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Valoa kansalle
Miten pimeä onkaan tienoo, kun katuvalot ovat poissa
pelistä. Korvessa kasvaneena uskallan sanoa, että seuduilla, joissa katuvaloja ei ole, pimeyteen tietyllä tavalla
tottuu. Kaupunkialueella yllättävä pimeys tuntuu mustaakin mustemmalta. Katuvalojen korjaajaa odottaa
kuin toivottua vierasta.
Pimeään liittyy monelle pelko. Pelko odottamattomasta,
pahasta, ei-toivotusta. Valo tuo turvan, ja toisaalta
myös toivon.
Maassa nimeltä Suomi pimeä on tuttu. Kun valo on vähissä puolet vuodesta, siihen täytyy sopeutua. Yhteiskunnan pimeä tila on toinen juttu, mutta senkin kanssa
täytyy oppia elämään.
Maa nimeltä Suomi säästää, supistaa ja leikkaa. Se tiivistää, yhdistää, karsii ja lakkauttaa. Sunnuntai-ilta
näyttää, millaiset ihmiset noista säästötalkoista seuraavat neljä vuotta päättävät. Sanotaan, että kansa saa
arvoisensa päättäjät, mutta tiedä häntä.
Toivoisin, että 200 kansanedustajan joukossa on monenlaista viisautta. Ymmärrystä pienituloisten, keskituloisten ja suurituloisten asioista. Yksinhuoltajien, yhteishuoltajien, lapsellisten ja lapsettomien, naimattomien
ja kolmannella kierroksella olevien asioista. Koulutettujen ja kouluttamattomien, terveiden ja sairaiden, ikinuorten ja ikääntyneiden asioista. Erityisten, erilaisten,
tavallisten ja tavattomien asioista, arjesta ja elämästä.
Kuolemastakin.
Toivoisin ennen kaikkea, että tulevasta eduskunnasta
löytyisi kosolti maalaisjärkeä. Sellaista järjen valoa, jonka loisteessa nähtäisiin ihmiset asioiden ja päätösten
takana. Hahmotettaisiin kokonaisuuksia, syitä ja seurauksia. Ja ymmärrettäisiin sekin, että joskus tehdään virheitä, mutta niistä otetaan opiksi. Päätöksiä tekevät ihmiset, ja huonoja päätöksiä voi
muuttaa.
Vaikka kansanedustajista puhutaan vallanpitäjinä, oikeasti valtaa käyttävät äänestäjät. Sekä äänestäessään että äänestämättä jättäessään. Tavalliset suomalaiset päättävät, millaiset ihmiset yhteisiä asioita
ratkovat ja millaiset arvot ratkaisuja
määrittävät. Siksi toivon järjen valoa
myös äänestyspäätöstään miettiville.
Valoa kansalle, kansanedustajille ja kaikille, joita pimeä pelottaa.

Uudet verkkosivut kertovat,
minne kannattaa mennä
Jyväskylän seurakunta uusi verkkosivunsa. Maanantaina avatut sivut
on rakennettu palvelemaan entistä
enemmän tavallista seurakuntalaista. Sisältöjen osalta tämä tarkoittaa sisäpiirin kirkkoslangin välttämistä ja toisaalta seurakuntalaisen housuihin asettautumista.
Seurakunnan tapahtumat ovat
näkyvästi esillä uusilla sivuilla. Nyt
seurakuntalainen löytää kätevästi
itseään kiinnostavat tapahtumat ja
säännölliset ryhmät erilaisten hakutoimintojen avulla.
Tapahtumat on liitetty kiinteästi
tiloihin, jonne kännykän käyttäjät
pystyvät navigoimaan suoraan
verkkosivulta.
Yhteystiedot ovat useimpien
verkkosivujen suosituimpia osioita. Uusilla sivulla työntekijät ja
luottamushenkilöt esitellään valokuvien kanssa.
Aktiiviset seurakuntalaiset löytävät tekemistä sivuston Osallistu-osiosta. Siellä auttamishaluisille, jumalanpalveluselämän tai lähetyksen läheiseksi kokeville on
koottuna runsaasti osallistumismahdollisuuksia.
Uusien verkkosivujen näkyvä olemus ja tekninen julkaisujärjestelmä syntyivät, kun muutama suomalainen seurakunta ja Kirkon tiedotuskeskus iskivät päänsä yhteen.
Tällä hetkellä lukuisat seurakunnat ovat rakentamassa sivuja samalla järjestelmällä. Näin toimittaessa kirkko ja yksittäiset seurakunnat säästävät huomattavasti

Rippikoulu
ehkäisee nuorten
yksinäisyyttä

Pakolaisleirinkin lapset leikkivät, pelleilevät ja nauravat – ja Kaj Kunnas tempautui samaan tunnelmaan. Välillä hän jo ehti potea huonoa omaatuntoa siitä, että tunsi
iloa. Kunnas vieraili Za’atrin pakolaisleirillä Jordaniassa.
Jyväskylän seurakunnan verkkosivut näyttävät tältä. Seurakuntalaiset löytävät
uusilta sivulta kätevästi esimerkiksi tapahtumiin.
rahaa, ja pienetkin seurakunnat
voivat julkaista laadukkaita verkkosivuja.
Verkkosivuston ulkoasu mukautuu nykyajan mukaisesti hyvin tietokoneen, tabletin ja kännykän
näytölle. Uudet sivut löytyvät hyvin myös hakukoneilla.

Käy tutustumassa Jyväskylän
seurakunnan uusiin verkkosivuihin osoitteessa:
www. jyvaskylanseurakunta.fi
Risuja vai ruusuja? Lähetä
meille palautetta verkkosivulta löytyvällä
palautelomakkeella.

Nuttu nurin, oikeudenmukaisuus oikein
Monella työpaikalla vietetään perjantaisin vapaamuotoisen vaatetuksen päivää. Perjantaina 24.
huhtikuuta voi heittäytyä vieläkin
villimmäksi ja kääntää nutut nurin
ja valmistajatiedot liputtamaan
niskassa, niin että kaikki näkevät,
kuka vaatteen on tehnyt ja missä

oloissa. Silloin on nimittäin vaatevallankumouspäivä.
Vaatevallankumous haastaa
myös kuvaamaan nurin puetun
vaatteen ja jakamaan kuvaa somessa. Varusta kuva hashtageillä
#FashRev ja #Whomademyclothes
sekä #Vaatevallankumous.
Tempaus kiinnittää huomion
tekstiiliteollisuuden huonoihin
työoloihin ja palkkoihin. Tavalli-

Kannen kuva: Urheiluselostaja Kaj Kunnas vierailu liittyi
Peace Unitedin joukkoihin Za’atrin pakolaisleirillä.
Harvassa vaatteessa on tämmöinen merkki, vaikka sietäisi olla. Lapsityövoima on
tekstiiliteollisuuden halpatuotannon suuri ongelma.

Kaj Kunnas laittoi pallon
pyörimään pakolaisleirillä
Urheilutoimittaja Kaj Kunnas sekä jalkapalloilijat Aki Riihilahti ja Laura Österberg
Kalmari kävivät pelaamassa jalkapalloa Za’atrin pakolaisleirillä Jordaniassa.
Samalla tuli perustetuksi jalkapallojoukkue Peace United.

Tapetilla
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Kuva: Matti Karppinen

Jyväskylän seurakuntaan liittyi alkuvuodesta ennätyksellisen paljon
ihmisiä. Kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana liittyneitä oli
120, kun vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana liittyneitä oli
90. Sama myönteinen suuntaus
näkyy myös kirkosta eronneiden
määrässä. Jyväskylän seurakunnassa eronneita oli alkuvuodesta
166, joka on selvästi vähemmän
kuin kahtena edellisenä vuonna.
Viime vuonna kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kirkosta
erosi 245 ihmistä.
Jyväskylän seurakuntaan kuului
maaliskuun lopussa 95 613 jäsentä.

PETRI KANANEN
teksti ja kuvat

KAARINA HEISKANEN teksti 		
VAATEVALLANKUMOUS kuva

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Seurakuntaan
liittyi ihmisiä
ennätysmäärä

Ajassa

sesti lasketaan, että vaatekappaleen myyntihinnasta vain 0,5–5
prosenttia menee työntekijöiden
palkkoihin.
Ihan tavallinen t-paita on nähnyt maailmaa enemmän kuin sen
käyttäjä. Puuvilla voi tulla Afrikasta, se kehrätään ja kudotaan Pakistanisssa ja värjätään Intiassa.
Vaatteet ommellaan Bangladeshissa ja viimeistellään ja pakataan Kiinassa. Kauppaan se on
matkanut EU-alueen kautta.
Vaatevallankumousta vietetään
toista kertaa. 24.4. valikoitui päiväksi, sillä 24.4.2013 Plaza Rana
-tehdasrakennus romahti Bangladeshissa. Tuolloin kuoli tuhat ihmistä ja yli kaksi tuhatta loukkaantui.
Vaatevallankumous osoittaa,
että kuluttajat haluavat vaateteollisuudelta vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kampanjaan osallistuu kymmeniä tuhansia ihmisiä yli
70 eri maassa.

fashionrevolution.org/
country/finland/

KAARINA HEISKANEN teksti
JANIN PAJA kuva

lisoidu, kun joukkuepelin ilo yhdistää.

Ymmärrän kyllä, että Suomessa
on ongelmia, enkä vähättele niitä.

Kuka olet?
Kaj Kunnas, 52-vuotias urheilutoimittaja ja kahden aikuisen tyttären isä.

Mikä oli ensivaikutelma?
Käynti antoi minulle enemmän
perspektiiviä kuin mikään muu,
mitä olen aiemmin kohdannut.
Za’atrissa on satatuhatta pakolaista, ja se on osa pakolaisleirien
ketjua Jordaniassa. Ihmiset odottavat aitojen sisällä, eikä siellä ole
sähköjä, vettä eikä viemäreitä. Kesällä lämpötila on +60 astetta, ja
ihmiset asuvat teltoissa tai ikkunattomissa konteissa.
Asukkailla on pakolaisstatus, eivätkä he saa poistua alueelta. Leiri on jaoteltu avustusjärjestöjen
mukaan, ja me saimme liikkua
vain Suomen ulkoministeriön ja
Kirkon Ulkomaanavun alueilla.

Mikä yllätti?
Ihmisten iloisuus, ystävällisyys ja
elämänhalu. Se usko, toivo ja rakkaus. Näin myös surun, kun he
kertoivat kohtaloistaan. Kuten
26-vuotias nainen, jonka kahdeksasta lapsesta oli elossa yksi. Joskus tuli huono omatunto – saanko
olla näin iloinen, kun tapasin pelleileviä ja jonglööraavia lapsia.

Olet liittynyt Peace Unitedin riveihin. Mikä se on ja mihin se tähtää?
Se on rajaton, uskonnoton ja ihmisväritön jalkapallojoukkue, johon kaikki voivat liittyä. Pelaajakortteja voi täyttää Kirkon Ulkomaanavun sivuilla. Ensimmäinen
ottelu sen väreissä pelattiin Za’atrin pakolaisleirillä Jordaniassa.
Mitä ihmettä teit pakolaisleirissä?
Se oli Kirkon Ulkomaanavun järjestämä matka. Mukana olivat Aki
Riihilahti ja Laura Österberg Kalmari. Perustimme Peace Unitedin.
Riihilahti ja Österberg Kalmari olivat joukkueiden kapteeneja, ja minä tuomaroin joukkueiden peliä
leirillä.
Mitä tekemistä jalkapallolla ja pakolaisleirillä on toistensa kanssa?
Jalkapalloa pelatessaan nuoret tytöt ja pojat saavat muuta ajateltavaa kuin sodan ja pakolaiselämän.
Tunti jalkapalloa viikossa tuo rytmiä elämään. Nuoret eivät radika-

Miten kokemus opetti?
Suomalaispoliitikkojen puheet kehitysavun ja pakolaiskiintiön pienentämisestä harmittavat. Syyrian
pakolaisia on Jordaniassa enemmän kuin jordanialaisia, ja Za’atriin tulee joka päivä tuhat ihmistä
lisää. Sote-uudistus on pikkujuttu!
Suomalaiset puoluejohtajat pitäisi
kuljettaa pakolaisleirille pitämään
vaalipaneeli. Sen jälkeen heiltä voisi kysyä, onko meillä varaa ottaa
vain 200 syyrialaispakolaista.

Millainen kohtaaminen jäi erityisesti mieleen?
Olin jutellut yhdeksänvuotiaan pojan kanssa, joka puhui englantia.
Lähtöpäivänä hän kysyi: ”Please,
could you take me with you”.
Manchester United ja Peace United pelasivat 180 minuuttia. Mikä
oli lopputulos?
ManU voittaa, koska sillä on rahaa, jolla voi ostaa parhaat urheilijat. Mutta idealistina sanon, että
ManU:n raha ja valta ei riitä, ja pitkällä tähtäimellä Peace United vie
voiton.
Tyylisi selostaa jakaa mielipiteitä.
Ärsytätkö kuulijoitasi tahallasi?
Minä olen minä, enkä vedä roolia.
Jos yrittäisin miellyttää kuulijoita,

niin pitäisi miettiä, ketä yrittäisin
miellyttää. Olisinko se sitten enää
minä? Palaute vaihtelee villasukista tappouhkauksiin. Seitsemänkymmentä prosenttia on posiviitista, kolmekymmentä negatiivista. Ehkä vihainen nettikirjoittelu
toimii kirjoittajalle terapiana.
Minkä Raamatun tapahtuman
olisit halunnut selostaa?
Viiden leivän ja kahden kalan jakaminen viidelle tuhannelle ihmiselle. Sehän on kuin urheilua – syntyy
fiilis, että ei ole totta! Laittaisin kyselyn yleisölle, että uskotteko tähän. Innostuisin ja hehkuttaisin.
Huippuhetkesi selostajana?
Katkerat tappiot syöpyvät syvälle.
Vuoden 1996 Atlantan olympialaisissa Jani Sievinen oli ennakkosuosikki, mutta hän hävisikin 11
sadasosasekunnilla Unkarin Attilalle. Lehdistötilaisuudessa kaikki
olivat hänen ympärillään, ja Sievinen huomautti, että hei, voittaja
on täällä, haastatelkaa häntä. Toinen tapaus oli, kun Kärpät voittivat Tapparan. Kärppien Wallin oli
ensimmäisenä lohduttamassa
Tapparan maalivahtia.
Tällaisia hetkiä Peace United voi
tuoda – oikeanlaista suhtautumista heikompia kohtaan.

Leiririppikoulu on rippikoulumuodoista suosituin. Leirillä syntyy yhteishenki, jossa nuoret tutustuvat
toisiinsa ja ottavat etäisyyttä koulumaailmasta tuttuihin rooleihin.
– Rippikoulu on sosiaalinen foorumi, joka torjuu tehokkaasti
nuorten yksinäisyyttä, toteaa rippikoulun asiantuntija Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksesta.
Lasten ja nuorten yksinäisyyttä
tutkinut Turun yliopiston tutkija,
dosentti Niina Junttila kertoo, että
erityisesti poikien kokema emotionaalinen yksinäisyys vähenee kahdeksannen vuosiluokan keväästä
alkaen.
– Muuta selitystä en löydä kuin
sen, että juuri tuolloin alkavat rippikoulut, Junttila sanoo.
Rippikoulun vetovoima on pysynyt vakaana. Rippikoulu tavoittaa
yhä 84 prosenttia suomalaisista.

Lastenkirkko.fi
laajeni
Minecraftiin
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lastenkirkko.fi-palvelu on laajentanut toimintaansa suosittuun
Minecraf t-pelimaailmaan.
7–10-vuotiaille suunnatussa Fisucraftissa voi muun muassa rakentaa kirkkoja, ratkaista tehtäviä
ja seikkailla sekä rakentaa vapaasti omia rakennelmia.
– Fisucraft on lasten näköinen
palvelin. Siellä on seikkailtavaa
juuri sopivassa määrin. Parasta on
luovuus. On mahtavaa päästä
suunnittelemaan rakennuksia ja
onnistua, Fisucraftia kehittämässä ollut 14-vuotias Tiitus Hopia
kertoo.
Minecraft on vähintään seitsemän vuotta täyttäneille tarkoitettu, maailmalla ja Suomessa laajan
suosion saavuttanut peli.

Jyväskylän
seurakunnan
nimitysuutisia
Pastori Esa Jurva hoitaa seurakuntapastorin virkaa Säynätsalon
alueseurakunnassa toukokuun
alusta elokuun loppuun asti.
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Partiolainen
ei jää solmuun
Solmujen näprääminen tai alituinen luonnon helmassa kyykkiminen
saattaa tulla mielikuvatasolla mieleen, kun puhe kääntyy partiolaisuuteen.
Tänä päivänä partio on harrastuksena yksi monipuolisimmista.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Harjulla, Neron portailla seisoo
kolme aktiivista partiolaista partiohuiveihin sonnustautuneena.
Aino Näpänkangas ja Teresa Tupamäki ovat kahdeksasluokkalaisia Mäkipartiolaisia ja viidesluokkalainen Elmeri Laitinen on mukana Vaajan Valppaiden toiminnassa. Kaikki kolme ovat olleet partiossa reilut viisi vuotta. Yhteistä on
myös se, että idea partioon lähtemisestä tuli kotoa, vanhemmat tai
vanhemmat sisarukset toimivat
suunnannäyttäjinä.
Partio on näiden vuosien aikana
opettanut heille monenlaisia hyödyllisiä taitoja. Luonnossa liikkuminen ja teltan pystys tai purkaminen ovat tulleet tutuiksi, samoin
ensiaputaidot. Lisäksi on voinut
kehittää osaamistaan myös niillä
alueilla, joihin oma mielenkiinto
on erityisesti suuntautunut.
Jollekin se on voinut olla valokuvaus, toiselle taas erätaidot tai
suunnistaminen. Partio ei ole kuitenkaan pohjimmiltaan yksilölaji,
vaan tärkeintä on porukassa toimiminen. Kun toimitaan yhdessä,
opitaan samalla sosiaalisia taitoja
ja oma persoonakin rakentuu.
– Ympäri Suomea olen saanut
uusia kavereita, ja olen myös oppinut olemaan kaveri nuoremmille ja

myös aikuisten kanssa, Teresa Tupamäki summaa yhteisen kokemuksen.
Elmeri Laitinen on tarpoja ja Teresa Tupamäki ja Aino Näpänkangas
ovat samoajia. Nuorimmista sudenpennuista lähteneet voivat partiopolulla päätyä aina vaeltajiksi
asti. Monet jatkavat partiouraa
myös aikuisina, joko omien lastensa taustajoukoissa tai vaikkapa
auttavina käsinä leireillä ja muissa
kokoontumisissa.
Harjulla on mukana saattajana
myös Elmeri Laitisen äiti. Katri
Korpi oli useamman vuoden aktiivisesti mukana Vaajan Valpaissa,
silloin kun lippukunnalla oli pulaa
johtajista. Nykyään hän toimii
taustalla, mutta on edelleen käytettävissä, jos tarvetta ilmenee.

Partion
”hienouden
voi

ymmärtää vain
kokemalla.
Partion yksi olennainen tavoite on
kasvaa vastuuseen ja oppia perustaitoja elämää varten. Tupamäen
mielestä partiotoiminnan hienouden voi ymmärtää vain kokemalla,

Näyttelyssä
eurooppalaisia
harvinaisuuksia

ja tästä aiheesta hän kirjoitti myös
helmikuussa Keskisuomalaisen mielipidepalstalle.
Kaikki kolme pitävät partiota
edullisena harrastuksena, joka ei
niele paljoa rahaa ja joka on jokaisen ulottuvilla. Kallein hankinta
lienee ollut rinkka, mutta retkivarusteisiinkin pääsee käsiksi yllättävän edullisesti ja ne ovat yleensä
pitkäikäisiä.
– Viime vuonnakin ostettiin kaksi
vedenkestävää telttaa kahdella
kympillä, toteaa Elmeri Laitinen.
Järvi-Suomen Partiolaiset ry toimii laajalla alueella. Pohjoisin
kolkka on Suomussalmi ja eteläisin
Mäntyharju. Ilomantsi ja Kyyjärvi
rajaavat puolestaan itä-länsi suuntaa. Jyväskylässä on noin 1 500
partiolaista. Partiolaisten määrä
on ollut viime vuosina selkeässä
kasvussa, niin paikallisesti kuin
myös valtakunnallisesti.
Järvi-Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Pipsa Wilhelmsin
mielestä tämä on seurausta ikäkausiryhmittelyyn tehdyistä muutoksista ja siitä, että on löydetty
kiinnostavat toimintamuodot eri
ikäisille.
Seurakunta on perinteisesti
taustayhteisönä valtaosalla lippukunnista. Partio on myös yksi seurakunnallisen varhaisnuorisotyön
muoto, jota seurakunta tukee.

KAARINA HEISKANEN teksti

Aino Näpänkangas (ylin), Elmeri Laitinen ja Teresa Tupamäki. Partiolainen on
aina valmiina myös kuvaukseen.

Partiolaisten suojeluspyhimys on ritari Yrjö. Partioviikkoa
vietetään vuosittain sillä viikolla, jolle Yrjönpäivä osuu.
Partiolaisten messu on Pekka Simojoen ja Anna-Mari
Kaskisen partiolaisille tekemä messu, jonka laulut ovat
tuttuja rippikoulusta ja erilaisista tapahtumista.
Partiolaisten messu torstaina 23.4. klo 19 Taulumäen
kirkossa.

Hengissä

Evankeliumi
Joh. 10: 1–10
Jeesus sanoi:
”Totisesti, totisesti: se, joka ei mene
lammastarhaan portista vaan kiipeää
sinne muualta, on varas ja rosvo. Se,
joka menee portista, on lampaiden
paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja
lampaat kuuntelevat hänen ääntään.
Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie
ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki
lampaansa hän kulkee niiden edellä,
ja lampaat seuraavat häntä, koska ne
tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne
eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat
hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä.”
Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä
hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus

jatkoi:
”Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet
ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole
kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se,
joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja
hän löytää laitumen. Varas tulee vain
varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan.
Minä olen tullut antamaan elämän,
yltäkylläisen elämän.”

Jeesus ei jakele sähköiskuja
Jeesus sanoo ensin olevansa
paimen. Ääni on vertauksen
tärkeä sana. Lammaslauma
seuraa paimenta äänen perusteella.
Niin? Mistä ihminen tietää oikean äänen, kun elämme äänten ja viestien sekamelskan
keskellä?
Ihmiselle on ensinnäkin annettu järki ja harkintakyky.
Erilaisia ääniä voi puntaroida
sen mukaan, mihin äänen seuraaminen johtaa, esimerkiksi
eri valintatilanteissa.
Jos ääni (esimerkiksi tapa!)
on selvän Raamatun sanan tai
vaikkapa selvästi lain vastainen (älä tapa!), ääni on väärä.
Olemme kuitenkin aika innokkaita kuulemaan ja seuraamaan vieraita ja uusia ääniä, ihan vaihtelun vuoksi.
On tärkeä kuulla myös uusia
ääniä ja näkökulmia, mutta
kaikkea pitää arvioida. Jos aina kulkee vanhoissa urissa ja
laput korvilla, ei ehkä havaitse
jotain uutta ja tärkeää.

Suomalaisten pyhiinvaellukset
keskiajalla -näyttelyn näyttelyesineet on koottu Tampereen Vapriikkiin paitsi Suomesta myös
muista Pohjoismaista ja Virosta.
Harvinaisimmat esineet ovat lainassa British Museumista. Sieltä
ovat peräisin muun muassa pyhäinjäännöslipas, jossa on säilytetty Jeesus-vauvaa katsomaan
tulleen kolmen kuninkaan pyhäinjäännöksiä, sekä pieni kristallipullo, jossa on perimätiedon mukaan
säilytetty Neitsyt Marian hiusta.
Näiden harvinaisuuksien lisäksi
esillä on esineistöä, joka liittyy Pyhän Henrikin ja Pyhän Olavin pyhimyskulttiin. Yksi vitriini esittelee
nykyjan pyhiinvaeltajan tarvikkeita reppuineen ja vaelluskenkineen.
Näyttely on esillä lokakuuhun
saakka.

Sitten Jeesus jatkaa juttua ja
sanookin olevansa portti. Sen
portin kautta voi vapaasti tulla ja mennä. Vapaasti?
Jeesus ei kahlitse seuraajiaan
itseensä kuten joku lahkojohtaja. Jeesuksen lauman ympärille ei tarvita sähköpaimenta
tai piikkilankaa.
Mitä sinulle merkitsee se, että puhuu Jeesus seuraajistaan lampaina? Mitä se kertoo ihmisestä?
Jeesuksen vertauksen kuva
lampaista on vain vertaus laumasta, joka seuraa paimentaan. Se ei viittaa mihinkään
laumasieluisuuteen.
Keihin Jeesus viittaa sanoessaan että ne, jotka ovat tulleet ennen häntä, ovat varkaita ja rosvoja?
Jeesus viittaa vääriin messiaisiin, joita oli ennen ja jälkeen
Jeesuksen.
Seuraammeko me hyväuskoisesti myös vääriä profeet-

toja kuten lampaat paimenta?
Se vaara on olemassa. Jos
yhteisössä on pelottelua,
painostusta ja kahlehtimista, siellä ei toimi oikea
paimen. Siellä seuraataan
ihmisjohtajan ääntä.
Jos toimintaa ei saa arvioida eikä saa käyttää omaa
harkintakykyä, homma on
epäillyttävää.

Turismin juuret ovat
pyhiinvaelluksissa
Kuvittele, että lähdet matkalle, joka kestää vuoden ja jolta ei välttämättä ole paluuta.
Järjestät elämäsi, kirjoitat testamentin, ositat omaisuutesi siltä varalta, että näet
rakkaasi ja synnyinseutusi viimeisen kerran.

Sunnuntai 19.4.
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Ketkä ovat tämän päivän varkaita ja rosvoja?
Henkisen ja hengellisen väkivallan käyttäjät, ihmiset jotka
käyttävät toisia hyväksi tavalla tai toisella.
Mikä on sinulle Hyvän Paimenen sunnuntaintekstissä tärkeintä?
Vapaus tulla ja mennä sekä
Jeesuksen rakkaus, joka saa
lampaat pysymään hänen
luonaan.
Piikkilangat ja sähköiskut eivät kuulu Jeesuksen laumaan.

Pyhiinvaelluksia tehtiin usein paranemisen toivossa. Moni kinkkasi kainalosauvoilla tai kontaten. Joskus vanhemmat kantoivat lapsiaan tai aikuiset lapset ikääntyneitä
vanhempiaan paranemisen toivossa. Perimätieto kertoo Pyhän Olavin lähteestä, jonka äärellä kasvavat puut olivat täynnä parantuneiden hylkäämiä kainalosauvoja.

Keltinmäen kirkossa on ensi
sunnuntaina kuulemma mukana erilaisia lampaita. Voitko vähän vihjata etukäteen,
mistä siellä on kyse?
Tule katsomaan niin näet…

KAARINA HEISKANEN teksti
VAPRIIKKI kuva

Kuvittele, että olet syrjäisen suomalaiskylän kasvatti. Lähdet kielitaidottomana Euroopan toiselle
laidalle. Mukanasi on suosituskirje, jonka seurakuntasi pappi on sinulle kirjoittanut. Suomessa olet
nähnyt vaatimattomia harmaakivikirkkoja, matkalla menet katedraaleihin, joissa hohtaa kulta, ja
joiden tornit ovat niin korkeat, että kun nostat likinäköisen katseesi
ylös, et edes näe holvien korkeuksiin – taivas siellä taitaakin aueta.
Asusi on vaatimaton, loppumatkan kävelet paljain jaloin, jotta olet riittävän nöyrä.
Tampereen Vapriikki esittelee keskiajan pyhiinvaelluksia. Pyhimyksiltä lähdettiin hakemaan apua
vaikkapa silloin, kun perheenjäsen
sairastui. Myös katumus sai matkalle. Pyhiinvaellukset olivat keskiajalla eurooppalainen massaliike, sillä melkein jokainen teki elä-

mänsä aikana pyhiinvaelluksen.
Pisimmät vaellukset suuntautuivat
Santiago de Compostelaan, Roomaan ja jopa Jerusalemiin. Matka
kesti reilun vuoden. Pitkät vaellukset edellyttivät tieverkostoa ja järjestäytynyttä majoitusta, siis hotellin esiasteita.
Keskipitkien matkojen kohteita
olivat Vadstena Ruotsissa ja Nidaros Norjassa. Suomen suosituimmat pyhiinvaelluskohteet olivat
Turku, Finnström ja Hattula.
Pitkälle matkalle lähtö edellytti
huolellisia matkavalmisteluja.
Lähtijän piti inventoida omaisuutensa ja tehdä jopa testamentti.
Matkojen syyt olivat monet.
– Pääasiallista motiivia on vaikea sanoa. Suurimmaksi osaksi
lähdettiin uskonnollisista syistä,
pyytämään apua pyhimykseltä tai
kiittämään häntä avusta, sanoo
Vapriikin johtaja Marjo-Riitta Saloniemi.
Vaellukset suuntautuivat pyhimysten haudoille ja kirkkoihin, joi-

den alttarissa oli pyhäinjäännös.
– Paikan päällä saatettiin oleskella viikkoja ja odottaa merkkejä
vastauksesta. Pyhimykset eivät
saaneet hautarauhaa, sillä heidän
jäännöksensä saatettiin kaivaa
haudasta ja niille huudettiin ja niitä lyötiin, jotta ne toimisivat.

Vaellukset
”muovasivat
Euroopan.

Sittemmin pyhimykseltä anottiin apua kotona. Pyyntöön liittyi
lupaus pyhiinvaelluksesta, jos pyhimys auttaa. Keskiajankin äidit ja
isät olivat valmiita tekemään lähes
mitä tahansa, jotta sairastunut
lapsi tervehtyisi.
– Lapsen sairastuminen aiheutti
yhtä paljon huolta ja ahdistusta
kuin nyt. Asiakirjat kertovat muun
muassa tytöstä, joka eksyi metsään. Tytön isä järjesti etsintäpartion ja pyysi apua pyhältä Birgital-

ta. Kun lapsi löytyi, isä lähti pyhiinvaellukselle Vadstenaan Birgitan luostariin, Saloniemi kuvailee.
Myös seikkailunhalu veti matkalle. Joskus kirkko tai kruunu
määräsi pyhiinvaelluksen rangaistukseksi rikoksesta.
Kotona vaeltajaa arvostettiin.
– Hänellä oli paljon kerrottavaa,
vähän kuin nykyturistilla, joka käy
eksoottisissa kohteissa, Saloniemi
rinnastaa.
Pyhiinvaelluksista – varsinkin
Santiago de Compostelaan suuntautuneista – on sanottu, että ne
muovasivat Euroopasta Euroopan. Pyhiinvaeltajien päivämatkat
olivat pitkiä, 20–30 kilometriä.
Uskonpuhdistus merkitsi Suomessa pyhiinvaellusten päättymistä. Nyt ne ovat alkaneet kiehtoa
uudelleen, ja moni suomalainen
lentää Espanjaan ja kävelee Santiago de Compostelaan. Todennäköisesti hän ei usko, että Pyhä
Jaakko parantaa tenniskyynär-

pään tai puolison syövän.
Saloniemi uskoo, että uuden kokeminen kiehtoo nykyvaeltajaa.
– Matkustaminen kiehtoo, matkalle lähdetään usein jonkun kanssa, jotta kokemuksen voi jakaa.
Kävellessä ei ole kiire ja matkan
taittaminen tulee konkreettiseksi.
Matkalla voi hiljentyä, pohtia
omia asioitaan – ja voittaa itsensä,
Nykyään pyhiinvaellus voi olla
laaja käsite. Se voi suuntautua
vaikkapa Elviksen Gracelandiin tai
Jim Morrisonin haudalle.
– Myös jalkapallossa on pyhiinvaelluksen piirteitä, samoin kuuluisien matkailukohteiden näkemisessä, Saloniemi sanoo
Saloniemi itse toteutti talven aikana kauan suunnitellun matkan.
– Matkustin Intiaan nähdäkseni
Taj Mahalin. Olin haaveillut siitä
monta kymmentä vuotta. Sen näkeminen oli ilo ja samalla suru: ihminen jonka kanssa olisin halunnut sen nähdä, ei päässyt mukaan.
En voi jakaa kokemusta hänen
kanssaan.
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Onnistuneet
”hankkeet
lisäävät

Kolumni

lasten koulunkäyntiä
ja perheiden
elämänlaatua
sekä edistävät
terveyttä.

Lihansyöjän paradoksista
kohti hyvää tahtoa
Mielikuvat vaikuttavat meissä alati. Ne värittävät moraalisia päätöksiä ja puskevat tajuntaamme kulttuurin
eri kerroksista: julkisesta kielestä, mediasta, markkinoinnista. Mielikuvat vaikuttavat myös eläinkäsityksiin.
Länsimaista yhteiskuntaa vaivaa ”lihansyöjän paradoksi”: ihmiset yhtäältä välittävät eläimistä enemmän kuin
koskaan, ja samalla eläimiä tapetaan ruoaksi enemmän
kuin koskaan. Eläinsuhteeseen sisältyy siis yhtäaikainen
rakastaminen ja tappaminen, yhä intensiivisemmällä tavalla. Juuri mielikuvat mahdollistavat tämän. Ennen
kaikkea mainonta kertoo meille, että eläimet voivat hyvin, että nykyisten tehotuotantotilojen asukit ovat onnellisia.

Kampong Chhnangin kyläläiset tekevät nuotiossa kuumennetulla raudalla aukon
muovipulloihin, joiden avulla rakennetaan hydroponinen kastelusysteemi.

Antiikin klassikkofilosofi Platon varoitti mielikuvien voimasta. Hän puhui ”akrasiasta”, joka tarkoittaa tilaa, jossa me rationaalisesti tiedämme jonkin asian olevan väärin, mutta silti teemme sen. Järjen voimaa korostanut
filosofi halusi ymmärtää, miten rationaalinen ihminen
saattoi toimia vastoin parempaa tietämystään. Perussyyksi hän asetti erilaiset tunteet ja halut, jotka tuottavat
harhaanjohtavia mielikuvia, ja saavat meidät pitämään
pahaa hyvänä.
Nykytutkimus kertoo yhä selkeämmin, että eläintuotanto on kestämättömällä pohjalla. Se rasittaa ympäristöä
huomattavasti, eikä nykytasoinen lihankulutus ole terveydellekään hyväksi. Ennen kaikkea se kuitenkin rikkoo
eläinten hyvinvointia tavalla, jota on mahdotonta oikeuttaa. Teollisessa eläinten pidossa lehmistä tulee jatkuvaan raskauskierteeseen pakotettuja maitokoneita ja
emakoista olentoja, jotka voidaan ahtaa kääntymisen
estäviin häkkeihin. Käsitys eläimistä kognitiivisesti kyvykkäinä, ajattelevina, tuntevina olentona hämärtyy.
Eläinsuhdetta määrittääkin usein akrasia: me tiedämme,
että tehotuotantoa ei tulisi tukea, että eläimet ansaitsevat parempaa, ja silti moni ostaa juuri niitä tuotteita,
joiden hinnan maksavat itse eläimet. Platonin vastaus
oli kultivaatio, oman mielen kehittäminen siten, että se
pyrkii näkemään mielikuvien sijaan ”hyvän”. Juuri tätä
hyvyyttä, hyvän tahdon kehittämistä, tarvitaan myös
suhteessa eläimiin.

MIHIN KEHITYSYHTEISTYÖVARAT KATOAVAT?
Osa vaalitaistelua käyvistä puolueista tahtoo leikata kehitysapua.
Jos näin kävisi, menettäisivätkö maailman köyhät siinä mitään?
JANNE KÖNÖNEN teksti
RITKA HEINO kuvat

Elisa Aaltola
filosofian dosentti
tutkija

oilen
Tänään ruk

Opiskelijoille voimaa
Taivaan Isä, anna opiskelijoille voimia jaksaa viimeiset koulukuukaudet. Anna ylioppilaskokeiden suo-

rittajille tietoa ja taitoa.
Aamen
tyttö 15 v.

Nuori tyttö kertoi kylätoimikunnalle, että on kokenut alkoholisoituneen isän väkivaltaa. Kirkon Ulkomaanapu on kouluttanut kyläläisiä ihmisoikeuksista.

Kambodzhalaisen Kampong Chhnangin kylän vanhin naishenkilö. Kylän asukkaat ovat olleet aikaisemmin maattomia, mutta ovat saaneet Maailmanpankin tuella pienet viljelysmaat itselleen. Kirkon Ulkomaanapu työskentelee kylän asukkaiden kanssa koulutuksen ja maanviljelyn edistämiseksi. Kylässä on alettu käyttää ns. hydroponista kastelujärjestelmää, joka rakennetaan kyläläisten omin voimin kierrätyspulloista.

Kevätvaalien tärkeimmät teemat,
talous sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ovat haudanneet alleen
monia muita tärkeitä kysymyksiä.
Eräs niistä on Suomen antaman
kehitysavun määrä. Osa puolueista on ilmoittanut suoraan haluavansa leikata kehitysyhteistyövaroja, osa taas on taloudellisesti
tiukkanakin aikana halukas pyrkimään YK:n rikkaille maille asettamaan tavoitteeseen, 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.
Henki & Elämä kysyi kahdelta
kirkkoa lähellä olevalta, kehitysyhteistyötä tekevältä taholta, mitä
hyvää heidän kauttaan virranneilla
kehitysyhteistyövaroilla on vuosien saatossa tehty ja mitä he ylipäätään ajattelevat kuilusta rikkaiden ja köyhien maiden välillä.
Onko rikkaiden rikkautta vähennettävä vai autettava köyhiä rikastumaan?
Eräs Suomen suurimmista avus-

tusjärjestöistä, Kirkon Ulkomaan
apu (KUA), on tehnyt kehitysyhteistyötä jo vuosikymmeniä. Aiemmin KUA oli osa kirkon ulkoasiainhallintoa, mutta nyttemmin säätiö, jonka hallituksen kirkon ulkoasiainneuvosto nimittää.
KUA:n varainhankinnan ja viestinnän johtaja Ritka Heino sanoo,
että kaikki hankkeet evaluoidaan,
eli niiden onnistumisesta raportoidaan jälkikäteen. KUA:n paikalliskumppanit myös raportoivat
vähintään vuosittain hankkeiden
etenemisestä.
Päättyneistä onnistuneista
hankkeista Heino nostaa esiin
Kambodzhassa toteutetun, naisille suunnatun Women: Hope and
Growth –projektin.
– Hankkeen tavoitteena oli parantaa naisten taloudellista asemaa perustamalla kyläpankkeja ja
osuuskuntia sekä tukemalla tulonhankintaa, elinkeinoihin liittyviä taitoja ja pienyritystoimintaa.
Lisäksi pyrittiin vahvistamaan
naisten itseluottamusta ja lisäämään heidän osallistumistaan

päätöksentekoon perheessä ja yhteisössä.
Hankkeen aikana muun muassa
perustettiin kyläpankkeja ja osuuskuntia, annettiin asennekasvatusta perheväkivallan ehkäisemiseksi
sekä tuettiin naisyrittäjyyden taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä. KUA:n potti hankkeelle oli 625
000 euroa, eli neljän vuoden aikana noin 80 000 – 244 000 euroa
vuodessa.
Evaluointiprosessissa selvitettiin
Heinon mukaan monia projektin
eri puolia. Tulosten mukaan esimerkiksi 4484 osuuskuntien jäsentä ja 781 kyläpankkien jäsentä
hyötyivät lainoista ja tulonhankintaan liittyvästä neuvonnasta.
– Osuuskunnat ja kyläpankit
ovat kasvattaneet pääomaansa
neljässä vuodessa yhteensä noin
100 000 Yhdysvaltain dollarin verran ja naisten keskimääräiset tulot
nousivat hankkeen aikana 1,2:sta
5,73:een dollariin, Heino kehaisee.
– Parempien tulojen avulla myös

elämisen laatu on perheissä parantunut. Lasten koulunkäynti on
lisääntynyt, ravitsemus ja ruokaturva parantunut, asunnot ovat
parempia. Naiset myös tietävät
koulutusten ansiosta enemmän
terveydestä, perheväkivallasta ja
ihmiskaupasta sekä pystyvät hakemaan näihin apua ja ehkäisemään
ongelmia.

”

Kokeilut ovat
eri asia, mutta
niinhän se on
myös liiketoiminnassa.
KUA painottaa, että eräs koko
työn lähtökohdista on rohkaista ja
tukea ihmisiä auttamaan itse itseään.
– Naisten pankin säästöryhmät
saavat pienen alkupääoman, jon-

ka lisäksi naiset säästävät, jotta
voivat perustaa yrityksen tai vaikkapa hankkia jääkaapin pieneen
kyläkauppaansa, Heino taustoittaa.
Raimo Tuppuraisella on kehitysyhteistyön kenttäkokemusta Etiopiasta jo neljältä vuosikymmeneltä. Tuppuraisen kotimainen lähettäjätaho on eräs kirkon lähetysjärjestöistä, organisaatioltaan yhdistysmuotoinen Kansanlähetys, jonk a k e h i t y s y h t e i s t y ö a l ko i
1960-luvun lopulla.
Esimerkiksi onnistuneesta hankkeesta Tuppurainen nimeää etiopialaiskaupunki Ammayan vesiprojektin.
– Ammayassa ei ollut lainkaan
toimivaa nykyaikaista vesijärjestelmää ja tarpeena oli yli viisi kilometriä putkilinjaa. Projektirahoilla
rakennettiin kaksi lähteensuojausta, kokoomatankki, generaattorihuone ja 25 000 litran vesitorni.
– Lisäksi suunnitelman ulkopuolella liitettiin 64 yksityiskotia putkiverkkoon. Veden saivat myös

koulut ja terveyskeskus sekä kylän
kirkot. Nämä ylimääräiset työt
maksoi jokainen paikallinen taho
itse, meiltä tulivat vain asiantuntemus ja ohjeet, Tuppurainen huomauttaa.
Töihin Ammayassa päästiin keväällä 2004 ja projekti valmistui
puolessa vuodessa. Avajaisia juhlittiin helmikuussa 2005.
– Se työmäärä, joka kaupungin
naisilla ja lapsilla oli ennen tätä
projektia, pyyhkäistiin pois. Samoin vesiperäisten sairauksien
määrä kaupungissa on vähentynyt. Ihmiset ovat todella onnellisia, vakuuttaa pitkän linjan kehitysyhteistyöläinen.
Mikä sitten on kehitysapuprojektien onnistumisprosentti Tuppuraisen kokemuksen mukaan.
Menevätkö isot rahamäärät todella kaivoihin vaiko siihen kuuluisaan ”kankkulan kaivoon”?
– Niissä projekteissa, joissa minä olen ollut mukana, ei ole ollut
suoranaista epäonnistumista.
Hiukan hankaluuksia kyllä, mutta

totaalisia epäonnistumista ei, hän
vakuuttaa.
– Kokeiluasiat ovat eri asia,
mutta niinhän se on myös liiketoiminnassa, firmoja syntyy, toiset
menestyvät, toiset kaatuvat hetken päästä.
Joskus hanke voi aluksi näyttää
menneen myttyyn, mutta muuntuu kätevästi pienellä luovuudella.
– Suunnittelimme kerran öljynpuristinlaitoksen koemielessä viljelijöille. Kone paljastui liian monimutkaiseksi kouluttamattomien
viljelijöiden käyttöön. Se ei lopultakaan tullut heille, mutta nyt se
on ammattikoululla koulutuskäytössä. Eli ei se hukkaan mennyt,
käyttötarkoitus vain muuttui.
Ritka Heino ei allekirjoita jokin aika sitten kohua herättänyttä
ex-suurlähettiläs Matti Kääriäisen
mielipidettä, jonka mukaan humanitäärinen apu ei johda kehitykseen.
– Suomalainen ja pohjoismainen kehitysyhteistyö on ollut viime vuodet erittäin nykyaikaista,

ja Kääriäisen kommentit viittaavat mielestäni melko pitkälle pikemminkin vuosia sitten tehtyyn
kehitysapuun, jonka virheistä on
varmasti opittu paljon, sanoo
Heino.
– On hyvä että keskustelua käydään, koska kehitysyhteistyön tulee myös muuttua sitä mukaa kuin
maailma muuttuu.
Raimo Tuppurainen ei puolestaan
yhdy Kääriäisen ajatukseen, jonka
mukaan ”ennemmin kuin köyhyyden torjuntaa pitäisi kyetä rikkauden poistamiseen”.
– Jos huomenna tasattaisiin
kaikki maailman varat tasaisesti
kaikille maailman ihmisille, niin
ylihuomenna olisi jo niitä, joilla on
paljon rahaa ja niitä, joilla sitä ei
ole yhtään. Ei rikkaudessa ole mitään väärää, jos vain rikas antaa
niille jotka ovat tarpeessa.
– Olen kuullut että Etiopiassa
maailmankuulu juoksija Haile
Gebreselassie työllistää parituhatta maamiestään. Näitä rikkaita lisää. Eikä se ole riistoa.
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Rakkaudesta liikkeeseen
Tuomas Palola haluaa taistella vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen
hengellisen perinnön puolesta ja palauttaa sen vanhoille juurilleen.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Tuomas Palolan mukavimmat lapsuusmuistot kuuluvat kesään, jolloin koko perhe matkasi yhdessä
vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuotuiseen kesätapahtumaan. Suviseurat oli kesän kohokohta, jonka ympärille koko kesä
rakentui. Seuramatkaan valmistautuminen oli elämys, jota odotettiin jännityksen sekaisin tuntein. Pienelle pojalle aivan erityistä
oli Suviseuroissa saatu karkkirasia
– se kuvasti kaikkea sitä ylimääräistä hyvää, joka seuroihin liittyi.
Monien hyvien muistojen rinnalla on kuitenkin niitäkin muistikuvia, jotka ovat syöpyneet mieleen
painostavina ja ahdistavina. Varsinkin tuomiosunnuntai tuntui
pienen lapsen maailmassa maailmanlopulta.
Tuomas Palola kasvoi Oulun seudulla, joka on vahvaa vanhoillislestadiolaista aluetta. Isä kuoli jo
ennen syntymää ja äiti jäi huolehtimaan perheen kolmesta lapsesta. Myöhemmin äiti avioitui uudelleen ja perheeseen syntyi vielä
neljä veljeä lisää. Samassa taloudessa asuivat myös isovanhemmat. Varsinkin pappaan, äidin
isään, Palolalla oli läheinen suhde.
– Etnisesti minulla on vahva side
liikkeeseen. Sukujuuret molempien vanhempieni puolelta ovat
useamman sukupolven ajalta lestadiolaisuudessa. Pappani on ainoa käännynnäinen. Paitsi etnisesti, myös hengelliseltä identiteetiltäni olen vahvasti vanhoillislestadiolainen.
Lapsuuden Oulussa ilmapiiri oli
Palolan mukaan hyvin ahdistava.
Liike eristäytyi yhteisönä muusta
yhteiskunnasta ja sosiaaliset suhteet rakentuivat hyvin pitkälle liikkeen sisällä.
Kun perhe muutti Kempeleeseen, vanhoillislestadiolainen identiteetti osoittautui pienessä pitäjässä vieläkin vahvemmaksi kuin
Oulun kokoisessa kaupungissa.
Koulussa lestadiolaistaustaiset
lapset pyrittiin kasaamaan samalle luokalle.
– Välitunnilla aikaa vietettiin lähinnä toisten lestadiolaisten kanssa. Jos muita kavereita oli, kanssakäyminen rajoittui kouluaikaan.

Ei-lestadiolaisia kavereita tavattiin
äärettömän harvoin koulun ulkopuolella.
1970-luvulla vanhoillislestadiolainen maailma näyttäytyi Palolan
mukaan hyvin mustavalkoisena.
Synnistä puhuminen synnytti valtavan helvetin pelon, joka kulminoitui tuomiosunnuntaihin.
– Tuntui, että maa hajoaa jalkojen alla ja joutuu elävältä helvettiin.
– Kun päiväkerhossa, pyhäkoulussa ja raamattutunnilla juntattiin
päähän, että synnistä pitää tehdä
parannus, miten voidaan olettaa,
että lapselle tai nuorelle olisi muodostunut jokin muu käsitys.
Joskus opilliset kiellot ja ohjeistukset saivat absurdejakin piirteitä. Varsinkin suhde liikkuvaan kuvaan ja televisioon oli kompleksinen, ja kannanotot television katsomisesta muuttuivat usein.
– Tuohon aikaan jääkiekko ja
Kärpät oli poikien keskuudessa
kova sana. Pelejä katsottiin huoltoasemalla tai naapurissa. Syvälle
ajatusmaailmaan oli kuitenkin iskostettu, että television katsominen on syntiä, jota pitää pyytää
anteeksi. Velikultien kanssa päädyimme siihen, että porukasta yksi jäi aina ulkopuolelle. Hänellä oli
mahdollisuus julistaa synninpäästö kaikille muille. Erätauolla vuoroa vaihdettiin, Palola muistelee.
Palola kuuluu siihen sukupolveen,
jolla on omakohtaisia muistikuvia
myös -70-luvun hoitokokouksista.
– Seurasin lapsena seurasalin
parvelta, miten ihmiset jonottivat
mikrofonin taakse tekemään parannusta koko seurakunnan edessä lapselle täysin käsittämättömistä asioista.
Jokainen vanhoillislestadiolainen perhe joutui Palolan mukaan
tavalla tai toisella olemaan mukana hoitokokouksissa – joko läsnäolijoina tai syytettyjen penkillä.
– Ilmiantoja oli hyvinkin pienistä
asioista. Oli vaikea ymmärtää,
miksi naapurin tyttö ei käynytkään
meillä enää leikkimässä sen jälkeen, kun perhe oli joutunut erotetuksi paikallisesta yhdistyksestä.
Suhteessa opillisiin käytäntöihin
Palolan perhe valitsi kultaisen keskitien. Kantaa ei haluttu herkästi
ottaa suuntaan tai toiseen.
Kaksi vuotta vanhemman veljen
innoittamana Palola päätyi opis-

kelemaan teologiaa Helsingin yliopistoon. Helsingissä avautui uudenlainen maailma, jossa liikkeen
piirissä pystyttiin keskustelemaan
vaikeistakin asioista. Se tuntui Palolasta vapauttavalta.
Teologian opiskelu selkeytti ajatuksia vanhoillislestadiolaisuudesta ja luterilaisesta opista.

Paitsi etnisesti,
”myös
hengelliseltä
identiteetiltäni
olen vahvasti
vanhoillislestadiolainen.

– Se, mitä opintojen aikana sisäistin ja omaksuin, oli hyvin harvoin ristiriidassa oman uskoni
kanssa. Vastoin monien opiskelutovereiden ennakko-olettamia.
Vielä pappina toimiessaankin
Palola on törmännyt kollegojen
asenteisiin, ettei kirkon pappina
voi toimia liikkeen jäsen.
– Se on ilmaistu mitä ihmeellisimmillä tavoilla, Jyväskylän seurakunnassa pian kymmenen vuotta
pappina toiminut Palola toteaa.
Palola on tutkinut paljon lestadio
laista liikettä – aina väitöskirjaksi
asti. Käsitys vanhoillislestadiolaisesta opista on vahvistunut tutkimustyön myötä. Palola haluaa
taistella liikkeen hengellisen perinnön puolesta, palauttaa sen vanhoille juurille, jossa keskeistä on
Jumalan armo ja anteeksiantamuksen julistus sekä Raamatun arvovallan korostaminen.
Palolaa harmittaa, ettei monista vaikeista kysymyksistä voida
liikkeen sisällä käydä avointa keskustelua, vaikka liikkeen juurilta
on välillä harhauduttu suoraan sivupoluille. Tällainen on Palolan
mukaan muun muassa oppi Jumalan valtakunnan huoneen hallituksesta, jonka mukaan rauhanyhdistysten johtokunnat voivat toimia
hengellisinä auktoriteetteina ihmisen ja Jumalan välissä. Se on Palolan mukaan antanut uskonnollisen perustelun vallankäytölle.
– Kyseinen oppi oli jo kahteen kertaan torjuttu ja julistettu harhaksi,
kunnes se yhtäkkiä -70-luvulla ajettiin uudelleen sisään liikkeeseen.

– Liikkeen pitäisi rehellisesti kysyä itseltään, mihin olemme menossa, sen sijaan, että liikkeen yhtenäisyydestä yritetään pitää viimeiseen asti kiinni.
Palola on seissyt omien näkemystensä takana jo vuosia ja on puheidensa ja kannanottojensa
vuoksi joutunut myös epäsuosioon. Harhaoppisenakin häntä
on pidetty.
Vuosien ajojahti, kuten Palola
asian ilmaisee, johti lopulta siihen,
että hänet erotettiin lestadiolaisen
liikkeen puhujan tehtävästä maaliskuussa.
– Viime syksynä tuli kuluneeksi 20
vuotta siitä, kun minut kutsuttiin tähän tehtävään. Siksi erottaminen
tuntuu käsittämättömältä ja äärettömän surulliselta, Palola sanoo.
– Kenelläkään ei ole subjektiivista
oikeutta toimia puhujana, ei myöskään minulla, mutta jos tehtävään
on joskus kutsuttu, erottamiselle
pitää löytyä perustelut, jotka ovat
liikkeen kannalta kestäviä. Koska
olen myös ev.lut. kirkon pappi, perustelujen pitää olla kestäviä myös
kirkon tunnustuksen valossa.
– Liikkeen sisälle on muodostunut käsitys, jonka mukaan ne, jotka
eivät halua pysyä samassa opissa,
voivat lähteä. Mutta eikö kristillisen seurakunnan, jota myös liike
katsoo olevansa, tehtävä ole kuuluttaa Mestarin sanoja tulkaa, eikä
sanoa, että menkää, Palola kysyy.
Mikä saa miehen kulkemaan vastavirtaan, vaikka osa läheisistä
tuttavistakin on kääntänyt hänelle
selkänsä?
– Rakkaus liikkeeseen, Palola
vastaa.
– Rakkaus vanhoillislestadiolaisen liikkeen todelliseen opilliseen
perintöön, syntien anteeksiantamuksen ehdottomaan ja vapaaseen julistukseen.
– Vanhoillislestadiolaisuuden
tulevaisuuden kannalta ydinkysymys on, kykeneekö liike palaamaan herätysliikkeeksi. Kasvatusliikkeenä sen tulevaisuus on tuhoon tuomittu, Palola sanoo.
Vanhoillislestadiolaisuudesta irtautumista Palola ei ole koskaan
harkinnut.
– Niin kauan kuin edes jostain
kohtaa liikkeen laajaa julistuskenttää löytyy sanoma armollisesta Jumalasta, niin kauan ei ole syytä
miettiä tätä kysymystä.
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Kukitamme
elämäsi
juhlat
HAU TAJAISE T
RISTIÄISET
VALMISTUJAISET
RIPPIJUHLAT
SYNTYMÄPÄIVÄT
YRITYSTILAISUUDET
HÄÄT

Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

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

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Kauniit, edulliset
kivet ja pronssit

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
www.viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min.
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Elämää
!
verkossa

85 €
1900 €

480 €

www.HautakiviHalvemmalla.fi
118 €

105 €

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

860 €
Maksaja: Ehdokas

w w w. v i sa k orpi .n e t

Maksaja: Margo Saxberg

Kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö
Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Maakuntavaltuutettu
Valmiina vastuuseen – sinä voit vaikuttaa!
Eduskuntavaalit 19.4.

24

soita ja varaa
ilmoitustila
Henki & elämä -lehteen

Kirkkopäivät järjestetään 47:ttä
kertaa. Kahden vuoden välein eri
puolella Suomea järjestettävät
Kirkkopäivät on kaikille avoin,
suuren yleisön juhla sekä kirkon
ammattilaisten ja vapaaehtoisten
koulutus- ja verkostoitumisviikonloppu.
Järjestäjinä ovat Kirkkopalvelut,
Kouvolan ev.lut. seurakunnat ja
Mikkelin hiippakunta.

Kirkkopäivät Kouvolassa
22.–24.5. Lisätietoja ja
päivien ohjelma:
www.kirkkopaivat.fi

www.piplia.fi

■

KULJEN KANSSASI -RIIPUS
Kaksiosainen, hopeinen
riipus, jonka osat sopivat
kauniisti yhteen. Lahja
hänelle, josta välität.
■ 49

www.saxberg.fi
margo@saxberg.fi
#margo2015
NIMIPAINATUSRAAMATTU
TAI VIRSIKIRJA

KAARINA HEISKANENI teksti

titaan kirkkopäiväbrunsseista,
maaseutumeiningistä ja nokipannukahveista.
Elimäellä voi piipahtaa metsäkirkossa tai hypätä Kouvolassa gospel-junaan, joka kyyditsee laulavia
matkantekijöitä osin hiljenneissä
tehdasmaisemissa.

Huvipuistomeiningistä nauttiville
suunnattu Tykkimäen huvipuistojumis huipentuu huvipuistohäihin.
Sunnuntaina 24. toukokuuta yhdellä pariskunnalla on mahdollisuus sanoa ”tahdon” läheistensä
ja huvipuistoyleisön edessä. Vihkiminen voidaan järjestää perinteiseen tyyliin maan kamaralla tai
huimapäisemmän morsiusparin
tahtoessa Kouvola-pyörässä.
Kirkkopäivillä vietetään perinteisiä ja kokeilevampia messuja, nau-
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hyva
paikka
nakya!
Terhi Takkinen 040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

Miten pihalla kirkko oikeastaan
on? Siitä keskustelevat muun
muassa näyttelijä Ville Haapasalo,
toimittaja Riku Rantala ja pastori
Marjaana Toiviainen kevään Kirkkopäivillä. Kirkkopäivät ovat Kouvolassa toukokuussa, ja ne ovat
näyteikkuna siihen, mitä kirkossa
tapahtuu.
Muun muassa vallankäyttöä
ruotivalla areenalla ovat äänessä
muun muassa pitkään Suomen Kuvalehden päätoimittajana toiminut
Tapani Ruokanen, toimitusjohtaja Jaakko Tapaninen sekä kansanedustaja Sari Palm.
Kirkon toivot -ohjelmassa puhutaan kirkosta positiivisesti. Pääkehuja on Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Erityisesti kirkon ammattilaisille suunnatussa ohjelmatarjonnassa luodataan kirkon tulevaisuutta.
Kirkkopäivien kulttuuritarjonta
ulottuu Viimeiset kiusaukset -ooppe-

rasta Yhteisvastuun lauantaitansseihin ja K60-klubista siionin virsiin. Perjantai-iltana ohjelmassa
on jäähallin Suurella Sydämellä
-konsertti, jossa Higher Ground
-kuoro esittää räjähtävän mukaansatempaavaa mustaa gospelia solistivierainaan Janna, Laura
Voutilainen ja Sami Saari. Kävelykadulla kuorojen kohtaaminen ja
yhteislaulutilaisuus päättyy Pekka
Simojoen Nordic Praise -gospelkonserttiin.

ONNEA JA

En yritä
–Teen.



SIRPA SEPPÄ teksti

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

Arkkitehtuuria karkista
ja puuelementeistä

Kirkkopäivillä voi mennä
naimisiin huvipuistohäissä

€

Tutustu laajaan valikoimaan
nettikaupassamme
www.pipliakauppa.fi ja tilaa
ajoissa kultainen painatus
kanteen!
t ™
Suomen Pipliaseura |

myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

Hautausmaiden hoito alkaa
tavallista myöhemmin
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Jyväskylän hautausmaiden hoito
alkaa tänä vuonna ja jatkossa tavallista myöhemmin. Menneinä
vuosina hautausmaiden siistimistyöt ovat käynnistyneet huhtikuun puolella, mutta tänä vuonna työt aloitetaan toukokuun
alussa.
Aikaisempaa myöhäisempi hoidon aloittaminen näkyy tällä hetkellä lehtimattoina hautausmailla.
Hautausmaiden hoito päättyy
myös hieman aiempaa aikaisemmaksi. Tähän saakka lehtiä on
haravoitu lokakuun loppuun

saakka – nyt syyssiivousta jatketaan 9. lokakuuta asti.
– Otamme vakioväellä nyt ne
lehdet ja roskat, jotka ehdimme.
Loput jäävät sitten kausityöntekijöille, Vanhan hautausmaan työnjohtaja Liisa Kontunen sanoo.
Hautausmaiden lehdet haravoidaan jatkossa toukokuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen kunnostetaan pensaat ja istutukset
toukokuun aikana.
Hautausmaiden hoitokauden lyhentämisellä säästetään vuodessa
50 000 euroa. Seurakunnan hautausmailla on vuosittain vajaat sata kausityöntekijää. Osan työsopi-

mus on jatkossa hieman aikaisempaa lyhempi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan puheenjohtaja Tapio
Lampinen pitää valitettavana, että
hautausmaiden hoidon tasosta
on hieman tingittävä.
– Haimme säästöä siihen, mikä
aiheuttaisi seurakuntalaisille mahdollisimman vähän haittaa. Emme
halunneet, että hautausmaiden
hoidon tasoa olisi laskettu tasaisesti koko kesäkaudelta.
Lampinen muistuttaa, että hautausmaiden ylläpitäminen maksaa
paljon. Nyt saavutettu säästö on
tässä kokonaisuudessa pieni, mutta välttämätön osa.

| www.pipliakauppa.fi

auTTaa läHellä ja kaukana

Kesän perheleirit
Perheleirit antavat ihanan mahdollisuuden nauttia
kesästä luonnon helmassa Jyväskylän seurakunnan
leirikeskuksissa Koivuniemessä (15 km Kuopion
suuntaan) tai Vesalassa (15 km Porin suuntaan).
Perheleireillä perheet majoittuvat perheinä omissa
huoneissaan. Huoneita on riittävästi kunkin
perheen tarvetta varten.
Leirin ohjelmassa täysihoidon ja ruokailujen
lisäksi muun muassa uintia, saunomista,
retkeilyä, yhdessäoloa, ohjattuja keskusteluja leikkituokioita, musiikkia, hassuttelua,
pelejä, liikuntaa ja Riihikirkkohetkiä.
Voit tulla haluamallasi kokoonpanolla, vaikka
kummin kanssa!
Huhtasuon alueseurakunnan perheleiri
5.–7.6. Vesalassa. Hinnat
aikuinen 30 €, €, lapset 10–17 v. 20 €,
4–9 v. 10 €, alle 4v. maksutta.
Ilmoittautuminen 1.–30.4.
juha.halonen@evl.fi. 050 5497024
Lisätietoja myös lapsityönohjaajalta
anne.kettunen@evl.fi 050 3400638
Keskustan alueseurakunnan perheleiri
1.–4.6. Vesalassa
Leirin hinnat:
aikuinen 30€, €, lapset 10-17 v. 20 €,
4-9 v. 10 €, alle 4v. maksutta.
Ilmoittautuminen leirille 7.4.–21.4.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
tai aluesihteerille 040 535 0492.
Lisätietoja:
auni.pelkonen@evl.fi 050 549 7001
lea.pietilainen@evl.fi 050 549 7027

Palokan alueseurakunnan
isovanhempi-lapsenlapsi –leirit
22.–24.6. Vesalassa. Ilmoittautuminen
29.5.mennessä.
4.–6.8. Koivuniemessä.
Ilmoittautuminen 18.6. mennessä.
Hinnat: 50 e aikuinen, 25 e lapsi
Osallistua voi yhdelle leirille.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
elina.romar@evl.fi 040 5609 910
Säynätsalon alueseurakunnan perheleiri
3.–5.8. Vesalassa. Hinnat: aikuinen 30 €,
lapset 10–17 v. 20 €, 4–9 v. 10 €, alle 4v.
maksutta. Ilmoittautuminen 18.6. mennessä:
elina.fuchs@evl.fi 050 549 7015
paula.kiviranta@evl.fi 050 050 598 0951
Vaajakosken alueseurakunnan perheleiri
22.–24.5.Koivuniemessä. Hinnat:
aikuinen 30 €, €, lapset 10–17 v. 20 €,
4–9 v. 10 €, alle 4v. maksutta.
Ilmoittautuminen 8.5. mennessä:
tarja.palander@evl.fi 040 574 1706
Lisätiedot: Tero Reingoldt 040 560 9927
Palokan alueseurakunnan perheretki
16.–17.5. Vivamon Raamattukylään
Hinta: aikuinen 60 e, lapsi 4–16 v. 30 e,
lapsi alle 4 v. 10 e. Hinta sisältää matkat,
vakuutuksen, majoituksen täysihoidolla
sekä pääsylipun Raamattukylän näytöksiin.
Ilmoittautuminen 7.–30.4.
paivi.itkonen@evl.fi 040 7090 142
Retkelle mahtuu 40 osallistujaa.

Työpajan yhteistyökumppani on
Alvar Aalto -museo, jossa on samaan aikaan esillä näyttely Città
dei morti. Aallon toteutumattomia siunauskappeli- ja hautausmaasuunnitelmia valottava näyttely on esillä 20.3.–17.5.
Työpaja 10–12-vuotiaille.
Kuokkalan kirkossa perjantaina 24.4. klo 16–19. Vapaa
pääsy. Ilmoittautuminen
viim. 20.4. saara.a.mustonen@student.jyu.fi. Rajattu
ryhmäkoko, nopeimmat pääsevät mukaan. Työskentely
taltioidaan.

Hiippakunnan viestinnän
opinnäyteyhteistyö alkaa
ELISABET MÄKI-MANTILA teksti

Lapuan hiippakunta aloittaa
opinnäyteyhteistyön viestinnän
opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota mielekkäitä tutkimusaiheita, jotka nousevat seurakuntien ja hiippakunnan työstä ja
tarpeista. Valmiista opinnäytetutkimuksista opiskelijat saavat
stipendin.
Hiippakunta on käynyt yhteistyökeskusteluja Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen ja
Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan kanssa.
– Meille tämä merkitsee hyvää
mahdollisuutta saada tieteellisesti

€

KEVÄT HERÄÄ -MUKI
Arabia-mukin aurinkoinen
maalaus on taiteilija
Heljä Liukko-Sundströmin.
■ 26

Vanha hautausmaa 13. huhtikuuta. Lehtien haravointi ja yleisten alueiden siivous alkaa kaikilla Jyväskylän seurakunnan
hautausmailla täydellä teholla vapun jälkeen.

Kuokkalan kirkossa toteutetaan
arkkitehtuuriin liittyvä työpaja, jossa tutkitaan, mistä asioista syntyy
yhteisöllinen tila. Työpajassa tehtävän pienoismallin rakennusaineina
käytetään karkkeja, puupalikoita ja
–tikkuja. Lopuksi keskustellaan rakentelun herättämistä ajatuksista
ja syödään karkkia.
Työpajan on suunnitellut ja ohjaa taidekasvatuksen opiskelija
Saara Mustonen Jyväskylän yliopistosta. Se on osa Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle valmistuvaa pro gradu -tutkielmaa.

relevanttia tietoa, joka vahvistaa
osaamistamme viestinnässä.
Opiskelijat pääsevät tekemään
työelämän tarpeista nousevaa tutkimusta, toteaa hiippakuntapastori Jussi Peräaho.
Ajankohtaisia tutkimusaiheita
ovat esimerkiksi mahdolliseen seurakuntarakenneuudistukseen liittyvät viestintähaasteet, kriisiviestintä, sosiaalisen median hyödyntäminen, työyhteisöön ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ja julkisuuskuvaviestintä. Opiskelijat
voivat myös itse tarjota tutkimusaiheita.
Tavoitteena on löytää ensimmäiset opiskelijat syksyllä 2015
aloittavista pro gradu-seminaa-

Kenialainen miesviisikko
konsertoi Jyväskylässä
KAARINA HEISKANEN teksti

St Nicholas Harmonies -lauluryhmä esiintyy Jyväskylässä useissa tilaisuuksisa. A cappella -lauluryhmä edustaa Suomen-matkallaan
Keniaa Waaw Afrika -tapahtumassa. Ryhmä laulaa konsertissa englanniksi, swahiliksi sekä omilla
heimokielillään.
Esiintyjät perustivat ryhmän
vuonna 2006 ollessaan vielä lukioikäisiä. Yhtye on saanut kotimaassaan suosiota, jota lukuisat
televisioesiintymiset ovat lisänneet.
Vaatimattomista oloista ponnistanut lauluryhmä aloitti lau-

lu-uransa tekemällä vapaaehtoistyötä lastenkodeissa ja kouluissa,
ja on kasvanut kotimaassaan a
cappella -laulamisen brändiksi.

St Nicholas Harmonies
Jyväskylässä
Messut su 19.4. klo 12 Lahjaharjun kappelilla sekä
klo 18 Taulumäen kirkossa.
Keljon piiri ti 21.4. klo 10
Keljon vanhainkodilla
Afrikka-ilta ke 22.4. klo 18
Korpilahden kirkolla.
Vapputapahtuma to 30.4.
klo 10 Vanhassa pappilassa
Kylän Kammari to 30.4.
klo 14 Vanhassa pappilassa

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

Henki &
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Tapahtuma

16.4.–30.4.
TAULUMÄEN KIRKKO

irkoissa
Musiikkia k

Messu su 19.4. klo 18, Palola,
K. Nieminen, Laiho, Nicholas Harmonies Keniasta.
Partiolaisten Yrjönpäivän messu to
23.4. klo 19, Bom, Helin, Laasonen,
Mäki-Latvala.
150 vuotta Sibeliuksen varjossa
-konsertti la 25.4. klo 18, Sinfis. Merikanto, Kajanus, Klamilta, Madetoja ja
Järnefelt. Vapaa pääsy, ohjelma 5/7 e.
Messu su 26.4. klo 18, Liukkonen,
Hassinen.

HUHTASUON ALUESRK
HUHTASUON KIRKKO

HARJUN LAULU JA LAPPEENRANNAN NAISLAULAJAT
n Kuorokonsertti on Kuokkalan kirkossa 26.4. klo 16. Harjun laulua
(kuvassa) johtaa Rita Varonen ja Lappeenrannan naislaulajia Kirsti Äikäs.
Konsertti on osa Harjun laulun 70-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden teemana on Laulun ilo. Konsertissa kuullaan suomalaista hengellistä musiikkia, negro spirituaaleja ja Sibeliuksen musiikkia. Mukana on myös osia
Bachin kantaateista. Urkurina on Vaajakosken alueseurakunnan urkuri
András Szabó. Liput 12/8 euroa.
KEVÄÄN ÄÄNIÄ KAUPUNGINKIRKOSSA
n Kevään ääniä -konsertissa esiintyvät Stemmina-lauluyhtye, Tuija Kiviranta, laulu, ja Pekka Björninen Band. Konsertti kuullaan Kaupunginkirkossa torstaina 16.4. klo 18.
HYVÄT JYVÄT RENESSANSSIN JA BAROKIN TUNNELMISSA
n Konsertti Gaude Maria Virgo kuullaan Kaupunginkirkossa su 19.4.
klo 18. Siinä esiintyy lauluyhtye Hyvät Jyvät. Konsertissa kuullaan renessanssin ja barokin ajan musiikkia. Konsertti on otsikoitu siinä kuultavan
Ascanio Trombettin motetin mukaan: Gaude Maria Virgo – Iloitse, Neitsyt Maria. Hyvät Jyvät -kuoroa johtaa kanttori Risto Valtasaari. Hän myös
soittaa konsertissa ranskalaista barokkimusiikkia. Vapaa pääsy. 5 euron
käsiohjelmien tuotto Yhteisvastuun hyväksi. Käsiohjelma sisältää muun
muassa latinankielisten laulujen suomennokset.
ILOISTA JIPPII-MENOA PERHEKONSERTISSA

n Jippii-perhekonserttissa 19.4. klo 17 Huhtasuon kirkossa Jippii-lau-

luja esittävät helluntaiseurakunnan Säihke-kuoro ja orkesteri. Konsertin
yhteydessä on mehukestit ja kahvitarjoilu. Tuotto Huhtasuon diakoniatyölle. Jippii-laulut ja laulunäytelmät ovat saaneet alkunsa lasten
itsensä ideasta. Reippaita lähetysaiheisia lauluja esitetään jo useilla kielillä
Suomen ulkopuolellakin.
JAO:N KEVÄISET SÄVELET

n Jyväskylän ammattiopiston kevätkonsertti kuullaan maanantaina 20.4.

klo 18.30 Säynätsalon srk-kodilla. Konsertin yhteydessä tarjoilua.

SÄVELTÄJÄT TULEVAT SIBELIUKSEN VARJOSTA
n 150 vuotta Sibeliuksen varjossa -konsertissa kuullaan musiikkia Merikannolta, Kajanukselta, Klamilta, Madetojalta ja Järnefeltiltä. Konsertti
on Taulumäen kirkossa lauantaina 25.4. klo 18 ja siinä esiintyy Jyväskylän
yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfis. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5/7 euroa.

ingeissä
Vappumein

Messu su 19.4.klo 10, Rossi, Mertanen,
Riitta Lampila, laulu. Kirkkokahvit
Jippii- perhekonsertti 19.4. klo 17. Helluntaiseurakunnan Säihke-kuoro ja
orkesteri. Mehukestit ja kahvitarjoilu
Tuotto Huhtasuon diakoniatyölle.
Messu su 26.4. klo 10, Tervonen,
Vuorenoja.
Raamattu-ja lähetysilta ke 29.4.
klo 18.30.

Elämää
Istanbulissa

Pastori Esko Helenius kertoo
työstään Istanbulin luterilaisessa kirkossa Huhtasuon Raamattu- ja lähetysillassa 29.4.
klo 18.30. Mukana Sinikka ja
Pertti Keinänen. Tarjoilua.

Lapset ja perheet:

Perhekonsertti ja vapputapahtuma to
30.4. klo 17.30. Jouko Mäki-Lohiluoma.
Onnenpyörä, simaa ja munkkia pikkurahalla.
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Kierrätysaskartelu ma klo 27.4. klo 17.30.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Perhejumppis to klo 10.

Kouluikäiset:

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.

Nuoret:

Höllivä olo – ilta entisille teineille la
25.4. klo 17.

Höllivä olo: stand uppia
entisille teineille

Ilta entisille teineille on Huhtasuon kirkolla lauantaina 25.4.
klo 17–19.30. Stand uppia esittää Mikko Vaismaa. Ohjelmassa iltamessu, Punaisen
kirjan veisuja eri vuosikymmeniltä sekä lautapelejä. Iltapala,
lastenhoito järjestetty.

JOUKO MÄKI-LOHILUOMA HUHTASUOLLA
n Huhtasuon kirkon perhekonserttia ja vapputapahtumaa tähdittää
Jouko Mäki-Lohiluoma. Tapahtuma on vappuaattona to 30.4. klo 17.30.
Onnenpyörä, simaa ja munkkia pikkurahalla.
KENIALAINEN LAULURYHMÄ MUKANA MUNKKIKAHVILASSA

n Vapputapahtumassa Vanhassa Pappilassa (Vapaudenkatu 26) to 30.4.

klo 10–12 klo 10.30 esiintyy kenialainen lauluryhmä Nicholas Harmonies.
Munkkikahvila, munkkeja myydään myös mukaan. Ulkona vilttikirppis
(5€ viltti, oma viltti mukaan, ei ilmoittautumista), kasvomaalausta,
talutusratsastusta ja onnenpyörä lähetyksen hyväksi.
MUNKKIA JA SIMAA AATTONA JA VAPPUNA

n Lohikosken kirkolla on vappukahvila torstaina 30.4. klo 10–12.

Munkit ja simat lähetyksen hyväksi.
Säynätsalon vappumyyjäiset ovat torstaina 30.4. klo 13 Säynätsalon seurakuntakodilla. Simaa ja munkkeja.
Tikkakosken kirkolla on munkkimyyjäiset ja kahvit torstaina 30.4. klo 12.
Keltinmäen vappumyyjäisistä pääsee hankkimaan munkit, simat ja käsitöitä vielä vappuna eli perjantaina 1.5. klo 12.

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.

Ryhmätoimintaa:

Veteraanikuntoilijoiden voimistelu ma
8.30–9.30.
Pietarin Killan miesten ilta ti 28.4.
klo 18, Suuret illalliset taivaassa,
Jukka Jämsén.
Torstaitapaaminen to 30.4. klo 14,
Vepsäläinen.
Työntekijöiden lentopalloa to klo 14.30.
MMV-kuoro to klo 17.30. Tied. 050 521
5410.
Naisten jumppa to klo 18–19.
Diakoniapäivystys: ti–ke klo 9–10.30,
muulloin elina.vepsalainen@evl.fi 050
549 7005 .

HALSSILAN SRK-KESKUS

Su 19.4. ei messua Halssilassa.
Sen tien Gulgailijat su 19.4. klo 14.
Messu su 26.4. klo 12, Kärkkäinen,
Vuorenoja.
Miesten tupa ke 29.4
klo 18.

Sen Tien Guljailijat
guljettavat Itä-Karjalaan

Sen Tien Guljailijat Halssilan
kirkolla su 19.4. klo 14 tempaavat nojatuolimatkalle itä-karjalaiseen kylään. Guljailijat on
draamaa, musiikkia, kuvia ja
taruakin ihmeellisempää tosielämää yhdistelevä uudenlainen lähetysnäytelmä. Jumalan
kanssa kuljetaan kommelluksesta toiseen ja kohdataan niin
oma syntisyys kuin Herramme
hyvyyskin. Kesto n. 60 min,
lopuksi kahvit. Vapaaehtoinen
ohjelmamaksu lähetystyölle.

Lapset ja perheet:

Vauvala vauvaperheiden aamu ma klo
9.30–11. Tied. 050 4079126.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Muskarit 1–4-vuotiaille torstaiaamupäivisin. Tied. 050 3409893.

Kouluikäiset:

Toimintakerho ma klo 18,
7–9-vuotiaille tytöille ja pojille.
Toimintakerho ti klo 18,
10–12-vuotiaille tytöille ja pojille.
Lapsikuoro ke klo 17–18. Lisätiedot: ilpo.vuorenoja@evl.fi, 050 380 0608.

Ryhmätoimintaa:

Torstaitapaaminen to 23.4. klo 13. Terveisiä Mongoliasta, Raija Hämynen.
Miesten tupailta ke 29.4. klo 18, lääkäri
Timo Karakorpi.
Raamattupiiri to klo 17 (parill.viikot).
Aamurukouspiiri ke klo 8-9.
Iloset-kuoro ke klo 12.30. Tied. 050 521
5410.

Diakoniapäivystys:

Ma–ke klo 9–10.30, muuna aikana juha.
halonen@ev.fi 050 549 7024.

KELTINMÄEN ALUESRK
KELTINMÄEN KIRKKO

Messu su 19.4. klo 10, Pitkänen, Salminen, Nieminen, kirkkokahvit, pyhäkoulu.
Messu su 26.4. klo 10, Salminen, Vilkko,
Lintunen, kirkkokahvit, pyhäkoulu.
Mahdollisuus keskusteluun ja henkilökohtaiseen esirukoukseen jumalanpalveluksen jälkeen.
Rukoushetki pe 17.4. klo 8.30.
Aamurukous ti 21.4. ja 28.4. klo 8–8.30.
Hiljainen aamurukous to 23.4. ja 30.4.
klo 8–8.30.
Löytöretkiä Raamattuun -piiri ma 27.4.
klo 12-14, Keitaalla, Sienitien päässä.
Mitä mieltä Jumala on minusta? Tied.
Heidi Kallio. Mahdollisuus ruokailuun
ennen piiriä, 5 €.
Vappumyyjäiset pe 1.5. klo 12. Myytävänä munkkia, simaa ja käsitöitä.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 412 1514.
Perheolkkari ke klo 9–11.
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16,
tied. 050 408 8852.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Kokkikerhot ma 17–18.30 ja ti 17.30–19.
Kirkkis Avoimet ovet– alakoululaisten
olkkari ma ja ke klo 13–16.

Nuoret:

Maahanmuuttajat ti klo 10–12.
Olohuone ke klo 13–15. Tarjoilua,
vapaaeht.1 € maksu. Tied. 050 549 7032.
22.4. Ansaitsematon armo ja kiitoksen
säveliä, 29.4. Juutalainen Ester.

Musiikki:

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

Diakonia:

Päivystys Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10, to klo 12–14, tai
ajanvarauksella. Kallio 050 549 7032, Laitinen 050 549 7026, Häyrinen 050 549
7008. Huom! 30.4. ei ole päivystystä.

KORTEPOHJAN SRK-KESKUS

Messu su 19.4. klo 16, Pitkänen, Nieminen. Kahvit.
Puuhamessu su 26.4. klo 16, Salminen,
Lintunen, Kuusela, Uusimaahi. Mukana
partiolaiset. Toimintapisteet alkavat klo
15.45, kahvit.
Mahdollisuus keskusteluun ja henkilökohtaiseen esirukoukseen jumalanpalveluksen jälkeen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 372 5573,
050 380 0426.
Perheolkkari ma klo 9–11.
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.
Avoimet ovet pe 17.4. klo 18.
Perusisoiskoulutus to 23.4. klo 17.

Ryhmätoiminta:

Löytöretkiä Raamattuun: Miesten ilta
ma 20.4. klo 18. Miesten Raamatturyhmä, Jorma Vilkko, Seppo Jäntti.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä
pe 24.4. klo 12.15 perjantaisin kirkkosalissa. Oma Raamattu ja päiväkirja
mukaan. Kaija-Liisa Laurio.
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12,
paritt. viikot.
Tiistaitapaaminen ti klo 13–14.30,
paritt. viikot. 21.4. Leena Häyrinen.
Torstaikahvila avoinna klo 12–13.30.
Tarjoilu maksutonta.
Kaikille sopiva Lauluryhmä ti klo
15–16.30. Lauletaan yhdessä hengellisiä
lauluja ja veisuja. Tied. 050 549 7026.

Musiikki:

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

Diakonian päivystys:

Kortepohjan seurakuntakeskus: Isännänt. 4, ti klo 9–11, tai ajanvarauksella,
Kallio 050 549 7032, Laitinen 050 549
7026, Häyrinen 050 549 7008.

KYPÄRÄMÄKI- KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA

Yhteisvastuumyyjäiset ti 21.4. klo
11–13 Saihokatu 4. Keittolounas 4€,
leivonnaisia, YV-tuotteita, käsitöitä.
Hartaus to 23.4. klo 12.30 Salokatu 20.

Lapset ja perheet:

Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 372 5573,
050 380 0426.
Perheolkkari to klo 9–11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Perusisoiskoulutus ke 22.4. ja 29.4. klo 17.
Nuortenilta ke 22.4. ja 29.4. klo 18.30.
Nuorten retki Tampereelle Yhden hinnalla -tapahtumaan 16.5. Ilm 19.4. mennessä seurakunnan nettisivuille

Ryhmätoiminta:

Ryhmätoiminta:

Diakonian päivystys:

Lähetyspiiri ma klo 13.

Saihokadun olohuone Saihokatu 4, ti
klo 11–12. 28.4. Sitoutunut Jumala.
Saihokadun diakonialounas ti 28.4.
klo 12, Saihokatu 4. Lounas kotiruokaa,
hinta 4€, lapset alle kouluiän 1€.
Kortepohjan seurakuntakeskus, Isännäntie 4, ti klo 9–11. Keltinmäen kirkko,

Keltinmäentie 10, to klo 12–14. Tai ajanvarauksella, Kallio 050 549 7032, Laitinen 050 549 7026, Häyrinen 050 549
7008. Huom! Ei päivystystä 30.4.

KESKUSTAN ALUESRK
KAUPUNGINKIRKKO

Avoinna ke–pe klo 11–14.
Kevätkonsertti to 16.4. klo 18, Stemmina-lauluyhtye.
Messu su 19.4. klo 10, Repo, Tuominen,
Valtasaari, Naiskuoro Vaput joht. Ulla
Kotamäki.
Konsertti Gaude Maria Virgo su 19.4.
klo 18. Hyvät Jyvät, joht. ja urut Risto
Valtasaari. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Virsi- ja lauluhetki ke 22.4. klo 12.
Viikkomessu to 23.4. klo 13.
Messu su 26.4. klo 10, Pirtala, Wuolio,
Björninen, Stemmina.
KohtaamisPaikan iltamessu su 26.4.
klo 17.
Virsi- ja lauluhetki ke 29.4. klo 12.
Nuorten messu ke 29.4. klo 19.15.
Viikkomessu to 30.4. klo 13.

VANHA PAPPILA

Vapaudenk. 26
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Kylän kammari to klo 14 parill. viikot.
Hanna-piiri klo 18 ma 4.5. Riitta Puukari
050 493 3459 ja Anna-Maija Kuulasmaa.
Leskien klubi eläkeikäisille leskille to 7.5.
klo 10–12.Tied. Johanna Niiles-Hautanen 050-522 2380.
Messuosasto to 14.5. Kaupunginkirkon
messun jälkeen. Keskustelua ja ideointia
jumalanpalvelustehtävistä.
Vapputapahtuma to 30.4 klo 10–12 klo
10.30, kenialainen lauluryhmä Nicholas
Harmonies, munkkikahvila. Vilttikirppis
(5€ viltti, oma viltti mukaan, ei ilmoittautumista), kasvomaalausta, talutusratsastusta ja onnenpyörä
lähetykselle.

Tule toteuttamaan
nuorten kahvilatoimintaa

Tarvitsemme SINUA! Sinä,
nuori aikuinen, tule kanssamme suunnittelemaan ja
toteuttamaan näköistäsi kahvilatoimintaa nuorille aikuisille.
Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 28.4. klo 17
Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26). Lisätietoja elina.
lintulahti@evl.fi 050 549 7006.

Lapsille ja perheille:

Perhekerho to 9.30–11.30 (Yliopistonk.
28 B sisäpiha)
Pappilan perhepyhäkoulu su klo 16.
26.4., 17.5.
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, tiina.jarvinen@evl.fi
050 571 5155.

Kouluikäiset:

Miesten raamattupiiri ti klo 18–20.
Tied. viitanpe@gmail.com, 050 312 5288.

Eläkeläisten kevätretki
Saarijärvelle

Retki 12.5. tutustuttaa Saarijärven kirkkoon. Lähtö klo 8.45
Lohikosken kirkko, klo 8.55
Puistokadun pysäkki, klo 9.10
Keskusseurakuntatalo. Ajetaan
Länsipäijänteentien kautta.
Kirkon esittelyn jälkeen on
Ruokailu Wanhassa Pappilassa, jossa tavataan runoilevat
emännät Liisa Suomäki, Aino
Leed ja Tuula Kaihlajärvi. Lähtökahvit klo 13.30, paluu noin
klo 15. Hinta 25 euroa. Ilm. ja
tied. ti 5.5. mennessä Kirsti
050340 0665, Lea 050 549 7027
tai Auni 050 549 7001.

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.

Diakonia:

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,
Elina Lintulahti 050 549 7006.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri (diakonia ja lähetys) Keljon palvelutalon
B-talon 4. krs ti klo 10–12.

Jumalanpalvelukset:

Messu su 19.4. klo 10, Jyväskylän rauhanyhdistys, aluemessu. Matti Ylönen,
Koivisto, Laiho, kirkkokuoro. Kirkkokahvit ja seurat srk-talolla.
Iltakirkko su 26.4. klo 18, Haapakangas, Logren. Lähetti Marja Alastalo, joka
tekee kummilapsityötä Botswanassa.

Tapahtumia:

Afrikkailta ke 22.4. klo 18. Nicholas Harmonies -kuoro Keniasta ja Marja Alastalo Botswanasta. Kahvit.

Korpilahti
goes Afrikka

Tai paremminkin Afrikka tulee
Korpilahdelle, kun lähetti
Marja Alastalo kertoo iltakirkossa 20.4. klo 18 kummilapsityöstä Botswanassa.
Afrikkailta on 22.4. klo 18. Seurakuntatalolla esiintyy kenialainen Nicholas harmonies
-kuoro, ja Marja Alastalo kertoo
työstään Botswanassa.

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

Elämän tiellä -miesten piiri ke 29.4. klo
18, srk-talolla. Äidin pojat. Tarjoilua.
Alfa-kurssi ma klo 18 srk-talo. Aluksi
ruokailu.
Kirkkokuoro to klo 18, srk-talo, parit.
viikot.

LOHIKOSKI

Diakonia:

Kuorot:

Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2:
Messu su 19.4. klo 12, Ilvesmäki, Laasonen, kirkkokahvit, lähetystapahtuma.
Messu su 26.4. klo 12, Tuominen,
Valtasaari.

Kenialainen lauluryhmä
lähetyslounaalla

Lahjaharjun kappelilla on
messu sekä lähetyslounas ja
kirkkokahvit 19.4. klo 12. Vierailijana lauluryhmä Nicholas
Harmonies Keniasta. Lounas ja
kahvit 5 euroa.

Lapsille ja perheille:

Perhekahvila ke 9.30-11.30.
Pyhäkoulu Lahjaharjun kappelissa su
26.4. ja 10.5. klo 12.
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, p.
050 571 5155.

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.
Lisätietoja nettisivuilta ja kirsi-marja.
piippanen@evl.fi 050 595 3945.

Kouluikäiset:

Nuoret:

Diakonia:

Nuorten tilalla Yliopistonkatu 26 B:ssä:
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.

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,
050 363 2300, muissa asioissa yhteys
suoraan työntekijöiden numeroihin.

Kokkikerho Hymysuu (1.–6.lk)
to klo 17–18.30 Lahjaharjun kappeli.
Lisätietoja nettisivuilta ja kirsi-marja.
piippanen@evl.fi 050 595 3945.

Nuoret:

katso Keskustan nuorisotyö.
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Cygnaeuksenk. 8. Ks. Keskustan diakonia.
Tied. Auni Pelkonen 050 549 7001.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun Kappelilla.

Lähetys:

Messu su 19.4. klo 12 ja lähetyslounas ja
kahvit (5 €) Lahjaharjun kappelissa. Lauluryhmä Nicholas Harmonies Keniasta.

Ryhmätoimintaa:

Lahjaharjun kappelissa
Avoin solu parill.viikkojen ti klo 16.30–
18. Tied. Hely Järvinen 050 359 5611.

Väentupa avoinna ti klo 11–13.30, Korpikeidas. 21.4. Srk-piiri, Antti Koivisto.
Kutsutaan vieraaksi eteläisten kylien
väkeä. 28.4. vieraana Marjatta Salo.
Palvelupäivä ke 22.4. klo 10, srk-talo.
Jämsän aikuisopiston opiskelijat kertovat jalkojen hoidosta. Mahdollisuus jalkojen hoitoon, 20 €/hlö. Ruokailu 6 €.
Kyytiä keskustan alueelta tarvitseva, ota
yhteys diakonissaan 050 557 9003.
Näkö- ja kuulovammaisten kerho to
23.4. klo 11.30 srk-talo. Ruokailu 6 €.
Kyytiä keskustan alueelta tarvitseva, ota
yhteys diakonissaan 050 557 9003.
Lipaskeräystempaus to 23.4. kauppojen
edessä yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
NOJA-ryhmä ti 28.4. klo 18 srk-talo.

Nuoret:

Nuorten aikuisten kahvilan suunnittelua ti 28.4. klo 17 Vanhassa Pappilassa,
Vapaudenkatu 26.
Hiljaisuuden ilta ke 29.4. klo 18,
arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 30.4. klo 8.15.
Valokuvauskilpailu Minun kirkkoni
Kuokkalassa jatkuu 30.4. asti. Lisätiedot
jyvaskylanseurakunta.fi. Voittajat julkistetaan 17.5. messussa.
Seurakuntaretki Mänttään to 7.5.
Lähtö klo 8.45, tutustumme Mäntän
kirkkoon ja Gösta-museoihin (vanha
ja paviljonki). Hinta 30 e sis. lounaan
ja kahvin. Tied. ja ilm. 29.4. mennessä
p. 050 549 7034 Päivi tai 050 549 7007
Emppu.
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla to
28.5. klo 13–15. Kutsumme juhlaan
70, 75, 80, 85, 90 ja sitä enemmän tammi-kesäkuussa 2015 täyttäviä kuokkalalaisia. Voitte kutsua mukaan myös
yhden läheisenne. Ilm. 18.5. mennessä p.
050 549 7034 tai 050 549 7007.

Lapset ja perheet:

Perhekerho ma klo 9.30–11.15.
Isovanhemman kaa -iltapäivä ti klo
14–16.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11,
tervetuloa kahville!
Iskän kaa -ilta ke klo 18–20 (parittomat viikot).
Vauvaperhepesä pe klo 9.30–11.
Lapsiparkki 2–6-vuotiaille pe
klo 9 –11.30 (ei 17.4.) Polttolinja 29.
Ilm. saman viikon ke mennessä 050 380
0247. Omat eväät mukaan!
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit: tied. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Kerhot netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 436 8619, henna.luomala@evl.fi.

Nuoret:

Isoskoulutus ke klo 17.30.
Nuortenillat ke klo 19 Polttis 37.
Yökahvila pe 24.4. klo 19–22 Polttiksella.
Tied. marjo.nieminen@evl.fi, 050 549
7014 tai ulla-maija.gronholm@evl.fi,
050 340 9892.

Ryhmät:

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
Raamattupiiri kaikille seksuaali- ja sukupuoliryhmille ma klo 19 Polttolinja 29.
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.

Hengari joka ma klo 15-17, srk-talo.
Seuraa ajankohtaista infoa facebookissa!

Kouluikäiset:

Ajankohtaista infoa: www.jyvaskylanseurakunta.fi

Lapsille ja perheille:

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 27.4.
klo 9.30–11.30.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 20.4.
klo 13.30–15.30.
Iltaperhekerho ke 22.4. klo 18, retkellä.

KUOKKALAN ALUESRK
Sanajumalanpalvelus su 19.4. klo 11,
Reukauf, Väisänen, pyhäkoulu, kahvit.
Konsertti Lohdusta iloon su 19.4. klo 18,
tenori/baritoni Timo Luotonen.
Hiljaisuuden ilta ke 22.4. klo 18, arkiretriitti ja iltahartaus, mukana Jubilate Deo.
Messu su 26.4. klo 11, Reukauf, saarna
Martta Anttonen, Väisänen, kanteleet,
pyhäkoulu. Lounas 4/2 e.
Kuorokonsertti su 26.4. klo 16, Harjun
laulu joht. Rita Varonen, Lappeenrannan naislaulajat joht. Kirsti Äikäs. Liput
12/8 e.

Kuvaa Kuokkalan kirkko
ja osallistu kilpailuun

Valokuvauskilpailu Minun kirkkoni Kuokkalassa jatkuu 30.4.
asti. Lisätiedot jyvaskylanseurakunta.fi. Voittajat julkistetaan
17.5. messussa.

Musiikkitoiminta:

Ce´li Den kevätretki Turkuun ja Naantaliin 5.–7.5. Yöpyminen Birgittasisarten
luostarissa Turussa. Laulamme Turun
tuomiokirkossa ja Naantalin kirkossa
harmonisia lauluja Kirsti Aution kanssa.
Tied. ja ilm. 050 436 5435 tai sirpa.lampinen@evl.fi. Mahtuu 15 hlöä.
Kehittyvien laulajien retki Sotkamon
Herättäjäjuhlille 3.–5.7. Kehittyvät laulajat konsertoivat Vuokatinrannan kurssikeskuksessa pe 3.7. klo 20. Lähtö pe
3.7. klo 8, paluu 5.7. päätösseurojen jälkeen. Ensisijaisesti Kehittyvät laulajat
-kuorolaisille, muutkin laulajat musiikkiryhmistämme tervetulleita. Majoitus Joutenlammen leirikeskuksessa 8
hengen mökeissä (koko mökin hinta
on 48 e/vrk. Jos mökki on täynnä, vrkhinta 6 e/hlö). Aamupalat yht. 13,60 e.
Kokonaishinta tarkentuu vielä. Ilm. 11.6.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Tied. Sirpa Lampinen 050 436 5435.

Musiikkiryhmät: ks. jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 436 5435 tai 050 549
7019.

Diakoniatyöntekijät:

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

PALOKAN ALUESRK
Kirkon remontin vuoksi käytössä on
kirkon tiloista vain kirkkosali. Kirkolla
tapahtunut toiminta on siirretty mahdollisuuksien mukaan Jokelan pappilaan.
Messu su 19.4. klo 10, Kari, Hautalahti,
Ruhanen. Pyhäkoulu. Messussa Skype-yhteys Senegaliin. Teija Laine kertoo
lähetystyön kuulumisia.
Perhekohtaaminen su 19.4. klo 16 Jokelan pappilassa.
Rukouspiiri ke klo 18 Palokan kirkolla.
Majatalo-ilta ke 22.4. klo 18 kirkkosalissa. Sanan, rukouksen ja musiikin
äärellä Tarja Sulkala, musiikista vastaavat Arja Honkasalo ja Erik Bäckström.
Lapsille ohjelmaa, alussa kahvi/tee.
Löydä lahjasi, löydä paikkasi -kurssi pe–
la 24.4.–25.4. kirkkosalissa. Ilm. kari.valkonen@kolumbus.fi tai 050 384 3702.
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kyselevät omaa paikkaansa ja tehtäväänsä.
Tutkimme, mitä Raamattu sanoo seurakunnasta ja seurakuntalaisuudesta.
Tavoitteena on innostua ja innostaa toisiamme. Mukana Kansan Raamattuseurasta kouluttajana Kari Valkonen ja
pastori Seppo Hautalahti. Kurssi alkaa
perjantaina klo 18–20.30 ja jatkuu lauantaina 25.4. klo 10–17. Kurssikansion hinta
10 € maksetaan paikan päällä.
Messu su 26.4. klo 10, Sulkala, Pääkkönen, Tahkola. Pyhäkoulu.

Musiikki:

Laulu- ja leikkikerho ja lauluryhmä
Tuikku kokoontuvat sovitusti, tiedustelut Tuovi Ruhanen 040 5609931.
Palokan kirkkokuoro Jokelan pappilassa to klo 17.30.
Kamarikuoro Valo to 30.4. klo 19.30
Taulumäen kirkossa.

Diakonia ja lähetys:

Lähetyspysäkki ti 21.4. klo 10
kirkkotorin kahviossa.
Lähimmäisen kahvitupa 23.4. klo 12
kirkkotorin kahviossa ja kirkkosalissa,
Tuija Pennanen vierailee.
Bibliakahvit 29.4. klo 13 kirkkosalissa.
Lähimmäisen kahvitupa 30.4. klo 12
kirkkosalissa.
Perheretki Vivamoon Raamattukylään
16.–17.5. Ilm. 30.4. mennessä paivi.itkonen@evl.fi 040 7090 142 / Hinta 60 e/
aik. 30 e/lapsi 4–16v. 10 e/lapsi alle 4v.
Diakoniaretki Valamon luostariin Heinävedelle to 21.5. Ilm. 30.4. mennessä
Päiville 040 7090 142.
Diakonian päivystys kirkolla ti klo
12–14 ja ke klo 9–11. Muulloin sopimuksen mukaan. Elina Romar 040
5609910 ja Päivi Itkonen 040 7090142.

Lapsi-ja perhetyö:

Pysäkit, ei tarvitse ilmoittautua:
Perhepysäkit Pappilassa (Rovastintie 8
c) to klo 9–11, Kirrissä (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 9.30–11.30 (lapset n. alle 2 v.).
Muskari ke pappilassa (Rovastintie 8 C).
Tied. Terhi Hassinen 050 340 9893.
Pyhäkoulu kirkolla opintosalissa su
klo 10.

Äitien ilta Koivuniemen
leirikeskuksessa

Äitien illan ohjelmassa on
kädentöitä, liikuntaa, herkuttelua, iltapalaa ja hiljentymistä.
Ilta on Koivuniemessä 4.5.
klo 17.30–20. Ilmoittautuminen soittamalla Marja-Tertulle
040 560 9908, ei tekstiviestiilmoittautumisia!
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Perheretki Vivamoon 16.–17.5.
Kts. diakoniatyö.
Lapsi- ja perhetyön tied. marja-terttu.
kivela@evl.fi 040 560 9908. Facebookissa Palokan alueseurakunnan lapsi- ja
perhetyö.

Kouluikäiset:

Infoa toiminnasta sekä ilmoittautumisista: www.jyvaskylanseurakunta.fi sekä
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.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19.30–21 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Koulupäivystys Mankolan koululla ti
klo 11.45–12.15.
Tied. Paula Niemitalo 040 5609909, Ilkka
Göös 040 5275382 ja NiinaKari 040
8310565. Facebookissa yhteisö Palokan
alueseurakunnan nuorisotyö.

SÄYNÄTSALON ALUESRK
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Perhemessu su 19.4. klo 10, Saarno, Väätäinen, Tiusanen. Riikka Saarnon lähtösaarna ja messun jälkeen lähtökahvit
seurakuntatalolla.
JAO:n kevätkonsertti ma 20.4. klo
18.30, srk-kodilla. Tarjoilua!
Messu su 26.4. klo 10, Väätäinen,
Asikainen.
Vappumyyjäiset to 30.4. klo 13 seurakuntakodilla. Simaa ja munkkeja.
Seurakuntaretki Laukaaseen ke 20.5.
Lähtö Säynätsalosta klo 9 ja Neulaskodilta klo 9.15. Hinta 20 €. Ilm. ja tied.
050 5980 951 viimeistään 12.5.
Perheleiri 3.–5.8. Vesalassa, leirin hakuaika alkanut! Haku elina.fuchs@evl.fi,
paula.kiviranta@evl.fi

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ti seurakuntakoti.
Perhekerho to klo 9.30-11.30.
Tied. 050 917 2802.
Pyhäkoulu seurakuntakoti to 23.4.
klo 17.30, tied. 050 340 0639.

Nuoret:

Tied. 044 757 5067.
Nuortenilta to klo 18.30–21 srk-koti/
nuorisotila. Ei 30.4.

Ryhmätoiminta:

Olohuone ke klo 13 srk-koti; 22.4. Raamatun tutkiskelua. Tapio Markkunen,
29.4. Pirjon piiri, Pirjo Turunen.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su
klo 18, srk-koti/kokoustila, paritt.vkot.
Naisten solu ti klo 18, srk-koti/olohuone, paritt.vkot.

Musiikki:

Kuorotied. 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.

Diakoniatyöntekijä:

päivystys ti ja to klo 9–11 srk-koti,
Saarnatie, 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi. Ei päivystystä
to 30.4.

Seurakuntaretki
Laukaaseen

Retkipäivä on 20.5. Lähtö Säynätsalosta klo 9 ja Neulaskodilta klo 9.15. Tutustuminen
Laukaan kirkkoon ja seurakuntaan, lounas ja puotikäynti
Puustellin työkylässä. Paluu
iltapäivällä. Hinta 20 euroa sis.
kyydin, aamukahvit, lounaan ja
ohjelman). Ilm. ja tied. 050 598
0951 viimeistään 12.5.

NEULASKOTI

Tilkkutäkkimessu su 19.4. klo 16,
Saarno, Tiusanen.
Toivon torstai 23.4. klo 18.30. Minä
olen teidän kanssanne, piirilähetti Saija
Väätäinen, Neulaset. Ehtoollinen, Väätäinen, Puhalainen. Iltatee. Mahdollisuus
sielunhoitoon ja keskusteluun.
Perjantairukous pe 24.4. klo 19.
Neulasehtoo su 26.4. klo 16, Petri Kauhanen Hengen uudistus kirkossamme ry:stä.

Seurakuntaretki Laukaaseen ke 20.5.
Lähtö Säynätsalosta klo 9 ja Neulaskodilta klo 9.15. Hinta 20 €. Ilm. ja tied. 050
598 0951 viimeistään 12.5.
Perheleiri 3.–5.8.Vesalassa, hakuaika
alkanut. Haku elina.fuchs@evl.fi, paula.
kiviranta@evl.fi

Lapset ja perheet:

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 26.4. 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 19.4. klo 13–17
Neulaskodilla.
Iltakahvila pe 24.4. klo 17–22
Neulaskodilla.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13–14
parittomat viikot.
Olohuone ti klo 13–15. Ti 21.4. kuvia
Israelista, Ritva Mäenpää. 28.4. Nicholas
Harmonies -lauluryhmä Keniasta.

Diakonia:

Diakonian päivystys Ajanvaraus
050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.
Diakonian ruokailu to klo 11–12; To
16.4. Mukana Nicholas Harmonies -lauluryhmä Keniasta.

TIKKAKOSKEN ALUESRK
Päiväpiiri pe 17.4. klo 12.30 Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.
Naisten ilta pe 17.4. klo 18 pappilassa.
Perhemessu su 19.4. klo 11, Hyvän paimenen sunnuntai, von Gross, Piilonen,
lapsityö, kirkkokahvit ja -mehut .
Torstain aamuhartaus to 23.4. klo 10,
aamukahvit/puuro seurakuntasalissa.
Seurakuntailta to 23.4. klo 18 Tietäväisillä Kuuselantie 32 Puuppolassa.
Messu su 26.4. klo 10, Vallipuro, Piilonen
ja Candela-kuoro. Messun jälkeen Työtuvan kevätmyyjäiset ja lounas lähetyksen ja diakonian hyväksi.

Musiikki:

Lapsikuoro ke klo 13–14 Luonetjärven
koulun musiikkiluokassa.
Candela-kuoro kirkolla to klo 18–20.
Tied. sirpa.piilonen@evl.fi,
040 560 9913.

Tikkakosken
kevätretki Uuraisille

Retkipäivä on tiistai 12.5. Lähtö
kirkolta klo 10.15. Hinta 20 e
sis. matkat ja ruokailun sekä
tutustumiskohteet. Ilm. ja tied.
Marja-Liisa Jaakonaho 040 560
9916.

Diakonia ja lähetys:

Työtupa ti klo 12 seurakuntasalissa.
Miestenpiiri ti klo 13 pappilassa, kahvit
työtuvalla seurakuntasalissa klo 14.
Lukupiiri pappilassa ke 22.4. klo 13.
Torstain aamuhartaus ja kahvi kirkolla
to 23.4. klo 10. To 30.4. ei ole aamukahvia munkkimyyjäisten ja vapputapahtuman vuoksi. Ruokajakelu 30.4. klo 10.30.
Päiväpiiri pappilassa ke 29.4. klo 13.
Kevätmyyjäiset ja lounas su
su 26.4. klo 11.30 kirkolla.
Munkkimyyjäiset ja kahvit to 30.4. klo
12 alkaen kirkolla.
Retki Uuraisille ti 12.5. Lähtö kirkolta
klo 10.15. Hinta 20 e sis. Ilm. ja tied.
Marja-Liisa Jaakonaho.
Yhteydenotot/ajanvaraus: diak. marja-liisa.jaakonaho@evl.fi 040 5609916.

Lapsi- ja perhetyö:

Perhemessu kirkossa su 19.4. klo 11.
Kirkkokahvit ja -mehut.
Perhekerhot /Turinatuvat ovat aikuisten
ja lasten kohtaamispaikka. Tervetuloa
äidit, isät, isovanhemmat sekä hoitajat
lapsineen.
Turinatuvat kokoontuvat 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-v. lasten
vanhemmille) Puuppolan kerhotilassa
to klo 9–11.

Vapputapahtuma kirkolla 30.4. klo 10
alkaen. Lapsiperheiden kirkkohetki ja
ohjelmaa alakerrassa.
Pyhäkoulu Puuppolan kerholassa (Takalantie 2) ke 29.4. klo 18–19.30.
Päiväkerhoihin ilm. lukuvuodelle 2015–
2016 www.jyvaskylanseurakunta.fi 10.5.
mennessä Lisätiedot: eija.simpanen@evl.
fi, p. 040 5609914.
Muskarit kirkolla keskiviikkoisin. Tied
050 571 5155/ Tiina Järvinen.

Kouluikäiset:

Hengari 5.–6.-luokkalaisille ke klo 14–16
kirkon nuorisotilassa.
Kerhot päättyvät viikolla 18. Elo–syyskuussa tiedotetaan syksyllä alkavista
kerhoista. Lisätiedot: outi.pirttimaki@
evl.fi, 040 5609915.

Nuoret: (toiminta kirkolla)

Music camp rippikoululaisille la 18.4.
klo 18–20.
Nuorten ilta ti klo 18–21.
Isoskoulutus ke klo 18–19.30.
Oloilta ke klo 19.30–21.30.
Lisätiedot: mikko.haapasaari@evl.fi,
040 7605098.

VAAJAKOSKEN ALUESRK
Messu su 19.4. klo 10. Huttunen, Mustonen.
Messu su 26.4. klo 10. Huttunen, Mustonen, Nieminen. Ilkka Kauppi, sello.
Kevätlaulajaiset su 26.4. klo 16. Mustonen.
Seurakuntamatka Israeliin 11.–18.10.
Tied. ja ilm. Huttunen 050 521 5405 ja
Liimatainen 040 560 9926.

Diakonia:

Keskiviikkokerho ke 22.4. klo 13, kirkko.
Keskiviikkokerho ke 29.4. klo 13, Jyskän
srk-koti.
Vanhemman väen synttärit Vaajakosken kirkolla to 23.4. klo 12. Juhliin kutsutaan (kutsukirje kotiin) kaikki ne, jotka
ovat täyttäneet 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän 30.6.2015 mennessä. Tervetuloa!
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.
Pyydettäessä kotikäyntejä. Tarkat päivystystiedot löytyvät toimitilojen ilmoitustaululta tai diakoniatoimiston ovesta.

Ryhmätoimintaa:

Miesten raamattupiiri to 23.4. klo 12.
Miestenpiiri to 30.4. klo 18.30.

Lapset ja perheet:

Perheiden aamu to 30.4. klo 9 ja lasten
kirkkohetki klo 10.30. Lounaalle ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin.
Perhepysäkit (ei ilmoittautumista)
Jyskän seurakuntakoti ti klo 9–11
Vaajakosken kirkko ti klo 9–11
Iltaperhekerho kirkolla tiklo 17.30–19.
Ryhmä ensimmäisen vauvan saaneille:
Pallerot kirkolla ti klo 13–14.30.
Pampulat Kaunisharjun kerholassa ma
klo 13.30–15.
Päiväkerhot: kysy vapaita paikkoja
ohjaajilta.
Muskari Tied. Terhi Hassinen
050 340 9893.
Pyhäkoulut Tölskässä, Mutkatie 14,
su klo 14.

rjestöt
Kristilliset jä

Yhteiset
Aikuistyö:

Vesalan veljespiiri ma 20.4. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29 p. 050 360 3484,
jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta arkisin klo 11–15:
Askartelua ma klo 13
(kuukauden 1. ma).
Laulutunti ti klo 14 (parill. viikoilla),
Hebrean alkeiskurssi ti klo 16–17.30.
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.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Seniorikammari joka toinen ma klo
14–15.30 parillisilla viikoilla Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Osallisuuden kahvihuone parill. viikotti
klo 14–15.30 Vanhassa pappilassa.
Osallisuuden puuhapaja paritt. viikoilla
ti klo 14–18 Vanhassa pappilassa.
Osallisuuden olohuone parill. viikoilla
pe klo 13-14.30 Viitakodin takkatilassa.

Kansainvälinen työ

Pause with the Bible: Come and take
a small break with Bible reading every
other Thursday afternoon. Next meetings at 2 p.m. on 16th April and 29th
April, Cygnaeuksenkatu 8 (please ring
the “Seurakunta” bell). For futher information, contact Elisa at enousiainen@
gmail.com. Welcome!
Missiotiimi – nuorten aikuisten lähetystiimi ti 28.4. 18 Cygnaeuksenkatu 8.
Tarjolla pienen purtavan lisäksi Sanaa ja
rukousta. Mukana sade.pirttimaki@evl.fi
040 560 9904.
Sen tien Guljailijat 19.4. klo 14, Halssilan seurakuntakeskuksessa. Sen tien
Guljailijat tempaavat mukaansa nojatuolimatkalle pieneen itä-karjalaiseen
kylään ja takaisin. Draamaa, musiikkia,
kuvia ja taruakin ihmeellisempää tosielämää yhdistelevä uudenlainen lähetysnäytelmä, jonka vauhdissa ei pitkästytä,
eväät tuoreita ja matkaseura inhimillistä. Jumalan kanssa kuljetaan kommelluksesta toiseen ja kohdataan oma
syntisyys ja Herran hyvyys. Esityksen
kesto n. 60 min, lopuksi kahvit. Vapaaeht. ohjelmamaksu lähetystyölle. Jyväskylän seurakunta ja Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

KohtaamisPaikka

PerheKohtaaminen su 19.4. klo 16–18
Palokan kirkko, lapsiperheiden oma
juttu. Nyyttärit.

PizzaKirkko @ Salsa Orkidea klo 16
alkaen, Kauppak. 6. PizzaBuffet klo 16–19
/ 6 e. Ohjelmaa klo 16.15 / 17.15 / 18.15.
KohtaamisPaikan iltamessu Kaupunginkirkko su 26.4. klo 17, Mika Kilkki.
Lastenohjelma Pappilassa os Vapaudenkatu 26 klo 16.45. Lapset tulevat kirkkoon ehtoolliselle.
Muut toimintatiedot www.kohtaamispaikka.net Facebook KohtaamisPaikka
Jyväskykä, Instagram @kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8, Mirja Hytönen
(Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni,
p. 050 549 7033, mirja.hytonen@)evl.
fi, Irina Aranson, maahanmuuttajatyön avustaja, 041 705 2329, irina.aranson@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.
Naisten saunailta
Naisten saunailta ti 21.4. klo 17.30
alkaen Vesalan leirikeskuksessa.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8. Ei päivystystä ke 22.4.
Omaishoitajien retki Keuruulle ke 22.4.
Lisätiedot työntekijältä.
Omaishoitajien Oma hetki ke 29.4. klo
12–13.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26, mukana sairaalapastori
Heikki Lepoaho.

Sana ja rukous
Majataloilta ke 22.4. klo 19 Palokan
kirkolla. Musiikki Arja Honkasalo ja
Erik Bäckström. Rentoa yhdessäoloa,
hyviä sanoja uskosta ja elätä.mästä.
Lapsille oma ohjelma. Kahvi- ja teetarjoilu.
Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
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 23.4.
klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 26.4.
klo 14, Cygnaeuksenkatu 8.

Ilmoita lapsesi
seurakunnan päiväkerhoon
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 2015–2016
Ilmoittautuminen avoinna 13.4.–10.5.2015
osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi

Kouluikäiset:

Tied. assi.nieminen@evl.fi 040 5582542.

Nuoriso:

Perjantaikahvila pe 17.4. klo 17–21.45.
Nuorten hassutteluleiri Koivuniemessä
17.–19.4.
Hengari ke 22.4.
Hengari ke 29.4. klo 18–20.30.
Nuorten messu ke 29.4. klo 19.
Lisätietoja Jonna Göös 040 560 9925 tai
Toni Launonen 044 720 3115.

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 28.4. klo 13 kirkko.

Päiväpiiri:

Leppälahden päiväpiiri pe 24.4. klo 12.

Musiikki:

Musiikkiryhmät kokoontuvat kirkolla:
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12–13.
Kirkkokuoro to klo 18–20.
Tied. 044 757 7170.
Kanteleryhmä 0400 669146.

Seurakuntamatka Israeliin
Matka-ajankohta on11.10.–18.10. Tiberias 4 yötä, hotelli Leonardo
Club. Jerusalem 3 yötä, hotelli Leonardo Jerusalem. 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.

Herättäjä-Yhdistys

Seurat kristillisellä opistolla
ke 22.4. klo 18
Linja-automatkat Sotkamon Herättäjäjuhlille (3.–5.7.) Jyväskylästä: La–su
matka110 €. Pe–su matka 155 €.
Majoitus Kainuun opistolla.
Ilm. 29.5. mennessä Jyväskylän krist.
opisto, 014 3348 000 (la–su matka) ja
Jukka Luukkonen, 0400 868 186 (pe–su
matka). Lisätietoja Kalle Hiltuselta
(040 577 9195)

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 21.4. klo 9–11, Musiikki ja aivot, Enni
Riukulehto
Maailman NNKY-päivän konsertti
pe 24.4. klo 18 Annika Yli-Urpo. Vapaa
pääsy, teetarjoilu, vapaaehtoinen maksu
Naisten pankin hyväksi. Julkistetaan
ensimmäisen Eira Paunu -stipendin
saaja.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti
28.4. klo 9–11, Margit Väisänen-Vänskä.
Tuunaus- ja taidetyöpaja ti 28.4. klo
17–20, kuvansiirtotekniikoita

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Aamulaulujen juhla, Lähteellä-kuoro
Baptistikirkossa, Savonmäentie 14, Vaajakoski to 23.4. klo 19.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net 044 505 0653
Nuortenilta la 18.4. klo 18, Ei huomisen
huolista huokaa, ry
Seurakuntapäivä su 19.4. Seurakuntapäivä, ry. Klo 14 alkuhartaus, alustus, klo
16 keskustelu, klo 18 seurat.
Seurat ke 22.4. klo19, Kaupunginkirkko.
Nuorten perjantai pe 24.4. klo 19, ry.
Seurat la 25.4. klo 19 ry.
Lastenseurat su 26.4. klo 16, ry.
Seurat 26.4. n. klo17.30, ry.
Seurat ke 29.4klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 21.4. klo
13.30, kahvit klo 13. Ilonpillereitä, Pentti
Tokola. Musiikki Tuula Hakkarainen.
Bussimatka Tervonsalmelle KRS:n toimintakeskukseen to 14.5. Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista klo 7.30, paluu
illalla. Jumalanpalvelus Tervon kirkossa,
lounas, päiväkahvit ja päivällinen
Tervonsalmen toimintakeskuksessa,
jossa myös ohjelmaa. Hinta 50 €.
Lisätiedot ja ilm. invir@elisanet.fi, 0400
547 753 tai Ulla Karttunen 050 569
2957.
Avoin Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 24.4. klo 10.
Elämää kaikilla väreillä, ma 27.4. klo
18 Nikolainsali, Asemakatu 6. Värien
evankeliumista kertoo Vivamon johtaja
ja sisustussuunnittelija ja yrittäjä Leena
Broman.

Henki &

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi.
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI
Raamattupiiri ma 20.4. klo 18–20
Naisten Raamattupiiri ti 21.4. klo 13
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 12.30.
Torstaikahvila to klo 11.30–14, Sanaa,
kahvia ja juttuseuraa.
Kolme Kohtaamista -ilta nuorille aikuisille ja opiskelijoille to klo 18.30.
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Sanan Keidas su 26.4. klo 18, Kotimatka,
Markku Jokinen, Juho Hintikka.
JYVÄSKYLÄ
Vaajakosken miestenpiiri to 16.4. klo
18.30, Kirkkotie 11.
3:16 -ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 17.4. klo
18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa,
Antinmutka 18, Kinkomaa. Lisätiedot,
Inkeri Lemetyinen, 050 309 7212.
Sen tien Guljailijat -lähetysnäytelmä su
19.4. klo 14. Kahvit klo 15 ja Leipäsunnuntai klo 16 Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5. Herran sanan
voimassa, Juho Hintikka. Lapsille oma
opetus.
Vaajakosken naistenpiiri ma 20.4. klo
18–20, Lintulenkintie 3.
Isä-poika -sähly Huhtasuon kirkolla la
25.4. klo 10-12, liikuntasalissa, Nevak. 6.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 26.4. klo 11 Päiväkoti
Aarresaaressa Toritie 22, Kuokkala. Vanhemmilla raamattuhetki.
Lähetyskodissa annetaan pois käytöstä
poistettua teologista ja hengellistä kirjallisuutta.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Raamattu- ja lähetysilta ke 29.4. klo
18.30 Huhtasuon kirkolla. Kuulumisia Etu-Aasiasta, Esko Helenius ja Mauri
Tervonen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin kello 12. Su 19.4.
Perhemessu, Petri Harju, 26.4. Esa Luomaranta
Evankelisten opiskelijoiden ilta keskiviikkoisin klo 18.30:
22.4. Elämän 10 käyttöohjetta, Leena Ylimäki, 29.4. Toimintapläjäys.
Nuortenilta Jyvis Lutherin kirkolla 23.4.
klo 18.
Hamona-kuoro 27.4. klo 18.30.

Suomen Raamattuopisto

Majataloilta ke 22.4. klo 18 Palokan kirkolla. Rentoa yhdessäoloa, hyviä sanoja
uskosta ja elämästä. Musiikki Arja Honkasalo ja Erik Bäckström. Lapsille omaa
ohjelmaa.
Toivon torstai 23.4. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Minä olen teidän
kanssanne, Saija Väätäinen. Musiikki
Neulaset.
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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
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Vähäjylkkä Harri, 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 vs, Kärkkäinen Päivi
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 050 549 7006
050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari
Kataikko Kirsti 050 340 0665
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
050 5497 011
050 340 9895
Lohikosken seurakuntakeskus,
Opiskelijatyö
Katajatie 1, 050 549 7039
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosKappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
pappi 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo

Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat, 040 162 3982
Aluekappalainen Haapakangas Marjut
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 Osmo Väätäinen
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, Palander Tarja
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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Kaikki alkoi
tuberkuloosin
vastustamisesta
SIRPA KOIVISTO teksti

Vaalikeräys järjestettiin ensimmäisen kerran 1907 eduskuntavaalien
yhteydessä ja tavoitteena oli kerätä varoja tuberkuloosin vastaiseen
työhön. Keräyksen käynnisti kirjank ust ant aja Werner Söderström. Keräystulos oli hieman
yli 30 000 markkaa. Siitä lähtien
keräys on järjestetty valtakunnallisten vaalien yhteydessä. 2011 keräyksen nimeksi muutettiin Pieni
ele -keräys, jotta keräystä ei virheellisesti liitetä politiikkaan.

Eduskuntavaaleissa
tavoitteena kaksi miljoonaa
Pieni ele on yksi vanhimmista valtakunnallisista keräyksistä.
Kerätyt varat käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön
hyväksi – myös paikallisesti.
SIRPA KOIVISTO teksti
MICKE NIKANDER piirros

Pieni ele tunnettiin aikaisemmin
Vaalikeräyksen nimellä. Keräys toteutetaan vapaaehtoisten voimin
valtakunnallisten vaalien aikana –
seuraavan kerran eduskuntavaalien
yhteydessä. Ensimmäisen kerran keräys järjestettiin yli sata vuotta sitten. Nyt keräyksessä on mukana jo
18 vammais- ja terveystyön järjestöä Allegia- ja Astmaliitosta Suomen Sydänliittoon.
Pieni ele -keräys on säilyttänyt hyvin suosionsa monien muiden
kansalaiskeräysten joukossa. Suo-

sion syynä on projektipäällikkö Elina Rannan mukaan varmasti se,
että keräyksellä tuetaan kotimaisten järjestöjen työtä.
– Jokaisesta lippaaseen pudotetusta kahden euron kolikosta yksi
euro jää suoraan paikallisyhdistyksille, toinen euro valtakunnalliseen työhön, Ranta kertoo.
Paikallisyhdistyksissä lahjoitusvarojen avulla järjestetään muun
muassa neuvontaa, vertaisryhmiä
ja virkistystoimintaa. Toinen puoli
käytetään valtakunnallisesti esimerkiksi kuntoutukseen ja apuvälineiden hankintaan.
Pieni ele -keräystä voi tukea myös
verkkomaksulla tai puhelimitse

tehtävien lahjoitusten kautta, mutta perinteinen lipaskeräys äänestyspaikoilla on yhä suosituin.
Keräystulos vaihtelee vaalien mukaan. Eniten lahjoituksia on saatu
presidentinvaalien yhteydessä, jolloin myös äänestysaktiivisuus on
korkein. Vuoden 2006 presidentinvaaleissa Pieni ele -keräyksen
tuotto oli ennätykselliset 2,6 miljoonaa euroa. EU-vaaleissa tuotto
on ollut huomattavasti pienempi.
– Tosin viime vaaleissa teimme
EU-vaalien ennätyksen hieman yli
miljoonan euron keräystuloksella,
Ranta huomauttaa.
EU-vaalien innoittamana myös

eduskuntavaaleihin lähdetään tavoittelemaan uutta ennätystä.
– Yritämme päästä uudelle miljoonaluvulle tavoittelemalla rohkeasti kahta miljoonaa, mikä olisi
kolmanneksen enemmän kuin
edellisissä eduskuntavaaleissa.
Hengitysliitto on yksi Pieni ele -keräykseen osallistuvista vammaisja terveystyön järjestöistä. Keski-Suomen Hengitysyhdistyksen
vapaaehtoiset osallistuvat lipaskeräyksen järjestämiseen paikallisissa äänestyspaikoissa yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
Paikallisyhdistyksille keräyksestä jäävä taloudellinen hyöty on

merkittävä, vahvistaa Keski-Suomen Hengitysyhdistyksessä mukana oleva Kaija Vainio.
– Jäsenistön hyvinvointiin keräyksestä saaduilla varoilla on iso
merkitys.
Varoja käytetään muun muassa
erilaisten vertaisryhmien toimintaan sekä jäsenistölle kuukausittain järjestettävän jäsentapahtuman toteuttamiseen.

Eduskuntavaalit
sunnuntaina 19.4.
Pieni ele -lipaskeräys
äänestyspaikoilla,
www.pieniele.fi

Elämästä

Kerrostaloelämä kaipaa kohtaamisen paikkoja
KAARINA HEISKANEN teksti ja kuva

Olen Hanna-Riikka Alasippola.
Työskentelen Jyväskylän Katulähetyksessä, jonne tulin vuonna 1997
lähihoitajaopiskelujen kautta.
Aloitin Ensiaskel-yksikössä ja jatkoin siitä nuorisotyöhön Päättymätön Tarinaan sekä projekteihin.
Tuetun asumisen vastaavana työntekijänä aloitin Köhniöllä 2004.
Myllyjärven Yhteisöllinen asumisyksikkö tuli mukaan työhöni
2005-2006. Olen saanut tehdä
työtä ”vauvasta vaarin”. Monipuolinen työhistoria on antanut tietoa
ja avaa verkostoja yhteistyölle.
Koordinoin myös vapaaehtoistyötä. Näen sen erittäin tärkeänä

ja haluan kehittää sitä. Vapaaehtoisuus on valtava voimavara.
Kodittomuus ja ihmisten yksinäisyys huolettavat. Kodittomuutta ei ratkaise se, että ihmisellä on
asunto. Moni ei saa lähdetyksi
sieltä minnekäään. Meiltä ”tavallisiin” kerrostaloihin muuttavat
jännittävät, että talossa ei ole ketään, joka sanoisi huomenta.
Moni päihdeongelmainen kärsii
yksinäisyydestä, kun hän on menettänyt perheensä ja sukunsa.
Tuettu asuminen mahdollistaa hyvän elämän. Asukkaat voivat tavata toisiaan päiväkeskuksissa. Kaikessa asumisessa pitäisi olla paikkoja, joissa ihmiset voivat tavata.

Itselläni on kokemusta lähipiirin
mielenerveys-ja päihdeongelmista. Ne ovat antaneet elämänkokemusta ja arkijärkeä. Olen oppinut
nöyryyttä. Elämässä ei ole itsestäänselvyyksiä, ja kenelle tahansa
voi sattua asioita, jotka mullistavat
elämän. Samalla olen oppinut, että
jokaisella on mahdollisuus muuttaa elämänsä parempaan suuntaan. Selviäminen on kiinni itsestä
ja kohdalle osuneista tukijoista.
Minulle kaikista tärkeintä on
työssä kohtaaminen ja ihmisen
näkeminen ongelman takaa. Jokaisella on lahjoja ja voimavaroja
joita voi tukea.
Perheeseeni kuuluvat puoliso,

kaksi lasta ja kaksi koiraa. Asumme luonnon keskellä. Perheen harrastuksiin kuuluu muun muassa
moottorikelkkailu. Olen kiitollinen
siitä, että oma elämä on tasapainossa, muuten en jaksaisi tehdä
auttamistyötä.
Kuulun evankelis-luterilaiseen
kirkkoon ja uskon Jumalaan. Katulähetyksen työ lähtee lähimmäisenrakkaudesta ja kristillisestä ihmiskäsityksestä. Haluan, että se
näkyy tekemisissäni ja siinä, miten
kohtaan ihmisiä. Tässä työssä ei
voi aina olla mukava. Joutuu olemaan jämtti ja jämäkkä, mutta
kaikkia ihmisiä pitää kohdella
kunnioittavasti.

Hanna-Riikka Alasippola
Hanna-Riikka Alasippolan mukaan
kolmannen sektorin töisssä voi
heittäytyä ja kokeilla ideoita, joihin
itse uskoo. Työnantaja on aina kannustanut kehittämään toimintaa.

