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Tärkein nimi

K

Satakielen päiväkerhon likat nauttivat lukuhetkestä ja poseeraaminenkin oli kivaa! Vas. Anna Rentola, Senni Ylikoski, Vivian
Niukkanen, Aada Peltomäki ja Milka Suomala. Kuvat: Tiina Akomeah

Satakieli päiväkerho ja lapset tykkää!
Tiina Akomeah

O

n aina hieno kohta viikossa kun
saa tuoda lapsensa kerhoon ja sitä
odottaa Milkakin,
iloitsee äiti Miia Suomala.
Hänen seitsemästä lapsestaan kaikki kerhoikäiset ovat
päässeet nauttimaan seurakunnan
esikasvatuksesta,
joka tuo lapselle tullessaan
monia käytännön ja käden
taitoja.

Kun lapsia tuodaan kerhoryhmiin, on innostavaa huomata, että perheen isätkin
ovat asialla. Kun Niukkasen
Risto, Vivanin isä ja Peltomäen Veijo, Aadan isä jättävät tyttärensä kerhoon, he
molemmat tokaisevat kuin yhdestä suusta, että kun lapset
tykkää tulla, vanhemmatkin
tykkää.
Äiti Päivi Rentola puolestaan vakuuttuu päiväkerhon
kasvatuksellisesta puolesta
ja kehuu, että sen lisäksi, kun

lapsi saa tavata kavereita, saa
hän oppia ryhmätaitoja ja laskeutuminen kouluunkin helpottuu osaltaan.
– Puolensa on silläkin, kun
isommat sisarukset lähtevät
kouluun, saa pikku-Anna tulla päiväkerhoon.

Sata lasta päiväkerhoissa

Lapsityöstä vastaava Riitta Kujala kertoo, että lasten
määrä on tällä hetkellä noin
sata Alajärven päiväkerhoissa
ja sitä saa vielä pitää jokseen-

kin hyvänä Alajärven kokoisessa kaupungissa. Totta on
sekin, että lasten leikit, laulut, Raamatun tarina, lukuhetket, askartelut ja ryhmissä
kasvamisen arvoja ei voi ohittaa. Ovathan ne kultaakin kalliimpia! Aikuiset ihmiset ja lastenohjaajien ammattitaito ja
asiantuntijuus ovat myös kokemuksen tuomia etuja. Teidän lapsista välitetään osaavissa ja turvallisissa käsissä
Riitan, Helenan ja Minnan
toimesta.

un tapaamme tuntemattoman ihmisen, on kohteliasta esitellä itsensä. Nimiä ei ole aina helppo
muistaa. Tärkeimmät nimet
jäävät toki mieleen: perhe,
sukulaiset, ystävät, työtoverit jne.
Mielestäni kaikkein tärkein nimi on Jeesus-nimi.
Tuossa nimessä olen saanut
synnit anteeksi. Tuon nimen
suojissa olen löytänyt elämän
merkityksen ja päässyt Jumalan lapseksi. Kaikkien maailman nimien keskellä Jeesusnimi on se kaikkein tärkein ja
keskeisin.
Jeesus-nimi on käännetty heprean sanasta Jeshua.
Tuo sana tarkoittaa ”Herrassa on pelastus”. Nimi on osuva. Sanotaanhan Raamatussa
Jeesuksesta: ”Ei kukaan muu Vs. Lehtimäen kappalainen
voi pelastaa kuin hän. Mitään Juha Vihriälä miettii Jeesusmuuta nimeä, joka meidät pe- nimen merkitystä.
lastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”
(Apt.4:12)
Jumala loi maailman ja ihmisen. Synti erotti ihmisen Jumalasta. Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma meidän pelastamiseksemme. Tuo suunnitelma täyttyi, kun hän lähetti
oman rakkaan Poikansa, Jeesuksen, pelastamaan meidät.
Jeesus oli samanlainen ihminen kuin sinä ja minä, tosin
ilman syntiä ja itsekkyyttä. Hän opetti ihmisiä tavalla, joka
on jättänyt pysyvän jäljen ihmiskunnan historiaan. Kuollessaan ristillä, hän kuoli meidän puolestamme. Kolmantena
päivänä hän nousi kuolleista.
Jeesuksessa koko ihmiskunnan historia muuttui. Jumalan
rakkaus tuli keskellemme. Ei ole ihme, että mekin laskemme
aikamme Jeesuksen syntymästä. Hän on meidän Herramme, ja hän avasi meille tien iankaikkiseen elämään. Siinä
on aihetta iloon!
Juha Vihriälä

Hetki äidille - aikaa hengähtää arjen vaatimuksista
Tiina Akomeah

L

apset ja nuoret - Jumalan silmäterinä 2019
vuositeema kotikirkossa avaa näköaloja perheiden
elämään: lasten, nuorten ja
koko perheyhteisön hyvinvointiin, hengelliseen elämään, yhdessäoloon ja voimaantumiseen.
Yksi osa-alue, joka on otettu ilolla vastaan on Hetki äidille -toiminta seurakunnassa.

– On hyvä, että äidit saavat henkäistä hetkeksi arjen
vaatimuksista ilman vauvaa
tai lasta ja tulla kyseiseen iltaan, jossa saa kohdata muita
äitejä ja olla juuri se äiti, aito
ja keskeneräinen, eikä pelätä sitä, että jos ”aina ei mene
heti putkeen.” Yhteinen keskustelu avaa yhteisöllisyyttä
ja antaa avaimia arjen jaksamiseen ja äitinä olemiseen,
toteaa vastaava lastenohjaaja
Riitta Kujala.

Äitien haaveet ja toiveet olen myös nainen!

Kasvatustyöstä vastaava seurakuntapastori Ann-Mari Häggman-Niemi kertoo, että Hetki
äidille -toiminta alkoi syksyllä
2017. Perusideaksi nimettiin
vertaistuen paikka äideille, jotka voivat tulla iltaan ilman lapsia arjen työn, touhun ja kiireen
keskeltä. Iltoihin rakennetaan
eri teemoja. Esimerkiksi viime
kerralla Karita Tupeli puhui
erilaisista vaatimuksista ja omis-

ta rajoista.
Illoissa käy kotona ja töissä
olevia eri-ikäisiä äitejä ja heille on järjestetty rentoa ohjelmaa: illoissa kahvitellaan, välillä syödään, nauretaan, saunotaan, jaetaan ja itketään.
– Se, että paikan päällä voi
kuulla, että muidenkin perheissä tuskaillaan vaikkapa
siivouksen tai kurahousujen
pukemisen kanssa. Illoissa keskitytään myös äiteihin, mietitään millaisia haaveita tai toi-

veita meillä on, millaisia naisia
me olemme? Mistä me löydämme voimaa? Illoissa on tarjolla
myös hengellistä evästä.
Niinpä sinä äiti, tule mukaan rentoon menoon Hetki
äideille -iltohin. Seuraavan
kerran kokoonnutaan maanantaina 15.4. klo 17.30 Pikkupappilassa. Ryhmä kokoontuu
jatkossa noin kerran kuukaudessa joko Pikkupappilassa tai
välillä on oltu Suvirannassakin
saunomassa.

Illan hämärässä, kynttilöiden
liekkien lepattaessa äidit
saavat rauhoittua olemisen
ihanuuteen ilman arjen paineita ja vaatimuksia.

Alajärven seurakunnan ja Lehtimäen kappelin kevät 2019
Jumalanpalvelukset Alajärvellä su
klo 10, Lehtimäellä klo 13, joka kk:n
1. sunnuntai klo 10.
Diakoniatyö Lehtimäki:
Raamattupiirit maanantaisin kohdeissa ja srk-kodilla, seuraa kirkollisia!
Maanantaipiiri Hopeahovin kerhohuoneella ma klo 13, kahvit, muistijumppa hengen evästä.
Joka toinen tiistai iltatee, rukous,
kohtaamisiaja iltapalaa ke klo 18-20
srk-kodin päiväkerhotiloissa.
Torstain aamupuuro ja rukoushetki
klo 9-10. Pappi paikalla.
Diakoniapäivystys to klo 10-12 srkkodilla.
La 25.5. Suunnitteilla peräkonttikirppis.
Su 12.5. Perinteinen äitienpäivälounas srk-kodilla (klo-aika ilm. myöh.)
Diakoniatyö Alajärvi:
Kirppari auki keskiviikkoisin klo 1018 seurakuntatalon alakerrassa.

Su 5.5. Tänä vuonna 70 vuotta täyttävien juhla: messu kirkossa klo 10,
keittolounas ja juhlahetki seurakuntatalolla klo 11.30.
Lähetystyö:
Nuttu- ja ompelupiiri seurakuntatalolla joka toinen ma klo 13, kahvit.
Lähetyspiiri Kirkontuvalla joka toinen ma klo 14, kahvit.
To 4.4. Lähetysilta Kirkontuvalla
klo 18, Anna-Liisa ja Paavo Markkula tuovat terveiset Keniasta, kahvit.
Mukana Tiina Akomeah. Musiikkia.
Su 12.5. Äitienpäivälounas seurakuntatalolla klo 11-13.
Su 26.5. klo 18 Suvirannalla lähetysväen kaikille avoin virkistysilta, Harri
Silvolahti ja Esko Mäki-Soini.
Lapsityö:
Su 14.4. klo 13 Kotiväen messu Lehtimäen kirkossa.
Ma 15.4. klo 17.30 Hetki äidille -ilta
Pikkupappilassa.
Ke 17.4. klo 10 Pääsiäisen pikkukirk-

ko Alajärven kirkossa.
To 18.4. klo 10 Pääsiäisen pikkukirkko Lehtimäen srk-kodilla.
Ke 8.5. klo 18 Koko perheen kevätkekkerit Alajärven seurakuntatalolla.
La 18.5. klo 15 Vauvakirkko Alajärven kirkossa.
Su 26.5. Kotiväen kevätkirkko Alajärven kirkossa klo 10 ja Lehtimäellä
klo 13. Eskarilaiset siunataan koulutielle!

Musiikkityö:
Ti 9.4. klo 18 viulukonsertti Alajärven kirkossa, Siru Pitkänen, säestää
Ismo Pitkänen.
Ma 15.4. klo 19 Musiikkiopiston oppilaiden iltakonsertti Alajärven kirkossa.
Su 19.5. klo 17 Plicae Voclias -konsertti Alajärven kirkossa.
To 13.6. klo 18 Alajärven seurakunnan kirkkokuoron konsertti kirkossa,
Ismo Pitkänen.

Julistustyö:
Papin pöytä ABC:llä ke 10.4. ja ke
22.5. klo 12.
Luentosarja efesolaiskirjeestä to
11.4. Kristuksen salaisuus, Ari Auranen, to 25.4. Nöyryys ja hiljaisuus,
Ann-Mari Häggman-Niemi ja to 9.5.
Valon lapset, Juha Vihriälä.
To 23.5. Sydänten ilta Alajärven kirkossa klo 18.30, Lasse Pesu.
Sanan ja rukouksen ilta Alajärven
kirkossa pe 12.4. klo 18.30

Hiljaisen viikon iltakirkot Alajärvellä
ja Lehtimäellä klo 19.
Palmusunnuntaina 14.4. klo 16 Alajärven kirkossa Johannes-passio,
Kallion Kantaatti-kuoro ja barokkiyhtye Galantina, johtaa Tommi Niskala. Vapaa pääsy, ohjelma 15 e.
Ti 16.4. Hiljaisuuden messu Alajärven
kirkossa klo 19.
Pe 19.4. Pitkäperjantaina klo 19 Ristinjuhla kirkossa. Puhujina Markku
Niemelä ja Mikko Lempinen, musiikkia ja lausuntaa. Lehtimäellä 19.4.

Johannes-passio klo 13, Capriccio
ensemble, Eeva-Liisa Kolonen.
Ma 22.4. eli 2. pääsiäispäivänä Tuomasmessu kirkossa klo 18
Junnu- ja nuorisotyö:
Minileiri Suvirannassa Pe 26.4.-La
27.4. 5-7 lk. Leirin hinta 20 €. Kysy
lisää ja ilmoittaudu Kristiinalle 23.4.
mennessä. kristiina.edobor@evl.fi
Nuortenilta Pikkupappilassa perjantaisin klo 19.
Duudson parkin lähtöpäivä on to
30.5. Tehdään reissu yhteistyössä
helluntaiseurakunnan ja Alajärven
nuorisopalveluiden kanssa. Seuraa
ilmoittelua.
Kotikirkon kanava Järviradiossa
torstaisin klo 17
Gospel-kolahtelu torstaisin klo 17.30
Seuraa kirkollisia, kts. www.alajarvenseurakunta.fi

