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Pääkirjoitu

Jos kaipaat hyötyliikuntaa,
tule Yhteisvastuukerääjäksi

JYP lahjoitti
pääsylippuja
diakonialle

Ajassa

JYP lahjoitti Jyväskylän seurakunnan diakoniatyön kautta jaettavaksi yhteensä 300 pääsylippua
helmikuun lopussa pelattavaan
jääkiekko-otteluun.
Diakonian työalasihteeri Heini
Lekander vastaanotti lahjoituksen ja toimitti liput alueseurakuntiin. 30 lippua jaettiin yhteisen
seurakuntapalvelun diakonien
kautta. Liput jaetaan vähävaraisille tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa eläville jyväskyläläisille.
Jyväskylän seurakunta kiittää lahjoituksesta.

KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN kuva

Reviiritaistelua
Viikonlopun lopuksi tuli pientä sutinaa, kun Facebookissa alkoi pyöriä pornovideoita. Yllättäen ja pyytämättä ilmestyneitä videoita näkyi yhtä lailla pappien kuin
pakanoidenkin sivuilla. Kysymys oli laajasta virushyökkäyksestä. Sunnuntai-ilta meni pornonvastaisessa taistelussa, jonka lopputuloksena toivottavasti moni otti
opikseen – epämääräisiä linkkejä ei pidä lähteä aukomaan, ja suojaukset pitää olla kunnossa.
Facebook-hyökkäys oli tunkeutumista toisten tontille.
Jokainen FB-käyttäjä määrittää reviirinsä rajat omilla
asetuksillaan ja toiminnallaan. Samanlainen reviiriajattelu toimii elämässä laajemmaltikin. Ellei omia rajojaan
tunnista ja pidä niistä huolta, aina on joku, joka tunkee
liian likelle.
Kodinturvaamisessa reviiriajattelu on mennyt jopa hieman liian pitkälle. Ihmisiä patistetaan pelkoa lietsomalla hankkimaan kotiinsa erilaisia suojauksia ja hälytysjärjestelmiä, jotta kukaan ei tulisi kutsumatta ja pahoin
aikein. Eikä toisaalta ihme – koti on monelle pyhä.
Yhdysvalloissa reviirinsuojelussa käytetään hanakasti
asetta. Aseita on siellä väkilukuun nähden ylivoimaisesti eniten koko maailmassa, noin yhdeksän amerikkalaista kymmenestä kantaa asetta. Jemen on Washington
Postin muutaman viikon takaisen listauksen kakkonen,
ja Suomi kolmantena.
Lohdullista lienee, että aseiden omistus Suomessa perustuu pitkälti toisenlaisiin syihin kuin rapakon takana.
Yhdysvalloissa aseenkantolupa kuuluu perustuslain suomiin oikeuksiin, oikeuteen puolustaa itseään, perhettään ja omaisuuttaan. Meillä lupa
aseen hankintaan tarkoittaa useimmiten metsästys- tai ampumaharrastusta.
Maanpuolustuksessa kyse on niin ikään
oman reviirin suojaamisesta. Kun naapurissa pullistellaan, meidän on tärkeä
näyttää, että pidämme huolen reviiristämme. Se ei tarkoita vastapullistelua
eikä etenkään uhoamista, pikemminkin napakkaa neuvonpitoa siitä, että
meidän tontillemme ei passaa tulla.
Se tarkoittaa itsensä ja oman maansa
arvostamista. Pään pystyssä pitämistä ja
osoitusta siitä, että näin on hyvä, rajojen
uudelleenmäärittelylle ei ole tarvetta.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Kevään Yhteisvastuukeräys kaipaa
vielä lista- ja lipaskerääjiä. Kerääjäksi voi ilmoittautua vaikkapa
Suurella Sydämellä -verkkosivuston kautta, jossa on suora ilmoittautumislinkki tähän tehtävään.
Ilmoittautumisen jälkeen diakoniatyöntekijät ottavat yhteyttä vapaaehtoiseen kerääjään.
Jyväskylän seurakunnan diakoniatyöntekijöille voi ilmoitautua
suoraankin. Heiltä saa keräyslistan tai -lippaan, ja samalla voi sopia, minkä kokoisen alueen haluaa
ottaa kerättäväkseen. Listat ja lippaat on numeroitu ja leimattu
Helsingin poliisilaitoksen leimalla.
Jyväskylän seurakunnan keräystavoite on 80 000 euroa.
–Jos saamme parisataa kerääjää, jotka osallistuvat keräykseen
kolmen tunnin ajan, tavoite on
saavutettu, laskee keräyspäällikkö,
diakoni Jukka Rantanen.
Keräys kestää huhtikuun loppuun
saakka. Ovelta ovelle -keräyksen lisäksi keräyskampanja näkyy perhetapahtumina ja tempauksina. Tulevana sunnuntaina monella kirkonmäellä lasketaan liukurilla tai
nautitaaan poniajelusta. Samalla
voi nauttia perinteistä hernekeittoa ja laskiaispullia, joiden tuotto
menee Yhteisvastuulle. Myös Yhteisvastuukonsertteja on tiedossa.
Kauppakeskuksissa on lipaskeräyksiä. Esimerkiksi tämän viikon
torstaina, perjantaina ja lauantaina on lipaskeräys kauppakeskus
Forumissa ja Jyväskeskuksessa.
Seppälän Citymarketissa on lipas-

Ekopaastolla
ilmastonmuutos
kuriin

Timo Koivisto pitää kaupungin ja seurakunnan yhteistyötä sujuvana. Kirkon diakonia täydentää kaupungin sosiaalipalveluita, ja tätä yhteistyötä pitäisi hänen mielestään entisestään syventää.
Vapaaehtoinen Yhteisvastuukerääjä Vuokko Jokinen helisytti keräyslipasta kauppakeskus Forumissa viime viikolla.
keräys torstaina 19.2.
Yhteisvastuukeräyksen ulkomaankohde on Haiti, jota maanjäristys runteli viisi vuotta sitten.
Haitissa rakennetaan kouluja.
Suomessa tuotolla tehostetaan
vapaaehtoistoimintaa Suurella
Sydämellä -hankkeen kautta. Jyväskylän oma osuus eli kymmenen
prosenttia tuotosta käytetään

Lipaskeräys Forumissa ja
Jyväskeskuksessa 12.–14.2.
Ilmoittaudu kerääjäksi www.
suurellasydämellä.fi tai Jukka
Rantanen 050 360 348. Lipaskeräys Seppälän Citymarketissa ilm. Elina Vepsäläinen
050 549 7005.

Tapetilla

Ystävyys ei mittaa aikaa eikä välimatkaa
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Ensi lauantaina on Ystävänpäivä.
Facebook-ystäväni ajattelevat ystävyydestä näin.
– Ystävä on luotettava.
– Vaikka menisi pitkiäkin aikoja
yhteyttä pitämättä, ystävälle voi
soittaa ja kertoa asian kuin asian.
Pitkänkin tauon jälkeen tuntuu,
kuin olisi erkaanuttu vasta eilen.
– Kilometrit ja päivät eivät hei-

kennä läheisyyttä.
– Ystävän kanssa nauretaan ja
joskus myös itketään yhdessä. Saadaan yhteisiä elämänkokemuksia.
– Aitoon ystävyyteen kuuluu vilpittömyys, jossa ei ole laskelmointia tai hyötymistä. Mitä kauemmin
elää, sitä kyynisemmäksi käy aidon
ystävyyden suhteen.
– Ystävä on rohkea auttaja. Uskaltautuu vaikka vintin siivoukseen, yhteiseen arkiraadantaan.
– Ystävä osaa olla lähellä mutta

Henki &
Kannen kuva: Lääkäri Ilkka Mikkonen on toiminut Suomen
Punaisen Ristin kriisityöntekijänä eri puolilla maailmaa.
Kuva: Sami Saarenpää

seurakunnan vapaaehtoisten virkistykseen ja koulutukseen.

Vapaus ja välittäminen ovat tärkeitä ystävyydessä – ystävyys ei merkitse katsomista samaan suuntaan ja ajattelemista samalla tavalla.

muistaa hienotunteisesti siirtyä
syrjemmälle.
– Ystävyys on läsnä, mutta se
osaa antaa myös tilaa.
– Ystävä ei arvostele eikä laske että kumman vuoro soittaa tai käydä. Vapaus ja välittäminen ovat
tärkeitä.
– Ystävä pysyy rinnallasi, kun
muut kääntävät selkänsä.
– Kun tapaan kaverin tai tuttavan, niin mietin, onko kotona siistiä tai onko tukka hyvin. Kohtaaminen voi viedä energiaa. Ystävän
tapaamisesta saan energiaa. Kohtaaminen on enemmän sisällistä
kuin ulkoista. Ystävän kanssa voi
olla höpö. Ystävä tahtoo ymmärtää asiat parhain päin, jos joskus
sanon ihan pöljästi.
Yksi tuttu järjestää ystäviensä
kanssa kerran vuodessa ompelulanit.
– Piakkoin kokoonnumme meille
ompelemaan kahdeksi päiväksi.
Yksi porukasta ei pääse, koska hänen isänsä kuoli viime viikolla. Ompelemme hänelle lohtupeiton tilkuista niin, että jokainen tekee
oman osuutensa peitosta valmiiksi
ennen ompelulaneja. Lisäksi lupasimme ommella ystävän lapsille
hautajaisvaatteita, jos hän haluaa.

Hartiavoimin uusia
työpaikkoja hankkimaan
Uusi kaupunginjohtaja Timo Koivisto toivoo, että olisi ollut
paikalla, kun Raamatun ruokkimisihme tapahtui. Sille olisi
tilausta tämän päivän Suomessakin.
KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN kuva

Kerropa, mistä olet kotoisin, siis
syntyjäsi?
Kävin syntymässä Elimäellä, mutta kotoisin olen Pirkkalasta Tampereen naapurista.
Mikä toi sinut Jyväskylään?
Osa-aikajyväskyläläiseksi tulin
vaimon perässä vuonna 2000.
Vakinaisesti muutin tänne asumaan vuoden 2005 alussa, kun
aloitin työt apulaiskaupunginjohtajana.
Mitkä kolme asiaa ovat parasta
Jyväskylässä?
Kaupungin avoin ja suvaitseva ilmapiiri, hyvien palvelujen kompakti kaupunkikeskusta ja loistavat liikuntamahdollisuudet.
Entä kolme kehnointa?
Ylivoimaisesti kehnoin asia on liian
korkea työttömyys, jonka alentamiseksi pitää löytää keinot.
Miten rentoudut?
Lenkkeilen, käyn kuntosalilla ja
luen. Lisäksi olen innokas penkkiurheilija, mutta se ei valitettavasti aina rentouta, pikemminkin
päinvastoin.

Mikä kirja menossa?
Mike Carsonin Manageri, jossa
johtamista käydään läpi jalkapallomanagerien oppien mukaan. Yhdistää hyvin työn ja harrastuksen.

jaan pääse, päinvastoin se kuuluu
oleellisena osana tähän työhön.
Kuntalaisilta tulevaa palautetta,
kriittistäkin, on kuunneltava ja siihen on tarvittaessa reagoitava.

vä? Mitä silloin tapahtui?
Ensimmäisen lapsen syntymä on
varmaankin se tärkein. Pääsin hoitamaan viroista tärkeintä eli isän
virkaa.

Mikä on hienoin kaupunki, jossa
olet matkoillasi käynyt?
Shanghaita halkova joki mennyttä
ja tulevaa maailmaa edustavine
vastakkaisine rantoineen oli huikea kokemus.

Millaisena haluaisit johtajakautesi muistettavan?
Aikana, jolloin kaupungin työllisyystilanne parani merkittävästi.
Toki tässä onnistuminen ei ole yksin kaupunginjohtajasta kiinni eikä ansiota.

Käytkö mielelläsi kirkossa?
Kirkossa tulee käytyä lähinnä ystävien häissä ja erilaisissa konserteissa. Ihan mielelläni käyn.

Mihin asioihin haluaisit kaupunginjohtajana päästä ensisijaisesti
vaikuttamaan?
Vaikka tiukka taloudenpito on jatkossakin yksi kaupunginjohtajan
tärkeimmistä tehtävistä, haluan
kuitenkin kääntää painopistettä
enemmän elinkeinopolitiikan
suuntaan. Tarvitsemme paitsi uusia yrityksiä, myös nykyisten kasvua ja siten uusia työpaikkoja. Tämän eteen aion tehdä hartiavoimin töitä.
Mitkä ovat vahvuutesi kaupunginjohtajana?
Päätöksentekokyky, hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky.
Kaupunginjohtajan virka on tuulinen. Miten suojaudut kritiikiltä?
Eihän siltä näissä hommissa suo-

Kumpaako olet enemmän: kaupungin isä vaiko lastesi isä?
Lasteni isä ilman muuta.
Missä asiassa otat oppia Markku
Anderssonista?
Markusta otan ja olen itse asiassa
ottanutkin oppia monessakin
asiassa, tietoisesti ja varmaan tiedostamattakin. Ainakin Markun
toiminnalle leimallinen asiat riitelevät, ihmiset eivät -periaate ohjaa
omaakin toimintaani.
Missä asiassa et ota oppia Markku Anderssonista?
Ei sellaisia asioita tule mieleen. Toki olemme eri ihmisiä ja meillä on
omat painotuksemme.
Mikä on ollut elämäsi tärkein päi-

Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijä olisit halunnut olla?
Ison ihmisjoukon ravitseminen
kahdella kalalla ja viidellä leivällä
olisi ollut opettavaista todistaa
näinä aikoina, kun niukkuutta joudutaan jakamaan. Tai ehkä se olisi auttanut tajuamaan, ettemme
niin niukkoja aikoja eläkään.
Millaista yhteistyötä haluaisit kehittää kaupungin ja seurakunnan
välillä?
Kaupungin ja seurakunnan yhteistyö on ollut sujuvaa, ja sellaisena haluan sen jatkuvan. Olemme kuitenkin lähtökohtaisesti samalla asialla eli huolehtimassa
kotikaupunkimme asukkaiden hyvinvoinnista. Kirkon diakoniatyö
täydentää ar vokkaalla tavalla
kaupungin sosiaalipalveluita. Tätä yhteistyötä pitäisi entisestään
syventää.

Ekopaastokampanja innostaa
suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon ja miettimään omia kulutustottumuksia. Mukana kampanjoimassa ovat evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi Suomen ympäristökeskus, Martat ja Suomen
Ekumeeninen Neuvosto. Uusi yhteistyökumppani on Kirkon Ulkomaanavun Changemakers-verkosto. Ekopaasto alkaa tuhkakeskiviikkona 18.2.

Lilli Paasikivelle
kirkon
viestintäpalkinto
Kirkon viestintäpalkinto 2013–14
myönnettiin Kansallisoopperan
taiteelliselle johtajalle, oopperalaulaja Lilli Paasikivelle. Palkinnon
suuruus on 7500 euroa.
Paasikiven vajaa vuosi sitten järjestämä Suvivirsi-tempaus toi esille kirkon ja sen edustaman tradition myönteisellä tavalla. Koulujen päättäjäispäivänä Helsingin
Töölöntorilla järjestetty tempaus
keräsi lähes 3000 ihmistä laulamaan Suvivirttä. Tapahtuma inspiroi vastaavia tilaisuuksia myös
muualla maassa.
Palkinnon perusteluissa todettiin, että Paasikiven aloitteellisuus
teki palveluksen kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvan kulttuurin
säilyttämiselle. Tapahtumaa seurannut keskustelu vahvistaa kirkon ja
sen perinteiden myönteistä roolia
julkisessa keskustelussa. Tapa, jolla
tempaus järjestettiin, heijastaa tämän päivän henkeä.

Katulasten
ajatuksia esillä
valokuvissa
Taksvärkki ry:n Arjen idolit -valokuvanäyttely antaa kasvot ja puheenvuoron sambialaisille ja kenialaisille nuorille, joilla on kosketus elämään kaduilla. Näyttely on
nähtävissä Jyväskylän kaupunginkirjastossa (10.–14.2.), Muuramen pääkirjastossa (16.–22.2.),
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa (23.2.–1.3.), Alkio-opistossa Korpilahdella (2.–8.3.), Jyväskylän Veturitalleilla (9.–13.3.) ja
Cygnaeus-lukiolla (16.–22.3.).
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Kinkerit yhdistävät
seurakuntaa kyliin

Opiskelijat Siiri Juvonen
(vas.) ja Linda Norrena ottivat kopin Hannes Järvenpään
yhteistyöideasta
vammaistyön avustajakoulutuksessa.

Yhteiskunta keskittää palvelujaan taajamiin, mutta Korpilahden
alueseurakunta panee trendille hanttiin. Kinkereitä järjestetään kevään
aikana yhdeksällä kylällä kodeissa ja kylätaloissa.
TIINA LAMMINAHO
teksti ja kuva

Iloinen puheensorina täyttää olohuoneen, kun emäntä kaataa kahvia kuppiin. Kymmenkunta henkeä on kokoontunut Helena ja
Matti Hakalalle Särkijoen kinkereille.
– Suureksi osaksi ihmiset tulevat kinkereille siksi, että täällä tapaa muita. Mutta tietenkin myös
hengelliset asiat saavat ihmiset
liikkeelle; täällä kuunnellaan Raamatun sanaa ja lauletaan virsiä ja
se antaa voimia, kinkeritalon
emäntä Helena Hakala toteaa.
Korpilahdella kinkeriperinteestä on pidetty kiinni. Tänä vuonna
kinkereitä järjestetään yhdeksät.
– Yhteiskunta keskittää palveluitaan taajamiin. Me haluamme
olla tätä kehitystä vastaan ja tukea sitä, että ihmiset voivat asua
kylillä. Minusta on tärkeää, että
seurakunta tulee ihmisten lähelle,
myös syrjässä asuvien luokse. Joku
vanhus saattaa vaikkapa uskaltautua pyytämään, että tulisin antamaan ehtoollista kotiin, kun
hän ei pääse enää kirkkoon, Korpilahden aluekappalainen Marjut
Haapakangas sanoo.
– Kinkerit pitävät yllä seurakunnan yhteyttä kylille, kinkereillähän
myös nimetään kylien yhteyshenkilöt ja jaetaan esimerkiksi Yhteisvastuukeräyslistoja.

Alun perin kinkerit olivat tilaisuuksia, joissa kuulusteltiin lukutaitoa
ja katekismuksen osaamista. Kirkkolakiin lukukinkerit on kirjattu jo
vuonna 1686. Nykyään lukemaan
opitaan koulussa ja kristinuskoa
opetetaan rippikoulussa, mutta
myös kinkereillä on edelleen mukana kristillistä opetusta.

Kinkereillä
”yhdessä
oikean
asian äärellä.

– Kinkereillä luetaan ennalta sovittua Raamatun kohtaa ja keskustellaan siitä. Lisäksi opetellaan virsiä. Itse olen halunnut lisätä kinkereillä nimenomaan keskustelun ja
yhdessä pohtimisen osuutta. Me
suomalaiset olemme yleensä vähän varovaisia jakamaan uskon
kokemustamme, mutta pienessä
ja turvallisessa ryhmässä sekin voi
onnistua, Haapakangas sanoo.
– Kinkerit ovat siinäkin mielessä
todella hieno perinne, että siinä ollaan yhdessä oikean asian äärellä.
Korpilahdella on ollut aikoinaan
parikymmentä kinkeripiiriä. Kinkereitä pidettiin vuorovuosina kinkeripiirin taloissa.
– Rippikoululaiset lukivat kamalasti, opettelivat katekismuksen ul-

koa. Ennen vanhaan kinkereille
tullessa pelättiin kovasti, osaako
sitä vastata oikein, Kyllikki Pietilä
ja Toini Hakala muistelevat.
– Ei kai siitä varsinaisesti mitään
rangaistusta saanut, vaikka ei olisi
osannutkaan, mutta olihan se häpeä, jos julkisesti moitittiin. Kyllä
kinkerit oli pelottava tilaisuus.
Nykykinkereille Pietilä ja Hakala
ovat halunneet tulla, koska Raamatun äärelle yhteen kokoontuminen on heidän mielestään tärkeää.
– Ja laulaminen kiinnostaa
myös, Saimi Paatelainen toteaa.
Helena ja Matti Hakala isännöivät
kinkereitä nyt kuudetta kertaa.
– Toissavuonna meillä oli viimeksi kinkerit. Aikoinaan Särkijoella oli yhdeksän kinkeritaloa,
mutta nyt on enää kaksi jäljellä,
Hakalat kertovat.
– Meidän osaltamme tämä on
vanha perinne. Tässä talossa pidettiin kinkereitä minun isäni ja äitini aikaan ja varmaan jo sitä ennenkin, Matti Hakala sanoo.
Kinkeritalot ovat vähentyneet
muiltakin kyliltä. Muutamassa paikassa kinkereitä pidetään kylätalossa. Kinkeripiirejä on myös yhdistelty kylien toiveiden perusteella.
– Vanhemmat ihmiset eivät jaksa järjestää, eikä uusia ole tullut
tilalle, Hakalat toteavat.
Nykyisin kinkereillä käy lähinnä

Pöydän ääressä Särkijoella olivat Toini Hakala, Saimi Paatelainen, Taimi Hakala,
Kyllikki Pietilä ja Sinikka Pietilä, kahvia kaatoi kinkeritalon emäntä Helena Hakala.
vanhempaa väkeä.
– Pohjoisten kylien yhteisillä kinkereillä väkeä on ollut nelisenkymmentäkin henkeä. Yleisimmin kinkereillä käy kymmenestä viiteentoista
vierasta, Haapakangas kertoo.
– Välillä mukana on rippikoululaisiakin; he saavat kinkereistä
merkinnän rippikoulukorttiinsa.
Olemme pohtineet, miten nuoria
saisi enemmän mukaan. Puhetta
on ollut esimerkiksi koulukinke-

reistä tai yhteisistä kinkereistä rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen. Kinkerit ei ole kovin trendikäs sana, mutta jotenkin nuorempaa väkeä pitäisi saada mukaan, ettei perinne katkeaisi.
– Meille ehdotettiin jo city-kinkereitäkin; niitä toivoivat sellaiset ihmiset, jotka ovat maalta kotoisin,
mutta asuvat talvet kaupungissa.
Minulle itselleni kinkerit ovat yksi
kohokohta työssäni.

Hengissä
Evankeliumi
Mark. 10: 32-45
Jeesus puhui opetuslapsille siitä,
mitä hänelle oli tapahtuva: ”Me
menemme Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja
lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat
hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän
kuluttua hän nousee kuolleista.”
Jaakob ja Johannes sanoivat: ”Opettaja, meillä olisi sinulle
pyyntö. Kun kirkkautesi tulee,
anna meidän istua vierelläsi, toisen
oikealla ja toisen vasemmalla puolella.” Jeesus sanoi: ”Te ette tiedä
mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä
juon? ”Voimme”, he vastasivat.
Jeesus sanoi heille: ”Sen maljan,
jonka minä juon, te vielä juottekin.
Mutta minä en määrää, kuka istuu
oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille
ne on tarkoitettu. Joka tahtoo
teidän joukossanne tulla suureksi,
olkoon toisten palvelija. Joka
tahtoo tulla teidän joukossanne
ensimmäiseksi, olkoon kaikkien
orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut
palveltavaksi vaan palvelemaan ja
antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.”

Avustajakoulutuksesta
lisäpuhtia opiskeluun

Epämukavuusalueella
Pyrkyryyttä läpinäkyvimmillään. Millä ansioilla Jaakob ja
Johannes yrittivät päästä parhaille paikoille?
Jaakob ja Johannes, joita myös
”ukkosenjylinän pojiksi” (arameaksi Boanerges, ks. Mark.
3:17) kutsuttiin, kuuluivat
apostoli Pietarin tavoin Jeesuksen opetuslapsijoukon eräänlaiseen sisäpiiriin. He olivat erityisen läheisessä suhteessa Jeesukseen, mistä kertoo muun muassa se, että Markuksen 9. luvun
alkupuolella Jeesus kutsuu opetuslapsistaan vain heidät todis
t amaan kirkastumiskokemustaan.
Jeesus palautti heidät – ja toisetkin opetuslapset – oikealle
paikalleen: palvelijoiksi. Muodikkaasti sanottuna Jeesus
haastaa epämukavuusalueelle.
Näin on. Itse tosin käyttäisin
mieluummin termiä ”orja”, koska se on kutkuttelevan kärkevä
ilmaus.

tia erityisasemasta opetuslapsijoukossa, mikä varsin ymmärrettävästi herätti heissä ylpeyttä,
jopa suoranaista suuruudenhulluutta. Kenellepä meistä ei
voisi käydä samoin vastaavassa
tilanteessa? Ylpeys on korkeaan
asemaan päässeiden alituinen
vainooja, joka yllättää helposti,
ellei sen suhteen ole varuillaan.
Terveellinen vastalääke ylpeydelle on Jeesuksen tarjoama
malli: tietoinen orjan asemaan
asettuminen. Lähtökohtana tälle on se, että itse kaikkivaltiaan
Jumalan ainoa Poika asettui
palvelijaksi. Maailmankaikkeuden hallitsija, jolle kuuluu kaikki valta ja kunnia, luopuu korkeasta asemastaan ja saapuu
palvelemaan palvelijoikseen
luomiaan olentoja.
Koska Jeesus itse oli valmis
palvelijaksi, myös hänen seuraajiensa on oltava siihen valmiita. Ei palvelija ole herraansa
suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi (Joh. 13:16).

Mitä ajatuksia päivän teksti herättää sinussa? Mikä on sen
tärkein sanoma sinulle?
Siinä ilmenee eräs ihmiskunnan
helmasynneistä, ylpeys. Jaakob
ja Johannes olivat saaneet naut-

Mitä tarkoittavat Jeesuksen sanat: Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.
Sanat viittaavat siihen, että Jumala on säätänyt paikat jo ennalta, eikä Jeesus voi Jumalan

säädöstä muuttaa. Se, keille paikat on tarkoitettu, jää
Jumalan salaisuudeksi.
Usein sorrumme siihen, että kuvittelemme olevamme
parempi kuin muut. Jeesus
opettaa nöyryyttä, vai?
Näin on. Nöyryys on Jeesuksen itsensä keskeinen tuntomerkki, ja sen tulee määrittää myös hänen seuraajiaan.
Laskiaissunnuntaita seuraa
tuhkakeskiviikko ja matka
pääsiäiseen. Jotkut paastoavat ja pohtivat omia elämäntapojaan. Mitä hyötyä siitä saa?
Paastonaika mahdollistaa
oman elämän ja jumalasuhteen
tutkistelun. Voi tutkistella, mikä
elämäntavoissa on mallillaan ja
mikä kaipaa korjausta. Paaston
ensisijaisen merkityksen tulisi
olla juuri hengellinen ja tähdätä kristillisen elämäntavan syventämiseen.
Kannattaa pohtia, mitkä
asiat omassa elämässä vievät
kauemmas Jumalasta ja mitkä
lähemmäs Häntä. Tärkeää ei
ole ulkonainen paasto, vaikkapa lihasta tai kahvista pidättäytyminen, vaikka sekin voi olla
keholle hyväksi. Tärkeämpää

Laskiaissunnuntain 15.2.
lattarimessussa

a
Kuokkalan kirkossa saarna
mu
Tee
lija
teologiharjoitte
11.
Sarkkinen. Messu alkaa klo

on nähdäkseni kuitenkin viettää
aikaa Jumalan kasvojen edessä
hiljentyen, rukoillen ja Sanaa lukien sekä osoittaa lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä.
Parhaimmillaan paastonaika
voi olla hengellisen uudistumisen aikaa, jolloin suhde Jumalaan syvenee. Samalla voi löytää
uusia tapoja palvella lähimmäisiään jokapäiväisessä elämässä.
Paastoatko itse ja mistä?
Itse aion pyrkiä paastoamaan
liiallisesta työnteosta ja käyttää
enemmän aikaa hiljentymiseen
ja rauhoittumiseen Jumalan
kasvojen edessä. Sen koen erityisen tärkeäksi tämänhetkisessä elämäntilanteessani.

Vammaisnuorisotyönohjaaja Hannes Järvenpään idea poiki runsaasti
vapaaehtoisia avustajakoulutukseen.
HEIKKI IMPIÖ teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Jyväskylää kutsutaan Suomen
Ateenaksi, onhan Jyväskylä iso
opiskelijakaupunki tai vaihtoehtoisesti pienehkö kaupunki, jossa
on paljon opiskelijoita.
Jyväskylän seurakunnan vammaisnuorisotyöntekijä Hannes
Järvenpää näki tässä ajatuksessa
uudenlaisen mahdollisuuden yhteistyölle oppilaitosten kanssa.
Viime syksynä kypsyi ajatus vierailla oppilaitoksissa kertomassa
vammaisnuorisotyöstä ja sen
avustajakoulutuksesta.
Lopputulos yllätti myös Järvenpään, sillä noin kolmekymmentä
opiskelijaa lähti mukaan syksyllä
startanneeseen koulutukseen.
Vaikka koulutus on ollut teoriamuotoista, aihealueet ovat olleet

käytännönläheisiä: kommunikointi ja kohtaaminen, ensiapu tai
vaikkapa kuurosokeus.
Nyt koulutuksesta on jo takana
suurin osa ja edessä siintävät laajat mahdollisuudet hyödyntää
opittua käytännössä. Vammaistyössä avustajia tarvitaan moniin
tehtäviin, muun muassa kerhotoimintaan, retkille ja leireille.
– Haluamme tarjota mielekästä
käytännön harjoittelua, jossa
opitaan omalla alalla tarvittavia
taitoja, Hannes Järvenpää toteaa.
Järvenpää tarjoaa mallia myös
muille. Sitä voisi hyödyntää vaikkapa kiinteistö-, talous-, laskenta- tai henkilöstöpuolella. Tässä
olisi ideaa monille eri työmuodoille, eikä pelkästään seurakunnassa.

– Tämä on matalalla kynnyksellä tapahtuvaa mukavaa tekemistä,
ja siinä on koulutuksellinen ja sivistyksellinen päämäärä. Siksi yhteistyö on luontevaa myös oppilaitoksille ja oppilaille, painottaa Järvenpää.
Siiri Juvosen ja Linda Norrenan
erityispedagogiikan opiskelut
ovat vielä alkuvaiheessa Jyväskylän yliopistossa. Molemmilla on
sama kokemus, että ainakin alussa yliopisto-opiskelu on varsin
teoriapainotteista. Ei siis ihme,
että iso osa heidän kurssitovereistaan päätyi mukaan avustajakoulutukseen.
– Opiskelujen alussa olisi jo tärkeää päästä näkemään, millaista
oma työ on käytännössä ja mitä
koulutus sille antaa, Juvonen ja
Norrena täsmentävät.

Avustajakoulutuksesta on ollut
heille molemmille paljon iloa ja
hyötyä. Varmuus ja kiinnostus
ovat kasvaneet, eikä enää pelota
lähteä kentälle kohtaamaan ihmisiä.
– Avustajakurssi on ollut tosi hyvä, se on tuonut tosi paljon rohkeutta ja sitä oikein janoaa käytännön kokemuksia, Norrena kiteyttää molempien ajatukset.
Siiri Juvosen ja Linda Norrenan
tavoitteena on valmistuttuaan
saada sekä luokanopettajan että
erityisopettajan pätevyydet. Vaikka avustajakoulutus ei tuokaan lisäpisteitä opintoihin, on siitä ollut
hyötyä jo tässä vaiheessa.
– Uskon, että todistus kurssista
on valttikortti esimerkiksi kesätöitä haettaessa, muillekin kuin
opettajaksi opiskeleville, Juvonen
painottaa.
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Ilkka Mikkonen viihtyy vapaa-ajallaan Päijänteen rantamaisemissa
Säynätsalossa.
Luonnossa liikkuessa työkiireet
unohtuvat.

Kolumni

Osallistavan taiteen
P-paikka
Aisteja avaava ahaa-elämys tai ennakkoluuloton lähestymistapa tuttuun, pyhän kokemus tai muuten vain hiljentymisen hetki. Kaikkeen siihen on myös nykytaiteesta,
joka Jyväskylässäkin sykkii vireänä oivallusta ympärilleen.
Taiteen merkitystä ei vieläkään voida sanoin selittää,
mutta aina taidetta on tarvittu. Sen edessä on etsitty
elämän ymmärrystä.
Toistakymmentä vuotta sitten kehitin käsitteen TUNTU,
taiteesta tukea tunneilmaisuun, aluksi mielenterveystyöhön vertaisryhmille ja sitten yhteisötaiteeseen. Taiteen
ja luovan työskentelyn mahdollisuuksia on testailtu
aluksi erilaisissa vertaisryhmissä. Myös Jyväskylän taidemuseossa ryhmiä ohjattiin Luottamus-näyttelyni yhteydessä.
Millaisissa tilanteissa taide on taipunut ihmisen tueksi,
yhteisötaide yhteiseksi avuksi, kanavaksi keskustelulle?
Esimerkiksi silloin, kun historiallinen kaupunginosa
muuttuu ja tarvitaan kanavaa muutoksen käsittelylle.
Tähän tein kaupunkilaisten kanssa Kuopion vanhimman
tammen ympärille muovista Uuden kaupungin. Samalla
kerättiin muistoja Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle. Pari vuotta sitten haastoin tuoreen kuntaliitoksen
kokeneita katsomaan ympärilleen, kuka tässä kylässä
olisi kiitoksen väärti, myönteinen arjen kannustaja. Siitä
alkoi Liitoskiitos –yhteisötaideprojekti. Yhteisötaideteos
JOKI puolestaan on koonnut virtansa kuohuihin jo yli
3500 ihmisen tarinat. Se lähti liikkeelle purona Savosta,
kiersi Turun kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeena eri
puolilla ja päätyi Taiteiden yönä 2013 Kampin kappeliin
kohtaamispaikaksi.
Taiteen soveltava käyttö, osallistava taide, yhteisötaide
ovat melko uusia ilmiöitä ja käsitteitä. Ne vaativat taiteilijalta uudenlaista osaamista ihmisen kohtaamiseen
ja osallistujalta ennakkoluulottomuutta. Taiteilija voi
olla parhaimmillaan suuremman palvelija: kun ihminen
välittävästi kohdataan, ei Jumalakaan ole kaukana.
Kirkolla on jäsenkatonsa kanssa vaikeuksia etsiä keinoja,
joilla kohdata ihmistä. Yksi tuore tapa siihen löytyy taiteen maailmasta. Taiteen soveltava käyttö voi tarjota
uuden P-paikan isomman tien varteen. Uusien elämysten, käymättömien keskustelujen, piirtämättömien jälkien pysähdyspaikan, jolle voi pysähtyä tuttujen tulijoiden lisäksi irrallinen kulkija.

Ulla Remes
Kuva- ja
yhteisötaiteilija, TM

oilen
Tänään ruk

Kiitos hyvistä naapureista
Kiitos hyvistä naapureista! He
ovat auttaneet minua monissa askereissa, muun muassa pihan lumitöissä. Rukoilen, että minulla

olisi voimia asua vielä pitkään
omassa kodissani.
mies 82 v.

Maailmalle vaikka
tunnin varoitusajalla
Säynätsalosta, Päijänteen rantamaisemista on pitkä matka
maailman kriisialueille. Voimakas auttamisen halu on kuitenkin
saanut lääkäri Ilkka Mikkosen työskentelemään Suomen Punaisen
Ristin avustustyöntekijänä jo kolmen vuosikymmenen ajan.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ,
ILKKA MIKKONEN kuvat

Avustustehtäviä on vuosien varrella kertynyt lähes parikymmentä.
Ensimmäinen ulkomaankomennus oli 1986 Keniassa, jossa Punainen Risti auttoi Sudanin sisällissodan uhreja. Sen jälkeen Mikkonen on ollut kriisityössä muun
muassa maanjäristyksestä kärsineessä Iranissa, tsunamin jälkeisessä Sri Lankassa sekä vuosi sitten Filippiineillä, jossa taifuuni teki tuhojaan.
– Olen ollut Punaisessa Ristissä
mukana koko ikäni. Kun SPR:n
palkattuna työntekijänä tarjoutui
tilaisuus käydä kurssi, joka mahdollisti kriisialueille lähtemisen,
olin heti valmis tarttumaan tilaisuuteen. Siitä jäi päälle vahva halu
auttaa myös kansainvälisissä
avustustehtävissä.
Tähän mennessä vaikein kohde on
ollut Haiti, jossa tapahtui vakava
maanjäristys vuosikymmenen
vaihteessa.
– Jos alueen lääkintäpalvelut eivät olleet kovin hyvät ennen katastrofia, se vähäkin tuhoutui
maanjäristyksen myötä, Mikkonen kertoo.
– Työtä tehtiin koko ajan ympäri vuorokauden. Potilaita oli valtavasti, niitäkin, joilla ei ollut maanjäristyksen aiheuttamia vammoja.
Jalkapallokentälle pystytetyssä
kenttäsairaalassa Mikkonen teki
töitä vuorotta kuukauden ajan.
Avun tarve on maassa edelleen
suuri – viisi vuotta maanjäristyksen jälkeen. Haiti onkin tämän
vuoden Yhteisvastuukeräyksen ulkomaan kohde, jossa keräysvaroin
tuetaan lasten ja nuorten koulutusta sekä koulujen rakentamista.
Mikkoselle Haitista on jäänyt
mieleen suunnaton köyhyys.
– Olen kuullut, ettei tilanne ole
mennyt paljon eteenpäin. Maanjäristyksen jäljet näkyvät maassa
edelleen. Paikalliset jengit, kova
korruptio ja heikko hallinto lisäävät osaltaan yhteiskunnan epävakautta.
Suomen Punaisen Ristin avustustehtäviin ei voi ennakolta juuri va-

Lääkäri Ilkka Mikkonen haitilaisten orpolasten ympäröimänä. Mikkonen auttoi
maanjäristyksen uhreja Haitissa viisi vuotta sitten.
rautua. Lähtö voi tulla minä hetkenä hyvänsä, minne päin maailmaa tahansa. Jotta avustustyö on
mahdollista, perusasiat niin työpaikalla kuin kotona pitää olla
kunnossa.
Kuuden lapsen isä on saanut
perheeltään kaiken tuen avustustyöhön.
– Kotiväki on suhtautunut tilanteeseen erittäin hyvin. Lapset ovat
tottuneet siihen, että isä on aina
välillä ulkomailla. Vaimon kanssa
asioista on sovittu jo seurustelun
alkuvaiheessa ja hän on aina kannustanut minua lähtemään. Myös
työpaikoilla avustustyön tärkeys
on ymmärretty hyvin, Summassaaressa kuntoutusylilääkärinä toimiva Mikkonen kiittelee.
Säynätsalossa laukku on valmiiksi pakattuna koko ajan.
– Kiireisimmillään lähtö voi tapahtua todella nopeasti, kuten tapahtui tsunamin jälkeen. Tunti siitä, kun Suomen Punaisesta Rististä soitettiin, olin jo matkalla lentokentälle kohti Sri Lankaa.
Kriisikohteessa työ on hektistä.
– Matkaan on lähdettävä sillä
mentaliteetilla, että töitä tehdään
vuorokaudet ympäri, itseään säästämättä.
Kotimaan työssä ja Punaisen Ristin avustustehtävissä näyttäytyvät
Mikkosen mukaan lääkärin työn
kaksi ääripäätä. Kriisialueilla työ

on tehtävä niin hyvin kuin mahdollista niissä puitteissa, jotka kulloinkin ovat olemassa.
– Pitää vain ajatella, että autan
niitä, joita voin, Mikkonen sanoo.
Kriisialueilta on aina helppo tulla kotiin, Mikkonen myöntää.
– Myös vaimoni on terveydenhoitoalalla, joten olen pystynyt
hänen kanssaan purkamaan kriisialueilla näkemiäni ja kokemiani
asioita.
Toisinaan kulttuurishokiltakaan
ei voi aina välttyä. Kun Afrikka-komennuksen jälkeen vastaanotolle
saapuu terve, nuori nainen kysymään apua rohtuneisiin huuliin,
tuntuvat kotoiset ongelmat varsin
pieniltä.
Säynätsalossa lääkärin työn kiireet unohtuvat edes hetkeksi.
– Yhteinen aika perheen kanssa
sekä lasten koripallo- ja teatteriharrastukset ovat hyvää vastapainoa työlle. Valokuvaan myös mielelläni aina kun se vain on mahdollista, ja omakotitalossa riittää paljon tekemistä, Mikkonen sanoo.
Luonto ja Päijänteen läheisyys
ovat perheelle tärkeä asia.
– Veneilyharrastusta en ole vielä
ehtinyt aloittaa, mutta ehkä sitten
eläkkeellä…

8

9

Lidia Tverdohleb ja Elvira Pavlova seulovat kirpputorille menevät vaatteet vaatteista, jotka päätyvät uusiotuotantoon. Säkeistä löytyy myös kenkiä ja laukkuja.

Tilkut suodattavat hulevesiä.

Vaaleanpunaisessa akryylipuserossa ei ole nappeja eikä vetoketjuja, joten Pia Lähteenmäki lennättää sen vaaterullakosta suoraan käsiteltyjen vaatteiden laatikkoon. Pusero jatkaa matkaansa tilkuttajakoneeseen.
Postimerkin kokoiset tilkut karstataan noin puolen sentin vahvuiseksi kuituhahtuvaksi, jota voi käyttää muun muassa öljynimeytykseen. Kuvan etualalla oleva laite irrottaa vaatteista napit.

Virpi Tuulasjärvi ja vaaterullakot

KAARINA HEISKANEN teksti

Lempipaidastakin on joskus luovuttava. Jos paita on ahkerassa pidossa
nyppyiseksi nuhjuuntunut, se päätyy Katulähetyksen
teräväleukaisten karstojen kautta teollisuuden öljynimeytysmatoksi.

Lidia Tverdohleb ja Elvira Pavlova
kumoavat työpöydälle muovipussin sisällön: trikoopaitoja, akryylitakkeja, farkkuja… Pussista pöydälle vyöryy myös kenkiä, vöitä ja
laukkuja. He ja kuusi muuta Katulähetyksen työntekijää seulovat
pusseista myyntikuntoiset vaatteet, jotka viedään Katulähetyksen
kolmelle EkoCenter-kirpputorille.
Pussit ovat tulleet keräyskonteista,
joita on eri puolilla Jyväskylää
Nuhruiset ja rikkinäiset vaatteet
päätyvät omiin laatikkoihinsa värin ja materiaalin mukaan. Niistä
irrotetaan koneellisesti napit, vetoketjut ja kuminauhat. Seuraavaksi leikkurin pyörivä terä sirauttaa puuvillaisten vaatteiden saumat auki – ja teollisuuden ja auto-

korjaamoiden tarvitsema konepyyhe on valmis.
– Pyyhkeet lajitellaan koon ja värin mukaan, kertoo työvalmentaja
Virpi Tuulasjärvi ja näyttää malliksi, miten kevyesti terä leikkaa myös
virkaheiton mustan nahkatakin.
Villa- ja tekokuituvaatteista irrotetaan napit, soljet ja vetoketjut ja
ratkotaan saumat. Sen jälkeen ne
viedään tilkuttajaan eli suureen
koneeseen, joka repii kankaat postimerkin kokoisiksi tilkuiksi. Työvaihe toistetaan jopa kuusi kertaa,
jotta tilkut olisivat riittävän pieniä.
Osa tilkuista pakataan sellaisenaan isoihin muovisäkkeihin. Ne
matkaavat Kankitieltä Tampereelle jätevesien, niin sanotun harmaan veden suodattamiseen.
Muiden tilkkujen matka jatkuu
laitteeseen, joka karstaa ne tasai-

seksi, puolen sentin vahvuiseksi
huovan tapaiseksi, pari metriä leveäksi hahtuvalevyksi, jonka violetinharmautta täplittävät satunnaiset punaiset ja vihreät väriläikät.
Karstattu levy on jo valmis tuote, jota teollisuus, autokorjaamot
ja öljynkuljetusrekat käyttävät öljynimeytysmattoina.

Kuluttajien on
”vaikea
löytää

Tekniikka muistuttaa etäisesti
neulahuovutusta, jolla käsitellään
villahuopaa koriste-esineiksi.
– Kauppapuutarhat käyttävät
näitä altakastelualustoina, kertoo
päällikkö Aulis Alanko.
– Kangaspuoli tulee kasvatusalustalle imemään kosteutta, valkoinen muovipuoli tulee ylöspäin,
jotta se heijastaa valoa kasveihin.
Osa karstahahtuvasta kiinniteään harsokankaaseen, ja sitä
käytetään lattiasuojina rakennusja remonttikohteissa.

Osa levystä vahvistetaan ohuella valkoisella muovilla. Karstattu
kangaslevy ja muovi kiinnitetään
toisiinsa laitteella, jossa tiheät ja
terävät neulat rei’ittävät sekä kankaan että muovin tiiviisti toisiinsa.

Vaatteet tulevat Kankitien toimintapisteelle vaatekonttien kautta.
Vaatekontteja on 12 eri puolilla Jyväskylää kierrätyspisteiden yhteydessä. Kontteihin voi laittaa sekä
kirpparikuntoiset vaatteet että
vaatteet, joita ei voi enää käyttää.
– Meille tulee vuosittain noin

laatuvaatteita.

200 000 kiloa tekstiiliä, Alanko
esittelee jätesäkkejä kylmävarastossa.
– Pystymme käsittelemään siitä
suurimman osan. Polttoon eli
lämpöenergiaksi menee vajaa kolmannes vaate-erästä: likaiset ja
haisevat vaatteet sekä GoreTex-tuotteet.
Kankitiellä sijaitseva tuotanto
on toiminut nimellä JyKa-tuote,
mutta se on nyt vaihtanut omistajaa Katulähetykseltä Dafecorille,
jolla on yli 20 vuoden kokemus
kierrätystekstiilien uusiovalmennuksesta. Dafecorilla on tuotantoa myös Turengissa.
Alankoa huolestuttaa ensi vuonna voimaan astuva EU-tasoinen
kaatopaikka-asetus. Sen mukaan
kaatopaikoille ei saa enää viedä
orgaanista jätettä – siis muun

muassa vaatteita. Muutos voi olla
mahdollisuus saada entistä enemmän tekstiiliä uusiotuotteiksi.
– Mutta voi käydä myös niin,
että taloyhtiöt rakentavat omia
keräyslaatikoita vaatteille, jolloin
ne menevät jätekeräyksen mukana
polttoon, Alanko miettii.
Paljon riippuu siitä, miten jyväskyläläiset haluavat nähdä vaivaa
kierrätyksen ja uusiokäytön eteen.
Aulis Alanko ja Kankitien EkoCenter-kirpputorin hoitaja ja työvalmentaja Heli Tervakangas ovat
panneet merkille, että kirpputorille tulleiden vaatteiden laatu on viime aikoina heikentynyt. Syitä voi
olla monia: lama-aikana vaatteet
käytetään entistä uskollisemmin
loppuun, itsepalvelukirpputorit
ovat lisääntyneet ja nettikauppa
jyllää tälläkin saralla.

Tanja Niemisen paitapusero on päätynyt näppäräksi olkalaukuksi. Kaulassa helisee napeista tehty koru.

Tuunaajan vaateostolakko on pitänyt

Pakalta sinä olet tullut
ja tilkuiksi pitää sinun nyt menemän
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuvat

Kari Lähteenmäki ohjaa postimerkin kokoisia tilkkuja tilkutuskoneeseen. Työ
vaatii kuulo- ja hengityssuojainten käyttöä.

Jokainen suomalainen ostaa uusia
vaatteita ja kodintekstiilejä noin
20 kilon verran vuodessa. Vaatekaappien sisällön ongelma ei ole
vain määrä vaan myös laatu.
– Kuluttajien on vaikea tunnistaa ja löytää kestäviä ja laadukkaita tuotteita, toteaa Kuluttajatutkimuskeskuksen laatima selvitys,
joka käsittelee suomalaisten halukkuutta ja toimintatapoja kierrättää tekstiilejä.
Vaatteita tuotetaan yhdeksän
kertaa enemmän kuin kulutetaan. Tekstiilijätettä syntyy Suomessa noin kymmenen kiloa henkeä kohti. Osa siitä on huonolaatuista, mutta kaatopaikalle viedään myös kierrätyskelpoista
vaatetta.
Jyväskylän kaupunki on tehnyt
sopimuksen käytettyjen vaatteiden ja tekstiilijätteiden keräykses-

tä Katulähetyksen kanssa. Katulähetyksen keräyskontteihin voi laittaa myös vaatteina käyttökelvottomat mutta puhtaat tekstiilit
– Jyväskylässä vaatteiden jätehuolto on ainutlaatuisen hienosti
järjestetty, kiittelee yhteistyötä
kaupungin jätehuoltosuunnittelija
Terttu Nyberg.
Jätehuoltosuunnittelijan oma
vaatekaappi on hiukan toisen näköinen kuin Sari Shoppailijan ja
Ossi Ostelijan.
– Otan ostoksissa huomioon
ympäristönäkökulman. Luotan
laatuun ja ostan kotimaista.
– Muutenkin mietin enemmän
kulutustottumuksia. Ei aina ole
pakko ostaa tavaroita, voi ostaa
myös elämyksiä. Esimerkiksi viime
jouluna ostimme teatteri- ja elokuvalippuja läheisillemme, Nyberg
sanoo.

NNKY:n toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen nappasi elokuussa kiinni
Vuosi ilman uusia vaatteita -haasteesta. Se on ollut helppo – vain
yksi pipo, oli ”pakko” ostaa. Haaste sallii käytettyjen vaatteiden oston, Nieminen ei.
– Enää en osta kirpparivaatteita
”tästä voisi jotain tehdä” –periaatteella. Päinvastoin, nyt olen vienyt
vaatteita Katulähetykselle.
Suhde tavaroihin on muuttunut
kahden-kolmen sukupolven aikana.
– Sodankäyneet käyttävät kaiken uudestaan. Mummo pesi

muoviset leipäpussitkin. Äiti opetti käymään kirpputoreilla. Hänellä
se on välillä lähtenyt lapasesta.
Nieminen yrittää pitää yllä järkevää kuluttamista ja säästämistä.
– Siitäkin tulee ongelma, jos keräilee kaikkea siltä varalta, että siitä voisi vielä tehdä jotain.
Vaatehankinnoissa on myös eettinen näkökulma: millaisissa oloissa vaatteet on valmistettu? Tuotantoketjua on hankala selvittää.
Tanja Nieminen vetää NNKY:llä
kerran kuukaudessa kokoontuvia
kierrätys- ja tuunausiltoja. Yhteinen käsityötuokio on rentouttava
ja jopa sielunhoidollinen hetki.

Kierrätys kiinnostaa
käsityötunneilla
KAARINA HEISKANEN teksti

Peruskoulun tekstiilityön opettaja
Taina Karttunen kertoo, että käsityötunneilla hyödynnetään vanhoja vaatteita ja kodintekstiilejä.
– Niitä on käytetty vaatteissa,
kasseissa, pussukoissa, tilkkupeitoissa. Kirppareita emme valitettavasti pysty yhdessä kiertelemään
ajan ja rahan puutteen vuoksi. Ma-

teriaaleja olemme saaneet lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä ja
koulumme opettajilta. Oppilaat
tuovat materiaaleja myös kotoaan,
Mankolan ja Palokan kouluissa
opettava Karttunen kertoo.
– Kierrätys ja tuunaus ovat niin
paljon esillä mediassa, että sitä ei
koeta mitenkään ihmeelliseksi vaihtoehdoksi. Oppilaat käyttävät tätä
materiaalivaihtoehtoa mielellään.
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Kauniit, edulliset
kivet ja pronssit
85 €
1900 €

480 €

www.HautakiviHalvemmalla.fi
118 €

105 €

GSM: 045 109 1809
E-mail: hautakivi@
hautakivihalvemmalla.fi

860 €

Kukitamme
elämäsi
juhlat
HAU TAJAISE T
RISTIÄISET
VALMISTUJAISET
RIPPIJUHLAT
SYNTYMÄPÄIVÄT
YRITYSTILAISUUDET
HÄÄT

Suomen Lähetysseuralle uudet
ohjeet lasten turvallisuudesta
SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti
TEIJA LAINE kuva

Suomen Lähetysseura on allekirjoittanut muiden suomalaisten
kummilapsijärjestöjen kanssa
kummilapsitoimintaa koskevan
yhteisen eettisen ohjeiston. Allekirjoitetuissa toimintatavoissa
edistetään lapsen perus- ja ihmis-

oikeuksien toteutumista ja lapsen
koskemattomuutta. Lisäksi tuetaan lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia, ja lasta
suojellaan seksuaali- ja väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta
huumeidenkäyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta
tekijöiltä.
Ennaltaehkäiseviin toimiin kuu-

luvat muun muassa lasten turvallisuutta parantavat käytännöt ja
ohjeet. Näissä käy ilmi muun
muassa, kehen lapset ja nuoret
voivat ottaa yhteyttä, jos he kokevat olevansa uhattuja. Häirintätai hyväksikäyttöepäilyjen tai -tapausten ilmetessä toimitaan välittömästi. Lasten ja kummien osoitetietoja ei luovuteta ilman
asianosaisten suostumusta.

SIRPA KOIVISTO teksti
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA kuva

Kesätöistä Jyväskylän seurakunnan hautausmailla oli tänä vuonna kiinnostunut 743 hakijaa. Kesäksi 2015 palkataan noin sata
kausityöntekijää.

Hautausmaiden kesätyöt ovat
joka vuosi kysyttyjä kesätyöpaikkoja. Useampana vuonna hakijoiden määrä on ollut yli 700. Viime
vuonna hakijoita oli poikkeuksellisesti vain hieman yli 500.
Hautaustoimen päällikkö Antti
Pekuri pitää hakijoiden määrää

Onnella on juuret

Eettisen ohjeiston käytössä on Lähetysseuran kirkollisen työn Code
of Conduct -ohje. Se on tarkoitettu Lähetysseuran työntekijöille ja
vapaaehtoisille, mutta myös kumppaniorganisaatioissa lasten parissa
työskenteleville. Code of Conduct
tarjoaa suuntaviivat paikallisen
kumppanin työhön, mutta sen periaatteet on tarkoitettu myös lapsille, joita toiminta koskee.

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

Jyväskylän Valto
Kerrostalo | Länsi-Päijänteentie 18
Yksi kolmio vapaana. Keljonkeskuksen monipuoliset palvelut ovat muutaman sadan
metrin päässä ja matkayhteydet jouhevat.
Yliopistolle ja keskussairaalaan on pyöräilymatka. Omalla tontilla. Energialuokka B 2007.
Muuttovalmis
mh. alk.
3 h+k+s 69,0 m² 79 475

vh. alk.
189 000

Asu Valtossa vuosi ilmaiseksi
Maksamme hoitovastikkeet puolestasi
helmikuuhun 2016 asti, kun teet asuntokaupat muuttovalmiista kodista 28.2.2015
mennessä. Etu koskee uusia kauppoja
ajalla 12.1.–28.2.2015. Etu koskee
muuttovalmiita YIT Koteja koko Suomessa.
Tutustu vaihtoehtoihin
yitkoti.fi/asu

050 390 1935

YIT Asuntomyynti, Kuormaajantie 7,
Jyväskylä, ma –pe klo 8 –16,
p. 050 390 1935, yitkoti.fi,
facebook.com/YITKotiJyvaskyla

Kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min.
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

PUNAINEN PIRTTI
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

p. 0500 545 689, 014 645 234
Vapaudenkatu 40-42 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivela.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

ENEMMÄN KUIN KONSERTTI

Mauritanialaiset tytöt ovat päässeet kouluun suomalaiskummien tuen ansiosta. Lähetysseuran kummitoimitna alkoi vuonna 1988.

Kolmetuhatta lapsisotilasta
vapauteen Etelä-Sudanissa
Noin 3 000 lapsisotilasta pääsee
vapauteen taisteltuaan vuosia David Yau Yaun johtaman South Sudan Democratic Army – Cobra
Faction (SSDM/A) -kapinallisliikkeen aseellisessa siivessä. Kyseessä
on yksi kaikkien aikojen suurimmista lapsisotilaiden kotiuttamisoperaatioista.
Ensimmäinen ryhmä, 280 lasta,
luovutti aseensa ja univormunsa
kapinallisliikkeen, Etelä-Sudanin
hallituksen ja YK:n lastenjärjestön
Unicefin järjestämässä tilaisuudessa. Loput lapsista vapautetaan
helmikuun aikana.
David Yau Yaun värväämät lap-

TURKU, Logomo
HELSINKI, Savoy-teatteri
TAMPERE, Tampere-talo
SEINÄJOKI, Uimahalli-Urheilutalo
JYVÄSKYLÄ, Paviljonki

LIPUNMYYNTI ALKAA TI 3.2.2015
LIPUT 24 € (sis. palvelupalkkion)

Noin sata kesätyöntekijää kunnostaa Jyväskylän seurakunnan hautausmaita ensi kesänä.

sisotilaat ovat 11–17-vuotiaita.
Osa heistä on taistellut kapinallisliikkeen riveissä jopa neljä vuotta. Moni ei ole koskaan käynyt
koulua.
– Lapset on pakotettu näkemään ja tekemään asioita, joita
yhdenkään lapsen ei tulisi kokea,
kertoo Jonathan Veitch Etelä-Sudanin Unicefista.
Paluu tavalliseen elämään edellyttää materiaalista ja henkistä tukea: terveydenhoitoa, ruokaa, vettä ja vaatteita. Sen jälkeen pyritään
löytämään lasten vanhemmat, jotta paluu kotiin olisi mahdollista.
Tämä on valtava urakka epävakaassa valtiossa, jossa lähes kaksi
miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.

Maailman nuorin valtio ajautui viimeisimpään aseelliseen konfliktiin
joulukuussa 2013, kun presidentti
Salva Kiirin ja erotetun varapresidentti Riek Macharin poliittinen
valtataistelu muuttui veriseksi.
Konflikti aiheutti ristiriitoja eri etnisten ryhmien välille ja väkivaltaisuudet levisivät nopeasti ympäri
maata.
Reilun vuoden aikana kymmenet
tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä ja noin 12 000 lasta
on värvätty sotilaiksi.
Lapsisotilaiden vapauttaminen
on tärkeä askel. Eteläsudanilaiset
ja kansainvälinen yhteisö odottavat toiveikkaina Etiopiassa käynnissä olevien rauhanneuvotteluiden etenemistä.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
PIXABAY kuva

Suomen evankelis-luterilainen
kirkko vahvistaa selkokielistä työtään. Jumalanpalveluksesta sekä
kirkollisista toimituksista on koekäytössä selkokielelle mukautetut
versiot. Selkokielisissä jumalanpalveluksissa ja toimituksissa li-

turgian osia ja rukouksia on muokattu sanastoltaan ja lauserakenteiltaan tavallista yleiskieltä helpommaksi. Selkokielisistä mukautuksista hyötyvät erityisesti
vieraskielisten, muistisairaiden tai
kehitysvammaisten kanssa työskentelevät.
– Kirkolla on hyvä sanoma, joka
kuuluu kaikille. Jeesus puhui ver-

Kirkollisista toimituksista kuten häistä, hautajaisista ja kastejuhlista on luvassa
selkokieliset mukautukset.

Facebookissa
!
nähdään!
verkossa
Anna meille juttuvinkkejä
ja palautetta!

Henki &

Kesätyöntekijöiden pestit vaihtelevat kuukaudesta runsaan viiden
kuukauden pituisiin jaksoihin. Joka vuosi Jyväskylän seurakunnan
hautausmaille palkataan myös
ensikertalaisia, joita sadasta kausityöntekijästä on noin kolmannes.
Ensimmäistä kertaa hautausmaille kesätyöhön pyrkivistä kutsutaan haastatteluun noin 80 hakijaa.
Kausityöntekijöitä haetaan hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja ylläpitotehtäviin Korpilahden, Lahjaharjun,
Mäntykankaan, Säynätsalon ja
Tikkakosken hautausmaille sekä
Puistokadulla sijaitsevalle Vanhalla hautausmaalle.
Kesätyöntekijöiltä edellytetään
vähintään 18 vuoden ikää. Kaikille
valituksi tulleille työntekijöille lähetetään tieto postitse 13.3. mennessä.

tauskuvilla, joita jokainen pystyi
ymmärtämään. Myös selkokielessä käytetään arkisia, tuttuja sanoja, sanoo kirkon saavutettavuustyöstä vastaava asiantuntija
Riitta Kuusi.
– Pelkistäminen pakottaa miettimään, mikä on oleellista. Viesti
välittyy paremmin myös niille, joille kirkollinen sanasto on vierasta.
Selkomukautuksista kerätään
alkukevään aikana palautetta
seurakunnilta. Ne ovat lisämateriaalia, joita voi käyttää virallisten
kaavojen rinnalla.



www.nordicpraise.fi

Keskusteluapua
luottamuksellisesti.
01019 0071
su–to klo 18–01 ja
pe–la klo 18–03.

hyvänä. Suurin osa hakijoista on
kevään abiturientteja sekä korkeakouluopiskelijoita. Naisia kesätyö
hautausmailla kiinnostaa selvästi
miehiä enemmän. Yli puolet hakijoista on naisia.

Avioero on yhden unelman loppu,
ja se mullistaa arjen kuviot uuteen
järjestykseen. Erosta ja sen tuomista menetyksistä voi selvitä, kun
kohtaa tosiasiat ja oppii hyväksymään ne, sekä alkaa etsiä keinoja
oman hyvinvoinnin edistämiseen.
Vakiintuneen käsityksen mukaan mies ei puhu tunteistaan.
Miessakit ry:n eroryhmissä on
huomattu, että käsitys on väärä.
Eroryhmässä voi kertoa ja jakaa
eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten kokemusten
kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä.
– Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa.

Eroon liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on menettänyt
läheisen ihmisen kuolemalle, sanoo eroryhmäohjaaja Hannu Piispanen Miessakit ry.stä.
– Miesten keskinäinen tuki ja
ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämiselle ja auttavat päästämään irti menneestä. Lisäksi on
tärkeä oppia välittämään itsestään ja analysoida eroon johtaneita syitä, Piispanen toteaa.
Miesten eroryhmä erokriisissä painiskeleville miehille,
mutta myös jo pidempään
eronneena olleille. Maksuton
ryhmä kokoontuu kymmenenä maanantaina 16.3.–
25.5. klo 18-20 Opistokuja
6-8 C:ssä. Ilmoittautumiset
040 8699685, hannu.piispanen@miessakit.fi.

Tekee hyvää tehdä hyvää.
Nyt löydät vapaaehtoistyötä netistä.

Naimisiin pääsee
nyt selkokielellä

YRITYSPALVELUT

Palveleva
Puhelin

KAARINA HEISKANEN teksti

www.suurellasydamella.fi

KIRKON ULKOMAANAPU teksti

15.9.2015
16.9.2015
18.9.2015
19.9.2015
20.9.2015

Kummisopimuksia Suomen Lähetysseuralla on noin 3200. Suomalaisten kummien tuki auttaa yli
20 000 ihmistä 16 maassa. Yleisin
kummimaksu on 25 euroa kuukaudessa eli 300 euroa vuodessa.
Tuhannet tukea saaneet entiset
kummilapset toimivat jo koulutettuina omissa ammateissaan.

Miesten eroryhmä auttaa
suuntaamaan eteenpäin

Kesätyö hautausmailla
kiinnosti lähes 750 hakijaa

Eduskuntaan!

Radion iltahartauksissa maanantaisin näyttelijä Saara Hedlund lukee selkomukautettuja
Raamatun tekstejä kevään ja alkukesän ajan. Keskiviikkoaamujen
hartauksissa käydään läpi kristinuskon perusteita selkokielellä.
Kirkko uudistaa kevään aikana
myös selkokielisiä verkkosivujaan.
Uusille sivuille tuotetaan aiempaa
laajempaa materiaalia kristinuskosta, kirkkovuoden pyhäpäivistä
ja kirkon toiminnasta.

hyva
paikka
nakya!
Terhi Takkinen 040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

soita ja varaa
ilmoitustila
Henki & elämä -lehteen

En yritä –Teen.
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Tapahtuma

12.2.–26.2.

TAULUMÄEN KIRKKO
Messu su 15.2. klo 18, J. Tikkanen,
Palola, Hassinen.
Messu su 22.2. klo 18, Saarno, Vähäjylkkä. Messu toimitetaan suomeksi ja
englanniksi.

HUHTASUON ALUESRK
HUHTASUON KIRKKO

LASKIAISRIEHAA SEURAA TUHKAKESKIVIIKKO
n Laskiaissunnuntaina voi ja kannattaa syödä tuhtia hernekeittoa ja kermaisia pullia – varsinkin jos herkuttelua seuraa kirkkovuosikalenterin
mukainen paasto. Laskiaissunnuntaina 15.2. kirkoissa on messujen jälkeen laskiaistapahtumia ja hernekeittolounaita. Tapahtumien tuotolla
tuetaan Yhteisvastuukeräystä.
Tuhkakeskiviikko on 18.2. Silloin monissa kirkoissa on kirkkohetkiä, joissa
piirretään vanhan kirkollisen perinteen mukaisesti tuhkaristi otsaan katumuksen merkiksi.
Keltinmäen kirkossa on tuhkakeskiviikon Taizé-messu, joka alkaa klo 19.
Klo 18 on mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen.
Kaupunginkirkon messu alkaa klo 19. Kuokkalan iltamessussa klo 18 on
mukana nuoria. Palokan iltakirkko alkaa klo 19. Säynätsalon sanajumalanpalvelus alkaa klo 18. Tikkakosken kirkon rukoushetki on klo 13.
ja Vaajakosken messu klo 18.

irkoissa
Musiikkia k

Laskiaismessu su 15.2. klo 10, Tervonen,
Mertanen, MMV-kuoro. Messun jälkeen Yhteisvastuukeräyksen laskiaistapahtuma.
Huoltamo su 15.2. klo 16, Kai Jantunen.
Messu su 22.2. klo 10, Siistonen, Mertanen.
Hyväntekeväisyyskonsertti su 22.2.
klo 18. Matkamiehet-yhtye. Ohjelmisto
koostuu tunnetuista lauluista. Kahvitarjoilu ja konsertin tuotto alueen diakoniatyön hyväksi.
Raamattu- ja lähetysilta ke 25.2.
klo 18.30.

Pomppulinna ja mäenlaskua laskiaistapahtumassa

Huhtasuon kirkon laskiaistapahtumassa 15.2. on myös
rekiajelua ja kierrätysongintaa
eli kaikkea kivaa pikkurahalla.
Tarjolla on makkaraa ja laskiaispullia. Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi järjestettävä tapahtuma
alkaa messun jälkeen noin klo
11 ja päättyy viimeistään klo 13.

Lapset ja perheet:

MATKAMIEHET LAULAVAT JA TEKEVÄT HYVÄÄ

n Matkamiehet-yhtye on uusi nelihenkinen kokoonpano, joka konsertoi

Huhtasuon kirkossa alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi. Eero Vuorisen (piano, kosketinsoittimet sekä kappaleiden sovitukset), Jukka Piirosen (laulu ja kitara), Juha Valkosen (laulu ja lyömäsoittimet) ja Unto
Lappalaisen (kontrabasso) konsertissa kuullaan viihteellistä ja hengellistä
musiikkia Vanhasta holvikirkosta ja Myrskyluodon Maijasta Eino Leinon
Nocturneen ja Amazing Grace -kappaleeseen. Yhtyeen jäsenet ovat toimineet koulutusalalla, ja he lähtivät mielellään musiikkihankkeeseen, jolla
voi tehdä hyvää. Luvassa on erilaisia näkökulmia tuttuihin kappaleisiin,
lupaa sovituksista vastaava Eero Vuorinen. Konsertti ja kahvitus Huhtasuon kirkossa sunnuntaina 22.2. klo 18.
HENGELLISTEN LAULUJEN YHTEISLAULUILTA VAAJAKOSKELLA

n Vaajakosken kirkossa saa kajauttaa tuttuja ja rakkaita säveliä yhteislau-

luillassa sunnuntaina 15.2. klo 16. Mukana musiikillisessa illassa ovat Liisa
Partanen, Hannu Huttunen ja soitinryhmä.

Puukko ja pari suhdetta
Radio Jyväskylässä perjantaisin kello 8 jälkeen taajuudella 106,4 Mhz.
Studiossa parisuhdeasioista keskustelevat
perheneuvoja Pekka Puukko ja
toimittaja Pertti Perämäki.

Seurakuntamatka Israeliin
Matka-ajankohta on11.10.–18.10. Tiberias 4 yötä, hotelli Leonardo
Club, puolihoito. Jerusalem 3 yötä, hotelli Leonardo Jerusalem,
puolihoito. Hinta 1399 euroa. Hintaan sisältyvät lennot, majoitus
kahden hengen huoneessa, puolihoito, lentokenttäkuljetukset,
hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajan palvelurahat. Tutustumme
raamatunhistorian keskeisiin paikkoihin Toiviomatkojen oppaan Ariel
Sellan opastuksella. Matkan tekninen järjestäjä Toiviomatkat.
Alustavat ilmoittautumiset: Aluekappalainen Hannu Huttunen,
0505215405, diakonissa Marja-Leena Liimatainen, 0405609926.

Kerhot hiihtolomalla vko 9.
Kysy mahdollisia vapaita päiväkerhopaikkoja 3–6 vuotiaille 050 323 5355.
Ekavauvaryhmä ma klo 13–15. Ilm.
Jaana 050 301 8233.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.
Perhejumppis lapsille ja aikuisille to klo
10. Ilm. 050 301 8233.
Erkka-ilta to 19.2. klo 17.30, erityistä
tukea tarvitsevien lasten äideille. Ilm Seijalle 050 323 5355.

Kouluikäiset:

Kerhot hiihtolomalla vko 9.
Maanantaisin:
Sählyä:
Klo 17–18, 3–4.luokan pojat.
Klo 18–19, 5–6-luokan pojat.
Klo 19–20, 7–8-luokan pojat.
Toimintakerho ma klo 17.30–19,
1–4-luokkalaiset tytöt.
Tiistaisin:
Sählyä klo 17–18, 1–2-luokan pojat.
Liikuntakerho klo 18–19, 2–4-luokan
tytöt.

Kysy mahdollisia vapaita päiväkerhopaikkoja 3–6-vuotiaille 050 4079126.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Muskarit 1–4-vuotiaille torstai aamupäivisin. Tied. 050 340 9893.
Pyhis-pyhäkoulu Hukkaperä 6D kerhohuoneella to 12.2. klo 18–19.

Kouluikäiset:

Toimintakerho ma klo 18, 7–9-v.
tytöille ja pojille.
Toimintakerho ti klo 18,10–12-v.
tytöille ja pojille.
Lapsikuoro kokoontuu ke klo 17–18,
noin 7–12-vuotiaille. Uudet laulajat tervetulleita! Lisätiedot: Ilpo, ilpo.vuorenoja@evl.fi, 050 380 0608.

Ryhmätoimintaa:

Miesten Tupailta ke 18.2. klo 18, Väätäinen.
Torstaitapaaminen to klo 13 (paritt.
viikot).
Raamattupiiri to klo 17 (parill. viikot).
Aamurukouspiiri ke klo 8-9.
Iloset-kuoro ke klo 12.30. Tied. 050 521
5410.
Yhteisvastuu-keräystalkoot Seppälän
Prisma pe 20.2. klo 14–18. Ilm. Juhalle.
Diakoniapäivystys: ma–ke klo 9–10.30,
muulloin 050 549 7024 juha.halonen@
ev.fi.

Ryhmätoimintaa:

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10–12.
Olohuone ke klo 13–15. Tarjoilua,
vapaaeht. maksu. Tied. 050 549 7032.
18.2. Runsauden pöytä, Suvi Leppäpuisto
Talviloma viikolla 9.

Musiikki:

Näkkäri kuoro kouluikäisille ke klo
15.30. Tied. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18–19.30. Tied.
050 521 5414.

Diakonian päivystys:

Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10, to
klo12–14. Kortepohjan seurakuntakeskus, Isännäntie 4, ti klo 9–11.Muuten
ajanvaraukset suoraan diakoniatyöntekijältä. Kallio 050 549 7032, Laitinen 050 549 7026, Leppäpuisto 050 549
7008. Ei päivystyksiä viikolla 9.
Heidi Kallio tavattavissa Keitaalla, to
26.2. klo 11–13.30, tule rohkeasti juttelemaan.

KORTEPOHJAN SRK-KESKUS

Laskiaistapahtuma su 15.2. klo 14,
tapahtuma päättyy Puuhamessuun.

KELTINMÄEN ALUESRK
KELTINMÄEN KIRKKO

Messu su 15.2. klo 10, Vilkko, Jurva, Lintunen, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Aamurukous ti 17.2. klo 8–8.30.
Tuhkakeskiviikon Taizé-messu ke 18.2.
klo 19, Salminen, Pitkänen, Nieminen,
Lintunen. Tule aloittamaan matka paastosta pääsiäiseen. Klo 18 mahdollisuus
keskusteluun ja esirukoukseen.
Hiljainen aamurukous to 19.2. klo
8–8.30.
Paastonajan raamatunlukua to 19.2.
klo 17.30.
Rukoushetki pe 20.2. klo 8.30–9.
Messu su 22.2. klo 10, Pitkänen, Jurva,
Lintunen, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Anneli Ruuskan virkaan siunaaminen.
Paastonajan raamatunlukua ma 23.2.
klo 17.30.
Aamurukous ti 24.2. klo 8–8.30.
Paastonajan raamatunlukua ti 24.2.
klo 17.30.
Paastonajan raamatunlukua ke 25.2
klo 17.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri ke 25.2. klo
18.30 Ruuhisella, Hanhiperäntie 284.
Hiljainen aamurukous to 26.2. klo
8–8.30.
Paastonajan raamatunlukua to 26.2.
klo 17.30.
Mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen jumalanpalveluksen jälkeen.

Nuoret:

Kerhot hiihtolomalla vko 9.
Poikien sähly yli 18 v. ma klo 20.
Nuorten sähly yli 15 v. ti klo 19–21.
Isos-, jatkoisos- ja avustajakoulutukset
to klo 17.30–18.30.
Nuortenilta to klo 18.30–20.30.

Perusisoiskoulutus ke klo 17.
Jatkoisoiskoulutus ti klo 17.

Levähdä Sanan ääreen
paastonaikana

Keltinmäen kirkossa luetaan
ääneen Psalmia ja Johanneksen
evankeliumia. Paastonajan raamatunluku alkaa torstaina ja
jatkuu 19.2. joka päivä maanantaista torstaihin klo 17.30 noin
20 minuuttia kerrallaan hiljaiselle viikolle saakka.

Hevostelua ja hernekeittoa
maalatuin kasvoin

Kortepohjan laskiaistapahtumassa su 15.2. klo 14 on tarjolla
hevosajelua, kasvomaalausta,
hernekeittoa ja laskiaispullia
sekä iloista yhdessäoloa. Kirpputori (5€ paikkahinta, myyntituotto itselle) Myyntiaika klo
14–15.30. Tied. Riitta 050 372
5573. Päätteeksi Puuhamessu,
joka alkaa kello 15.45.
Puuhamessu su 15.2. klo 16, Jurva, Nieminen, toimintapisteet alkavat 15.45.
Hiljentymisryhmä Perjantain Puolipäivä
pe 20.2. klo 12.15–14.15. Oma Raamattu
ja päiväkirja mukaan. Tied. Laurio 040
709 4062. Kevätkausi 6.3., 20.3., 10.4.,
24.4. ja 15.5.
Messu su 22.2. klo 16, Pitkänen, Lintunen.
Paastonajan iltarukous 24.2. klo 18,
Pirkko Leskisen taulujen äärellä, Jurva.
Pappi paikalla to 26.2. klo 12.30-13.30.
Mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen jumalanpalveluksen jälkeen.

Lapset ja perheet:

Kerhot talvilomalla viikolla 9.
Päiväkerhot tied. 050 372 5573,
050 380 0426.
Perheolkkari ma klo 9–11. Kirkkohetki
perheolkkarissa ma 16.2. klo 9.30.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Kokkikerho ti 17–18.30.
Alakoululaisten olkkari to klo 13–16.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Perusisoiskoulutus to klo 17.
Avoimet ovet pe klo 18.

Kerhot talvilomalla viikolla 9.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 412 1514.
Perheolkkari ke klo 9–11. Kirkkohetki
perheolkkarissa ke 18.2. klo 9.15.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 340 9898.
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16, tied.
050 408 8852.

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12.
(paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen ti klo 13–14.30
(paritt. viikot). 24.2. kuulumisia ja kuulumista.
Torstaikahvila klo 12–13.30. Tarjoilu
maksutonta, to 12.2. lopuksi palaveri.
Kaikille sopiva Lauluryhmä ti 17.2. klo
15–16.30. Tule laulamaan yhdessä hengellisiä lauluja ja veisuja. Tied. 050 549
7026 Laitinen.

HALSSILAN SRK-KESKUS

Kouluikäiset:

Musiikki:

Ryhmätoiminta:

Messu su 15.2. klo 12, Väätäinen, Mertanen. Osmon lähtösaarna ja kirkkokahvit.
Su 22.2. klo 12 ei messua Halssilassa.
Leipäsunnuntai su 22.2. klo 16.

Tied. 050 549 7002.
Kokkikerhot ma 17–18.30 ja ti 17.30–9.
Kirkkis Avoimet ovet alakoululaisten
olkkari ma ja ke klo 13–16.

Lapset ja perheet:
Kerhot hiihtolomalla vko 9.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

KYPÄRÄMÄKI- KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Kuohun päiväpiiri ma 16.2. klo 13–15.
Kuohun Kylätalolla. Tied. 050 549 7026
Laitinen.
Hengellinen iltapäivä ti 17.2. klo 12–14,
Tied. Kallio 050 549 7032. Tilsala, Koivuahontie 128. Kallio, teologianopiskelija Marja-Liisa Latvatalo. Aiheena
paastoon hiljentyminen.
Hartaus to 20.2. klo 12.30, Päivätoimin
takeskus Salokatu 20. Tied. Laitinen
050 549 7026.

Lapset ja perheet:

Kerhot talvilomalla viikolla 9.
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 372 5573,
050 380 0426.
Perheolkkari to klo 9–11. Kirkkohetki
perheolkkarissa to19.2. klo 9.15.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Ryhmätoiminta:

Veteraanikuntoilijoiden voimistelu ma
8.30–9.30.
Pietarin Killan miesten ilta ti 17.2. klo 18.
Isä taivaassa ja maan päällä, Tervonen.
Torstaitapaaminen to 19.2. klo 14, Tervonen.
Yhteisvastuu-keräystalkoot to 19.2. klo
15–19 CM-Seppälä. Ilm. Elinalle.
Työntekijöiden lentopalloa to klo
14.30–16.30.
MMV-kuoro to klo 17.30. Tied. 050 521
5410.
Naisten jumppa to klo 18–19.
Diakoniapäivystys: ti–ke klo 9–10.30,
muulloin 050 549 7005 / elina.vepsalainen@evl.fi. (Ei hiihtolomalla päivystystä)

Lapset ja perheet:

niatyöntekijältä. Kallio 050 549 7032,
Laitinen 050 549 7026, Leppäpuisto
050 549 7008. Ei päivystyksiä viikolla 9.

Lähde!-kuoro nuorille aikuisille to klo
18–19.30. Tied. 050 549 7049.

Diakonian päivystys:

Kortepohjan seurakuntakeskus, Isännäntie 4, ti klo 9–11. Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, to klo12–14.
Muuten ajanvaraukset suoraan diako-

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti
17.2. klo 11–12. Mukana ravintoasiantuntija Arja Sjöholm. Lounas klo 12–13,
4 €, alle kouluikäiset lapset 1 €. Tied.
ainoleena.laitinen@evl.fi, 050 549 7026.

Diakonian päivystys:

Kortepohjan seurakuntakeskus, Isännäntie 4, ti klo 9–11.Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, to klo12–14. Muuten
ajanvaraukset suoraan diakoniatyöntekijältä. Kallio 050 549 7032, Laitinen 050 549 7026, Leppäpuisto 050 549
7008. Ei päivystyksiä viikolla 9.

KESKUSTAN ALUESRK
KAUPUNGINKIRKKO

Avoinna ke-pe klo 11–14.
Messu su 15.2. klo 10, Wuolio,
Björninen.
Virsi- ja lauluhetki ke 18.2. klo 12.
Tuhkakeskiviikon messu ke 18.2. klo 19,
Wuolio, Ilvesmäki, Valtasaari.
Viikkomessu to 19.2. klo 13.
Messu su 22.2. klo 10, Tuominen,
Valtasaari.
Virsi- ja lauluhetki ke 25.2. klo 12.
Viikkomessu to 26.2. klo 13.

VANHA PAPPILA, Vapaudenkatu 26

Kouluikäiset:

Tauolla vko 9.
Ilmoittaudu kerhoihin netissä 5.1.–22.2.
(www.jyvaskylanseurakunta.fi)
Nämä kerhot Yliopistonkatu 26 B:ssä:
Taidekerho Sormet (1.–4.-lk) ti klo
16.30–17.30.
Musakerho (2.–4.-lk) to klo 16–17.
Puuhakerho Hupia&herkkuja (1.–3.lk.)
joka toinen pe klo.14.30–16.
Säkkituoli (4.–6.lk) to klo 13–16 (ei
ilmoittautumista)
Leivotaan yhdessä! 1.–3.-lk. juustosarvia ja yllätyskeksejä ti 24.2. klo 9–12.
Ilm. netissä 19.2 asti.
Kevätleiri 1.–6. lk. 27.–29.3. Vesalan
verkko, ilm. netissä 16.2.–13.3.
Lisätietoja nettisivuilta ja kirsi-marja.
piippanen@evl.fi 050 595 3945.

Nuoret:

Tauolla viikolla 9.
Tapahtuu Nuorten tilalla Yliopistonk. 26 B
Nuorten Raamis ma klo 17–18.
Nuorten ilta ma klo 18.15–20.
Perusisoskoulutus ke klo 17.
Jatkoisoskoulutus ke klo 17, parill. viikot.
Miniatyyri- ja lautapeli-illat ti klo
18–21.30 (14–19 v).
Tied. teresa.muhonen@evl.fi 050 549
7016 tai juha.koivurova@evl.fi 050 549
7004 ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ritva.tuominen@evl.fi 050 400
0013.

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Kylän kammari (ent. Mallan kammari)
Vanhassa Pappilassa (Vapaudenk. 26) to
klo 14 parilliset viikot.
Eläkeläisten piiri, Viitakoti,
ke klo 14, paritt. viikot.

Syntymäpäiväjuhlamessu
Kaupunginkirkossa

Juhlamessu on sunnuntaina
15.3. klo 10, ja sen jälkeen on
juhlakahvit Vanhassa pappilassa,
(Vapaudenk. 26). Kutsumme
Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 80, 85,
90 tai sitä enemmän tammi-,
helmi-, maalis- tai huhtikuussa
2015. Voit ottaa mukaan puolison tai läheisen. Tarjoilun vuoksi
ilmoittautumiset perjantaihin
6.3. mennessä: aluesihteeri Kaisa
Tuomi 040 535 0492, diakonissat
Lea Pietiläinen 050 549 7027 ja
Kirsti Kataikko 050 340 0665.

Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Kylän kammari to klo 14 parill. viikot.
Hanna-piiri klo 18 ma 2.3. Yhteyshenkilöt Riitta Puukari 050 4933 459 ja AnnaMaija Kuulasmaa.
Fransiskus-ilta ke 11.3. klo 17. Tied.
050 375 4504 laatinen.liisa@gmail.com
Leskien klubi eläkeikäisille leskille
to 12.3. klo 10-12. Tied. Johanna Niiles-Hautanen 050-522 2380.

Diakonia:

Lapsille ja perheille:

Hyvät Jyvät ti klo 19, pappilan rippikoulusali. Johtaa Valtasaari 050 521 5411.
Stemmina to klo 18, Lahjaharjun kappeli. Johtaa Björninen 0400 746 372.

Kerhot hiihtolomalla vko 9.
Pappilan perhepyhäkoulu su klo 16
(15.2., 1.3.).
Perhekerho to klo 9.30–11.30.
Retkiperhekerho to 19.2. klo
17.30–19.30 Halssilan hiihtomaassa.
Lapsi- ja perhetyön tied. johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Pyhäkoulutyön tied. laura.ylisto@evl.fi
050 564 3072.
Muskarit: Tied. terhi.hassinen@evl.fi,
050 340 9893 tai tiina.jarvinen@evl.fi,
050 571 5155.

Retkiperhekerho retkeilee
Halssilan Hiihtomaassa

Pulkat, liukurit ja eväät mukaan
ja Hiihtomaahan! Retkiperhekerho matkaa sinne torstaina
19.2. klo 17.30–19.30.
Tied. Johanna Kontinen
050 340 9895.

Päivystykset ma, ke ja to klo 9–11 Cygnaeuksenkatu 8.Lea Pietiläinen 050 549
7027, Kirsti Kataikko 050 340 0665, Auni
Pelkonen 050 549 7001 tai Elina Lintulahti 050 549 7006.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri (diakonia ja lähetys) Keljon palvelutalon
B-talon 4. krs ti klo 10–12.

Kuorot:

LOHIKOSKI

Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2:
Messu su 15.2. klo 12, Tuominen, Laasonen, pyhäkoulu.
Messu su 22.2. klo 12, Pirtala, Valtasaari.

Lapsille ja perheille:

Kerhot hiihtolomalla vko 9.
Pyhäkoulu Lahjaharjun kappelissa su
15.2. klo 12.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30.
Retkiperhekerho to 19.2.
klo 17.30–19.30 Halssilan hiihtomaassa.
Lapsi- ja perhetyön tied. johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Pyhäkoulutyön tied. laura.ylisto@evl.fi
050 564 3072.
Muskarit: Tied. tiina.jarvinen@evl.fi
050 571 5155.

Kouluikäiset:

Tauolla vko 9.
Ilmoittaudu Kokkikerho Hymysuuhun

netissä 22.2. mennessä.
Kokkikerho Hymysuu (1.–6.lk) to klo
17–18.30 Lahjaharjun kappeli.
Säkkituoli (4.–6.lk) to klo 13–16.
Yliopistonkatu 26 B.
Leivotaan yhdessä 1.–3.lk. juusto-sarvia ja yllätyskeksejä ti 24.2. klo 9–12, ilm.
netissä 19.2. asti.
Kevätleiri 1.–6.lk 27.–29.3. Vesalan
verkossa ilm. 16.2.–13.3.
Lisätietoja nettisivuilta ja kirsi-marja.
piippanen@evl.fi 050 595 3945.

Nuoret:

Kts. Keskustan nuoret.

Diakonia:

Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Cygnaeuksenk. 8. Kts. Keskustan diakonia.
Tied. Auni Pelkonen 050 549 7001.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun Kappelilla. Ei viikolla 9 ja 10.

Ryhmätoimintaa Lahjaharjun kappelissa:
Avoin solu parillisten viikkojen ti klo
16.30–18. alk. 20.1.Tied. Hely Järvinen p.
050 359 5611, ei vko 14.
Miesten raamattupiiri joka viikko ti klo
18-20. Tied. viitanpe@gmail.com, 050
312 5288. Ei viikoilla 9 ja 15.

KORPILAHDEN ALUESRK
Korpilahden alueseurakunnan palvelupiste on avoinna ti ja to klo 9–12 tai
ajanvarauksella 050 557 9012. Muina
aikoina hautausasiat 040 162 3982, virkatodistukset ja toimitusten sopiminen,
050 3632 300, muissa asioissa yhteys
työntekijöihin.

Jumalanpalvelukset:

Messu su 15.2., srk-talo klo 10, Koivisto,
Laiho, Kirkkokuoro. Kirkkokahvit.
Iltakirkko su 22.2., srk-talo klo 18, Haapakangas, Tiusanen. Kirkkokahvit.

Tapahtumia:

Rukouspiiri ti klo 18, srk-talo. Iltatee.
Kirkkokuoro parittoman viikon to, srktalo klo 18, ei viikolla 9 (hiihtoloma).
Alfa-ryhmä ma, srk-talo klo 18.
Ilm. 050 557 9001 marjut.haapakangas@evl.fi.
Kinkerit: Läntiset kylät su 15.2., Kotalahti klo 13, Palolahdentie 169.
Lyhtymäki ti 17.2., Kultaniityn päiväkodin pihamaa klo 18, mäenlaskua, kisailua, kanttiini yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Hartaushetki to 19.2., Muuramen sairaala klo 13.30.
Kinkerit: Hurttia-Heinosniemi su 22.2.,
Punamäki klo 13, Punakankaantie 57.
Hartaushetki ti 24.2., Korpihovi klo 10.
Seurakuntapiiri ti 24.2. Väentupa klo 12.
Hartaushetki ke 25.2., Iltatähti klo 13.
Elämän tiellä -miestenilta ke 25.2., srktalo klo 18. Rukous ja usko. Tarjoilua.

Diakonia:

Väentupa ti Korpikeidas klo 11 alkaen,
ti 24.2. Seurakuntapiiri klo 12.
Diakoniatalkoot 16.2., srk-talo klo 13.
Tule mukaan leivontatalkoisiin!
Palvelupäivä 25.2., srk-talo
klo 10.

Alfa-ryhmässä
ihmetellään elämää

Alfa-ryhmä kokoontuu Korpilahden seurakuntatalolla
maanantaisin klo 18. Kahdeksana iltana ihmetellään elämää
ja tutustutaan kristinuskon
perusteisiin. Ilm. marjut.haapakangas@evl.fi 050 557 9001.

Nuoret:

Hengari ma klo 15–17.
Kaikki toiminta srk-talolla, jollei toisin
mainita. Seuraa ajankohtaista infoa:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/
www.facebook.com/KorpilahdenAlueseurakunnanNuorisotyo

Kouluikäiset:

Ajankohtaista infoa: www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/

Lapsille ja perheille:

Kerhot talvilomalla viikolla 9.
Tiedustelut 050 557 9006, 050 557 9013
Päiväkerhot ma ja ti srk-talo, pe Korpihovi.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven kylätalolla ke klo 9-11.
Perhekerho srk-talolla to klo 9.30–11.30.
Taaperoryhmä srk-talolla ma 2.3. klo
9.30–11.30.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 16.2. klo
13.30–15.30.
Iltaperhekerho srk-talolla ke 18.2. klo
18.
Lyhtymäki-tapahtuma ti 17.2. Kultaniityn päiväkodin pihalla klo 18.

KUOKKALAN ALUESRK
Lattarimessu su 15.2. klo 11, Reukauf,
Teemu Sarkkinen, Lampinen, Grönholm,
Jyväskylän puhallinorkesteri, Kehittyvät
laulajat, pyhäkoulu. Jyväskylän Kristillisen opiston kirkkopyhä.
Keittolounas.

Ryhmät:

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset
viikot) kirkon alakerrassa.
Lähetyksen olohuone ke klo 13 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke klo 13
(parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.
Eläkeläisten torstaitapaaminen to klo
13 (paritt. viikot) kirkon yläkerrassa.

Musiikki:

Musiikkiryhmät: ks. jyvaskylanseurakunta.fi/ Alueseurakunnat/ Kuokkala/
Musiikki.

Diakoniatyöntekijät:

Ajanvaraus ti klo 10–11 marjo.ronkainen@evl.fi 050 549 7007 tai paivi.
heikkila@evl.fi. 050 549 7034. Ruokapankkisetelipäivystys ti klo 9–10 ruokapankkisetelin uusimista varten.

PALOKAN ALUESRK
Lattarimessussa monipuolista musiikkia

Laskiaissunnuntain lattarimessu on Kuokkalan kirkossa
15.2. klo 11. Musiikissa Jyväskylän puhallinorkesteri ja
Kehittyvät laulajat, pyhäkoulu.
Jyväskylän Kristillisen opiston
kirkkopyhä. Keittolounas.

Tuhkakeskiviikon iltamessu 18.2. klo
18, Bucht, Marja Rämänen, Lampinen,
Luomala, nuoret.
Aamurukous to 19.2. klo 8.15.
Messu su 22.2. klo 11, Konsti, Reukauf,
Väisänen, Heikkilä, pyhäkoulu, kahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 25.2. klo 18, arkiretriitti ja iltahartaus.
Taidenäyttely Kuokkalan kirkko viisi
vuotta, 25 jyväskyläläisen taiteilijan
teoksia. Avoinna 5.3. asti tilaisuuksien
yhteydessä ja kirkon ollessa auki. Järj.
yhteistyössä Jkl:n Taiteilijaseuran Taidelainaamon kanssa.
Valokuvauskilpailu Minun kirkkoni
Kuokkalassa jatkuu 30.4. asti! Lisätiedot jyvaskylanseurakunta.fi / Kuokkala
/ Valokuvauskilpailu. Voittajat julkistetaan 17.5. messussa.
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan! Tied. p.
050 549 7034 tai 050 549 7007.

Lapset ja perheet:

Hiihtolomaviikolla 9 ei ole kerhoja.
Perhekerho ma klo 9.30–11.30.
Isovanhemman kaa -iltapäivä ti klo
14–16.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11.
Tervetuloa kahville!
Iskän kaa -ilta ke klo 18–20 (paritt
viikot).
Vauvaperhepesä pe klo 9.30–11.
Lapsiparkki 2–6-vuotiaille pe klo
9–11.30, Polttolinja 29. Ilm. saman
viikon keskiviikkoon mennessä 050 380
0247. Omat eväät mukaan!
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit: tied. p. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Kerhot netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi > Kuokkala > Kouluikäiset.
Tied. 050 436 8619.

Palokan kirkon remontti aiheuttaa
muutoksia tilojen käyttöön.
Kirkon alapihan pysäköintipaikat ovat
poissa käytössä. Pysäköintitilaa löytyy
yläpihalta ja kirkon lähialueilta.
Perhemessu su 15.2. klo 10, Pääkkönen,
Hautalahti, Tahkola, Ilkka Kauppi, sello.
Laskiaisrieha yhteisvastuun hyväksi.
Tuhkakeskiviikon iltakirkko ke 18.2. klo
19, Kari, Tahkola.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella.
Tied. Heikki.Ilola@jkl.fi
Messu su 22.2. klo 10, Summala, Sulkala,
Ruhanen.
Majatalo-ilta ke 25.2. klo 18 kirkolla,
Hautalahti. Kahvi ja tee, klo 18 alkaen
musiikkia, opetusta, todistuspuhe, ru
kousta. Yhteinen osio päättyy klo 20.
Päätteeksi mahdollisuus keskusteluun
ja esirukoukseen. Lastenhoito ja omaa
ohjelmaa.

Musiikki:

Lauluryhmä Tuikku ke klo 17.30
opintosalissa.
Laulu- ja leikkikerho to 26.2. klo
16–17.20 opintosalissa.
Huom. Molempiin ryhmiin otetaan
mukaan uusia laulajia! Laulu- ja leikkikerhosta ja Tuikusta tied. Tuovi Ruhanen
040-5609931.
Palokan kirkkokuoro Jokelan pappilassa to klo 17.30.
Kamarikuoro Valo to klo 19.30 Taulumäen kirkossa.
Kirkkokuoron ja Kamarikuoro Valon
tied. Pertti Tahkola 040 6842050

Diakonia ja lähetys:

Lähimmäisen kahvitupa to klo 12 opintosalissa, ohjelmahetki klo 13.
Bibliakahvit ke 18.2. klo 13 kahviossa.
Lyydiat-kutojapiiri lomailee kutomisesta alakerran remontin ajan. Lyydiat tervetuloa Lähetyspysäkille!
Diakonian päivystys kirkolla yläkerran diakoniatoimistossa ti klo 12–14
ja ke klo 9–11. Muulloin sopimuksen
mukaan. Elina Romar 040 5609910 ja
Päivi Itkonen 040 7090142.

Lapsi-ja perhetyö:

Kirkon päiväkerhot sekä perhepysäkit
Jokelan pappilassa (punainen tiilirakennus kirkon takana). Kerholaisia ja muskarilaisia kuljettavien autojen pysäköinti
mielellään kirkon pihaan!

Nuoret:

Nuorten lasketteluretki Rukalle 29.4.–
3.5. Vietämme 3 laskettelu/ hiihtopäivää Rukakeskuksella. Illat ja yöt Käylän
rajaseutukeskuksella, jossa mahdollisuus saunoa. Hinta 120 e sis. matkat,
majoituksen, aamupalat, retkieväät, päivällisen, iltapalan ja saunat. Hissiliput
jokainen maksaa itse (ks. www.ruka.
fi). Sitovat ilm. 29.3. mennessä. Mahtuu
20. Lisätiedot: marjo.nieminen@evl.fi,
050 549 7014 tai ulla-maija.gronholm@
evl.fi, 050 340 9892.
Isoskoulutus ke klo 17.30.
Nuortenillat ke klo 19 Polttis 37.
Tied. 050 340 9892 tai 050 549 7014.
Ks. jyvaskylanseurakunta.fi/Alueseurakunnat/Kuokkala/Nuoret.

Poliisi pistäytyy Palokan
perhetapahtumassa

Yhteisvastuun laskiaistapahtuma messun jälkeen Palokan
kirkolla 15.2. Tarjolla vohveleita, makkaran paistoa, ongintaa, laulua, poliisin vierailu,
kasvomaalausta ja poniajelua.
Päiväkerhoryhmät 3–6-vuotiaille
pappilassa, Kirrissä, Mannilassa ja
Ritoharjussa. Kysele vapaita paikkoja lastenohjaajilta tai Marja-Tertulta.
Perhepysäkit Pappilassa to klo 9–11
(Rovastintie 8 C) to klo 9–11, Kir

14

15

rissä (Kirrinpelto 1) to klo 9–11 ja Mannilassa (Mankolantie 3 ) ke 9.30–11.30
Vauvapysäkki pappilassa ma klo 13 -15
ensimmäisen vauvansa saaneille.
Taaperopysäkki pappilassa ti klo 9.3011.30 (lapset n. alle 2 v.)
Muskari ke pappilassa (Rovastintie 8 C).
Tied. Terhi Hassinen 050 340 9893
Pyhäkoulu kirkolla opintosalissa su klo
10, ei perhekirkkosunnuntaisin.
Kaikenikäisten perhemessu kirkossa su
15.2. klo 10. Messun jälkeen laskiaistapahtuma yhteisvastuun hyväksi.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut Marja-Terttu Kivelä 040 560 9908. Löydät
meidät myös Facebookista (Palokan
alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö).

Kouluikäiset:

Kokkikerhot toimivat Jokelan pappilassa, tyttökerho yläkerran opintosalissa. Muutamaan kerhoon mahtuu
kevätkaudeksi. Tarkemmat infot toiminnasta sekä ilmoittautumisista
alueseurakunnan nettisivuilta: www.
jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset. Lisätietoja
Hanna-Maire Leppänen 040 773 9851.

Nuoret:

Isoskoulutukset ke klo 17–18.30 Jokelan pappilassa.
Peli-/nuortenillat ke klo 18.30–20.30
Jokelan pappilassa (25.2. talviloma, ei
peli-iltaa).
Nuorten aikuisten sähly pe klo 19.30–
21 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Koulupäivystys Mankolan koululla ti
klo 11.45–12.15.
Dino-ilta to 19.2. klo 18 kirkolla
Nuorten minileiri Yö Jokelassa 22.–23.2.
Ilm. Paulalle 16.2. mennessä. Ei osallistumismaksua.
Isosten leiri, kaikille isosille yhteinen,
Koivuniemessä 20.-22.3. Ilm. alkaa 16.2.
Lisätietoja nuoriso-, isos- ja rippikoulutyöstä Paula Niemitalo 040 5609909,
Ilkka Göös 040 5275382 ja Niina
Kari 040 8310565. Bongaa myös Facebookista yhteisö: ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”

SÄYNÄTSALON ALUESRK
SÄYNÄTSALON KIRKKO

Messu su 15.2. klo 10, Kärkkäinen, Asikainen. Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen.
Laskiaisen hernekeittomyyjäiset ti 17.2.
srk-kodilla klo 11–13. Hernekeittoa ja
laskiaispullia.

Diakoniatyöntekijä:
Päivystys ti ja to klo 9–11 srk-koti, Saarnatie, 050 598 0951, paula.kiviranta@
evl.fi.
Ei päivystystä ti 17.2., 24.2. ja to 26.2.
Sururyhmä läheisensä menettäneille
alkaa maaliskuussa. Tied. Elina Fuchs
050 549 7015 ja Osmo Väätäinen

NEULASKOTI

Perjantairukous 13.2. klo 19.
Tilkkutäkkimessu su 15.2. klo 16, Kärkkäinen, Asikainen.
Toivon torstai to 19.2. 18.30 Minä tulen
takaisin, opetus Aino Viitanen, musiikki
Tulus-kuorolaisia. Iltatee. Mahdollisuus
sielunhoitoon ja keskusteluun.
Neulasehtoo su 22.2. klo 16 Avoin raamattupiiri, Erkki Puhalainen.

Sururyhmä
alkaa maaliskuussa

Ryhmä on tarkoitettu Sinulle,
jonka kokema menetys
tuntuu raskaalta tai ristiriitaiselta. Ryhmä kokoontuu Neulaskodilla viidesti. Ryhmän
vetäjiä ovat diakonissa-sairaanhoitaja Elina Fuchs ja
aluekappalainen Osmo Väätäinen. Tiedustelut: Elina
Fuchs 050 549 7015.

Lapset ja perheet:

Kerhotoiminta talvilomalla viikolla 9.
Päiväkerhot ma ja ke.
Perheryhmät: ensivauvaryhmä ke klo
9.30-11.30, taaperoryhmä ti klo 9.30–
11.30, perhekerho pe klo 9.30–11.30,
tied. 050 917 2802.
Pyhäkoulu su 15.2. klo 11,
tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Näkkäri eput ja toput ti klo 12.30–15.30.

Nuoret:

Isoskoulutus su 15.2. klo 13–17.
Iltakahvila pe 20.2. klo 17–22.
Tiedustelut 050 407 0060.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13–14,
parittomat viikot.
Olohuone ti klo 13–15.

Candela-kuoro kirkolla to klo 18–20.
Lisätiedot: sirpa.piilonen@evl.fi
040 560 9913.

Diakonia ja lähetys:

Hernekeittoa YV-keräyksen hyväksi ti
17.2. klo 12 kirkolla.
Työtupa, diakonia ja lähetys, ti 17.2. ja
24.2. klo 12 seurakuntasalissa.
Miestenpiiri ti 17.2 ja 24.2. klo 13 pappilassa, kahvit työtuvalla srksalissa klo 14.
Päiväpiiri pappilassa ke 18.2. klo 13.
Torstain aamuhartaus ja aamukahvi
kirkolla to 19.2. ja 26.2. klo 10.
Ruokajakelu kirkolla to 19.2. klo 10.30
aamukahvin yhteydessä.
Lukupiiri pappilassa ke 25.2. klo 13.
Yhteydenotot/ajanvaraus: diak. marja-liisa.jaakonaho@evl.fi 040 560 9916.

Lapsi- ja perhetyö:

Perhekerhot /Turinatuvat ovat aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamispaikka.
Kerhoon ovat tervetulleita äidit, isät,
isovanhemmat sekä hoitajat lapsineen.
Turinatuvat kirkolla ti ja to klo 9.30–
11.30 ja Puuppolan kerholassa, Takalantie 2 ti klo 9.30–11.30.
Vauva- ja taaperokerho (0–2–vuotiaiden lasten vanhemmille) Puuppolan
kerhotilassa to klo 9-11.
Pyhäkoulu Puuppolan kerholassa (Takalantie 2) ke 18.2. klo 18.
Kysy vapaita päiväkerhopaikkoja lastenohjaajilta. Viikolla 9 ei kerhoja. Tied.
eija.simpanen@evl.fi 040 5609914.
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin. Tied.
050 571 5155/ Tiina Järvinen.

Laskiaisen hernekeittomyyjäiset ti 17.2. Säynätsalon seurakuntakodilla klo 11–13.
Hernekeittoa ja laskiaispullia lounaalla tai kotiin. Lounas
aikuiset 8 €, lapset 3 €.

Tuhkakeskiviikon sanajumalanpalvelus
18.2. klo 18, Kärkkäinen, Asikainen.
Messu su 22.2. klo 10, Saarno, Asikainen.

Lapset ja perheet:

Kerhotoiminta talvilomalla vk:lla 9
Päiväkerhot ti seurakuntakoti
Perhekerho to klo 9.30–11.30
tied. 050 917 2802
Pyhäkoulu seurakuntakoti to 19.2. klo
17.30, tied. 050 340 0639

Nuoret:

Tied. 044 757 5067.
Nuorten raamis to klo 17–18.30 srkkoti/nuorisotila.
Nuortenilta to klo 18.30–21.30 srk-koti/
nuorisotila.

Ryhmätoiminta:

Olohuone ke 18.2. Botswanaa sanoin ja
kuvin, Säde Pirttimäki, 25.2. ei olohuonetta.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su klo
18, srk-koti/kokoustila, paritt.vkot.
Naisten solu ti klo 18, srk-koti/olohuone, paritt.vkot.

Musiikki:

Kuorotied. p. 050 549 7035.
Neulaset ke klo 18–19.30 Säynätsalon
srk-koti
Muskarit tied. NMKY/opettaja Elena
Kortelahti 045 187 0005
Kanteleryhmä tied. Ulla Honkonen
0400 669 146

Diakonian päivystys to klo 9–11. Ajanvaraus 050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.
Diakonian ruokailu to klo 11–12
Sururyhmä läheisensä menettäneille
alkaa maaliskuussa. Tied. Elina Fuchs
050 549 7015 ja Osmo Väätäinen.

TIKKAKOSKEN ALUESRK
Naisten ilta pe 13.2. klo 18 pappilassa.
Messu su.15.2. klo 10 Jukka Helin saarna, Vallipuro, Piilonen; kirkkokahveilla
Jukka kertoo yhteisestä seurakuntapalvelusta.
Sanan ja rukouksen ilta su 15.2. klo
18.30 kirkolla, Paastoa kohti, Risto Närhi,
Vallipuro, Piilonen. Iltatee.
Hernekeittoa Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi ti 17.2. klo 12 kirkolla.
Tuhkakeskiviikon rukoushetki ke 18.2.
klo 13.
Päiväpiiri pe 20.2. klo 12.30 Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.
Messu su 22.2. klo 10 Eläkeläisten kirkkopyhä, Vallipuro, Piilonen, Kukkonen, Jaakonsaari, Kottaraiset; kahvit ja ohjelmaa.
MieliMaasta -vertaisryhmä ti 24.2. klo
18 pappilassa masentuneille ja heidän
omaisilleen. Paula Rinne 040 824 4561.

Naisten illat perjantaisin
Tikkakoskella

Naisten illassa 13.2. Kari Kuittinen puhuu Jumalan rakkauden uhritiestä. 13.3. teema
on Elämän leipä ja 17.4. Heidi
Watian aihe on Hyvä Paimen.
Teetarjoilu alkaa klo 18

Musiikki:

Lapsikuoro ke klo 13–14 Luonetjärven
koulun musiikkiluokassa.

Leppälahden päiväpiiri pe 27.2. klo 12.

Lapset ja perheet:

Perheiden aamu Jyskässä to 19.2. klo
9, jonka jälkeen kirkkohetki klo 10.30 ja
lounas. Lounaalle ilm. ohjaajille.
Perhepysäkit ( ei ilmoittautumista)
Jyskän seurakuntakoti ti klo 9–11
Vaajakosken kirkko ti klo 9–11
Iltaperhekerho Vaajakosken kirkolla ti
klo 17.30-19.
Ryhmä ensimmäisen vauvan saaneille:
Pallerot Vaajakosken kirkolla ti klo
13–14.30.
Pampulat Kaunisharjun kerholassa ma
klo 13.30–15.
Päiväkerhot: kysy vapaita paikkoja
ohjaajilta.
Muskareissa tilaa. Tied. 050 3409893.
Pyhäkoulut Tölskässä, Mutkatie 14, joka
su klo 14.
Uusperheiden vertaistukiryhmät
Jyskän srk-kodilla ke 18.2. klo 17.30–
19.30. Reingoldt, Ristonmaa.

Perjantaikahvila pe 20.2. klo 17–21.45.
Nuorten retki ke 25.2.
Koulupäivystykset Vaajakummun koululla to klo 9.30–10 ja Vaajakosken koululla pe klo 10.45–12.15.
Ajankohtaisimman tiedon antaa
Ilmo Vaajakoski facebookissa. Lisätietoja: Nuorisotyönohjaajat Jonna Göös
040 560 9925 ja Toni Launonen 044
7203 115.

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 17.2. klo 13 Vaajakosken kirkko.

Musiikki:

Musiikkiryhmät Vaajakosken kirkolla:
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12–13.
Kirkkokuoro to klo 18–20.
Tied. kanttori Liisa Partanen 050 350
1860.
Kanteleryhmä tied. kanteleensoitonopettaja Ulla Honkonen 0400
669146.

Kouluikäiset

Kerhoissa tilaa. Vapaiden kerhopaikkojen tiedustelut vs. nuorisotyönohjaaja
Assi Nieminen 040 558 2542.

Nuoriso:

Isosleiri Koivuniemessä 13–15.2.
Hengari ke 18.2. klo 18–20.30.
Nuorten viikkomessu ke 18.2. klo 19.

Vahvaa puhetta
rististä ja rakkaudesta

Luentosarja 1. Korinttolaiskirjeestä jatkuu Vaajakosken kirkossa 17.1. klo 18.30. Luento
Kari Valkonen, musiikki Saara
Mörsky. Kahvi klo 18.

Kouluikäiset:

Kysy vapaita kerhopaikkoja Outilta.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille ke klo 14–16
kirkon nuorisotilassa.
Tied. outi.pirttimaki@evl.fi 040
5609915.

Nuoret:

Nuorten ilta ti klo 18–21.
Isoskoulutus ke klo 18–19.30.
Oloilta ke klo 19.30–21.30.
Toiminta tauolla talvilomaviikolla 9.
Lisätiedot: mikko.haapasaari@evl.fi
040 7605098. Toiminta tauolla talvilomaviikolla 9.

VAAJAKOSKEN ALUESRK
Messu su 15.2. klo 10. Huttunen, Partanen, Reingoldt, Liimatainen. Kirkkokuoro. Alueneuvoston jäsenten
tehtävään siunaaminen.

Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 16.2. klo 18 Vesalan kurssikeskuksessa.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29, jukka.rantanen@evl.fi, 050 360 3484.
Avoin toiminta arkisin klo 11-15.
Askartelua ma klo 13 (kuukauden 1. ma).
Laulutunti ti klo 14 (parill. viikoilla).
Hebrean kielen alkeiskurssi ti klo 16.
Rukouspiiri ke klo 12 (joka viikko).
Papintunti to klo 14 (joka viikko).
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tieto-Visa pe klo 13.30 (joka viikko).
Yksinäisten illat aina kuukauden 3.
lauantai klo 18 (seur. 21.2.)

Siunausta ja laskiaispullia
Vaajakoskella

Laskiaissunnunain messussa
15.2. klo 10 siunataan tehtäviinsä Vaajakosken alueneuvoston jäsenet. Messun
jälkeen hernekeittoa ja laskiaispullia Yhteisvastuun
hyväksi.

Hengelliset laulut -yhteislaulutilaisuus
su 15.2. klo 16 kirkossa. Liisa Partanen ja
Hannu Huttunen. Soitinryhmä.
Vahvaa puhetta rististä ja rakkaudesta!
ti 17.2. klo 18.30 kirkolla. Luentosarja
1. Korinttilaiskirjeestä. Kari Valkonen,
Saara Mörsky. Hannu Huttunen.
Tuhkakeskiviikon messu ke 18.2. klo
19. Rossi.
Messu su 22.2. klo 10. Kauppinen ,Partanen, Tölskäläiset avustaa.
Matka Israeliin 11.10.–18.10. Tied. ja ilm.
Hannu Huttunen 050 521 5405 ja Marja-Leena Liimatainen 040 560 9926.

Diakonia:

Keskiviikkokerho ke 18.2. Jyskän srkkoti, klo 13.
Keskiviikkokerho ke 25.2. Vaajakosken
kirkko, klo 13.

Päivystykset:

Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo 9–10.
marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560
9926.
Jyskän srk-koti, ti klo 12–13.30 ja ke
klo 9–10. tero.reingoldt@evl. fi 040 560
9927.

Ryhmätoimintaa:

Miesten raamattupiiri to 12.2. klo 12.
Miestenpiiri to 19.2. klo 18.30.
Miesten raamattupiiri to 26.2. klo 12.

Seurakuntaillat:

Oravasaaren srk-ilta ke 18.2. klo 18.30
Soili ja Reijo Särkimäellä, Koppelintie 18.

Tied. eevi-riitta.kukkonen@evl.f
050 300 3590.
Vapaaehtoisten koulutus ma 2.3., pe
6.3. ja ma 9.3. Vanhassa pappilassa.
Seniorikammari ma 16.2. klo 14–15.30
Vanhassa pappilassa.
Osallisuuden kahvihuone ti 17.2. klo
14, Vanhassa pappilassa.
Osallisuuden puuhapaja ti 24.2. klo
Osallisuuden olohuone joka toinen pe
klo 13–14.30 parill. viikoilla Viitakodissa.

Huoltamo:

Huoltamo-messu su 15.2. klo 16 Huhtasuon kirkossa.

Kansainvälinen työ:

Pause with the Bible. Come and take
a small break with Bible reading every
other Thursday afternoon. Next meeting at 2 p.m. on 19th February, Cygnaeuksenkatu 8 (please ring the
“Seurakunta” bell). For futher information, contact Elisa at enousiainen@
gmail.com, and check Kohtaamispaikka website (www.kohtaamispaikka.
net (sorry, the website is in Finnish, but
click at KohtaamisRyhmät on the right
and find Elisa Nousiainen on the list of
groups). Welcome!
Istanbul kutsuu seikkailuun. Sinä
18–30 -vuotias! Koe basaarien tunnelmaa Euroopan ja Aasian porteilla syyslomalla 12.–19.10. Tutustutaan elämään
Istanbulissa ja seurakuntamme tukemaan työhön Ev.Lut. Lähetysyhdistys
Kylväjän kautta. Hinta n. 500–700€, ei
sis. rokotuksia tai vakuutuksia. Ilm. seurakunnan nettisivujen kautta, tied. Säde
Pirttimäki 040 560 9904 tai Paula Niemitalo 040 560 9909
Missiotiimi ti 3.3. klo 18. Tied. sade.pirttimaki@evl.fi 040 560 9904

KohtaamisPaikka

PerheKohtaaminen su 15.2. klo 16
–18 Jokelan Pappilassa, Rovastintie 8c,

rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

Jyväskylän kristillisen opiston opistolaispäivät su 15.2. klo 11 Kuokkalan kirkossa. Messu, keittolounas ja seurat.
Seurat ti 17.2. klo 17.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Ryhmämatka Valtakunnallisiin talviveisuisiin Vantaalle 13.–15.3. Bussikuljetus
ja hotelliyöpymiset 195 €. Tied. ja ilm.
20.2. mennessä Matka-Kyllönen Oy, p.
08 652 0771.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä, www.facebook.
com/jklnnky, www.facebook.com/tuunauskerho
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
17.2. klo 9-11, Herättäjä-yhdistyksen toiminnasta kertoo Eeva-Kaisa Rossi.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
24.2. klo 9-11, Dumela-terveisiä Francistownin kummilapsilta, Säde Pirttimäki.
Lauluryhmä Jännät ke 25.2. klo 18.
Muskarin kevätlukukausi, kokoontumiset keskiviikkoisin
Vauvat 5-9 kk klo 9.15–9.45.
Vauvat 9-15 kk klo 10–10.30.
Perhemuskari (1 tai useampi alle 5 v. lapsi
samasta perheestä) klo 10.45–11.30.
Lukukausi 50 euroa. Ilmoittautumiset
toiminnanohjaajalle.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset

Yhteiset

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonia:

Hernekeittoa ja laskiaispullaa Säynätsalossa

Päiväpiiri:

Palokka. Lapsiperheiden oma juttu. Sään
salliessa ulkoilua Pappilan pihapiirissä.
PizzaKirkko @ Salsa Orkidea, Kauppakatu 6. su 15.2. PizzaBuffet klo 16-19 / 6
e Ohjelmaosuus klo 16.15, 17.15, 18.15.
HUOM uusi järjestely: voit tulla mukaan
joustavasti sinulle sopivana aikan!
www.kohtaamispaikka.net

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8 Mirja Hytönen
(Kutti), diakoni, 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, avustaja, 041 705 2329, nonna.iagonen@evl.fi
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppak. 13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10–12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3,
Kuokkala ti klo 10–11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak. 6)
Naisten jumppa ti klo 12-13.
Naisten Suomi-kerho ke klo 13-14.30.
Paluumuuttajien kerho to klo 10-12.
Lentopallokerho to klo 17-18.
Koripallokerho la klo 12-13.45.
Miesten lentopallo + sauna to klo 19–21.

Tilaisuus Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1 ma 16.2. Kahvi klo 13.30. Elävä
toivo Kristuksessa -tilaisuus klo 14. Jorma
Niittynen. Lähteellä-kuoro. Lausuntaa.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Nuorten perjantai pe 13.2. klo 19, ry.
Ystäväilta la 14.2. klo 16.30. Puheenvuoroja ystävyydestä ja musiikkia, ry; klo 19
Seurat, ry.
Vuosikokousseurat su 15.2, ry; klo 16
seurat ja klo 17.30 vuosikokous.
Seurat ke 18.2. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 20.2. klo 19, ry.
Seurat la 21.2. klo 19, ry.
Lasten seurat su 22.2. klo 16, ry.
Seurat ke 25.2. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura

Saunailta ti 24.2. klo 17.30 Vesalan leirikeskuksessa.

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Viisikielisen toivelauluilta ma 16.2. klo
18 Sanan Kulmalla. Tule laulamaan toivelaulujasi! Mukana Tuula Hakkarainen.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 17.2. klo
13.30, kahvit klo 13. Leena Impiö : Rikkaat päivät ja luopumisen ajat. Musiikki:
Aulis Tuimala ja EijRantatalo.
Avoin Raamattupiiri Sanan Kulmalla pe
20.2. klo 10.
Hiihtoviikko Kairosmajalla Pyhätuntu
rilla 28.2.–7.3. Bussikuljetus Jyväskylän
kautta. Tied. ja ilm. Hellevi Malinen 040
740 6328.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Lähetyskoti, Kauppak. 13, (014) 620 801,

Naisten saunailta:

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8.
Omaishoitajien Oma hetki ke 18.2. klo
12–13.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26, kanttori Petri Tiusanen ja
kuntoutusohjaaja-opiskelija Sara.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 11.3. klo 12–13.30 Aseman
Pysäkillä (Huom! aika). Aasialainen
ateria, ilm. viim. 25.2. Pieni ruokamaksu.

Sana ja rukous

Luentosarja 1. Korinttolaiskirjeestä ti
17.2. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla.
Luennot Kari Valkonen, musiikki Saara
Mörsky. Kahvi klo 18 alkaen.
Majataloilta ke 25.2. klo 18 Palokan kirkolla. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa,
hyviä sanoja uskosta ja elämästä, esirukousta sekä lapsille omaa ohjelmaa.
Gospelband Sade.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen,
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30–16.30.
Viittomakielinen raamattupiiri to 12.2.
ja 26.2. klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 22.2.
klo 14, Cygnaeuksenkatu 8.

ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.
fi. Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
JYVÄSKYLÄ/LÄHETYSKOTI:
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Tyttöjen Donkki-ilta 3.–8. luokkalaisille
pe 13.2. klo 18–20.30.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21. (EI 21.2.).
Sanan Keidas su 15.2. klo 18. Uhrautuva
rakkaus, Heimo ja Ritva Kajasviita.
Raamattupiiri ma 9.2. klo 18–20.
Naisten raamattupiiri ti 10.2. klo 13.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 12.30.
Torstaikahvila to klo 11.30–14.
Kolme Kohtaamista -ilta opiskelijoille
ja nuorille aikuisille to klo 18.30 (19.2.
Ihmisen arvo ja elämän lahja, Mia Puolimatka).
JYVÄSKYLÄ:
Isä-poika-sähly la 14.2. klo 10-12 Huhtasuon kirkolla, liikuntasalissa, Nevak.6.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis su
15.2. klo 11 Päiväkoti Aarresaaressa Toritie 22, Kuokkala. Vanhemmilla raamattuhetki. Tied. 050 3724828.
Vaajakosken miestenpiiri to 19.2. klo
18.30, Kirkkotie 11.
3:16-ilta 4–8-luokkalaisille pe 20.2.
klo 18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkoti
Antinmutka 18, Kinkomaa. Tied. 050
309 7212.
Leipäsunnuntai su 22.2. klo 16 Halssilan
seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5.
Kasvava seurakunta, Jorma Susi. Ehtoollinen. Lapsille omaa opetusta. Tied. 050
372 4828.
Vaajakosken naistenpiiri ma 23.2. klo
18–20, Lintulenkintie 3.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetysilta 12.2. klo 17.30 Vanha pappila, mukana Heleniuksen perhe.
Lähetyspiiri 23.2. klo 13 Neulaskoti,
Pihkatie 4.
Raamattu- ja lähetysilta 25.2.
18.30 Huhtasuon kirkko, E.Puhalainen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu
Messu sunnuntaisin kello 12: su15.2.
Petri Harju, 22.2. Lasse Nikkarikoski.
Muuta toimintaa Lutherin kirkolla:
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke klo
18.30. Ke 18.2. Viimeinen näytös, Erkki
Koskenniemi, 25.2. Siksi olen luterilainen,
Pekka Huhtinen
Nuortenilta Jyvis to 26.2. klo18.
Hamona-kuoro 16.2. klo 18.30

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai 19.2. klo 18.30 Neulaskodilla. Minä tulen takaisin. Aino Viitanen.
Musiikissa tuluslaisia. Iltatee.

Suomi-Israel -yhdistys

Vuosikokous 23.2.15 Nikolainkulmassa
klo 17.30, kahvit, klo 19 Suvi ja Folke
Gräsbäck. (ei maksua). Järjestää Suomi-Israel yhdistys, Jyväskylän paikallisosasto.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
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Sähköposti
jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Faksi 014 636 785
Osoite Tellervonkatu 5, PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti: Terhi Takkinen 040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

Elämää

Seurakunnan radio-ohjelmat
Radio Keski-Suomesta 99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin noin klo 13.40

!
verkossa

Henki &

Henki &

Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja
Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
Vanhustyön kehittämishanke
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
050 300 3590
Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja
050 340 9888
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Korhonen Tiina, vs. työalasihteeri
050 549 7013
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407

5. vsk. ISSN 1798-1255
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Painosmäärä 60 000 kpl
Jakelu Itella Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu, puh. 0200 71 000,
www.posti.fi/palaute
Päätoimittaja Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
Petri Kananen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740

Seurakunnan neuvonta 014 636 611

Ole kuulolla!

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Harri Vähäjylkkä, seurakuntapastori
0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri
050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö
050 549 7033

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 545 8750
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Viestintä
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 535 1064
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
050 549 7041
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
050 549 7031
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Diakonia, Vepsäläinen Elina
050 549 7005
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5,
050 549 7040
Kappalainen, Väätäinen Osmo
050 521 5403
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
050 549 7037
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
050 590 0265
Aluesihteeri, Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Leppäpuisto Suvi 050 549 7008
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Isännäntie 4, 050 549 7038

Nuorisotyö
Maasola Jussi, työalasihteeri vs
050 521 5401
KESKUSTA
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs
Kaupunginkirkko 050 549 7043
050 549 7048
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja 050 521 5415
040 509 8060
Aluesihteeri, Tuomi Kaisa
040 535 0492
Toivola Pasi, erityisnuorisotyönohjaaja
Diakonia
040 7785178
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö
Lintulahti Elina 050 340 0665
050 549 7029
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
Bom Pasi, partio/Lehtisaari
050 340 9895
050 5497 011
Lohikosken seurakuntakeskus,
Katajatie 1, 050 549 7039
Opiskelijatyö
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitospappi 050 594 8167
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
KORPILAHTI
050 521 5418
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo

Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat, 040 162 3982
Aluekappalainen vs, Koivisto Antti
050 557 9001
Diakonia, Lepoaho Kirsi
050 557 9003
Lapsityönohjaaja
Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi
050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045
Aluekappalainen, Mustonen Pekka
050 523 4141
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Lapsityönohjaaja, Siitari Tanja
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
040 560 9906
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1
050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen vs, Päivi Kärkkäinen
0500 545 611
Aluesihteeri,
Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
050 549 7046
Seurakuntapastori vs, Saarno Riikka
050 400 0014
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
040 560 9917
Aluekappalainen, Vallipuro Risto
040 545 8720
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
040 560 9916
Lapsityönohjaaja, Simpanen Eija
040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko , Kirkkotie 11,
040 560 9928
Aluekappalainen, Huttunen Hannu
050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri, Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia, Liimatainen Marja-Leena
040 560 9926
Lapsityönohjaaja vs, Tarja Palander
040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen, Kauppinen Arto
040 560 9920
Diakonia Reingoldt Tero 040 560 9927
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Ystävänpäivän
myyjäiset
Yhteisvastuulle
HEIKKI IMPIÖ teksti

Tuula Kotiniemi on ollut mukana Osallisuuden puuhapajassa alusta asti. – Puuhapaja on minulle kuin mittatilaustyönä tehty, sillä minulla ei ole
aikaisempaa kokemusta käsitöistä. Kotiniemen kädenjälki näkyy muun muassa pesulahenkareista tehdyissä sydämissä.

Viime syksynä käynnistyneessä
Osallisuuden puuhapajassa on
reilun puolen vuoden aikana tehty
kierrätysmateriaaleista monenlaisia tuotteita. Valtaosassa kädentaidon tuotoksista on nähtävissä
sydän tavalla tai toisella. Sydän
liittyy vahvasti myös ystävänpäivään. Osallisuuden puuhapaja järjestää toimintansa ensimmäiset
myyjäiset Ystävänpäivän aattona,
perjantaina 13.2. klo 15-18, Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu
26. Myyjäisten tuotto ohjataan
Yhteisvastuukeräykselle.

Kierrätysmateriaaleista
syntyy sydämellä sydämiä
Mitä uusiokäyttöä voisi keksiä vanhoille pesulahenkareille? Mitä kaikkea
voisi jatkojalostaa vanhoista kirjan sivuista tai nuoteista? Osallisuuden
puuhapajassa näille ja monille muille materiaaleille löytyy käyttöä.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Vanhan pappilan juhlahuoneiston
pitkä pöytä on täynnä erilaista
kierrätysmateriaalia. Kahvituokion jälkeen työt kutsuvat ja puheensorina täyttää tilan vain hetkittäin.
On hiljaista. Jos laittaisi silmät
kiinni, ei välttämättä uskoisi, että
olohuoneessa on koolla kymmenkunta käsitöistä innostunutta naista. Yli sata pesulahenkaria on saanut jo uuden muodon, kun niistä
on väännetty voimalla sydämenmuotoisia aihioita. Tässä työvai-

heessa on tarvittu välillä miehistäkin apua. Kun aihioon on kieputettu metallilankaa, ne kastetaan pellavapaperimassassa, ja sen jälkeen
on loppukoristelun ja viimeistelyn
aika.
Myös tulevan ystävänpäivän kierrätyskortit alkavat olla valmiita.
Niistäkin löytyy sydämiä, jotka on
tehty huovuttamalla. Yksi osallistujista töpöttää väriä muottiin,
jolla painetaan sydän hapsutetulle
kankaalle. Valmiit lohtuliinat on
ripustettu tuolien selkänojalle kuivumaan.
Lohtuliinoja, niin kuin myös

muita askartelutuokioissa syntyneitä tuotteita, voi pistää kiertoon
vaikkapa ystävänpäivänä. Yhtä hyvin niitä voi antaa lahjaksi myös
syntymäpäivänä, äitienpäivänä tai
jouluna. Onhan niiden tekemisessä ollut sydän mukana, varsin
konkreettisestikin.
Huovutustaiteilija Anja Suhonen
löysi paikan sekä Henki&elämä- lehden että ystävänsä Salme Saikkosen Facebook-viestin välityksellä.
– Salme vihjaisi, että täällä olisi
käsityöihmiselle mukava kokoontumispaikka, ja minähän innostuin heti, Suhonen naurahtaa.

Idea Osallisuuden puuhapajasta syntyi Saikkoselle, kun hän osallistui ikääntyville ihmisille tarkoitettuun koulutustilaisuuteen. Siellä todettiin, että vapaaehtoisia
tarvitaan nykyään monessa paikassa. Kun kaikista ei ole ulkoiluttajiksi, niin kuin ei hänestäkään,
syntyi ajatus käsillä tekemisestä.
– Puuhapajan idea on tarjota tekemistä sellaisille ihmisille, jotka
tykkäävät käsitöistä ja kaipaavat
samalla yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta, Saikkonen toteaa.
Parasta puuhapajassa on Anja
Suhosen ja Salme Saikkosen mie-

lestä se, että aina oppii jotakin
uutta ja tapaa uusia ihmisiä. Kun
joku saa idean, se jalostuu porukassa ja lopputulos on vieläkin
hienompi.
Osallisuuden puuhapaja kokoontuu Vanhassa pappilassa joka toinen tiistai, parittomilla viikoilla klo 14-18.

Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama

Elämästä

Hoitoalan kiire ajoi opiskelemaan uuden ammatin
TIINA LAMMINAHO teksti ja kuva

Olen Sirpa Kröger, 50-vuotias
opiskelija. Opiskelen diakonissaksi Pieksämäen diakonia-ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä
olen työharjoittelussa Korpilahden alueseurakunnassa. Valmistuin terveydenhoitajaksi vuonna
1993 ja sairaanhoitajaksi vuonna
-96; kolmen lapsen kotiäitiyden
jälkeen työnsaanti onnistui paremmin sairaanhoitajana.
Olen työskennellyt paljon vanhusten parissa, muun muassa kotihoidossa. Innokkaana opiskelijana olen myös päivittänyt osaamistani.

Diakonissan työ on minulle kutsumus. Toisaalta koin, että hoitoalalla ihmisten kohtaaminen jää
pinnalliseksi, vaikka ihmisen hoitamisesta kokonaisuutena puhutaan paljon. Etenkin vanhusten
kohdalla hengellisyys hoitotyössä
korostuu; hengellisyys antaa voimavaroja ja sitä kautta myös edistää terveyttä. Esimerkiksi kotihoidossa hoitajalla pitäisi olla enemmän aikaa kuunnella ihmisten elämäntarinoita. Kun hoitajilla ei ole
aikaa kuunnella, ikäihmiset kokevat, ettei heitä arvosteta.
Diakoniatyössä asiakaskunta on
laaja, lapsiperheistä ikäihmisiin.

Olen huolissani nuorista; kaikki eivät saa koulutuspaikkaa, eivätkä
työtä. Meillä on hienoja systeemejä, jotka auttavat, mutta lopulta
voi kuitenkin käydä niin, ettei mikään taho ota vastuuta nuoresta.
Diakonissana haluaisin olla saattamassa vaikeaan tilanteeseen
päätyneitä nuoria eteenpäin.
Myös monet lapsiperheet tarvitsevat apua, ja työikäiset. Toisilla on
liikaa työtä, eivätkä he aina jaksa,
toiset taas joutuvat työttömäksi.
Diakoniatyössä pyritään auttamaan mahdollisimman monia ja
etenkin kaikkein heikoimmassa
asemassa olevia. Siihen tarvitaan
yhteistyötä, niin viranomaisten

kuin nykyisin yhä enemmän vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.
Olen itse saanut sellaista tukea,
joka on auttanut minua sekä hengellisesti että kokonaisvaltaisesti
elämässä eteenpäin. Olen hyvin
kiitollinen seurakunnan työntekijälle, jolta sain apua ja siksi haluan
itsekin antaa muille samanlaista
tukea. Diakonissaksi opiskellessani kasvan koko ajan ihmisenä ja
uskossani – usko on ollut elämässäni lapsuudesta asti. Toivoisin,
että valmistuttuani löytäisin työn
seurakunnasta ja saisin olla auttamassa vaikeissa tilanteissa olevia
ihmisiä.

Sirpa Kröger
Viisikymppinen Sirpa Kröger opiskelee diakonissaksi. Valmistuttuaan hän haluaisi työskennellä
seurakunnassa ja auttaa vaikeissa
tilanteissa olevian ihmisä.

