatin perhepuisto.
Pihapyhis ma 22.3. klo 14–15 Mäki-Matin perhepuisto. Toiminnallinen pyhäkoulu kaikenikäisille.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5, 2. krs.
Avoinna ma–pe 10–16 ja la–su 11–16.
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden
mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja
osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme
ajantasaiset tiedot tapahtumista ja mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17
Kipinäkiniemi, Anni Suutari. Mahdollisuus pingiksenpeluuseen, lautapeleihin, jutteluun, eri
soitinten soittamiseen ja askarteluun. Apua
myös läksyjen tekemiseen.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30. Ilmoittautua voi pitkin vuotta, mahdollisia vapaita paikkoja voi kysyä 050 407 9126 .

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 16, Miina
Karasti, Päivi Perttilä, Arto Mikkola Gideoneista saarnaa. Kuuntele alueseurakunnan nettisivujen kautta.
Messu su 7.3. klo 10, Miina Karasti, Petri Tiusanen. Katsottavissa Henki ja elämän Youtubekanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Messu su 14.3. klo 10 kirkko, Miina Karasti, Päivi Perttilä.
Messu su 21.3. klo 10, Antti Koivisto, Päivi Perttilä, Leila Saari, laulu. Kuuntele alueseurakunnan nettisivujen kautta.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ilta ti 16.3. klo 17.30 seurakuntatalo. Tuo
lapsesi (2–12-vuotiaat) seurakuntatalolle leikkimään, saat hetken omaa aikaa. Ilta on maksuton. Ilmoita lapsesi mukaan viestillä viimeistään
edellisenä iltana 050 557 9013. Saat vastausviestinä tiedon, mahtuuko vielä mukaan.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden
mennessä painoon vain verkkolähetyksinä. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja mahdollisista muutoksista seurakunnan
nettisivuille.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Paastonajan matkakumppanuusryhmä to
klo 18. Kokoontumisrajoitusten mukaan joko
kirkossa tai etänä verkossa. Ignatius Loyolan
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Tapahtumat 25.2.–24.3.
hengellisten harjoitusten, rukouksen, raamatuntekstien ja mietiskelyn avulla kuljemme
paastonajan kohti pääsiäisen ylösnousemuksen iloa. Tavoitteena on uskon syveneminen, itsensä tuntemisen lisääntyminen, Jumalan äänen ja kutsun tunnistaminen elämän keskellä. Ryhmä tapaa ohjaajat viikoittain. Lisätietoja
Minna Rantalainen 050 523 4134.
Messu su 7.3. klo 11 kirkko, Miika Mäkinen,
Minna Rantalainen, Sirpa Lampinen.
Messu su 14.3. klo 11 kirkko, Anita Seppä, Liisa
Ruusukallio, Tiina Korhonen, Eija-Liisa Väisänen.
Messu su 21.3. klo 11 kirkko, Minna Rantalainen, Riku Bucht, Mari Kankaanpää, Sirpa Lampinen.

MUSIIKKITILAISUUDET
Lauri Forsténin pianokonsertti verkossa ti
9.3. klo 18.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus su 14.3. klo 14 Lahjaharjun kappeli, Seppo Rahkonen, Irina Vavilova.

JUMALANPALVELUKSIA
VERKOSSA
youtube.com/henkielama

SU 28.2. klo 10
Palokan Pelimannitalo
Rukous ja usko
Liturgi: Seppo Hautalahti
Kanttori: Tiina Laiho
SU 7.3. klo 10
Korpilahden kirkko
Jeesus,
Pahan vallan voittaja
Liturgi: Miina Karasti
Kanttori: Petri Tiusanen
Laulu: Reetta Mölsä
SU 14.3. klo 18
Tuomasmessu,
Kaupunginkirkko
Elämän leipä
Liturgi:
Johanna Puupponen
Kanttori: Piia Laasonen
SU 21.3. klo 10
Keltinmäen kirkko
Marian ilmestyspäivä;
Herran palvelijatar
Liturgi: Seppo Rahkonen
Kanttori: Ilpo Vuorenoja

Lähetykset myös
Keskisuomalaisen
verkkosivuilla
KSML.fi

JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus verkossa su 28.2. klo 10
Tikkakosken alueseurakunnan Facebook, Ville
von Gross, Risto Vallipuro, Liisa Partanen.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 10 kirkko,
Tuulia Kokkonen, Sirpa Piilonen.
Messu su 14.3. klo 10 kirkko, Risto Vallipuro,
Harri Alatupa, Maria Paukkunen. Mukana rippikoululaisia. Harri Alatupa kertoo Kansanlähetyksen toiminnasta.

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ja perheiden kerhotoiminta lomailee viikon 9.
3–5-vuotiaiden päiväkerho to klo 9 Katajatie 1 as 6 (ei viikolla 9). Tiedustelut 050 595
3948.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 10 Pelimannitalo, Tuulia Kokkonen, Seppo Hautalahti, Tiina Laiho. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Jumalanpalvelus su 7.3. klo 10 Pelimannitalo, Seppo Hautalahti, Karvanen, Liisa Partanen.
Katsottavissa Palokan aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Jumalanpalvelus su 14.3. klo 10 Pelimannitalo, Teija Laine, Seppo Hautalahti, Tiina Laiho.
Katsottavissa Palokan aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Jumalanpalvelus su 21.3. klo 10 Pelimannitalo,
Ulla Palola, Tuulia Kokkonen, Tiina Laiho, Marianne Katsottavissa Palokan aluesrk:n Youtube-kanavalla.
NUORILLE
Iltacafe pe 26.2. ja 19.3. klo 19–21.30 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
Nuortenilta ke 10.3., 17.3. ja 24.3. klo 18 Roihu,
Kauppakeskus Palokka.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Apua lapsiperheiden arkeen. Kaipaisitko hengen hengähdystä, lastenhoitoapua, tilaisuutta jutella? Ota yhteyttä 040 500 7820/040 535
2276.
Kaakaoklubi ma klo 12 Jokelan pappila. Mukavaa yhdessäoloa 1–2-luokkalaisille koulupäivän jälkeen. Tarjolla myös välipalaa. Ilmoittautuminen 040 500 7820 ja 040 535 2276.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Kirkon avoimet ovet hiljentymiseen ma–to
klo 12 kirkko.
Jumalanpalvelus verkossa su 28.2. klo 10,
Osmo Väätäinen, Matti Mertanen.
Jumalanpalvelus su 7.3. klo 10 kirkko, Ilpo
Vuorenoja.
Leipäsunnuntain jumalanpalvelus su 7.3. klo
16 seurakuntakoti, Harri Alatupa.

Urheilukirurgi Sakari
Orava Sana elämään
-tilaisuudessa
Reilu vuosi sitten eläkkeelle jäänyt
urheilukirurgi Sakari Orava on vieraana Sana elämään -tapahtumassa
sunnuntaina 14.3. Tilaisuus on katsottavissa suorana verkkolähetyksenä
kello 13 Henki ja elämän Youtubekanavalla.
Suomen Raamattuopiston ja Jyväskylän seurakunnan järjestämän Sana
elämään -tilaisuuden teemana on Kristus kärsivässä lähimmäisessä. Musiikissa on trubaduuri Juhani Tikkanen.
Orava on yksi maailman arvostetuimmista urheilukirurgeista. Työnsä
ohessa Orava on kiertänyt puhujana
seurakunnissa ja hengellisten järjestöjen
tilaisuuksissa. Häneltä on juuri ilmestynyt kirja Elämäni urheilukirurgina.

Messu su 14.3. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Matti Mertanen.
Jumalanpalvelus su 21.3. klo 10 kirkko, Esko
Helenius, Hannes Asikainen.
Leipäsunnuntain jumalanpalvelus su 21.3.
klo 16 seurakuntakoti, Osmo Väätäinen, Mauri Tervonen.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lapsiparkki to 25.2. klo 17–19.30 seurakuntakoti. Parkki on tarkoitettu 2–10-vuotiaille lapsille. Ilmoita lapsesi mukaan viestillä viimeistään keskiviikkona klo 16 mennessä 050 442
0198. Viestiin lapsen nimi ja ikä.
Pyhäkoulu to 11.3. ja 25.3. klo 18 seurakuntakoti. Yli 3-vuotiaille lapsille.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.

MUSIIKKITILAISUUDET
Lapsikuoro ja musiikkikerho tauolla helmikuun ajan. Tilanteen salliessa jatketaan 10.3.
alkaen keskiviikkoisin klo 16–17. Vapaa pääsy.
Tarjolla välipala. Tiedustelut 040 560 9913 tai
050 571 5155.
APUA JA TUKEA TARVITSEVILLE
Ruokakassien jakelu to 25.2., 11.3. ja 25.3. klo
10.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset toteutetaan tämän lehden mennessä painoon vain verkkolähetyksinä, ja osa seuraavassa kerrotuista jumalanpalveluksista saattaa peruuntua riippuen tuolloin
ajankohtaisista koronarajoituksista. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat maaliskuussa, päivitämme ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista seurakunnan nettisivuille.
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 10 kirkko,
Arto Kauppinen, Pertti Tahkola.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 10 kirkko, Eeva-Kaisa Rossi, Eveliina Modinos.
Sanajumalanpalvelus su 14.3. klo 10 kirkko,
Heli Karjalainen, Pertti Tahkola.
Nuorten messu ke 17.3. klo 18 kirkko, Heli Karjalainen, Pertti Tahkola, Eveliina Modinos.
Sanajumalanpalvelus su 21.3. klo 10 kirkko,
Heli Karjalainen, Pertti Tahkola.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lapsiparkki pe 19.3. klo 9–12 Kaunisharjun
kerhotila, Yläkoskentie 11. Lapsiparkki on arjen
apua perheille perjantaiaamuisin. Ilmoita lapsesi viimeistään sen viikon keskiviikkoon mennessä, mihin parkkiin haluat 0400 905915 tai
040 5741706. Parkissa syödään omat eväät ja
touhutaan yhdessä.
MUU
Yhteisvastuuhiihdolla
tehdään hyvää
Yhteisvastuuhiihto toteutetaan verkon
välityksellä pe 26.2. klo 14–14.30.
Tapahtuma on katsottavissa Vaajakosken alueseurakunnan Facebook-sivulla.
Mukana Vaajakosken ja Kuokkalan
alueseurakuntien työntekijöitä. Valitse
työntekijä ja summa/hiihtokierros.
Tuotto käytetään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Gospel Covertajien levynjulkaisukonsertti
Gospel Covertajat julkaisee Kuokkalan
kirkossa 21.3. klo 18 kuudennen pitkäsoittonsa Ihmeelliseen suojaan kätketyt. Levy
sisältää tuttuja virsiä ja muutamia
gospellauluja. Levyltä löytyvät muun
muassa virret Soi kunniaksi Luojan, Herra
kädelläsi, Soi virteni kiitosta Herran, Suvivirsi
ja Oi ihmeellistä armoa.
Gospel Covertajissa soittavat Mikko
Miettinen, Hannes Asikainen, Ilona Rimpilä
ja Esko Turpeinen. Levyllä vierailee Vox
Aurea -lapsikuoro, Marjukka Mannerin
kokoama jousikvartetti, Mikko Pettinen,
trumpetti sekä urkutaiteilija Risto Valtasaari.
Konsertti on katsottavissa suorana Henki
ja elämän Youtube-kanavalla. Konserttiin
voi tulla myös paikan päälle, jos silloiset
kokoontumisrajoitukset sen sallivat.

Kauneimmat
Joululaulut tuotti
450 000 euroa

Yhteiset
ASEMAN PYSÄKKI
Hannikaisenkatu 27–29. Aseman Pysäkki on
suljettu toistaiseksi koronatilanteen vuoksi.
Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484.

Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 17.3. klo 13–14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26, mukana Annika Tyynysniemi
Näkövammaisten liitosta.

KOHTAAMISPAIKKA
KohtaamisPaikan NettiKirkot @ YouTube
kanava KohtaamisPaikka Jyväskylä 7.–21.3.
sunnuntaisin klo 17.
Ajantasaiset toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @kohtaamispaikka.
YouTube kanavalta KohtaamisPaikka Jyväskylä löydät koronakauden aikaiset opetukset.

SANA JA RUKOUS
Rukousretriitti ”Puhalla Jumalan tuuli” Kiponniemen leirikeskuksessa pe–su 30.4.–2.5.
Olet tervetullut virvottumaan Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä! Opetusvastuussa mm. Tapio ja Kaija Karjalainen, Kari ja Mari
Valkonen. Ylistykseen johtaa Erik Bäckström.
Ilmoittautumiset ja kyselyt kari.valkonen(at)
kolumbus.fi tai 050 384 3702.

NÄKÖVAMMAISET, HUONOKUULOISET,
OMAISHOITAJAT
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549 7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien Oma hetki ke 3.3. klo 13–
14.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.

VIITTOMAKIELISET
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.lehtinen@
evl.fi. Vastaanotto Aseman Pysäkillä (Hannikaisenkatu 27–29) ti klo 9–12 ja ke klo 9–11
(Web-aika klo 11–12). Korona-aikana vastaanotolle ajanvarauksella.

Solmuja
parisuhteessa?
Solmuja parisuhteessa -ryhmä
kokoontuu Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 18.3., 25.3., 8.4., 15.4., 6.5.,
20.5., 3.6. ja 17.6. klo 17–20. Työskentelymenetelminä kurssilla käytetään
ohjaajien alustusten lisäksi yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin
kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Ilmoittautuneet haastatellaan ennen ryhmän
alkamista. Ohjaajina toimivat Anne
Savolin ja Katja Jansa. Kurssin hinta
on 40e/pariskunta. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 3.3. mennessä
Anne Savolin 050 380 0583.

Kristilliset järjestöt
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Tilaisuus ma 8.3. klo 14 Sepänkeskus.
Tilaisuus ma 22.3. klo 14 Sepänkeskus, vuosikokous klo 15.
Tilaisuudet järjestetään, mikäli koronarajoitteet sallivat.
JYVÄSKYLÄN NNKY
Puistotori 4, toimistoaika arkisin klo 9–15,
jklnnky@gmail.com, 040 740 4472
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvaskylan-nnky/
www.facebook.com/jklnnky/
instagram.com/jklnnky
Kirjapiiri II ti 2.3. klo 13. Eero Huovinen: Äitiä
ikävä, vetäjänä Pirjo-Liisa Sillgrén.
Lauletaan ja kahvitellaan pe 5.3. klo 13. Kansanlauluja ja piirileikkilauluja, vetäjänä Annika Tammela.
Kirjapiiri I ma 8.3. klo 13. Alejo Capentier:
Barokkikonsertto, vetäjänä Kaarina Mäkinen.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
su 21.3. klo 14, Puistotori 4.
Exodus-raamattupiiri kerran kuussa yhdessä sovittuna aikana. Naisille suunnattu piiri,
jossa käydään läpi psalmien sanomaa kahvikupin ääressä, vetäjänä Heidi Watia.
Puuroa ja puhetta -aamiaistilaisuudet pyritään aloittamaan toukokuussa. Noudatamme Jyväskylän kaupungin ja AVI:n suosituksia
kokoontumisesta.
JYVÄSKYLÄN RAUHANYHDISTYS
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505 0653
Nettiseurat su 28.2. klo 16.
Tiistaikylä ti 2.3. klo 13, nettilähetys.
Nettiseurat ke 3.3. klo 19.
Nettiseurat su 7.3. klo 16.
Nettiseurat ke 10.3. klo 19.
Raamattuluokka pe 12.3. klo 19, nettilähetys.
Pyhäkoulu su 14.3. klo 12, nettilähetys;
klo 16 Nettiseurat.
Tiistaikerho ti 16.3. klo 13, nettilähetys.
Nettiseurat ke 17.3. klo 19.
Raamattuluokka pe 19.3. klo 19, nettilähetys.
Nuortenilta la 20.3. klo 19, nettilähetys.
Kevätseurat su 21.3.: klo 12 Lasten seurat,
nettilähetys; klo 16 Nettiseurat.
Nettiseurat ke 24.3. klo 19.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Hehku ti 2.3., 9.3., 16.3. ja 23.3. Vapaudenkatu
24 tai etänä. Nuorten aikuisten yhteisö.
Hehku + 2.3. ja 19.3. klo 18.30 Vapaudenkatu 24 tai etänä. Yhteiskristillinen yhteisö
30–45-vuotiaille. Seuraa tarkempia ilmoituksia kokoontumisista Hehku Jyväskylän Facebook- tai Instagram-sivuilta tai kysy opiskelijatyöntekijä Venla Ojalalta, 0400 717 349,
venla.ojala@sana.fi.
Naisia kaivolla -verkkotapahtuma ”Turvaa
ja muutosvoimaa elämän erilaisista rooleista” ma 8.3. klo 18.30. Vieraana Mika Lahtinen.
järj. Naisia kaivolla -tiimi, KRS Jyväskylä. Ilm.
ja tied. anna.kuula@sana.fi.
KESKI-SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo
10–14.
Lähetyskoti:
Teetupa pe klo 18–21.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä muiden
asioiden puolesta ma klo 18.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille ti klo 18
Zoomissa. Tied. Tommi Parikalta, 045 112
2986.
Naisten raamattupiiri ti 9.3. klo 13.
Naistenpiiri ke 10.3. klo 18.
Varkkari-ilta 5–7-luokkal. to 18.3. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 23.3. klo 13.
Naistenpiiri ke 24.3. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti
klo 11.30, whatsapp-ryhmä. Tied. 044 554
5768.
Vaajakosken miestenpiiri to 25.2., 11.3. ja 25.3.
klo 18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
Leipäsunnuntai su 7.3. klo 16. Live-striimataan Säynätsalon srk-kodilla. Jeesus pahan
vallan voittaja, Harri Alatupa. Youtube-linkki
löytyy nettisivulta.
Leipäsunnuntai su 21.3. klo 16. Live-striimataan Säynätsalon srk-kodilla. Herran palvelijatar, Mauri Tervonen. Youtube-linkki löytyy
nettisivulta.

SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Ehtoollishartaus 1–4 su 28.2. klo 12, 13, 14
ja 15 ennakkoilmoittautuminen: www.sley.fi/
ilmoittaudumessuun.
Aamurukouspiiri ma klo 8.
Opiskelijailta ke 3.3. klo 18.30. Pullaa ja pulkkailua, kysy etäosallistumisesta: eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
Ehtoollishartaus 1–3 su 7.3. klo 12, 13, 14
ja 15, ennakkoilmoittautuminen: www.sley.fi/
ilmoittaudumessuun.
Opiskelijailta ke 10.3. klo 18.30. Yhdeksi lihaksi? -parisuhdeilta, Anna ja Tommi Parikka,
kysy etäosallistumisesta: eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
Ehtoollishartaus 1–4 su 14.3. klo 12, 13, 14
ja 15, ennakkoilmoittautuminen: www.sley.fi/
ilmoittaudumessuun.
Opiskelijailta ke 17.3. klo 18.30. Mitä Jumala
tahtoo?, Juha Heinonen, kysy etäosallistumisesta: eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
Ehtoollishartaus 1–4 su 21.3. klo 12, 13, 14
ja 15, ennakkoilmoittautuminen: www.sley.fi/
ilmoittaudumessuun.
Viikkomessu ja opiskelijailta ke 24.3. klo
18.30. Kysy etäosallistumisesta: eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Raamattuilta ke 10.3. klo 18 Vaajakosken
kirkko, Kirkkotie 11. Minä kasvatan haavasi
umpeen, Anneli Montonen. Illoissa mukana
myös Mirja Jokela ja Ursula Hyvärinen.
Elämän puolella -ilta verkossa to 11.3. klo
18.30 Roihu, Palokan kauppakeskus. Rahab,
Teija Laine, musiikki lauluryhmä Ester. Katsottavissa Suomen Raamattuopiston Youtube-kanavalla.
Sana elämään -tilaisuus verkossa su 14.3.
klo 13. Kristus kärsivässä lähimmäisessä, urheilukirurgi Sakari Orava, musiikki trubaduuri Juhani Tikkanen. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Toivon torstai verkossa to 18.3. klo 18.30
Neulaskoti, Pihkatie 4. Laupias samarialainen,
Luukas 10:25–37, Esko Helenius, musiikki Heli
Nieminen. Katsottavissa Suomen Raamattuopiston Youtube-kanavalla.

Diakonian vastaanotot
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi
Keljonkangas: 041 730 3226, marjo.mattila@
evl.fi
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: 050 549
7026, ulla.hautamaki@evl.fi; 044 716 4959, ainoleena.laitinen@evl.fi; 050 549 7015, elina.
fuchs@evl.fi. Ruokapankkisetelipäivystys ma
klo 12–13 kirkolla ja to klo 10–11 Kortepohjan
srk-keskuksessa

Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027, lea.pietilainen@evl.fi; 050 549 7006, sami.junttila@evl.fi;
050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai 050 549
7001, paivi.helenius@evl.fi
Korpilahti: 050 557 9003, johanna.summanen@evl.fi
Kuokkala: 050 549 7007, elina.lintulahti@evl.fi
tai 050 549 7034, sari.solismaa@evl.fi
Palokka: 040 560 9910, elina.romar@evl.fi; 040
7090 142, paivi.itkonen@evl.fi
Säynätsalo: 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi

Tikkakoski: 040 560 9916, tiina.h.reijonen@evl.fi
Vaajakoski: 040 560 9926, marita.riikonen@
evl.fi, 040 560 9927, paivi.kivilahti@evl.fi (ti–to)
Näkövammaiset, huonokuuloiset, omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Viittomakieliset: Kuurojendiakonissan vastaanotto Aseman Pysäkillä (Hannikaisenkatu
27–29) ti klo 9–12 ja ke klo 9–11 (webaika klo
11–12). Vastaanotolle ajanvarauksella.

Seurakuntien joululaulutilaisuuksien pe
ruuntumisen vuoksi Kauneimmat Jou
lulaulut -kampanja tuotti viime joulu
na noin puolet normaalista tuloksesta eli
448 000 euroa. Tilaisuudet peruttiin ko
ronaepidemian vuoksi. Keräystulos muo
dostui pääosin yksityishenkilöiden suoris
ta lahjoituksista, kun yhteislaulutilaisuuk
sissa koottavia kolehteja ei voinut kerätä.
Vielä syksyllä seurakunnissa mietittiin
erilaisia tapoja toteuttaa tilaisuuksia.
Huonon koronatilanteen vuoksi jäljelle
jäivät lähinnä virtuaaliset tilaisuudet. Ne
saivatkin mukavasti katsojia, mikä ker
too Kauneimpien Joululaulujen tärkey
destä suomalaisten joulunvietossa.
Jyväskylän seurakunnan Henki ja elä
mä -Youtube-kanavan katsotuin Klassi
set Kauneimmat joululaulut Taulumäen
kirkosta on kerännyt lähes 20 000 kat
selukertaa.

Viimeisten
kiusausten
solistit valittu
Jyväskylän oopperan Viimeisten kiusausten päärooliin on kiinnitetty oopperan
nimekkäät tähdet bassot Mika Kares ja
Jaakko Ryhänen sekä sopraano Johanna
Rusanen.
Viimeiset kiusaukset kertoo kuolevan
Paavo Ruotsalaisen viimeisisistä hetkis
tä. Joonas Kokkosen säveltämän ooppe
ran ensi-ilta on Jyväskylän kaupunginte
atterissa vuodenvaihteessa. Jyväskylän
seurakunta on mukana oopperan toteu
tuksessa yhteistyökumppanina.

Tv-jumalanpalvelus
jatkossakin
joka sunnuntai
Yle ja Kirkon viestintä lisäsivät televisi
oituja jumalanpalveluksia viime vuoden
keväällä koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen takia. Myös tänä vuon
na jumalanpalveluksia nähdään Yle
TV1:ssä edelleen joka sunnuntai juhla
pyhien lisäksi.
Uusia jumalanpalveluksia lähetetään
kaikkiaan 36, ja loput sunnuntait kate
taan kirkkovuoden ajankohtaan sopivil
la uusinnoilla. Perinteisten seurakuntaju
malanpalvelusten lisäksi televisiossa näh
dään edelleen erilaisia formaattijumalan
palveluksia, kuten Nojatuolikirkko, Reis
sukirkko, Riemulaulut ja Studiokirkko.

Rippikoulujen
kävijämäärä laski
koronan takia
Rippikoulun kävi viime vuonna 46 818
henkeä. Vastaava luku vuotta aikaisem
min oli 49 831. Kaikista 15-vuotiaista
nuorista rippikoulun kävi 74 prosenttia.
Kirkkohallituksen rippikouluasiantunti
ja Vilppu Huomon mukaan rippikoulu
laisten määrän väheneminen johtui ko
ronapandemiasta.
Valtakunnallisen, nuorilta kerätyn
palautteen mukaan nuoret kokivat, et
tä rippikouluissa oli hauskaa, turvallista
ja siellä sai olla oma itsensä.
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Sana sinulle
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Rakkautta ensi silmäyksellä

Hengissä

2. paastonajan sunnuntai
Luuk. 17: 7–10

MINNA PALOVAARA teksti
HANNES JÄRVENPÄÄ kuva

Minä kartan kylmää ja kääriydyn peiton alle piiloon, mutta sinä tuot lämmön tullessasi, sytytät tulen ja innon.

Heidi Saarinen ja Tomi Oksava us
kovat rakkauteen ensi silmäyksellä.
Palaset loksahtivat paikoilleen vii
me kesänä, kun he sattuivat yhteis
ten ystävien kautta samaan tapah
tumaan.
– Se oli saman tien siinä. Heidin
kanssa oli helppo jutella mistä ta
hansa. Huomasimme, että olem
me kiinnostuneita samoista asioi
ta, Tomi muistaa.
– Tomi tuntui heti tutulta, oli
luontevaa olla yhdessä, Heidi täy
dentää.

Sinä rakastat paljon, minä vain vähän.
Sinä kiedot minut katseeseesi, se on
täynnä hyväksyvää lempeyttä, kun minun katseeni on helposti hyinen ja hylkivä.
Minä en osaa sinun laillasi nähdä sydämeen asti, minun mittarini on pinnallinen ja sen asteikko osoittaa jo valmiiksi miinusta.

Sinä annat anteeksi sille, joka pyytää,
mutta minä pysyn viileänä ja kestää
kauan, että kohmeiset sormet avautuvat nyrkistä.
Sinä rakastat paljon, minä vain vähän,
mutta sen verran sentään.
Viivy siksi luonani, että oppisin olemaan enemmän kaltaisesi, rakastamaan
enemmän ja katsomaan kauniimmin.
Sulata rinnastani jää, jonka kovuus saa
ihmissuhteeni kylmenemään ja itsenikin palelemaan.
Sulata silmiini kyyneleet, jotta voisin
paremmin itkeä jalkojesi juuressa tai
olkapäätäsi vasten.
Lämmitä minua armosi hehkulla, jotta osaisin olla lempeämpi toisille ja katsoisin myös itseäni välittävämmin.
Viivy luonani, jotta sinun laillasi tulisin rohkeaksi, olisin valmiimpi ja uskaltaisin toimia kyynisiä oletuksia ja sydämettömyyttä vastaan.
En pelkäisi astua ulos pakkaseen, sillä
sinun lämpösi on tarttunut minuun.
Ville Tikkanen
Kirjoittaja on Jyväskylän
seurakunnan pastori
(Keskustan aluesrk.)

Eläm

Kuusi paria sai toisensa Kuokkalan kirkon helmikuisessa
palindromipäivän häätapahtumassa. Heidi Saarinen ja
Tomi Oksava halusivat juhlia suurta päiväänsä kahden.

Kun pakkanen painuu alemmas, tuijotan mittaria ja jään sisälle, sinä sen sijaan tulet vieraaksi minun luokseni.

Kun sinä suljet läsnäoloosi ja seuraasi,
minä vielä arvioin ja arvostelen, kuka
kelpaa ja mahtuu mukaan.

		
änkaari

Joh. 6:48–58
Jeesus sanoi:
”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne
söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat
kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta,
ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen
tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja
se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä,
jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä
annan sen, että maailma saisi elää.”
Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: ”Kuinka

tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan
lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole
elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani
ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja
viimeisenä päivänä minä herätän hänet.
Minun lihani on todellinen ruoka, minun
vereni on todellinen juoma. Joka syö minun
lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa,
ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on

minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan
elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se,
joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on
tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin
se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat
kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää
ikuisesti.”

Ehtoollispöydässä
uskoamme vahvistetaan
Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan,
että hän on elämän leipä?
Tämä teksti on osa pitkää ”elämän leipä
-keskustelua”. Jeesusta etsineet ja hänet
löytäneet ihmiset eivät ymmärtäneet ollenkaan, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan
itseään elämän leiväksi. He puhuivat pitkään ja asia oli niin mielenkiintoinen, että siitä väiteltiin kiivaasti. Vähän samalla
tavalla kuin makuasioista muutenkin, yksi tekee eväänsä aina reissumiehestä, toinen ruispaloista ja kolmas jälkiuunileivästä. Jeesus ei kuitenkaan puhu ruisleivästä,
tarvitsemastamme ravinnosta, vaan käyttää leipää vertauskuvana itsestään elämän
antajana.
Elämän nälkä ei ole ainoastaan
aineellista hätää?
Kun kiusaaja houkutteli 40 päivää paastonnutta nälkäistä Jeesusta muuttamaan
kiviä leiviksi, hän vastasi: ’Ei ihminen elä
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’ Me tarvitsemme fyysisten perustarpeiden lisäksi
muutakin; Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan. Luottamusta siihen, että Jumala on.
Tarvitsemme toivoa tulevasta elämästä. Ja
tarvitsemme toivoa tässä elämässä. Siis sekä Jumalaa että ruisleipää.

Mikä merkitys ehtoollisella
on elämässämme?
Ehtoollisella pääsemme yhteiseen pöytään, johon kaikki ovat tervetulleita. Erika Vikmanin laulussa Syntisten pöytä ei
puhuta ehtoollisesta, mutta sanoituksesta saa hyvän lainauksen ehtoolliselle kutsutuista: jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita, langenneita, ratkenneita, sisimpänsä salanneita, kiusattuja, tuomittuja,
perintönsä juhlineita, kivipohjaan pudonneita, kirottuja tuhlareita. Meitä kutsutaan pöytään, jossa saamme kohdata Jeesuksen. Ehtoollisella uskoamme herätellään ja vahvistetaan, ja sen myötä saamme
elämän. Ehtoolliselle menemällä vastaamme Jeesuksen ylösnousemuksensa jälkeen oppilailleen antamaan kutsuun: tulkaa syömään.
Mitä ajatuksia tämä teksti sinussa
herättää keskellä paastonaikaa?
Odotamme jo pääsiäistä. Kiirastorstaina muistelemme, miten Jeesus asetti ehtoollisen, pitkänäperjantaina kuulemme
hänen kuolemastaan ristillä. Tämä teksti tuo nuo asiat yhteen. Jeesus antoi itsensä maailman puolesta, ehtoollisella se tulee todeksi. Tuon lahjan arvoa lisää se, että tänä vuonna ehtoollispöytään pääsy ei

Pastori Heli Karjalainen saarnaa
sunnuntaina 14.3. Vaajakosken
kirkossa klo 10.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

ole itsestään selvää. Paastonaikana saamme pysähtyä miettimään elämää ja kuolemaa, tätä maailmaa ja tulevaa, ja Jeesuksen merkitystä meille. Siitä tämä teksti
kertoo rukiisesti.

Tapaamisen jälkeen heistä tuli
tiivis pari, niin tiivis kuin eri paik
kakunnilla asuva pari voi olla. Työt
pitävät vielä erillään, mutta vii
konlopuiksi ja lomilla pääsee toi
sen luo. Keskinäinen luottamus
ja avoimuus ovat heille suhteessa
keskeistä – ja tietysti rakkaus. Heil
le korona-aika on antanut tilaa ja
suojaa tutustua rauhassa, kun elä
mä on kääntynyt sisään- ja kotiin
päin. Samalla rakkaus on saanut
vahvistua.
– On ihanaa tutustua toiseen
koko ajan paremmin ja nähdä hä
nestä uusia puolia. Tomi on luotet
tava ja rehellinen. Hänen kanssaan
voin olla oma itseni eikä tarvitse
yrittää olla mitään muuta. Häneltä
saan varauksetonta hyväksyntää ja
rakkautta, Heidi sanoo.
Tomi puhuu Heidistä yhtä hel
lästi ja arvostavasti. Joulukuisena
aamuna hän sai tulevan morsia
mensa sanattomaksi ja ilon kyyne
leihin kysymällä tärkeän kysymyk
sen ”Tuutko mun vaimokseni?” Ko
sinta tuli yllätyksenä, vaikka kih
loista oli jo puhuttu.
– Se oli kysymys, johon oli help
po vastata, Heidi vakuuttaa.
Insinöörisulhanen oli valinnut
kihlapäiväksi 12.12.2020, ostanut
kihlasormukset valmiiksi ja kosi aa
mukahvipöydässä. Samalla hän eh
dotti vihkipäiväksi palindromipäi
vää 12.02.2021.
Kuokkalan häätapahtuma juuri
valittuna päivänä tuli kuin tilauk
sesta Facebookin uutisvirrassa vas
taan ja tuntui hauskalta ajatuksel
ta. Esteettömyystodistukset olivat
haettuna ja suunnitelmat valmiina.
– Kumpikaan meistä ei innostu
nut isoista kirkkohäistä, joten pie
nimuotoinen tapahtuma sopi mo
lemmille mainiosti. Myös korona
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Heidi (omaa sukua Saarinen) ja Tomi Oksava sanoivat toisilleen
tahdon Kuokkalan häätapahtumassa 12.02.2021.

vaikuttaa siihen, että halusimme
viettää pienet häät, Tomi sanoo.
Kirkkoon saisi kutsua kuusi vie
rasta, mutta pari päätti mennä nai
misiin kahdestaan ja kertoa asiasta
läheisilleen vasta jälkikäteen.

Kumpikaan
”meistä
ei innostunut

isoista kirkkohäistä,
joten pienimuotoinen
tapahtuma sopi
molemmille
mainiosti.
– Tämä on meidän romanttinen
juttu, jonka jaamme vasta myö
hemmin muiden kanssa. Haluam
me nauttia päivästämme kahden.

Avioliitto on molemmille ensim
mäinen, eikä kumpikaan ollut en
nen tapaamistaan edes miettinyt
menevänsä naimisiin.

– Elämä koostuu monesta osa
sesta enkä ole osannut kuvitella
naimisiinmenoa omalle kohdalleni.
Kun oikean ihmisen tapaa, ajatus
tuntuu luontevalta, Heidi pohtii.
Myös Tomille naimisiinmeno
tuntuu tärkeältä, se merkitsee si
toutumista ja suhteen virallista
mista. Perheen yhteiseksi suku
nimeksi he ovat valinneet Tomin
harvinaisen nimen.
Molemmille oli tärkeää rakentaa
papin kanssa vihkimisestä persoo
nallinen ja omalta tuntuva hetki.
Vihkikaava ja musiikkivalinnat käy
tiin yhdessä kohta kohdalta läpi.
Sormusten vaihtamisen yhteydes
sä he sanoivat toisilleen sormuslu
pauksen: ”Minä rakastan sinua. Ha
luan jakaa ilot ja surut kanssasi ja
olla sinulle uskollinen, kunnes kuo
lema meidät erottaa.”
– Onni asuu meissä ja se on suu
rin lahja ikinä. Rakkauden lahjan
voi antaa toiselle joka päivä, ja sen
saa itse myös moninkertaisesti ta
kaisin, Heidi tiivistää parin yhteiset
ajatukset.
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Tänään rukoilen
Jeesus, hissi ei toimi. Kauppakassien, vauvan, rattaiden, koiran, voivottelevan naapurin ja päänsäryn kanssa 7. kerros vaikuttaa yhtä pääsemättömältä kuin taivas. Taivas
olisi toimiva hissi. Auta minua venyttämään perspektiiviäni.
Minna Jaakkola/evl.fi

”Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja
tulosi nyt ja aina.”
Psalmista 121
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Isyyttä ilman suorituspaineita
Miesten olisi tärkeä jakaa kokemuksiaan isänä olemisesta, sanoo Markus Mäki. Sauna on siihen yksi hyvä paikka.
JANNE KÖNÖNEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

– Asioita kyllä oppii suonsilmiä kolutessa,
mutta voisihan sitä kävellä kuivin jaloin
kin, naurahtaa Markus Mäki.
Sanoillaan kolmen pojan isä ja intohi
moinen teatteriharrastaja tarkoittaa si

tä, miten tärkeää miesten olisi jakaa ko
kemuksiaan isänä olemisesta. Itse hän
on pohtinut isyyttään syvällisesti vuosien
ajan. Mäki kokee etenkin isien keskinäiset
keskustelut arvokkaiksi.
– Kun itse opettelin elämää oman avio
eroni jälkeen, olisin tarvinnut isyyteeni ja
miehuuteeni tukea muilta.
– Jo pelkkä isäksi tuleminen ja vauva
perheen arki tuo haasteita pari
suhteelle ja jaksamiselle. Sil
loin vuorovaikutus tois
ten kanssa, joilla on sa
moja kokemuksia,
voi auttaa jaksa
maan, Mäki pohtii.
Petäjävedellä
asuva Markus
Mäki kertoo itse
osallistuneensa
useille seura
kuntien ja

järjestöjen parisuhdekursseille, joissa esi
merkiksi keskustelut saunassa miesten
kesken ovat ruohonjuuritason tärkeää
vertaistukea.
– Jopa tärkeämpään kuin luennot ja
tehtävät, hän tuumii.

Isän roolista puhumisen tarpeesta syn
tyi hiljattain käsikirjoitus monologinäy
telmään Isäksiriisuttu. Sen ensi-illan olisi
tarkoitus olla, jos koronarajoitukset salli
vat, Jyväskylässä maaliskuussa Teatteri Eu
rooppa Neljässä.
Teatteri antoi näyttämönsä Mäen käyt
töön ilmaiseksi, sillä lipputulot esityksis
tä menevät kaksoset, kolmoset tai neloset
saaneita perheitä tukevalle Suomen Mo
nikkoperheet ry:lle.
Isäksiriisutun myötä Mäki palaa paitsi
isyyden kysymyksiin, myös rakkaan teat
teriharrastuksensa pariin.
– Aloitin 1990-luvun lopulla Jyväsky
lään muutettuani tekemään pantomiimia
seurakunnallisissa tilaisuuksissa. Valkoi
nen maski ja valkoiset hanskat, sellaista
mitä näkee katuteatterissa, Mäki kuvailee.
– Sitten ajauduin kuin vahingossa har
rastajateatterin tekemiseen. Jyväsky
län Ylioppilasteatterissa sain teh
dä monenlaisia rooleja, muun
muassa Volter Kilven Jäällävaeltajan, josta jäi kova palo
monologien tekemiseen.

Ruuhkavuodet, opiskelu, työt ja lasten
syntymät sysäsivät teatteriharrastuksen
syrjään, mutta kipinä jäi elämään.

Mäestä tuli isä ensi kertaa vuonna 1998.
Kaksospojat syntyivät yhdeksän vuotta
ensimmäisen lapsen jälkeen.
– Koen, että jo pidempään miehisyys ja
isyys ovat olleet murroksessa. Se, miten
oman sukupolveni miehet ovat oppineet
omien isiensä sukupolven mallista, voi ol
la hyvin erilainen kuin se rooli, mitä isille
tänä päivänä tarjotaan.

Haluan myös
”herättää
isissä
ajatuksen
armollisuudesta
itseä kohtaan.

– Uskon, että miehillä on paljon puhut
tavaa ja koettavaa, jos sille vain annetaan
tilaa. Joskus sellaisia hetkiä syntyy luon
nostaan vaikka ystävien kanssa saunoes
sa. Joskus on tarpeen järjestää vaikka täl
lainen teatteriesitys keskustelun virittelyä
varten.
Idean Isäksiriisuttu-monologin nimeen
Mäki sai suomen kielellä leikkiessään.
– Vääntelen mielelläni kieltä, vielä sil
loinkin, kun muut pyytävät jo lopetta
maan. Esityksen nimi kirjoitetaan yhteen
pötköön ja se kuvaa sitä, miten kertakaik
kisen riisuva kokemus isyys on.

Monologi ei kerro vain Mäen omasta
isyydestä, vaan hän on liittänyt siihen ha
vaintoja myös toisten kokemuksista.
– Kirjoitin minämuodossa oman tarina
ni moneen kertaan. Se oli prosessina tär
keä, mutta tuskin niin kiinnostava, että
kukaan olisi jaksanut kuunnella vain mi
nusta kertovaa näytelmää. Aloin nähdä
ympärilläni erilaisia tarinoita isyydestä, eri
lailla koetuista ja eletyistä elämistä.
– Kirjoitin lopulta mukaan yhden hen
kilön esittämänä viisi erilaista isätarinaa,
joihin mahtuu isänä elämisen koko tunne
kirjo, pakahduttavasta onnesta menetyk
siin ja kuoleman pelkoon.
Mäen monologissa puheenvuoron saa
vat isyytensä sairaalassa aloittava isä, kas
vatustieteilijä, insinööri, kolme sotaa käy
neen veteraanin poika sekä eroisä.
– Haluan rohkaista isiä ajattelemaan ja
puhumaan ääneen, kertomaan oman ta
rinansa omasta isästään, omasta isyydes
tään ja kaiken kaikkiaan omasta elämäs
tään.
– Haluan myös herättää isissä ajatuksen
armollisuudesta itseä kohtaan. Idean isyy
destä ilman suorituspaineita.

Isäksiriisuttu Teatteri Eurooppa
Neljässä 19.3, 20.3. ja 25.3. klo 19.
Esitysten toteutumiseen
vaikuttavat silloiset korona
rajoitukset. Lipputulot Suomen
Monikkoperheet ry:n toimintaan.

