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Perhepyhäkoulua Paalijärvellä
Elina Matila

Y

öpyhäkoulu, lemmikkipyhäkoulu,
pyhäkoululeiri,
puumajan rakentaminen. Jos lapsia on kuuleminen ei ideat
Paalijärven pyhäkoulun tu-

leville vuosille lopu. Tikvan,
Martan, Lindan ja Iidan mielestä parasta pyhäkoulussa
on kuitenkin Raamatun lukeminen, apuopena toimiminen, laulaminen ja soittaminen.
Paalijärvellä pyhäkoululla
on pitkät ja katkeamattomat

perinteet. Nyt pandemian aikana kokoontumisia on ollut
hieman harvemmin, mutta
aina kun tilanne sallii, pidetään pyhäkoulua. WhatsAppryhmässä saadaan lyhyelläkin varotusajalla muutokset
tietoon.
Kynnys tulla pyhäkouluun

Tärkeää on myös saada tarra! Terhi Karjalainen on säästänyt omat ja lastensa pyhäkoulukortit.

on matala myös aivan pienen
lapsen kanssa. Paalijärvellä
pyhäkoulusta onkin muodostunut perhepyhäkoulu,
johon saa ja pitää mahtua vähän ääntä ja liikettä. Mukaan
voi tulla vanhempien tai isovanhempien kanssa, mutta
myös lapsi itsekseen. Isompia koululaisia pyritään valtuuttamaan ja antamaan tehtäviä kuten apuopena toimiminen, Raamatun lukeminen
ja ehkäpä innokkaimmat saavat lähitulevaisuudessa pitää
itse pyhäkoulua.
Myös kynnys pyhäkoulun
pitämiselle on matala. Seurakunta tarjoaa materiaalia,
pyhäkoulussa toistuvat usein
tutut laulut ja rukoukset, jotka tuovat turvaa ja pysyvyyttä, ja kukin opettaja saa toimia oman persoonansa kautta. Tällä hetkellä meitä on
neljä pyhäkoulun opettajaa
ja pyhäkoulu on kodeissamme aina kaksi kertaa peräkkäin. Paalijärvellä haluammekin rohkaista aloittamaan
pyhäkoulutoiminta vaikkapa muutaman perheen yhteistyönä. Apua ja tukea saa
Kujalan Riitalta ja myös me
tulemme mielellämme auttamaan pyhäkoulua alkuun,
kun tilanne sen taas sallii.

Pyhäkoulun pidossa tarvitaan joskus plan B. Ulkona myrskysi,
mutta konehallissa oli suojaisaa.

Radiokinkerit
Järviradiossa
Tiina Akomeah

P

almusunnuntaina 28.3.
klo 13 kuullaan erityinen
radio-ohjelma Järviradiossa nimeltä ”Radiokinkerit” Alajärven seurakunnasta,
jonka toimittaa viestintäkoordinaattori Tiina Akomeah.
– Ideaan haastoi kirkkoherra Ari Auranen ja hän avaa
hartauden muodossa pääsiäisen sanomaa ja kansainvälistä, maailmanlaajuista lähetystyön tilannekatsausta.
Lisäksi ohjelmassa on
seurakuntatyön
avauksia

eri työaloita, unelmia ja visioita. Ohjelmassa kuullaan
virsiä, hengellisiä lauluja ja
trubaduuri Marko Isolehto,
hautausmaan
työnjohtaja
tulkitsee uuden, oman sävellyksensä virteen 410 ”Maailman tungoksessa käy.” Loppurukouksen pitää diakonissa Hille Heinola.
Mukana ohjelmassa ovat
lapsi- ja perhetyöstä vastaava
Riitta Kujala, nuorisotyönohjaajat Kristiina Edobor ja Panu
Malkasilta varhais- ja nuorisotyöstä ja diakoniatyöstä diakonissa Hille Heinola.

Fagerkullan pappilan isäntä Marko Isolehto on avannut pappilan ovet nuorille, kehittyville muusikoille antaa lahjansa päästä
oikeuksiinsa musiikin parissa.

FAGERKULLAN PAPPILAN ISÄNTÄ:

Marko on laulava
hautausmaan työnjohtaja
Tiina Akomeah

T

ykkään työstäni, vaikka se on ruumiillisesti
raskasta, mutta myös
vaihtelevaa ja antaa paljon
tekijälleen, toteaa Marko Isolehto nyt noin 3 vuoden työkokemuksella. Pestiin hän astui,
kun edeltäjä Arto Kangastupa
siirtyi eläkkeelle Alajärven
seurakunnasta.
Marko Isolehto (49) näh-

dään usein myös kitaransa
kanssa eri tilaisuuksissa laulamassa. Musiikki on lähtemätön osa Markon elämää jo
yläasteiästä alkaen.
– Oho, siitä on jo 35 vuotta
aikaa, kun kaveri kysyi häntä
mukaan bändiin ja tiedusteli,
että osaatko sä laulaakin. Marko vastasi, ettei tiiä!!! Siitä se
lähti, hymyilee Marko. Laulaen hän kokee myös välittävänsä ilosanomaa Jeesuksesta.

Ihmisten keskellä

Marko työnsä ohessa puuhastelee upeassa pappilassa Lehtimäellä monenlaista. Hänelle on siunaantunut
yhteys nuoriin, lahjakkaisiin
laulajiin, joita hän mentoroi
bänditaidoista lähinnä. Treenejä pidetään ja silloin pappilassa paukkuu rummut ja
muutkin soittimet ja laulu
raikuu. Oma tärkeä lukunsa
on Fagerkulla festin ystävät,

jotka ovat kuin omaa perhettä, hän kehuu.
-Juuri samoin oman kotikirkon kynnys saa olla ja
on kyllin matala tulla kuin
omaan kotiinsa. Ei meistä
ihmisistä löydy ideaalista
seurakuntaa tai täydellisten
joukkoa. Parasta on, että
vaikka välillä kompastellaan,
saa luottaa, että Jeesus rakastaa yhä.

Pääsiäispolulle mars....
Riitta Kujala

T

äällä on Uskolla, Toivolla ja Unelmalla kamerat ladattuina, sillä pian
lähdetään kiperälle valokuvasuunnistusreitille ulkosalla kohti pääsiäistä. Etsittävät

kuvavihjeet löytyvät palmusunnuntaina Alajärven seurakunnan PERHEPIIRIN fbsivulta ja Alajärven kirkon ja
Lehtimäen seurakuntakodin
ilmoitustauluilta. Tervemenoa suunnistamaan kaikenikäiset!

