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Pääkirjoitus

Korona vaikuttaa liiketoimintaan ja elämään eri tavoin.

Koronanvastaiset toimenpiteet vähentävät liiketoimintaa eri 

tavoin. Myymälät ovat säilyttäneet toimintansa näihin 

kohdistuvien koronarajoitusten ollessa pienempiä. Paikat, 

joihin kokoonnutaan, ovat kohdanneet voimakkaita rajoituksia 

ja siten ollut suora liiketoimintaa estävä vaikutus. 

Esimerkiksi elokuvateatteri Studio123 kertoo kuitenkin 

yksityisnäytösten kysynnän kasvaneen koronan aikana. Tämä 

saattaa olla pysyvä muutos myös koronan jälkeiseen 

toimintaan. Studio123 katsoo positiivisesti tulevaisuuteen 

uskoen elämysteollisuuteen.

Järvenpään Kukkatalosta sanotaan liiketoiminnan 

muuttuneen isommista kukkakokonaisuuksista sisustuksellisiin 

viherkasveihin. Ihmiset eivät ilmeisesti koe vaivalloiseksi 
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myymälöissä asiointia, vain hengityssuojaimien ja käsien 

desinfiointien ollessa ainoat vaadittavat koronatoimenpiteet. 

Liiketoiminnan luvut ovat pysyneenä suunnilleen samoina kuin 

ennen koronaa.

Toisaalta monet yritykset ovat kohdanneet taloudellisia 

vaikeuksia koronan takia, joidenkin liiketoimintojen, kuten 

ravintoloiden kärsiessä pahasti koronarajoituksista. 

Konkurssiaaltoa ei kuitenkaan ole syntynyt.

Ihmiset ilmeisesti hyväksyvät koronarajoitukset ja 

haluavat selvitä mahdollisimman pienillä elämänmuutoksillla, 

kuten vähentämättä harrastuksiaan. Ihmiset vaikuttavat 

toiveikkailta elämänsä suhteen, mikä näkyy 

kaupunkikuvassakin. Ihmiset kulkevat kaupungilla kuin 

ennenkin ja odottavat epidemian väistyvän. 

Päätoimittaja Jukka Piippo



Järvenpään Kukkatalosta piristystä koteihin

Haastattelimme paikallista floristimestaria, yrittäjä Saija 

Sitolahtea Järvenpäässä.

Kuinka korona on vaikuttanut toimintaanne?

”Korona on vaikuttanut meillä niin, että esimerkiksi 

tapahtumakoristelut, häät ja isot kukkakoristelut ovat 

peruuntuneet, pienentyneet tai jääneet pois. 

Sen sijaan asiakkaat ovat paljon ostaneet 

puutarhatuotteita viherkasveja ja kaikkea kotiin ja 

sisutukseen liittyvää. 

Myös kukkakimppuja on mennyt enemmän. 

Liikevaihtomme pysyi kutakuinkin samana 2021 kuin 2019. 

Asiakasmäärä on pysynyt melko samana myös. ”

Järvenpään Kukkatalo Oy

Alhotie 6

04430 Järvenpää

Puh. 09 279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi

instagram: @jkukkatalo

Saija Sitolahti

Toimittajat:

Antti Martikainen, Roni Gorell

Kuvat: Järvenpään Kukkatalo
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Tämän hetken 

Top 5 kevätkukat:

❖ ruukkunarsissi

❖ helmililja

❖ yrtit

❖ leikkokukka-asetelmat 

esim. kranssit

❖ viherkasvit kaikki 
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Studio 123 Järvenpäässä elokuvat pyörivät koronasta huolimatta

Paikallinen elokuvateatterialan yrittäjä ja Järvenpään 
yrittäjien varapuheenjohtaja Miia Karhu vieraili Työllistä 
Mut! -kurssilla ja kertoi yrittämisestä. Haastattelimme 
häntä korona-ajan tiimellyksessä.

Kuinka yksityisnäytökset myy ja miten kysyntä kasvaa?
” Yksityisnäytösten kysyntä on noussut mukavasti 
maaliskuun aikana ja näytöksiä on ollut jonkin verran. 
Suosituimpia ovat olleet näytökset lasten leffasynttäreiden 
merkeissä ja näytökset oman perheen kesken ”.

Miten uusi käytäntö (yksityisnäytökset) vaikuttaa teidän 
toimintaanne?
” Yksityisnäytöksiä on meillä ollut myös aikaisemmin, mutta 
uskoisin, että tulevaisuudessakin näytökset esim. oman 
kaveriporukan sekä työporukoiden kesken tulevat 
lisääntymään.”
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Miia Karhu



Miten katsotte valoisaan tulevaisuuteen?
” Uskon, että ihmisten tarve lähteä kokemaan erilaisia 
kulttuurielämyksiä tulee vain lisääntymään, kunhan 
rajoituksista päästään. Studio 123 on olemassa asiakkaita 
varten ja odotamme innolla, että pääsemme jälleen 
avaamaan ovet jokapäiväiseen toimintaan.

 Studio 123 on elokuvateatteri Järvenpään 
keskustassa. Perheyrityksemme täytti tammikuussa 34 
vuotta. Laajan elokuvaohjelmiston lisäksi meillä näytetään 
myös oopperaa, balettia sekä konsertteja.”

Toimittajat: Antti Martikainen, Roni Gorell

Kuvat: Studio 123, Pixabay

Studio 123 Järvenpää

Helsingintie 12

04400 Järvenpää

Puh.09-8366770

www.studiot123.com

instagram: @studio123jpaa 



Covid-19 on vaikuttanut ihmisten elämään

Koronavirus Covid-19 löytyi loppuvuonna 2019 Kiinan 

Wuhanin kaupungista.

Koronavirus on virus, joka tarttuu pisaratartuntana tai 

lähikontaktista. Sairauden oireet ovat vaikea hengittäminen, 

kuume ja yskiminen sekä lihasten väsymys.

Epidemian aloittamispäivästä tähän päivään 

mennessä se on tarttunut yli 128 miljoonaan ihmiseen 

maapallolla. Näistä on parantunut 103 miljoonaa ja kuollut 

on noin 3 miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2021 muutamat laboratoriot ovat löytäneet 

virukseen rokotuksen ja muut maat ovat käytäneet sitä, 

mutta poistuuko epidemia kokonaan ihmisten elämästä?

Virus on vaikuttanut huonosti ihmisten talouteen ja 

tavalliseen elämään.

Vaikka Suomi on yksi niistä maista, joissa on estetty hyvin 

koronan leviäminen, niin silti maaliskuun lopussa (29.03.2021) 

Suomessa virus on tarttunut 76 425 ihmiseen. Heistä on 

parantanut 46000 henkilöä ja 822 henkilöä on kuollut. 

Toivotaan, että koronapandemia on ohi vuoteen 2022 

mennessä. 
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Teksti: Fereydoon Teymori

Kuva: Fusion Medical Animation on Unsplash



Tämä helmikuussa tietokoneelle ilmestynyt peli on mukaansa 

tempaava seikkailupeli.

Peli on vielä early access -vaiheessa eli se ei ole vielä ihan valmis 

kokonaan.

Viikinkiaiheinen peli alkaa, kun synnyt maailmaan ilman mitään 

varusteita. On kuitenkin jotain päällä. Alussa joudut keräämään 

nahkoja eläimiltä, joita listit, ja kaatamaan puita. Voit tehdä puusta 

työpöydän. Työpöydän avulla voit tehdä nahkoista vaatteita. Puuta 

kaatamalla ja kiviä keräämällä voit tehdä itsellesi esim. kirveen. Aseita 

on paljon erilaisia. Louhimalla alussa kuparia ja tinaa voit tehdä niistä 

pronssiharkkoja, joiden avulla voit tehdä pronssivarusteita esim. 

kypärän ja haarniskan. Alussa kannattaa tehdä talo hyvälle paikalle.

Peliarvostelussa Valheim
Teksti: H.R.

Kuvat: Kuvakaappauksia Valheim-pelistä
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Hakkaa puita niin saat talolle materiaalia. Kun otat vasaran 

käteen, niin pystyt valikon avulla tekemään esim. puulattian, 

seinät ja katon. Pystyt myös kivestä tekemään rakennuksia. 

Veneitä ja lauttoja voit tehdä myös, niihin tarvitsee erilaisia 

materiaaleja. Jos näet ison trollin, paras tapa sen listimiseen 

on bowin eli jousipyssyn käyttö. Pysy tarpeeksi kaukana siitä 

ja ammu sitä jousipyssyllä. Pelissä on paljon erilaisia hirviöitä 

esim. luurankoja, näkkejä ja shamaaneja. Tällä hetkellä pelissä 

on viisi pomoa. Niillä on erilaiset iskut, joita joudut 

väistämään tai suojautumaan. Mereltä myös löytyy 

merihirviöitä. 

Pelaajahahmon kyvyt saavat lisäleveleitä, kun käytät niitä. 

Puuta hakkaamalla saat lisäleveleitä puunhakkuutaitoon ja 

jousipyssyllä ampumalla siihen lisäleveleitä. Hahmolle voi 

tulla myös nälkä, joten joudut syömään jotain murkinaa tietyn 

väliajoin. Hahmo voi myös kastua. Pelimaailma on tosi valtava 

eli nähtävää riittää.

Sääolosuhteet on myös huomioitu pelissä. Siellä voi sataa vettä 

tai lunta ja voi olla aurinkoista tai pimeää. Merellä voi olla joskus 

koviakin myrskyjä.

Taistelumekaniikka toimii minusta ihan hyvin. Se on suht koht 

sulavaa ja melko realistista.

Kokeilun arvoinen peli on kyllä ja tämän äärellä menee varmasti 

monia kymmeniä tunteja tai jopa satoja. Suosittelen peliä kaikille 

jotka tykkäävät selviytymis/seikkailupeleistä.
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Top 5 kevätlevyt 1. Ensiferum - Iron

2. Gorillaz - Demon Days

3. Helloween - The Dark Ride

4. Kapteeni Ä-ni - Parhaat

5. Iron Maiden - Brave New World
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Listan kokosi Leo Ahtiainen

Kuva: Okko Pyykkö / Flickr

Jukka Poika



Työllistä mut! -hanke innostaa opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti

Heidi Vesa, hankepäällikkö Järvenpään 
opistosta, mikä on Työllistä mut-hanke ja 
kenelle se on tarkoitettu?
Työllistä mut! -hanke on Opetushallituksen 
rahoittama hanke, jossa vahvistetaan 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 
aikuisten työelämätaitoja. Hankkeessa 
järjestetään 120 tunnin (4 opintopisteen) 
koulutuskokonaisuuksia, joissa opiskellaan 
perustaitoja (digitaidot, suomen kieli, 
työelämätaidot ja arjen taidot). Lisäksi 
tutustumme eri ammatteihin ja soveltuvin osin 
ammatillisiin aineisiin yhteistyössä Keudan ja 
Seurakuntaopiston kanssa. Lisäksi opiskelijoilla 
on käytössä oma-ohjaajan palvelut (opinto- ja 
uraohjaus).

Hankkeessa ovat mukana Järvenpään 
Opisto (koordinoija), Jokelan Kansalaisopisto, 
Keravan Opisto, Tuusulan Opisto, 
Seurakuntaopisto ja Keuda. Teemme tiivistä 
yhteistyötä kuntien työllisyyspalveluiden, 
Ohjaamojen ja sosiaalipalvelujen kanssa.

Nyt on vähän vaikea tilanne koronan takia. 
Kuinka opiskelijat voivat osallistua tähän 
kurssiin?
Koronaan liittyvät rajoitustoimet estävät tällä 
hetkellä lähiopetuksen. Toimimme tällä 
hetkellä kokonaan verkkoympäristössä. 
Käytämme Teams-sovellusta ja Peda.net 
-oppimisympäristöä. Näemme tässä myös 
hyvän mahdollisuuden harjoitella ja vahvistaa 
digitaitoja.
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Teksti: Mustafa Hedayati 
Kuva: Järvenpään opisto

Minkälaisia aiheita kursseilla on?
Kursseilla opiskellaan digitaalisten välineiden ja 
ohjelmien käyttöä, työelämän pelisääntöjä, 
suomen kieltä, asiointitaitoja sekä oppimisen 
taitoja. Haluamme tukea jokaista löytämään 
omat vahvuudet työelämässä.

Kuinka kauan kurssi kestää ja saako siitä 
todistuksen?
Koulutus kestää noin 12 viikkoa. Jokainen saa 
todistuksen. Jotta voi saada kursseista 
suoritusmerkinnän, on niihin liittyvät tehtävät ja 
aktiivisuus oltava kunnossa. Tavoitteenamme 
on, että jokainen suorittaa yhteensä 4 
opintopistettä koulutuskokonaisuuden aikana. 
Yksi kurssi vastaa 1-2 opintopistettä. Lisäksi 
ohjaamme opiskelijoitamme aktiiviseen 
työnhakuun. Tavoitteenamme on, että 
mahdollisimman moni löytäisi työkokeilupaikan 
tai työpaikan koulutuksen päätyttyä.

Onko tämä kurssi 
ilmainen?
Koulutus on osa Työllistä 
mut! -hanketta, jota 
rahoittaa Opetushallitus. 
Jokaisen opiskelija 
kohdalta tarkistetaan 
toimeentuloon liittyvät 
ehdot ja ohjeet 
yhteistyössä TE-toimiston 
ja/tai Kela kanssa.Heidi Vesa


