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Pääkirjoitu

Ollaan ihmisiksi
Kannattaa pysytellä kotinurkilla koko ikänsä. Syödä perunoita ja läskisoosia, karjalanpaistia ja muita maukkaita perinneruokia. Kuunnella kotimaisia radiokanavia,
katsella kotimaisia tv-ohjelmia ja lukea kotimaista kirjallisuutta.
Kannattaa pitäytyä kotimaisessa musiikissa, taiteessa ja
urheilussa. Pukeutua kotimaisen tekstiiliteollisuuden
valmisteisiin tai vaihtoehtoisesti kotimaassa käsityönä
tehtyyn asuun. Itse tehty kansallispuku on varteenotettava vaihtoehto.
Jos kotinurkilta pitää poiketa naapuripitäjään, se kannattaa tehdä kotimaisella kulkuneuvolla. Veneitä sekä
polkupyöriäkin Suomessa vielä valmistetaan, ja talvisaikaan pääsee potkukelkalla. Moottoriajoneuvojen kanssa liikuskelu voi jo olla vähän vaikeampaa, jollei kotimaisuusasteesta halua tinkiä.
Kotimaista kosmetiikkaa on tarjolla, samoin lääkkeitä,
ja kotimaisia elintarvikkeita on kaupan runsaastikin. Ja
ainahan sitä voi syrjäkylillä hankkia elantonsa luonnosta itse – kyllä isänmaa ravintoa tarjoaa, ainakin jos käsipelillä marjastaa, metsästää ja kalastaa. Työ- ja tarvekalujen kanssa kotimaisuusperiaatteen kanssa kun saattaa tehdä tiukkaa.
Ei hyvät pojat. Ja tytöt. On se hienoa, että kotimaisuudesta voi silloin tällöin tinkiä. Voi syödä italialaislähtöistä pitsaa, kiinalaisia kevätkääryleitä tai ranskalaisia
juustoja. Nauttia palanpainikkeeksi chileläistä viiniä.
Vaikka kotimaista on syytä suosia työllistämismielessä
monissa hankinnoissa, on se hienoa, että muitakin vaihtoehtoja on. Että joku meikäläinen on lähtenyt kotikylästään kauemmas ja tuonut tuliaisina uusia vaikutteita.
Ja että joku kaukaa tullut vieras on löytänyt tiensä syrjäiseen Suomeen ja monipuolistanut vinkeillään ruokavaliotamme, musiikkitarjontaamme, tiedeosaamistamme ja urheilun lajivalikoimaa.
Ulkomailta Suomeen asettuneet liikemiehet ovat perustaneet tehtaita ja kauppoja, luoneet työpaikkoja ja auttaneet kantasuomalaisia saamaan elantoaan. Suomesta
on lähdetty vuosien saatossa ulkomaille sankoin joukoin
– ja ennen pitkää nämä suomalaiset ovat juurtuneet uuteen kotimaahansa.
Joten eiköhän nyt sovita,
että lopetetaan tämä Suomi
suomalaisille –vouhkaus.
Mitä jos keskitytään ihan
vain olemaan ihmisiä.
Riippumatta siitä, mihin
olemme sattuneet syntymään ja mihin päätyneet
asumaan. Niihin kun
ei voi aina itse vaikuttaa.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Vaivaisukot töihin
– Kotimaanapu auttaa Suomessa

Jyväskyläläiset sisupartiolaiset eli
erityistä tukea tarvitsevat partiolaiset osallistuvat 16.8. Ravintolapäivään. Reippaat pojat -lippukuntaan kuuluvat sisupartiolaiset
tarjoilevat herkkuja Kahvila Sisupussissa Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26) klo 12–15.
Asiakkaat voivat myös haastaa
partiolaiset solmun teossa, ja onpa luvassa muutakin ohjelmaa ainakin lapsille ja lapsenmielisille.

KIRKON TIEDTOTUSKESKUS teksti
KAARINA HEISKANEN kuva

Kirkkopalvelut ry on perustanut
kristillistä lähimmäisenrakkautta
toteuttavan hyväntekeväisyyspalvelun, Kotimaanavun. Se auttaa
hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Arviolta noin 230 000 suomalaista elää tilapäiseksi tarkoitetun
sosiaaliturvan varassa. Lähes kymmenellä prosentilla kansalaisista
on maksuhäiriömerkintä. Ulosottovelallisten määrä on noussut tasaisesti. Vuosittain yli 100 000 ihmistä turvautuu ruoka-apuun. Lähes puolet heistä elää 0–100 eurolla kuukaudessa.
– Perustimme Kotimaanavun tukeaksemme heidän elämäänsä
seurakuntien diakoniatyön kautta,
mikä toimii pitkälti kaikkialta
poiskäännytettyjen päätepysäkkinä, keräysjohtaja Tapio Pajunen
Kirkkopalveluista sanoo.
– Suomalaisten elintaso on eriarvoistunut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Enemmistö
voi paremmin kuin koskaan. Ongelmat tiivistyvät huono-osaisuuden notkelmiin, hyvinvointisosiologian professori Juho Saari
Itä-Suomen yliopistossa kertoo.
– Julkisen talouden vakauttamispyrkimyksillä ei paranneta näiden ihmisten tilannetta. Menojen
leikkaukset kirpaisevat jo ennestään pienituloisia ja sosiaalietuuksien varassa eläviä ihmisiä, jotka
käyttävät leikkausten kohteena
olevia palveluja ja tulonsiirtoja
eniten, Saari muistuttaa.

Miesten illan
teema on Miehen
käden jälki

Vaivaisukko syntyi köyhien auttajaksi. Nyt ukot on laitettava taas töihin keräämään varoja vähäosaisile. Kirkko ei saa jättää ihmistä pulaan hädän hetkellä.
– Suomen perustuslain 19. pykälä turvaa jokaiselle oikeuden perustoimeentuloon. Toisin sanoen
julkisella vallalla on vastuu ihmisten hyvinvoinnista. Nyt hyvinvointivaltion pohja vuotaa kuin seula.
Jatkossa joudumme entistä laajemmin turvautumaan yritysten ja
yksityishenkilöjen hyväntekeväisyyteen heikoimmassa asemassa olevien elämän edellytysten turvaamiseksi, Tapio Pajunen toteaa.
Kotimaanavulle suunnatuilla rahalahjoituksilla autetaan hädässä

olevia taloudellisen, tavara- tai
ruoka-avun kautta. Lahjoituksen
voi kohdentaa myös haluamalleen
paikkakunnalle. Kotimaanavun
varoin tehtävää avustustyötä
koordinoidaan Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, joiden kautta apu menee perille. Yhteistyössä Kotimaanavun kanssa
toimiva Suurella Sydämellä -vapaaehtoisverkosto tarjoaa auttavia käsiä paikallistason avustustyöhön. Kotimaanapua ja Suurella
Sydämellä -toimintaa hallinnoi
Kirkkopalvelut ry.

Tapetilla

Mustikkamindfulness tulee ja valloittaa
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää läsnäoloa – keskittymistä hetken kokemiseen, havainnointiin ja
hyväksymiseen. Näin mindfulnessin selittää Mielenterveysseuran
nettisivu. Mindfulnessia voi opiskella kursseilla ja sitä voi treenata
netistä löytyvien ohjeiden avulla.

Mindfulness on tunnettu tuhansia
vuosia itämaisessa meditaatioperinteessä. Sen länsimainen soveltaminen alkoi 1970-luvulta, kun
amerikkalainen Jon Kabat Zinn alkoi ohjata tietoisuustaitoihin perustuvaa stressinhallintaa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille.
Jos voit mennä marjametsään ilman tulospainetta, mindfulness
on sinun lajisi! Pyörittele marjaa

Henki &
Kannen kuva: Mervi Säynätmäki johdattaa lehmiä lypsylle
Ohelan tilalla Korpilahdella.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kahvila Sisupussi
tarjoilee herkkuja
Ravintolapäivänä

Ajassa

Mustikka on superfoodia suomalaismetsistä. Sitä kerätessään voi kokea niin
flowta kuin mindfulnessia.

käsissäsi, katso sen pyöreyttä,
tunnustele sen vahamaista pintaa. Poimi marja, laita se astiaan.
Poimi marja, laita se astiaan…
(Häädä hyttysiä ja säikähdä oksan risahdusta – karhuko?) Jatka
samaa rataa: poimi marja, laita se
astiaan.
Jossain vaiheessa ajatuksesi alkavat karkailla. Anna karata.
Mustikkamindfulness voi tuottaa
mieleesi vaikkapa kiitollisuutta.
Saat ihan itse päättää, paljonko
tällä kertaa keräät ja millä tahdilla. Keruureissun jälkeen voit päättää, mitä marjoille teet – syöt vai
säilöt. Sinua ei ole kuljetettu tuhansien kilometrien päästä Thaimaan riisipelloilta suomalaisten
hyttysten syötiksi epävarman saaliin perään. Jos äitisi ja muut vanhat sukulaisesi valtaavat mielesi ja
ilmestyvät muistuttamaan, että
raada, ihminen, täältä ei vajaalla
astialla lähdetä, voit teljetä heidät
aivojesi suljetuimpaan lokeroon.
Nauti, kun aurinko lämmittää sinua ja mustikkaista ahoa.
Hmm… ehkä seurakunta voisi
järjestää toimintamuotona mustikkamindfulnessia aloittelijoille?

Eppujen opettaja Merja Hynninen loiventaa oppilaiden jännitystä kertomalla omista koulukokemuksistaan ja esittelee samalla omaa koulukuvaansa. Jännittämisestä ja jopa pelosta on hyvä puhua, sillä monelle on vapauttavaa kuulla, että jännittää saa ja että toisetkin jännittävät

Eppujen ope tahtoo pieniä
luokkia ja terveitä kouluja
Luonetjärven koulun opettaja Merja Hynninen starttasi kouluvuoden
uusien eppujen opettajana viime tiistaina. Hän toivoo, että lapsilla olisi
mahdollisimman pitkään aikaa olla lapsi.
KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN kuva

Merja Hynninen, aloitat taas uusien eppujen opettajana Tikkakoskella Luonetjärven koulussa.
Mitä on jäänyt mieleen ensimmäisestä koulupäivästä ja ensimmäisestä kouluvuodesta?
Innokkaana kouluni aloitin, mutta
minusta tuli hiljainen, arka oppilas, koska pelkäsin tiukkaa ekaluokan opettajaani. Onneksi toisen
luokan uusi opettaja oli lempeä ja
hänelle kerroinkin kaiken vähän
liiankin vuolaasti.
Mikä kouluun lähdössä arvelutti,
mikä innosti?
Mietin, opinko kaiken mitä pitää,
ja osaanko yksin tehdä asioita.
Naapurin lasten kanssa yhdessä
oli kuitenkin helppo ja hauska lähteä uutta oppimaan. Halu olla
”iso” oikea koululainen oli suuri.
Miksi halusit opettajaksi?
Halusin tehdä lasten kanssa töitä.
Tykkään myös käytännön puurtamisesta ja vapaudesta valita, miten töitä tekee. Viimeinen varmistus ammatin mukavuudesta tuli
pienellä kyläkoululla keskellä metsää, Rautavaaran kunnassa hauskojen savolaislasten opettajana.

Onko työ vastannut odotuksiasi?
Kyllä. Töitä saa tehdä omalla tyylillä ja siihen kuuluu sopiva määrä
henkistä ja fyysistä ponnistelua.
Välillä pohdiskellaan lapsen elämää ja pulmiakin ihan pöydän ääressä, ja välillä mennään metsään
liikkumaan tai upotetaan kädet
kyynärpäitä myöten maalin sekaan. Vaihtelu tuo voimaa!
Miten kauan olet ollut opettajana?
Melkein kaksikymmentä vuotta.
Välillä olin kotona omien lasten
kanssa.
Kuinka monet eppuluokkalaiset
olet ottanut vastaan?
Kuudet eppuluokkalaiset.
Millaisia asioita ensimmäiseen
koulupäivään liittyy?
Ensimmäisenä tutustutaan luokkakavereihin ja koulun tiloihin, etsitään oma paikka luokassa.
Käymme läpi koulun tärkeimmät
säännöt ja käytännön perusasiat
(syönti, vessakäynnit...). Kerron
myös omista koulukokemuksistani.
Mikä eppuluokkalaisia innostaa?
Jokaisella varmaan erilaiset asiat.
Eräällä pojalla oli kerran hartain
toive nähdä koulun pommisuoja!
Mutta yleinen odotettu asia on

saada jokin koulukirja kotiin ja vähän läksyäkin.
Mikä jännittää?
Osaanko pukea päälle riittävän
nopeasti, onko pihalla leikkikavereita, pysyykö ruokatarjotin kädessä, löydänkö vessan, opinko
lukemaan.... Kaikkea voi jännittää, ja siksi onkin tärkeää käydä
puhuen näitä asioita läpi.
Jännittääkö opettajaa ensimmäisenä aamuna?
Kyllä se on itsellekin jännittävää.
Yleensä kaikki kuitenkin sujuu hyvin. Tunteet on pinnassa itselläkin,
kun näkee vanhempien haikeutta
lähettää lapsi koulutielle.
Minkä kokoinen on sopiva ensimmäinen luokka?
Sopiva koko on 20 tai vähemmän.
Kuinka monta oppilasta on luokassa, jonka opettajana aloitit?
Nyt aloittaa 23 oppilasta. Ihan hyvä
määrä, kun viime vuonna oppilaita
luokassa oli jopa 29.
Mitä terveisiä lähetät vanhemmille?
Kuuntele ja kysele lapsen koulupäivästä. Tehkää aluksi läksyjä yhdessä. Lapselle on tärkeää, että
aikuinen on kiinnostunut hänen
asioistaan.

Millaisia muutoksia haluaisit koulumaailmaan?
Pienet luokkakoot, terveet koulut,
lisää koulunkäynninohjaajia ja
lapsille aikaa olla lapsia mahdollisimman pitkään.
Onko eppuluokkalaisten opetuksessa tietotekniikkaa?
Tekstinkäsittelyn alkeita, oppimispelejä ja tiedonhakua käymme läpi. Ensi vuonna alkaa varmaan jo
koodauksen opetuskin.
Pitäisikö koulu aloittaa nuorempana, kuten joskus on väläytelty?
Nykyinen ikä on ihan hyvä aika
aloittaa. Joillekin lapsille voi sopia
aikaisempi aloitus, mutta suurin
osa tarvitsee tämän nykyisen kypsymisajan, eikä se kaikille edes riitä.

Miesten ilta Miehen käden jälki on
Keuruun kirkonmäellä. Puhujat
ovat Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala ja emeritus piispa Eero Huovinen. Tervehdyspuheenvuoron käyttää KeuPa:n jääkiekkovalmentaja ja Stanley Cup
-voittaja Ville Nieminen. Konkreettinen käden jälki nähdään
mestarivuolija Joel Nokelaisen
työnäytöksessä. Nokelainen valmistaa vuolemalla linnun. Musiikkiesityksestä ja säestyksestä vastaa urkuri Matti Pesonen. Miesten
ilta on Keuruulla perjantaina 4.9.
Tilaisuus alkaa tarjoilulla klo 17.

Henki ja elämä
tulee jatkossa
perjantaisin
Henki ja elämä –lehden ilmestymispäivä muuttuu. Tähän asti lehti on
ilmestynyt pääsääntöisesti joka
toinen torstai, jatkossa se jaetaan
koteihin joka toinen perjantai.
Muutos johtuu Postin tekemistä,
ilmaisjakeluihin kohdistuneista
järjestelyistä.
Seurakunnan tapahtumista ilmoitellaan Henki ja elämä -lehden
lisäksi Keskisuomalaisen tv-liitteessä
joka keskiviikko. Kattavimmat tiedot löytyvät nettisivuilta jyvaskylanseurakunta.fi.
Jyväskylän seurakunta on mukana myös Facebookissa, jossa seurakunnalla sekä Henki ja elämä –
lehdellä on kummallakin omat sivut. Lisäksi Facebookissa ovat
edustettuina useimmat alueseurakunnat, lapsi- ja perhetyö ja nuorisotyö sekä Lehtisaaren kesäkoti.
Seurakunnan asioita voi seurata
myös Twitterissä tilillä @Henkielama.Kuvaterveisiä voi kurkistaa
Instagramista tililtä Jyvaskylan_
seurakunta. YouTube-tili löytyy
Henki ja elämä –nimellä.

Millä tavoin sinä latasit akkuja kesällä uutta lukuvuotta varten?
Matkustelimme jonkin verran perheen kanssa. Parasta akkujen latausta on elää ilman aikatauluja.

Talousarvioavustukset
haettavissa

Asteikolla 4–10, kuinka hyvä olet
päällystämään kirjoja kontaktimuovilla? Onko sinulla siihen kikka
kakkosta takataskussa?
Asteikolla 4–10 olen 7–8, koska
ruttuja tulee välillä. Kerran jopa
ruokapöydän lakkaakin jäi muistoksi muovin alle. Kikkoja ei ole.

Jyväskylän seurakunnan myöntämät talousarvioavustukset rekisteröidyille yhdistyksille ensi vuodeksi ovat haettavissa 30.9. mennessä. Lisätietoja ja hakemuslomake
saatavilla seurakunnan nettisivuilta www.jyvaskylanseurakunta.fi/
kirkkoneuvosto.
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Palestiinalaiskoulussa
rakennetaan rauhaa
Suomen Lähetysseuran kummiohjelma tukee
kirkon kouluja palestiinalaisalueilla. Kummityö
vähentää köyhyyttä ja kohottaa koulutustasoa.
MARJO RÖNNKVIST teksti
MARJO RÖNNKVIST, 		
SUOMEN LÄHETYSSEURA kuva

Dar al-Kaliman koulu Betlehemin
kupeessa on Jordanian ja Pyhän
Maan evankelis-luterilaisen kirkon
(ELCJHL) kummikoulu. Yli 300
oppilaan koulussa on sekä muslimeja että kristittyjä, sekä tyttöjä
että poikia. ELCJHL on Lähi-idän
ainoa luterilainen kirkko, jonka
tärkein ulospäin suuntautuva toiminta on kristillinen koulutyö. Sen
avulla kirkko osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen.
Rakentamista yhteiskunnassa
riittääkin – Dar al-Kalima sijaitsee
palestiinalaisalueella Israelin miehittämällä Länsirannalla.
Suomen Lähetysseura tukee kummiohjelman kautta kolmea kirkon
koulua palestiinalaisalueilla. Dar
al-Kalima on yksi näistä.
Kummityö vähentää välillisesti
köyhyyttä ja kohottaa yleistä koulutustasoa. Kummituki menee
suoraan vähävaraisten lasten lukukausimaksuihin, ja se kattaa
noin kolmanneksen maksusta.
Lasten pankki täydentää lapsen
saamaa tukea.
Lasten pankki on rahasto, joka
tukee lasten ja nuorten hyvinvointia sekä edistää lasten oikeuksien

toteutumista Suomen Lähetysseuran työssä. Lasten pankin kautta
on tuettu erityisesti vammaisia
lapsia.
– Haluamme rohkaista kouluja
ottamaan vammaisia lapsia oppilaiksi, selvittää Suomen Lähetysseuran kummiyhdyshenkilö Riitta
Luume.
Luume on Tikkakosken alueseurakunnan nimikkolähetti, ja hän
asuu Jerusalemissa ja vierailee
säännöllisesti kouluissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kummilasten kotona. Hänen mielestään turvallinen ja korkeatasoinen
koulu tukee lapsen kehitystä ja samalla koko kristityn vähemmistön
elinmahdollisuuksia alueella.

”

Emme tee työtä
uskonnon vaan
ihmisyyden vuoksi.
Suomen Lähetysseuralla on palestiinalaisalueilla kaikkiaan 210
kummioppilasta – sekä muslimeja
että kristittyjä. Kummioppilaiden
lisäksi Suomen Lähetysseura tukee
oppilastoimikuntia ja auttaa niitä
järjestämään erilaisia kilpailuja ja
tapahtumia.

Dar al-Kaliman koulussa on ensimmäistä kertaa tyttöjen jalkapallojoukkue. Joukkueessa pelaavan Zain Ateekin (15) suosikkipelaaja on Barcelonan Messi.

– Oppilastoimikuntien työ toimii demokratiakasvatuksena,
Luume korostaa.
Opettajilla on hyvien suhteiden
rakentajina erityinen vastuu. Toista uskontoa vastaan ei puhuta.
– Keskitymme eri tavoin rauhan
sanoman opettamiseen. Korostamme oikeudenmukaisuutta,
rauhaa ja työskentelemistä yhdessä, kertoo koulun rehtori Anton
Nassar.
– Emme tee työtä uskonnon,
vaan ihmisyyden vuoksi. Jumala
loi meidät ihmisiksi, hän jatkaa.

Dar al-Kaliman koulussa annetaan tavallista enemmän tilaa taideaineille. Musiikkia, liikuntaa ja
kerhotoimintaa tarjotaan rehtorin
mukaan siksi, että nuoret voisivat
edes hetkeksi unohtaa arkipäivän
murheensa ja ongelmansa.
Suomen Lähetysseura on pidemmän aikaa tukenut kirkon
kouluverkon kehittymistä Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.
Esimerkiksi Dar al-Kalimassa kehitysyhteistyövaroin on remontoitu
koulun tiloja ja rakennettu lisätilaa.

Riitta Luume

Hengissä

Matt. 23: 1–12
Jeesus puhui väkijoukolle ja
opetuslapsilleen:
”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
Tehkää siis niin kuin he sanovat ja
noudattakaa heidän opetustaan.
Älkää ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät raskaita ja
hankalia taakkoja ja sälyttävät ne
ihmisten kannettaviksi, mutta itse
he eivät halua niitä sormellakaan
liikauttaa. Kaiken he tekevät vain,
jotta heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita
ja panevat viittaansa isot tupsut, he
istuvat pidoissa kunniapaikalla ja
synagogassa etumaisilla istuimilla ja
ovat hyvillään, kun ihmiset tervehtivät kutsuvat heitä rabbiksi.
Älkää te antako kutsua itseänne
rabbiksi, sillä teillä on vain yksi
opettaja ja te olette kaikki veljiä.
Älkää myöskään kutsuko isäksi
ketään, joka on maan päällä, sillä
vain yksi on teille isä, hän, joka
on taivaissa. Älkää antako kutsua
itseänne oppimestariksi, sillä teillä
on vain yksi mestari, Kristus. Joka
teistä on suurin, se olkoon toisten
palvelija. Joka itsensä korottaa, se
alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”

Tutki itseäsi, mutta älä omaa napaasi
Päivän teema on itsensä tutkiminen ja arvioiminen. Mitä pitää arvioida?
Meidän tulee tarkastella omaa
toimintaamme suhteessa siihen
mitä Mestarimme Jeesus opettaa. Palvelemmeko itseämme
vai toisiamme? Se, mikä tehdään rakkaudesta Jumalaan ja
lähimmäiseen, on hyvää, mutta
aivan samankaltaiset teot luetaan synniksi, jos ne tehdään itsekkyydestä. Joskus on hyvä tutkia omia motiivejaan ja tekojensa syitä.
Miten se eroaa omaan napaan
tuijottamisesta?
Omaan napaan tuijottaminen
ei palvele Jumalaa, koska aito
usko Jeesukseen heijastuu ulospäin myös kaikkia ihmisiä palvelevana lähimmäisenrakkautena. Jokainen meistä totta kai
tuijottaa joskus omaan napaansa, mutta meillä on myös
velvollisuuksia lähimmäisiämme ja Jumalaa kohtaan. Silloin,
kun ihminen sulkeutuu omaan
itseensä ja oma napa kääntyy
toisten navoista poispäin, niin
tulee samalla kääntäneeksi selkänsä toisille ihmisille. Juuri täl-

laista omanapaisuutta Jeesus
vastusti. Meidän tulee ennen
kaikkea tutkiskella itseämme,
mitä sydän sanoo ja mitä järki
sanoo. Näitä kuunnellessa ei
yleensä mene paljoa harhaan.
Mitä seurauksia itsensä tutkimisesta on?
Jeesuksen puheessa on varoitus,
joka muodostaa meille myös
elämänohjeen. Rakkauden kaksoiskäskyn tulisi hallita elämäämme. Joskus itsensä tutkiminen voi johtaa suureen muutokseen ja avata uusia näkökulmia sisimpään, joita ei aikaisemmin ole edes ajatellut.
Miten Jeesuksen puhe rabbeista liittyy itsensä tutkimiseen?
Jeesus varoittaa meitä arvottamasta itseämme muita ylemmäksi. Sielua ei hyödytä se, että
verhoutuu kauniisiin vaatteisiin
tai syö paremmissa ravintoloissa tai hienommassa seurassa.
Tämän maailman titteleillä ei
taivaassa tee mitään. Sama pätee myös kristilliseen elämään.
Meidän ei tule ajatella, että
oma uskomme tai elämämme
on muita parempaa tai synnit-

tömämpää. Syntiä tekevät
kaikki, niin ajatuksin kuin
sanoinkin.
Mikä sinulle on tässä Raamatun kohdassa oleellisinta?
Meidän tulee palvella toisiamme uskossa pyyteettömästi, ilman, että saamme
siitä saa suurta huomiota
tai selkään taputtelua. Kuten Jeesus viittasikin rabbien
käytökseen, ihmiselle voi olla
vaarana, että hän alkaa etsiä
toisten ihmisten suosiota ja
ihailua. On varmasti helpompaa näyttää hyvältä ihmisten
silmissä kuin Jumalan.
Jumalan rakkaus ei perustu
hankkimiimme saavutuksiin,
meriitteihin tai menestykseen.
Jumalan rakkaus läpäisee silloinkin, kun olemme toisten ihmisten silmissä hyljeksittyjä ja
mitättömiä. Jumalalle jokainen
on yhtä rakas ja tällainen rakkaus ylittää ihmisymmärryksen,
mutta sen varaan on turvallista
rakentaa omaa elämää. Jumalan rakkaus se ei häviä tuhkana
tuuleen oman maineen, saavutusten tai elämän karikoiden
mukana.

Kasukka
saa uuden
elämän
Konservointikeskus tietää, miten
arvotekstiilit saadaan puhdistettua ja
huollettua. Jyväskylän Salmirannassa
konservoidaan Suomen seurakuntien ja
museoiden omaisuutta.
PETRI KANANEN
teksti ja kuvat

on
Sunnuntain 16.8. teema
luItsensä tutkiminen. Tau
mäen kirkon messussa
le
klo 18 saarnaa pastori Vil
von Gross.

Entä ajankohtaisinta?
Toisten ihmisten palveleminen
ja auttaminen on aina ajankohtaista, mutta erityisesti hyvän
tekemisen motiivien tulisi myös
heijastaa Jeesuksen opetuksia ja
esimerkkiä. Esimerkiksi miljardöörin tv-ohjelmassa lahjoittama miljoona ei tee hänestä vielä
automaattisesti toisten palvelijaa. Kenelle teemme hyvää, miksi ja keitä me rajaamme tekemisiemme ulkopuolelle? Tekojemme motiivina ei saisi olla vastavuoroisuuden odotus, maine
tai muu sellainen. Hyvää tulee
tehdä, mutta tarvitseeko hyvän
tekemisestä tehdä numeroa?

Pastorilla lorahtaa ehtoollisviinit
arvokkaalle messukasukalle. Lähtisikö tahra tärpätillä vai tinnerillä? Järki voittaa ennen kuin tekstiili tärvääntyy.
Mitä pastorin kannattaisi oikeasti tehdä, Suomen käsityön
museon Konservointikeskuksen
tekstiilikonservaattori Maria Peni?
– Pastori voi tuoda sen meille
näytille. Katsotaan mitä voidaan
tehdä.
Konservointikeskuksessa kasukka tutkitaan ja sille suunnitellaan
huoltotoimenpiteet. Tämän jälkeen se puhdistetaan konservoinnissa käytössä olevilla keinoilla.
Kirkkotekstiileihin tulleet punaviini- ja steariinitahrat ovat konservaattorin arkea.
– Ne ovat sellaisia käytön aiheuttamia vaurioita. Tehtävämme on
putsata ne.
Likaantunut tekstiili puhdistetaan yleisimmin pesemällä. Tarvitaan kuitenkin erityistietoutta, miten se tehdään hellävaraisimmin
ilman, että vaate menee pilalle.
Konservaattorien – varsinkin
taidekonservaattorien – salainen
puhdistusaine on sylki. Sitä käyte-

Keltinmäen alueseurakunnan messukasukan konservointi on loppusuoralla. Työn äärellä tekstiilikonservaattori Maria Peni.
Taustalla johtava konservaattori Anne Vesanto.

tään metallilankojen puhdistamiseen. Sylki sisältää samoja entsyymejä, joita on pyykinpesuaineissa.
Konservaattorit hankkivat syljen
pullotettuna.
Maria Penin käsittelyssä on Keltinmäen alueseurakunnan käytössä
likaantunut messukasukka. Meikkitahroja ja ihon eritteitä on erityisesti pääntien ja käsiaukkojen sisäpuolilta. Puhdistukseen Peni
käyttää tolueenia.
– Likaa ei kotikonstein silkkisestä tekstiilistä kannatakaan ottaa.
Varsinkaan kun on tällainen arvotekstiili kysymyksessä.
Puhdistuksen lisäksi messukasukka saa pääntien alueelle satiininauhan, jolloin sen käyttöikä
samalla pitenee.
Peni pitää työnsä haastavuudesta. Ei ole kahta samanlaista päivää, eikä samanlaista tekstiiliä.
– Joka päivä saa laittaa taitonsa
likoon. Tämä ei ole tylsää työtä. Ei
liukuhihnahommaa ollenkaan.
Jyväskylän Salmirannassa toimiva Konservointikeskus työllistää
kaksi henkilöä. Lisäksi töissä on
ajoittain alan harjoittelijoita.
Konservointikeskus konservoi ja
huoltaa arvotekstiilejä. Tämän li-

Maria Peni ompelee konservoitavan messukasukan pääntien alueelle satiininauhan. Näin kasukan käyttöikä pitenee.

säksi se tekee kuntotarkastuksia,
konsultoi asiakkaita, luennoi ja
neuvoo.
Konservointikeskuksen merkittäviä asiakkaita ovat seurakunnat
ja Suomen museot. Messukasukoiden lisäksi seurakunnista tuodaan Konser vointikeskukseen
messukasukoiden lisäksi esimerkiksi alttarin päällysliinoja ja
morsiusryijyjä.
– Morsiusryijyjen päältä kävellään. Ryijyn nukkien juureen kertyy
mukava määrä hiekkaa ja pölyä.
Sitä sitten meillä poistetaan, johtava konservaattori Anne Vesanto

sanoo.
Suomen museot työllistävät Konservointikeskusta, kun tekstiilikokoelmia valmistellaan näyttelyihin.
Joskus konservoitavaksi on tullut
niin suuria seinänkokoisia tekstiilejä, että normaalit pesualtaat eivät ole enää riittäneet. Niitä varten on pitänyt viritellä väliaikaisia
pesualtaita lattialle.
Välillä työn alle on tullut todella
eksoottisiakin tekstiilejä – kuten
samurain haarniskoja, joissa on
yhdistelty silkkiä ja metallia.
– Niissä on myös silkistä tehtyä
huopaa, joka on hyvin outo tekstiili, mutta japanilaiset senkin

Arvotekstiilien ompelijan pitää olla
huolellinen.

osaavat.
Silkkihuovan lisäksi haarniskoissa on muitakin merkillisiä materiaaliyhdistelmiä. Niihin on värjätty
korjauskankaita erittäin tarkasti
oikeaa värisävyä hakien.
– Se oli mielenkiintoinen ja iso
homma, Vesanto muistelee.
Konservointikeskusta työllistävät myös yksityiset tekstiilikeräilijät ja kotitaloudet, jotka lähettä-

Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama
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Israel ja Raamattu
Monet suomalaiset kristityt kokevat Israelin valtion itselleen hyvin läheiseksi. Suomessa toimii useita kristillisiä
Israel-järjestöjä ja lukuisissa seurakunnissa järjestetään
erilaisia Israel-iltoja ja Pyhän maan matkoja. Tutkiessani
tämän kristillisenä sionismina tunnetun ilmiön aatehistoriaa Suomessa, huomasin, että moni kristitty ajatteli Israelin valtion tarjoavan todisteen Jumalan jatkuvasta toiminnasta maailmassa ja Raamatun luotettavuudesta. Israel oli monille paitsi Raamatun kertomusten maa ja
kiehtovat matkakohde, myös aivan erityisellä tavalla tärkeä aikojen merkki.
Tämä tulkinta näyttää avaavan esirippua Raamatun ymmärtämiseen, joidenkin mielestä jopa tulevien tapahtumien ennakointiin Raamatun ennustusten pohjalta. Se
tarjoaa houkuttelevaa varmuutta.
Varmuudella on kuitenkin hintansa. Keskittyminen Israeliin ja sen roolin korostaminen on omiaan kätkemään näkyvistä ne alueen asukkaat, jotka eivät ole israelilaisia ja
joiden tarinoita ei haluta löytää Raamatun sivuilta. Pyhän
maan muut asukkaat – kristityt ja muslimit – maalataan
liian helposti vihollisen rooliin pysähtymättä edes kuuntelemaan heidän kertomuksiaan. Palestiinalaiset eivät esimerkiksi voi ymmärtää, miten 48 vuotta jatkunut miehitys ja sen mukanaan tuomat kärsimykset voisivat olla osa
Jumalan suunnitelmaa. He eivät myöskään voi ymmärtää,
miksi ulkomailla asuvat kristityt haluaisivat ohittaa heidän kokemuksensa.
Tämän päivän poliittisten tapahtumien sovittaminen
Raamatun sivuille tekee helposti väkivaltaa molemmille.
Kristillisen sionismin mukainen käsitys nykyisen Israelin
valtion ja Raamatun ilmoituksen yhteydestä ei ole kuitenkaan ainoa mahdollinen tulkinta.
Toivoisinkin näkeväni seurakunnissa keskustelua myös siitä, voiko Raamattua ylipäänsä käyttää maailmanpolitiikan tulkkina. Jos näin halutaan tehdä, miten se tapahtuu?
Voiko tälle tielle lähdettäessä joutua tilanteeseen, jossa
ajaudutaan kauemmaksi oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisenrakkauden ihanteista?

Timo R. Stewart
Valtiotieteiden tohtori
Kirjoittaja on väitellyt
tohtoriksi aiheenaan
suomalaisen
kristillisen sionismin
aatehistoria

oilen
Tänään ruk

Anna voimaa arkeen
Kaikkivaltias Jumala, Taivaan ja
Maan Luoja. Siunaa pieniä ja isoja
koululaisia uuden edessä. Anna
perheille voimaa arjen järjestelyi-

hin ja malttia kohdata päivä kerrallaan tulevaa.
Kiitos varjeluksestasi. Yritän muisNainen 44 v

Mies, joka ei
osaa sanoa ei
Jyväskyläläinen Tuomo Rannankari tunnetaan niin Semmareiden
solistina kuin Pikku Kakkosen juontajana. Monipuolinen muusikko
haaveilee ajasta, jolloin voisi keskittyä vain musiikin tekemiseen.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Vetelissä syntyneellä Rannankarilla on vahvat kirkolliset juuret.
Rannankarin isä toimi pitkään Vetelin seurakunnan suntiona, veli
Ilpo Rannankari on Kuopion tuomiorovasti ja sisko toimii kanttorina Kaustisella. Pappeja suvusta
löytyy enemmänkin. Tuomo Rannankarista ei kuitenkaan tullut
pappia – tuli luokanopettaja ja
musiikintekijä.
Perheen vahva side kirkkoon antoi Rannankarille kuitenkin ensimmäisen sysäyksen musiikin maailmaan. Kotona Vetelissä kuunneltiin paljon kirkkomusiikkia, laulettiin kuorossa ja tutuiksi tulivat
myös monet gospelkappaleet.
– Vanhemmilla sisaruksilla oli
gospelbändi 1970-luvulla ja olen
itse laulanut nuorisokuorossa.
Rannankarin suuri idoli oli sittemmin rokkipappina tutuksi tullut Tarvo Laakso, jonka esiintyminen ja uudenlaiset laulut olivat jotakin ennenkuulumatonta.
– Ihailin sitä, miten joku uskalsi
kapinoida tuolla tavalla. Olen Tarvolle paljon velkaa siitä innostuksesta, jonka hän sai minussa aikaan.
Vieläkin enemmän nuorta Rannankaria kiinnostivat kuitenkin
pop- ja rockmusiikki. Eppu Normaali oli ehdoton suosikki. Rannankari uskoo, että hänenkin sisällään
asui pieni kapinallinen. Kapina kanavoitui Seminaarinmäen mieslaulajissa eli Semmareissa, jota luokanopettajaopintonsa Jyväskylän
yliopistossa aloittanut Rannankari oli perustamassa -80-luvun lopussa.
– Olin ryhmän jäsenistä yksi niistä, joka oli eniten laulanut tavallisessa kuorossa. Perinteiseen kuorolauluun liittyvä kontrolli ja jäykkyys
ärsyttivät, joten halusimme tehdä
jotakin erilaista ja herättää hämmennystä. -90-luvun alussa ei oikein ollut mitään vastaavaa.
– Tampereella perinteisessä
kuorokilpailussa esitimme kappaleen Kuka on tuo mies. Minä lauloin
uimahousut jalassa, ja muistan,
miten monet ihmettelivät, ettei
niin voi esiintyä, Rannankari kertoo.
Tavanomaisesta poikkeava kuorolaulu on yhä Semmareiden tavaramerkki, vaikka tyyli on jonkin
verran muuttunut alkuvuosien räväkämmästä irrottelusta.

– Kapinointi ei ole enää se juttu,
vaan teemme lauluja, joista itse
tykkäämme.
Kuoro tekee 30–50 keikkaa vuodessa puoliammattimaisesti. Rannankari on Semmareissa yhä tiivisti mukana niin laulajana kuin musiikintekijänä.

Vielä muutama
”vuosi
sitten en

olisi uskaltanut
ruveta tekemään
tämmöisiä juttuja.
Onneksi niiden
aika on ollut
vasta nyt.
Semmareiden hulvattomasta hulluttelusta huolimatta Rannankari
on vasta nyt uskaltanut heittäytyä
täysin uudenlaisten juttujen pariin. Rannankari kiertää muun
muassa ympäri Suomea pitämässä lastenkonsertteja. Monille lapsille ja heidän vanhemmilleen mies
on tuttu myös Pikku Kakkosesta.
Kirkossakin Rannankari esiintyy
yhä mielellään, toisinaan myös yhdessä lastensa kanssa.
– Ne ovat olleet elämäni hienoimpia keikkoja. Kaikkien kolmen lapseni kanssa olen laulanut
ja soittanut paljon yhdessä.
Rannankari arvelee, ettei olisi
vielä muutama vuosi sitten uskaltanut heittäytyä mitä erilaisimpien
juttujen pariin.
– Onneksi niiden aika on ollut
vasta nyt, eikä 20 vuotta sitten.
Silloin minusta ei olisi ollut tähän.
Ehkä kysymys on myös itseluottamuksesta, Rannankari pohtii.
– Jokaiseen tarjottuun työhön
olen tarttunut sillä ajatuksella, että mahtava juttu ja mitähän seuraavaksi. Kaikki työkeikat ovat
myös jollakin tavalla liittyneet
taustaani luokanopettajana, joten
niihin on ollut helppo lähteä mukaan.
Monien uusien juttujen taustalla
on ollut osin sattumakin – yksi
keikka tai työtarjous on poikinut
lisää töitä.
– Sairastuin töissä astmaan sisäilmaongelmien vuoksi 2000-luvun alkupuolella. Mietin työnan-

tajan kanssa, mitä voisin tehdä ja
ehdotin, että voisin kiertää muusikkona päiväkodeissa ja vanhainkodeissa. Sitä kautta ajauduin tekemään lastenmusiikkia. Pidin
konsertteja ja esitin lauluja, joita
olin tehnyt opetustyötä varten koko opettajanurani ajan. Pian huomasin tekeväni lastenkonsertteja
Helsingissä, Rannankari kertaa.
– Konserttien kautta minut bongattiin Pikku Kakkosen Musarullaa-kiertueelle ja edelleen Pikku
Kakkosen juontajaksi. Tämän lisäksi olen tehnyt musiikkia Otavan
Seikkailujen aapiseen. Parhaillaan
työn alla on kappaleiden tekeminen kakkosluokan lukukirjaan.
Minusta on aina tuntunut luontevalta tehdä musiikkia lapsille.
Pikku Kakkosessa Rannankari on
toiminut juontajana vuoden verran. Rannankari vetää lastenohjelmatuokiota maanantai-iltaisin.
– Pikku Kakkosesta olen tykännyt
todella paljon. Olen saanut käsikirjoittaa ohjelmia ja tehdä omat
juontoni. Jokaisessa jaksossa on
aina myös laulu mukana.
– Olen nauttinut siitä, että olen
voinut rauhassa miettiä asioita ja
tehdä välillä töitä aikuisten kanssa
vastapainona koulumaailman hälinään, Rannankari kertoo.
Kulunut vuosi on ollut kiireinen.
Rannankari myöntääkin olevansa
mies, joka ei osaa sanoa ei.
– Välillä olen ajatellut, että vitsi,
kun voisi keskittyä yhteen asiaan
kerrallaan. Haaveilen sellaisesta tilanteesta, ettei aamulla herätessä
tarvitsisi ensimmäisenä miettiä,
miten pystyn hoitamaan kaikki
päivän asiat.
Luokanopettajana Rannankari
on toiminut parinkymmenen vuoden ajan – tällä hetkellä Halssilan
alakoulussa. Keikkahommia Rannankari tekee oman työnsä ohessa.
– Olisi mukava ainakin vuoden
verran kokeilla, miten musiikilla
tulisi toimeen ja nauttia sen tekemisestä hyvällä omallatunnolla.
Turvallisuudentunne pitää kuitenkin leipätyössä kiinni. En tiedä, olisiko järkevääkään elää yhden kortin varassa.
– Silti katselen ihaillen niitä parikymppisiä, jotka uskaltavat jo
tuossa iässä kokeilla ja elää haaveidensa mukaisesti. Itse kun on
parikymmentä vuotta odottanut
tarpeeksi turvallista maaperää,
jotta voisi vähän taiteillakin, Rannankari toteaa.

Tuomo Rannankari työskentelee luokanopettajana Halssilan alakoulussa. Päätyön ohessa Rannankari juontaa Pikku Kakkosta ja esiintyy lastenkonserteissa ympäri Suomea. Jyväskyläläinen on myös edelleen
tiiviisti mukana Seminaarinmäen mieslaulajien eli Semmareiden toiminnassa. Kulunut vuosi on ollut kiireinen, ja mies myöntääkin, että on huono sanomaan ei.
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”Ei tähän kukaan yksin pysty”
Byrokratian lisääntyminen ja huoli kannattavuudesta varjostavat monen maatilayrittäjän
arkea. Toimiva parisuhde ja irtiotot arjesta auttavat jaksamaan vaikeinakin aikoina, Mervi
ja Miika Säynätmäki tietävät.

Säynätmäet ovat isännöineet
Ohelan lypsykarjatilaa Korpilahden Tikkalassa vuodesta 2002. Tilakokoa on kasvatettu suunnitelmallisesti vähitellen. Kymmenen
vuotta sitten rakennettiin uusi navetta, ja nyt maitoa tuottaa 125
lypsävää. Vuosi sitten Ohelan tila
muutettiin osakeyhtiöksi.
Tikkalan kylässä tila on iso.
Muita kollegoja ei juuri ole.
– Jatkajat ovat olleet harvassa.
Moni tila on lopettanut toimintansa ja nuoret ovat muuttaneet
muualle, Miika Säynätmäki toteaa.
Säynätmäille maanviljelyksen
jatkaminen on ollut alusta lähtien
yhteinen projekti.
– Ei tähän kukaan yksin pystyisi,
Mervi Säynätmäki sanoo.

tavoin. Navetassa lehmien lypsämisestä huolehtii kaksi lypsyrobottia, ja tekniikkaa käytetään tilalla hyväksi monella muullakin
tavalla.
– Fyysisen kuormittavuuden vähentyessä henkinen paine on kasvanut, Mervi Säynätmäki kertoo.
Kaikenlainen paperin pyörittäminen on lisääntynyt koko ajan.
Hyvinvointitarkastuksia on säännöllisesti, ja tarkastajat saattavat
kävellä ovesta sisään milloin tahansa. Tarkastukset pitävät viljelijät varpaillaan.
– Kun karsinatkin mitataan
senttimetrin tarkkuudella, on
stressaavaa jatkuvasti huolehtia
siitä, että kaikki on kunnossa. Tärkeintä ei tunnu olevan, se, miten
hyvin eläimet voivat, vaan se, että
papereissa kaikki on oikein, Mervi
Säynätmäki hymähtää.

Ison lypsykarjatilan pyörittämistä
Säynätmäet kuvaavat haastavaksi.
Fyysisesti työ on helpottunut moni

Byrokratian lisäksi markkinoiden
epävarmuus aiheuttaa huolta.
Maidon tuottajahinta on tippunut

SIRPA KOIVISTO teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuva

vuodessa viidenneksen, mikä on
tuonut melkoisen loven maitotiliin.
– Olemme joutuneet lykkäämään lainan lyhennyksiä, jotta
saamme pidettyä firman pyörimässä. Se merkitsee myös sitä, että on tingittävä omasta palkasta,
Miika Säynätmäki sanoo.
Säynätmäkiä harmittaa, miten
vieraantuneita suomalaiset ovat
maataloudesta. Tietämättömyys
johtaa asioiden vääristelyyn esimerkiksi maataloustukien suhteen.
– Monet tuntuvat kuvittelevan,
että tuet tippuvat muun tilin päälle ylimääräisenä hyvänä, mutta eiväthän ne riitä edes pakollisiin menoihin.
Jaksamisen kannalta tärkeintä on
hyvä parisuhde. Säynätmäellä
asioista puhutaan avoimesti ja
päätökset tehdään yhdessä.
– Ristiriitatilanteissa kannattaa
muistaa, riitelevätkö asioista yh-

tiökumppanit vai aviopari. Usein
ärtymystä aiheuttaa väsymys, johon uni on paras lääke, Mervi Säynätmäki toteaa.
Tilan töistä on välillä päästävä
irtautumaan kokonaan, joten lomilla Säynätmäet matkustavat
mielellään ulkomaille. Lomalle
lähtemistä helpottaa se, että tilalla työskentelee isäntäparin lisäksi
yksi palkattu työntekijä.
Tulevaisuudessa tilan toimintaa
on tarkoitus tehostaa niin, että aikaa jää myös vapaa-ajalle.
Mervi ja Miika Säynätmäki isännöivät Ohelan tilaa kolmannessa
polvessa. Lapset Niklas, 20, ja
Veera, 17, auttavat tilan töissä,
mikäli ehtivät. Minkäänlaisia paineita sukutilan jatkamisesta ei ole
sälytetty lasten harteille.
– Päätös tilan mahdollisesta jatkamisesta on tehtävä vasta se jälkeen, kun on ensin nähnyt maailmaa muualla, Mervi Säynätmäki
muistuttaa.

Henkinen kuorma yhä raskaampi
SIRPA KOIVISTO teksti

Maanviljelijöiden vaikeutunut tilanne näkyy monin tavoin viljelijöiden hyvinvoinnissa. Varsinkin kulunut vuosi on ollut viljelijöille vaikea,
muun muassa Venäjä-pakotteiden
ja maatalouden EU-tukijärjestelmään tehtyjen uudistusten vuoksi.
– Päällimmäisenä viljelijöillä on
huoli taloudellisesta tilanteesta.
Epävarmuus tulevaisuudesta painaa raskaana, koska monilla on
kohtuullisen paljon velkaa, järjestöagronomi Per tti Ruuska
MTK-Keski-Suomesta kertoo.
Taloudellisesti vaikeat ajat näkyvät monenlaisina ongelmina,
muun muassa lainojen lyhennysten lykkäyksenä, laskujen maksun
viivästymisenä ja ulkopuolisen työvoiman irtisanomisena.
Henkistä kuormaa lisäävät myös

tiukasti sovellettavat EU- ja muut
kansalliset säädökset sekä ympäristöasioihin liittyvä ohjeistus.
Usein jaksamisen kanssa pinnistellään viimeiseen asti. Lähes 40
prosenttia maanviljelijöiden työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu masennuksesta.
– Avun hakeminen ei ole häpeä.
Moniin ongelmiin voidaan tarttua, jos niihin puututaan ajoissa,
Ruuska muistuttaa.
Maatalousyrittäjille on tarjolla
tukea monia virallisia kanavia pitkin. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kautta on mahdollista saada muun muassa työterveyspalveluja, työnohjausta ja ohjattuja lomia.
Maaseudun tukihenkilöverkko
auttaa erilaisissa elämäntilanteissa. Vapaaehtoiset, koulutetut tukihenkilöt tarjoavat keskustelu-

apua luottamuksellisesti, myös nimettömänä.
Voimavarariihi on ProAgrian
tarjoama hyvinvointipalvelu, joka
on kehitetty maatalousyrittäjien
avuksi muutostilanteisiin, esimerkiksi maksuvalmiusongelmissa,
sukupolvenvaihdoksessa, tilan
tuotantosuunnan muutoksessa tai
avioeron yhteydessä.
Kirkollakin on oma maaseutustrategia, joka tähtää maaseudun ja
sen ihmisten kaikenlaiseen hyvinvointiin. Hiippakunnissa on viime
vuosien aikana järjestetty erilaisia
kehittämishankkeita, työhyvinvointipäiviä sekä työkykyä ylläpitävää toimintaa.
Korpilahden alueseurakunnassa
käynnistettiin keväällä Pastorin pysäkki -toiminta, jossa aluekappalainen Marjut Haapakangas kier-

tää syrjäisemmilläkin kylillä juttelemassa ihmisten kanssa.
– Haluan kohdata ihmisiä paikan päällä ja kuulla heitä. Syvemmällä maaseudulla elävillä ihmisilläkin on oikeus hengelliseen hoitoon, Haapakangas sanoo.
Alueseurakunnassa on myös panostettu parisuhdetyöhön järjestämällä kaikille avoimia parisuhdepäiviä.
– Parisuhde ja perhe ovat tärkeässä roolissa maaseutuyrittämisessä. Jos perheessä voidaan hyvin, myös työnteko tuntuu mielekkäältä, Haapakangas toteaa.
Tukea ja apua:
www.mela.fi
www.tukihenkilo.fi
www.proagria.fi
www.mielimaastary.fi
Palveleva puhelin 01019 0071
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Krito-kurssilta
uutta suuntaa toipumiseen
MARIA FAGERLUND teksti

Jyväskylän seurakunnan Sanan ja
rukouksen työryhmä järjestää Krito-kurssin eli Kristuskeskeisen sisäisen ehetymisen kurssin.
Kurssi antaa mahdollisuuden
työstää omien kipujen ja ahdistusten syitä. Työskentely tapahtuu
ryhmässä kertomalla omia tuntemuksia Tuskan kertominen on paranemisen alku.
Kurssi ei sovellu henkilöille, joilla on akuutti kriisi tai vaikea elämäntilanne. Osallistujien tulee si-

toutua ryhmän sääntöihin ja järjestykseen.
Kurssi käydään kirjan Toiveena sisäinen paraneminen mukaisesti.
Ryhmä kokoontuu 12 kertaa
kerran viikossa alkaen 2.9. Yksi
kokoontumiskerta kestää kaksi
tuntia, klo 17.30–19.30. Kokoontumispaikka on Cafe Agape, Sammonkatu 5.
Kurssille tulee ilmoitautua ennakkoon p. 040 320 3716. Kurssille ilmoittautuneille tehdään pienimuotoinen haastattelu soveltuvuuden takia.

Vanhemman neuvo
tukee erotilanteessa
KAARINA HEISKANEN teksti

Vanhemman Neuvo -kurssin tavoitteena on lapsen menetyksen
minimoiminen ja yhteistyövanhemmuuden tukeminen vanhempien erotessa. Lapsen tarpeiden
asettaminen etusijalle helpottaa
lapsen selviytymistä erosta ja lisää
aikuisen ymmärrystä vanhempien
keskinäisen suhteen merkityksestä. Vanhemman Neuvo on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä
eronneille ja eropäätöksen tehneille. Ryhmässä keskustellaan

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

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

Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

PUNAINEN PIRTTI

eron tuomista muutoksista lapsen
ja aikuisten arkeen. Tarkoituksena
on auttaa vanhempia huomioimaan lapsen tarpeet sekä tukea
eron jälkeistä yhteistyövanhemmuutta.
Maksuton ryhmä kokoontuu
kahdeksan kertaa torstaisin kello
17–19.30 Perheasiain neuvottelukeskuksessa. Ensimmäinen kokoontuminen on 1.10. Ilmoittautumiset ja lisätiedot perhetyöntekijä Anne Savolin 050 380 0583 ja
perhetyön toiminnanohjaaja Jaana Ristonmaa 050 3076734.

Kukitamme
elämäsi
juhlat

Pakolaistulva virtaa
rahattomaan Kreikkaan
Kreikkaan rantautuu noin 300 pakolaista päivässä. Ateenassa heitä
auttaa Auttavat kädet -järjestö. Jyväskyläläiset Liisa ja Mikko
Puhalainen työskentelevät järjestön avustuskeskuksessa.
KAARINA HEISKANEN teksti
HERIA VOITHIAS kuva

Kreikkaan on tänä vuonna rantautunut liki 70 000 pakolaista Keski-Aasiasta, Eritreasta, Nigeriasta
ja ennen kaikkea Syyriasta. Se merkitsee yli kolmeasataa uutta pakolaista päivässä. Arabikevään jälkeiset levottomuudet ovat kasvattaneet pakolaismääriä.
Jyväskyläläiset Liisa ja Mikko
Puhalainen työskentelevät Heria
Voithias –järjestön avustuskeskuksessa Ateenan sydämessä. Heria
Voithias tarkoittaa auttavia käsiä.
Järjestön työ tavoittaa viikoittain satoja maahanmuuttajia.
Avustuskeskuksen tapaamat pakolaiset ovat tulleet pääasiassa
Keski-Aasiasta.
– Olen kuullut Ateenassa vain
vähän soraääniä siitä, että pakolaiset ovat tulleet ennestäänkin
köyhään maahan. Eivätkä tapaamamme pakolaiset ole juuri kertoneet, että olisivat kohdanneet väkivaltaa, Liisa Puhalainen kertoo.
Äärioikeistolaisen Kultainen aamunkoitto –puolueen kannattajat
ovat syyllistyneet pahoinpitelyihin,
mutta sen suosio ja väkivallanteot
vähentynyt ovat vähentyneet, kun
puolueen johtohahmoja on syytetty rikoksista.
Auttavat kädet –keskuksessa on
joka viikonpäivälle oma teemansa.
Maanantaina jaetaan vaateavus-

tuksia, tiistaina on perheiden ruokapäivä, keskiviikkona suihkupäivä sekä ateria naisille ja lapsille ja
torstaina keskuksen työntekijät
voivat käydä tapaamassa pakolaisia sairaaloissa tai vankilassa tai
puistoissa. Perjantaina on teetarjoilu, joka on avoin kaikille. Lapsille on askartelu- ja leikkituokioita
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin; halukkaat voivat jäädä
myös kuuntelemaan raamatunkertomuksia.
Teemapäiviin ei voi osallistua
kuka tahansa suoraan kadulta,
vaan keskus jakaa ”pääsylippuja”;
tulijoita olisi muuten liikaa.
– Vuosituhannen alussa tiloissa
saattoi käydä jopa toista tuhatta
pakolaista päivässä, minkä vuoksi
järjestö päätyi kutsulippukäytäntöön, Liisa Puhalainen kertoo.
– Kävijät kiittelevät sitä, että me
tiedämme heidät nimeltä, tunnemme heidän taustansa. Kohtaamme heidät, emme vain anna
ruokaa.
Turvapaikanhakijat tulevat nykyään pääasiassa Turkin kautta
pienillä kumiveneillä turistisaarille
kuten Rhodokselle ja Kosille. Viranomaisten rekisteröinnin jälkeen heidät viedään Ateenaan,
jossa he joutuvat odottamaan turvapaikkahakemuksen käsittelyä
mahdollisesti vuosiakin.
– Nyt on syntynyt hyväntekeväisyysturismia: ihmiset matkustavat

HAU TAJAISE T
RISTIÄISET
VALMISTUJAISET
RIPPIJUHLAT
SYNTYMÄPÄIVÄT
YRITYSTILAISUUDET
HÄÄT

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

Onnella on juuret

ilmo

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

noille saarille auttamaan pakolaisia, Puhalainen kertoo.

Liisa Puhalainen suree hatarien
turvaverkkojen läpi pudonneiden
kreikkalaisten kohtaloa. Hän ymmärtää niitäkin, joiden mielestä
valtio on itse sössinyt asiansa. Esimerkiksi verojen maksaminen ei
ole korkeassa kurssissa.
Puhalaisen perhekin on törmännyt lukuisia kertoja kaupankäyntiin, jossa tuotteen tai palvelun saisi halvemmalla ilman kuittia. Sekä tilanteisiin, joissa palvelu
olisi huomattavasti nopeampaa,
jos voisi sujauttaa virkailijan tai
myyjän taskuun pienen ruskean
kirjekuoren.
– Eräässä kirkossa papin saarna
käsitteli pelkästään sitä, että maksakaa veronne. Hän muistutti seurakuntalaisia Jeesuksen kehotuksesta antaa keisarille mikä keisarin
on, ja näytti kuvia esimerkiksi kouluista ja teistä, jotka on rakennettu verotuotoilla. Että eivät ne rahat mihinkään pohjattomaan säkkiin mene vaan yhteiseksi hyväksi.

Henki &
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

Noutopalvelu
020 712 1580

KAARINA HEISKANEN teksti
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA kuva

Taulumäen ja Korpilahden kirkko
sekä Kaupunginkirkko ovat tänäkin kesänä toimineet Tiekirkkoina.
Kävijämäärät ovat vaihdelleet ke-

säsään mukaan. Sateisina päivinä
kävijöitä on vähemmän, kesäinen
sää houkuttelee ihmiset liikkeelle
ja samalla tiekirkkoihin.
Taulumäen kirkon oppaan Salla Hirvosen mukaan kesän vetonaula on ollut Eero Järnefeltin alt-

Puhalaisen perhe – vanhemmat ja
kolme lasta – ovat olleet Ateenassa kaksi vuotta. Kreikan talous on
kurjistunut entisestään. Järjestön
toimitiloja vastapäätä on sosiaalipuisto, jossa Ateenan kaupunki ja
ortodoksinen kirkko jakavat avustuksia köyhille kreikkalaisille, kunhan he esittävät asiakirjat siitä, että ovat avun tarpeessa.
– Puisto antaa avustuksia myös
pakolaisille, papereita kyselemättä. Klo 11 on kreikkalaisten vuoro,
kahtena muuna jakovuorona pääosa avunsaajista on pakolaisia.
Lähettyvillä on myös vähävaraisille tarkoitettu kauppa, josta he
saavat hakea ruokaa, vaatteita ja
hygieniatarvikkeita.
– Monissa kaupoissa on kassan
vieressä tavarakori, johon asiakkaat voivat laittaa lahjoituksia; he
ostavat esimerkiksi oliiviöljypullon
ja laittavat sen avustuskoriin. Lahjoitukset viedään vähävaraisten
kauppaan. Kirpputorit ovat ilmestyneet katukuvaan, Puhalainen
kertoo.

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

040 535 0047

Järnefeltin taideteos houkutteli
turisteja Taulumäen kirkkoon

Heria Voithias -keskus järjestää askartelua ja leikkituokioita lapsille kolmena päivänä viikossa.

Auttavat kädet on yksityinen kreikkalainen avustusjärjestö. Se saa avustuksia muun
muassa Kreikan evankelisilta
kirkoilta. Puhalaiset ovat
järjestön töissä lähetysjärjestö Kylväjän kautta ja
Jyväskylän seurakunnan
nimikkolähetteinä.

Korpilahden tiekirkon kesäkuu oli
hiljainen. Kävijöitä oli vain muutama päivässä. Heinäkuu lisäsi kävijämääriä, ja varsinkin Palvipäivät
toi kymmeniä kävijöitä.
– Kirkossa vierailleet ovat tutustuneet kirkkoon pääasiassa ilman
oppaan selityksiä. Jotkut ovat
muistelleet aiempia kirkkokäyntejään, kertoo Aimo Ikonen, joka
työskenteli oppaana vuoroviikoin
Miska Paanasen kanssa.

Eero Järnefeltin taideteos Kristus käy vetten päällä on kiinnostanut tiekirkkoturisteja Taulumäen kirkossa.

Huonekalut
Kirjat

Kengät
yms.

KIRKON ULKOMAANAPU teksti
JOUKO KESÄLÄINEN kuva

Sotavuosien jälkeen Suomi oli raunioina. Ruoasta ja vaatteista oli
suuri puute. Alueluovutuksena
vaaditusta Karjalasta siir tyi
muualle Suomeen asutettavaksi yli
400 000 ihmistä.

Köyhään Suomeen toimitettiin
Suomen luterilaisen kirkon kautta
rahaa, vaatteita ja ruokatarpeita
muun muassa Ruotsista ja Yhdysvalloista. Erityisen aktiivisia avustajia olivat amerikansuomalaiset.
Keräyskampanjoita varten amerikkalaisille sisarkirkoille toimitettiin kuvauksia Suomen oloista ja
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Kaupunginkirkkoon on tutustunut
keskimäärin 75 kävijää päivässä.
– Osa tulee hiljentymään, osa
katselemaan, osa on kiinnostunut
kirkon arkkitehtuurista, historiasta ja kulttuurista, osa tulee muistelemaan menneitä tapahtumia ja
osa tulee vessaan. Muutama on
tullut pyytämään apua taloudellisiin vaikeuksiin, opas Olga Kilkki
kertoo.
Hän kertoo, että monet hämmästelevät kirkon pienuutta.
Kommentteja tulee mukavasta alttaritaulusta, katon tähtitaivaasta,
lapsityön rakentamista sivualttareista ja lasten kirkkokasseista takapenkissä.
– Monet myös muistelevat vanhoja tapahtumia kuten omia tai
jonkun tuttavan häitä tai konfirmaatiota, Olga Kilkki toteaa.
Tiekirkkojen kesäkausi päättyy
lauantaina 15.8.

Suomikin on saanut apua,
muistuttaa Kirkon Ulkomaanapu
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Vaatteet
Astiat

taritaulu Kristus käy veden päällä
vuodelta 1892.
– Liekö syynä Jorma Mikolan keväällä 2015 Jyväskylän yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa tarkastettu taidehistorian väitöskirja,
jossa teos ja sen historia ovat suurennuslasin alla. Myös Antiikki ja
Taide -lehdessä alkuvuodesta ilmestynyt artikkeli Taulumäen kirkosta on tuonut muutaman kävijän, Hirvonen pohtii.

Peppi (Inger Nilsson) vieraili 1970 Helsingissä Ulkomaanavun järjestämissä lastenjuhlissa, joiden tuotolla, 45 000 markalla, hankittiin lääkkeitä Nigeriaan.

tarpeista sekä apua saaneiden
suomalaisten kiitoskirjeitä ja kuvauksia elämänmuutoksista.
Hätäavun lisäksi vahvistettiin
Suomen luterilaisen kirkon diakoniavalmiuksia, ja tuettiin näin suomalaisten valmiuksia auttaa itse
itseään. Avun kanavointiin perustettiin Kirkon Ulkomaanapu vuonna 1947.
Suomen vaurastumisen myötä
1950 ja -60 -lukujen vaihteessa
Suomen kirkko kypsyi avunantajaksi. Esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksen tuotosta runsas kolmannes ohjattiin ”maailman hädänalaisten auttamiseen”. Tänä päivänä Ulkomaanapu välittää 60 prosenttia Yhteisvastuukeräyksen tuloista maailman köyhimmille.
Nyt Kirkon Ulkomaanapu on yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyön ja katastrofiavun toteuttajista.
Järjestö on mukana siellä, missä
elämän edellytykset ovat kaikkein
heikoimmat.

Kuokkalan aluekappalaisen
virkaa hakeneet esittäytyvät
KAARINA HEISKANEN teksti

Kuokkalan aluekappalaisen virkaa
hakeneet esittäytyvät Kuokkalan
kirkossa. Virkaa ovat hakeneet Jyväskylän seurakunnasta seurakuntapastorit Riku Bucht, Satu Konsti ja Kati Reukauf sekä vs.kappalainen Päivi Kärkkäinen.
Muita hakijoita olivat SLEY:n
Keski-Suomen piiristä vastaava
pastori ja valtakunnallisen nuorten aikuisten työn koordinaattori
Petri Harju, Uudenkaupungin
seurakunnan, Uudenkaupungin
kappeliseurakunnan kappalainen
Samuel Mäkinen, Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön
humanistisen ja kasvatusalan yli-

opettaja, TT Vesa Nuorva, Pieksämäen seurakunnan kappalainen
Anita Seppä sekä Kittilän seurakunnan seurakuntapastori Meri
Tirroniemi. Virkaa haki myös Kokkolan suomalaisen seurakunnan
vs. seurakuntapastori Zacharias
Onditi, mutta hän peruutti hakemuksensa
Kuokkalan nykyinen aluekappalainen Pekka Mustonen jää eläkkeelle 1.9.
Kuokkalan aluekappalaisen virkaa hakeneiden esittäytymistilaisuus on kirkolla
torstaina 27.8. klo 18, kahvitarjoulu klo 17.30 alkaen.

Suomalaisten kirkko
Floridassa kaipaa remonttia
KAARINA HEISKANEN teksti

Floridan suomalaisessa luterilaisessa kirkossa toiminnan pääkohteita ovat lapsi-, perhe- ja vanhustyö. Musiikkitoiminta on vilkasta.
St. Andrew’s-seurakunta on perustettu vuonna 1953.
Seurakunnan pastoria Viveca
Aueria työllistävät jumalanpalvelukset ja kasteet, hautajaiset ja vihkimiset. Seurakunnassa on paljon
vakituisia jäseniä, jotka asuvat siellä ympärivuotisesti. Paljon on myös
suomalaisia muuttolintuja, jotka
asuvat Floridassa osan vuodesta ja
osallistuvat tuolloin seurakunnan
toimintaan. Talvella suomalaiset
turistit löytävät kirkkoon.
Seurakunnan tukipilari on vapaaehtoistoiminta. Talkooapu ja

taloudellinen tuki tulevat tarpeeseen. Nyt kirkon keittiö kaipaa remonttia.
– Kirkkoa ylläpidetään remontoimalla osa kerrallaan, kertoo
säännöllisesti Floridassa lomaileva
Raija Sipinen.
Hän järjestää elokuun viimeisenä
päivänä kesäkauden päätösseurat.
Seurojen yhteydessä kerrotaan
myös suomalaisen luterilaisen seurakunnan toiminnasta Floridassa.
Kolehtituotto menee kirkon keittiöremontin rahoittamiseen.
Seurat maanantaina 31.8.
klo 12 Sipisten mökillä Suolahdessa. Yhteiskuljetuksesta tarkempia tietoja 28.8.
ilmestyvässä Henki & elämä
-lehdessä.

Yli kaksisataa liittyi
kirkkoon alkuvuonna
KAARINA HEISKANEN teksti

Kesäkuun loppuun mennessä Jyväskylän seurakuntaan liittyneitä
oli 222. Eronneita oli 353, mutta
erojen määrän kasvu on taittunut
– Luvut ovat seurakunnan kannalta paremmat kuin vuosiin. Ensimmäisen puolen vuoden aikana
kirkkoon liittyminen on lisääntynyt
merkittävästi ja kirkosta eroaminen on vähentynyt merkittävästi.
Viimeisen kolmen kuukauden aikana liittymis- ja eroluvut ovat sa-

man sataluvun sisällä, toteaa kirkkoherra Arto Viitala.
Huhti-kesäkuun aikana liittyneitä oli 102 ja eronneita 187.
– Näyttäisi siltä, että kirkon jäsenyydessä on käynnissä tietty vakautumisen aika. Erityisen ilahduttavaa on kirkkoon liittyneiden
määrän runsas kasvu. Lisäksi kastettujen lasten määrä on pysynyt
Jyväskylässä korkeana.
Innokkaimpia kirkkoon liittyjiä
ovat 18–39-vuotiaat. Suurin eropiikki on 18–29-vuotiaiden kohdalla.

Pape Cisse kymmenen
vuotta Suomessa -konsertti
KAARINA HEISKANEN teksti

Pape Cisse juhlii kymmentä vuottaan Suomessa Grand Ball -tapahtumalla. Hän on Mama Africa
-ryhmän taiteellinen johtaja ja on
järjestänyt muun muassa opetusta
afrotansseissa ja rummutuksessa.
Pape on järjestänyt Waaw Africa
Festivalia Jyväskylässä ja esiintynyt
Mama Africa Senegal ja Mama Af-

rica Jyväskylä -ryhmien kanssa hyväntekeväisyys- ja teatteriprojekteissa ja festivaaleilla sekä tehnyt
yhteistyötä seurakunnan kanssa.
Tapahtuma Lounaispuistossa
22. 8. klo 10–22. Mukana
muun muassa Pape Cisse,
Mama Africa Jyväskylä, Mami
Wata, Cooma Dance Academy ja Ruamjai. Lapsille kasvomaalausta ja työpajoja.
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Tapahtuma

14.8.–28.8.
TAULUMÄEN KIRKKO

erheille
Ekavauvap

Jumalanpalvelus ja uskonelämä
Messu su 16.8. klo 18, Helin, von Gross,
Hassinen.
Messu su 23.9. klo 18. Viitala, Helin,
Hassinen.

Musiikki

EKAVAUVAILUA HUHTASUOLLA

n Ekavauvaryhmä aloittaa Huhtasuon kirkolla 24.8. klo 14–16. Suljettu

ryhmä kokoontuu yhden lukukauden ja siihen mahtuu kahdeksan perhettä. Vauvan toivotaan olevan alle seitsemän kuukauden aloittaessaan
ryhmän. Ilmoittautuminen 21.8. mennessä Seijalle 050 3235355.
VAUVARYHMÄ KOKOONTUU KELJONKANKAALLA
n Vauvaryhmä kokoontuu Neulaskodissa maanantaisin klo 9.30–11.30.
Lisätietoja 050 586 3056.
KESKUSTAN ALUEEN EKAVAUVARYHMÄÄN MAHTUU VIELÄ
n Kaipaatko vertaistukea ja yhteistä jakamista toisten ekavauvaäitien
kanssa? Yliopistonkadun ekavauvaryhmissä on tilaa. Ilmoittaudu pian
050 3409895/johanna.kontinen@evl.fi
KUOKKALAN KIRKOLLA KOHDATAAN
n Kuokkalan ekavauvaryhmä on kohtaamispaikka perheille, joissa on 2–4
kuukauden ikäinen vauva. Ilmoittautuminen 23.8. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi /Tapahtumat. Ryhmä alkaa tiistaina 8.9. ja kokoontuu
noin kolmen kuukauden ajan klo 13–14.30 kirkolla. Tied. 050 340 0697.
PALOKASSA PARKKEERATAAN VAUVAPYSÄKILLE

n Palokan ekavauvaryhmä Vauvapysäkki kokoontuu maanantaisin klo

13–15 Jokelan pappilassa.

VAUVAT JA TAAPEROT PUUPPOLASSA
n Ekavauvat vanhempineen kerhoilevat torstaisin klo 9.30–11.30 Puuppolan kerhotilassa (Takalantie 2).
VAAJAKOSKEN PALLEROT EKAVAUVAPERHEILLE
n Kohtauspaikka vauvan ensimmäisen ikävuoden ajaksi kokoontuu tiistaisin klo 13–14.30 Vaajakosken kirkolla. Ilmoittautuminen 21.8. mennessä www. jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
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Syyskesän lauluja ti 18.8. klo 19. Risto
Pulkamo, baritoni, Touko Lundell, trumpetti, Jan Lehtola, urut. Liput 15/10/5€
tuntia ennen ovelta. Kesäkonsertti-sarjan konsertti.
Alpeilta Harjulle ti 25.8. klo 19. Lenzburgin musiikkiyhdistyksen kuoro ja soitintyhtye (Sveitsi), joht. Beat Wälti,
Harjun Laulu, joht. Rita Varonen. Liput
15/10/5€ tuntia ennen ovelta. Kesäkonsertti-sarjan konsertti.

HALSSILA
Messu su 16.8. klo 12, kirkkko. Siistonen,
Partanen.
Leipäsunnuntai su 16.8. klo 16, kirkko.
Messu su 23.8. klo 12, kirkko. Tervonen,
Tiusanen.
Messu su 30.8. klo 12, kirkko. Rossi,
Salmela.
Leipäsunnuntai su 30.8. klo 16, kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys: ma–ke klo
9–10.30, Kärpänkuja 5, muulloin
juha.halonen@evl.fi 050 549 7024.
Musiikkitapahtumat
Ihanaiset-gospelkuoro työikäisille naisille hakee uusia innokkaita laulajia riveihinsä. Koelaulu ma 7.9. klo 18
Taulumäen kirkolla.
Ihanaiset-kuoron harjoitukset
Taulumäellä ma 14.9. klo 17.30–19.
Majakka-kuoro etsii uusia laulajia. Koelaulu pe 11.9. klo 17 Vaajakosken kirkolla. Lisätiedot maria.salmela@evl.fi,
tai 050 380 0608 tai minna.lassila@kotidata.fi
Majakka-kuoron harjoitukset alkavat
Vaajakosken kirkolla pe 11.9. klo 18–20.
Lisätiedot kuoroista maria.salmela@evl.
fi 0503800608.

Lapset ja perheet

Päiväkerhot 3–5-v lapsille alkavat viikolla 34 kirkolla. Kysy vapaita kerhopaikkoja Elinalta 050 407 9126 tai
Jaanalta 050 3018233.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30–11
alk. 24.8. Kirkko.

SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAMESSU JA -KAHVIT KESKUSTASSA
n Kutsumme Sinua, Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70,
80, 85, 90 tai sitä enemmän touko-, kesä-, heinä- tai elokuussa 2015
syntymäpäiväjuhlamessuun ja kahveille sunnuntaina 6.9. Messu on klo
10 Kaupunginkirkossa ja sen jälkeen juhlakahvit Vanhassa pappilassa
(Vapaudenkatu 26). Messuun ja kahveille voi ottaa mukaan puolison
tai läheisen. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset perjantaihin 28.8. mennessä: aluesihteeri Kaisa Tuomi 040 535 0492, diakoni Elina Lintulahti
050 549 7006 tai diakonissa Lea Pietiläinen 050 549 7027.
TAPAHTUMATIEDOT UUDISTUIVAT
n Tapahtumatiedot on ryhmitelty uuteen järjestykseen. Ensimmäisenä on seurakuntamme pääkirkko Taulumäen kirkko ja sen jälkeen
kaupunginosat aakkosjärjestyksessä. Tapahtumatietojen Lapset ja
perheet -osio sisältää tiedot lasten, perheiden ja kouluikäisten toiminnasta. Osio Nuoret ja aikuiset sisältää toiminnan, joka on suunnattu nuorille, nuorille aikuisille, aikuisille ja ikäihmisille. Ryhmittely
on sama kuin seurakunnan nettisivuilla

Avoin vauvaryhmä aloittaa
Halssilan kirkolla maanantaina
24.8. Tule jakamaan yhteistä
vauvaperheen arkea. Ei ennakkoilmoittautumista. Tied
Elinalta 050 4079126.

Puuroa
perhekahvilassa

Perhekahvila on Huhtasuon
kirkolla keskiviikkoisin klo 9.30.
Kahvilan jälkeen mahdollisuus
ilmaiseen puurolounaaseen.
Syksyn ensimmäinen kahvila 19.8.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukouspiiri jatkuu ke 2.9. klo 8.
Torstai-tapaaminen alkaa 10.9. klo 13.
Raamattupiiri alkaa to 3.9. klo 17.

HUHTASUO
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 10, kirkko. Siistonen,
Hassinen.
Messu su 23.8. klo 10, kirkko. Tervonen,
Tiusanen.
Messu su 30.8. klo 10, kirkko. Siistonen,
Mertanen.

* Erkkailta erityistä tukea tarvitsevien
lasten äitien vertaisryhmä to 27.8. klo
17.30–19.30 kirkolla.
* Käsityöpaja 5-9v lapsille ja aikuisille kerran kuussa to klo 17.30–19.30.
Ensimmäinen kerta 3.9.
Lapsi- ja perhetyön tied. lapsityönohjaaja anne.kettunen@evl.fi
050 340 0638.
Kouluikäisten kerhotoiminta käynnistyy viikolla 36. Lisätietoja nettisivuilta.
Nuorille ja aikuisille
Isoskoulutukset ja nuortenillat alkavat
ke 2.9. kirkolla.
Lisätietoja nettisivuiltamme.
Nuorisotyön tied. leila.jokiniemi@evl.fi,
050 549 7021.

Lapset ja perheet

Tähdellä* merkittyyn toimintaan ilmoit-

Diakonian päivystykset ma, ke ja to klo
9–11 Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen 050 549 7027, Kirsti Kataikko 050
340 0665, Auni Pelkonen 050 549 7001
tai Elina Lintulahti 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Syksyn päiväkerhoryhmissä on tilaa.
Kysy lisää lastenohjaajilta. Lohikoski/
sari.kantoluoto@evl.fi 040149 0562 ja
Yliopistonkatu/ katja.romppanen@evl.fi
050 3581062
Kaikki kerhot kokoontuvat Yliopistonk.
28 B:n kerhotilassa.
Päiväkerhot alk. viikolla 34, perhekerhot
ja ekavauvaryhmät vkolla 35.
Perhekerho 27.8. alk. to klo 9.30-11.30
Tuunaus ja tekele kädentaitoaamu
ma 24.8. klo 9.30–11.30.

Lapsille ja perheille
Perhekerho pe klo 9.30-11.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ma klo 9.30–11.30 Neulaskoti. Ensimmäisen vauvan saaneille, tied.
050 586 3056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30-11.30 Neulakoti.
Nuorille ja aikuisille
Isoskoulutuksen aloitusilta ke 19.8. klo
18–20 Neulaskoti.
Nuorten iltakahvila pe 28.8. klo 17,
Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 10, kirkko, Vilkko,
Pitkänen, M Ridanpää.
Messu su 23.8. klo 10, kirkko, Pitkänen,
K Ridanpää, M Ridanpää.
Diakonian päivystyskäytäntö muuttuu
7.9. alkaen.
Ruokapankkiseteleitä haetaan ilman
ajanvarausta Keltinmäestä torstaisin klo 12–13. Avoimien ovien
päivystyksiä ei ole, vaan ajanvarauksella sovitaan käynnit diakoniatyöntekijän vastaanotolle.
Leena Häyrinen, 050 549 7008,
leena.hayrinen@evl.fi
Heidi Kallio, 050 549 7032,
heidi.kallio@evl.fi
Ainoleena Laitinen, 050 549
7026, ainoleena.laitinen@evl.fi
Keltinmäen keitaalla, Sienitien päässä
ke 26.8. klo 11–13. Heidi Kallio tavattavissa, mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun. Tule rohkeasti nykäisemään hihasta!

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ke 9–11 kirkko.

KESKUSTA
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Viikkomessu to 13.8. klo 13, Kaupunginkirkko.

Musiikkitapahtumat

Urkukonsertti ke 19.8. klo 18, kirkko.
János Gyulvészi. Vapaa pääsy.

Sururyhmä läheisensä
menettäneille Pappilassa

Sururyhmä kokoontuu Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26) torstaisin klo 18–20.
Kokoontumiskerrat ovat 17.9.,
1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 12.11.,
26.11. ja 10.12. Ryhmään otetaan enintään kahdeksan
henkilöä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: diakoni Auni Pelkonen 050 549 7001 tai pastori
Katriina Ilvesmäki 050 336 7461

KORPILAHTI
Korpilahden alueseurakunnan palvelupiste on avoinna ti ja to klo 9–12 tai
ajanvarauksella, p. 050 557 9012. Muina
aikoina hautausasiat, p. 040 162 3982,
virkatodistukset ja toimitusten sopiminen, p. 050 363 2300. Muissa asioissa
yhteys suoraan työntekijöiden numeroihin. Olemme myös Facebookissa!

Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 10, kirkko Ikonen,
Tiusanen
Messu su 23.8. klo 10, kirkko, Koivisto,
Laiho

Musiikkitapahtumat

Kirkkokuoron harjoitukset to 27.8. klo
17.45 seurakuntatalo. Kuoron syyskausi
alkaa jatkuen parittomilla viikoilla. Tule
mukaan laulamaan mukavaan porukkaan! Tied. kanttori 050 557 9004.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian vastaanoton 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.

Lapsille ja perheille

Viikkotoiminta alkaa viikoilla 34–35.
Ryhmät kokoontuvat Kuokkalan kirkossa. Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340
9887.
Päiväkerhot: tied. p. 050 443 3572.
Ekavauvaryhmä on vertaisryhmä ja
ensimmäisen lapsensa saaneille perheille, joissa on 2–4 kk ikäinen vauva.
Ilmoittautuminen 23.8. mennessä www.
jyvaskylanseurakunta.fi /Tapahtumat.
Ryhmä alkaa 8.9. Tied. 050 340 0697.
Perhekerho ma (24.8. alkaen) klo 9.30.
Isovanhemman kaa -ryhmä ma (24.8.
alkaen) klo 14.
Lapsiparkki 2–6-vuotiaille ti klo
9–11.30 välillä joustavasti, Polttolinja
29. Ilmoittautuminen soittaen edellisen
viikon perjantaihin klo 12 mennessä p.
050 443 3572. Omat eväät mukaan.
Iskän kaa -ilta ke (parittomat viikot
26.8. alkaen) klo 18.
Vauvaperhepesä to (27.8. alk.) klo 13.
Kuokkalan perheleiri Vesalassa 3.–4.10.
Leirin hinta 25 € aikuinen, 4–17v. 15
€, alle 4v. ilmaiseksi. Leirihakemukset
1.–18.9. osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 549 7034 Päivi Heikkilä tai 050 340 988 Tanja Siitari.
Kouluikäisten kerhot: tied. 050 436
8619.

Lapsille ja perheille

KELJONKANGAS
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys to klo 9–11 Neulaskoti, Pihkatie 4, tai sovi aika elina.
fuchs@evl.fi 050 549 7015.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys: ti ja ke klo
9–10.30, kirkko, muulloin elina.vepsalainen@evl.fi 050 549 7005

Lounaskonsertti ke 19.8. klo 12–13,
János Gyűlvészi (Lohtaja), urut, Kaupunginkirkko.
Lounasmusiikki ke 26.8. klo 12-12.15,
Pekka Björninen, piano, Piia Laasonen,
laulu, Kaupunginkirkko.
Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan rippikoulusali. Alk. 8.9. Valtasaari 050 521 5411.
Stemmina to klo 18, Lahjaharjun kappeli. Björninen 0400 746 372.

Apua ja tukea tarvitseville

Apua ja tukea tarvitseville
Perhekerho ke klo 9.30–11 alk. 19.8. kirkolla.
Lapsi- ja perhetyön tied. anne.kettunen@evl.fi 050 340 0638.
Kouluikäisten kerhot käynnistyvät
viikolla 36. Lisätietoja nettisivuilta.

Messu su 16.8. klo 10, Niiles-Hautanen,
Wuolio, Laasonen, Kaupunginkirkko.
KohtaamisPaikan iltamessu su 16.8. klo
17, Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 20.8. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Messu su 23.8. klo 10, Kaupunginkirkko.
Tikkanen, Niiles-Hautanen, Laasonen.
Viikkomessu to 27.8. klo 13,
Kaupunginkirkko.

Musiikkitapahtumat

Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Avoimessa vauvaryhmässä
jaetaan vauva-arkea

SYNTYMÄPÄIVÄT HUHTASUOLLA JA HALSSILASSA
n Kutsu Sinulle, joka vietät tai olet jo viettänyt vuoden 2015 aikana
70-, 75-, 80-, 85-, tai 90-vuotissyntymäpäiviä ja siitä vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä. Kutsumme Sinut (avec) juhlakahville sunnuntaina 4.10. messun jälkeen. Syntymäpäiväjuhla Huhtasuon kirkossa
alkaa noin klo 11 ja Halssilan kirkossa klo 14. Tule tapaamaan ikätovereitasi kahvin, kakun ja pienen ohjelman merkeissä! Ilmoittaudu 21.9.
mennessä Elina Vepsäläiselle (Huhtasuo) 050 549 7005 tai Juha Haloselle (Halssila) 050 549 7024.

tautuminen Seijalle 050 3235355
* Päiväkerho 3–5-vuotiaille ti ja to klo
12.30–15.30 alk 18.8. kirkolla. Kysy mahdollisia vapaita kerhopaikkoja.
* Ekavauvaryhmä alkaa ma 24.8. klo
14–16. kirkolla. Ilm. 21.8. mennessä.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20
alk. 18.8. kirkolla.
Perhekahvila ke klo 9.30–11. Kahvilan
jälkeen mahdollisuus puurolounaaseen.

Tuunausta ja tekelettä
kivassa seurassa

Innostaako käsillä tekeminen?
Intoa on, taitoja puuttuu – vai
oletko jo vanha tekijä, mutta
yksin puurtaminen puuduttaa?
Ei huolta, Tuunaus ja tekele –
perheiden kädentaitoaamu on
juuri sinua varten. Ilmoittaudu
pian www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Lisätietoa katja.romppanen@
evl.fi 050 35810627. Ryhmä
kokoontuu Yliopistonk. 28 B:n
kerhotilassa.

Kouluikäisten kerhot kesätauolla.
Syksyn kerhoihin ilm. 17.8. alkaen
netissä. Kerhot alkavat viikolla 37.
Kouluikäisten syysleiri 25.–27.9 Mutasen leirikeskus (Korpilahti) 1.-4.-luokat.
Ilm. netissä.
Tarkempia tietoja kouluikäisten toiminnasta www.jyvaskylanseurakunta.fi
ja 050 595 3945.

WANTED!
Pyhäkoulunopettaja

Etsimme sinua, pyhäkoulusta
kiinnostunut nuori tai vanha,
nainen tai mies, hiljainen tai
höpöttäjä. Jos lapset ja pyhäkouluasiat ovat lähellä sydäntäsi, ota rohkeasti yhteyttä
Johanna Kontiseen p.050-340
9895 tai johanna.kontinen@evl.
fi. Pyhäkoulu on pop!

Nuoret ja aikuiset

Nuorten raamis ma klo 17–18 alk. 24.8.
nuorten toimitiloilla Yliopistonk. 26 B
Nuortenilta ma klo 18.15–20 alk. 24.8.
nuorten toimitiloilla Yliopistonk. 26 B
Isostoimintaan Keskustan alueella ilm.
seurakunnan nettisivuilla.
Tied. teresa.muhonen@evl.fi, 050 549
7016, tai juha.koivurova@evl.fi 050 549
7004 ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen 050 400 0013.
Nuorten aikuisten kahvila Yliopistonk.
26 . Kysy rohkeasti lisää: elina.lintulahti@
evl.fi 050 5497006.
Varttuneiden ja eläkeläisten toiminta
alkaa syyskuussa.

Perhekerho ke klo 9–11
Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to klo 9.30–11.30
seurakuntatalo.

Nuorille ja aikuisille

Uusi käsityöpiiri alkaa ke 26.8. klo
18 seurakuntatalo. Hartaus, iltatee ja
rukouspussien ompelua. Voit ottaa
oman ompelukoneen mukaan. Tule rohkeasti mukaan!

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 16, srk-keskus, Vilkko,
M Ridanpää.
Seurat pe 21.8. klo18.30 (kahvitarjoilu
18) srk-keskus. Vierailevat puhujat esikoislestadiolaiset saarnaajat Sakari Siltala ja Tuomo Liuksiala.
Messu su 23.8. klo 16, srk-keskus,
Pitkänen, M Ridanpää.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys Kortepohjan
srk-keskus: Diakoniatoimiston päivystyskäytäntö muuttuu 7.9. Ruokapankkiseteleitä haetaan ilman ajanvarausta
Kortepohjasta torstaisin klo 9–10. Avoimien ovien päivystyksiä ei ole, vaan
ajanvarauksella sovitaan käynnit diakoniatyöntekijän vastaanotolle. Leena Häyrinen, 050 5497008, leena.hayrinen@evl.fi,
Heidi Kallio, 050 5497032, heidi.kallio@
evl.fi, Ainoleena Laitinen, 050 5497026,
ainoleena.laitinen@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma klo 9–11
seurakuntakeskus.
Päiväkerho seurakuntakeskus. Kerhossa
on vielä tilaa! Tied. 050 372 5573.

KUOKKALA
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 11 kirkko, Reukauf,
Miika Mäkinen, Väisänen, Heikkilä.
Aamurukous to 20.8. klo 8.15 kirkko.
Viikkomessu to 20.8. klo 18 kirkko. Reukauf, Väisänen.
Messu su 23.8. klo 11 kirkko. Bucht,
Lampinen, Luomala.
Hiljaisuuden ilta ke 26.8. klo 18 kirkko.
arkiretriitti ja iltahartaus.
Kuokkalan aluekappalaisen virkaa
hakeneiden esittäytymistilaisuus to 27.8.
klo 18 kirkko. Kahvit klo 17.30 alkaen.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.

János Gyulvészi konsertoi
Kuokkalan uruilla

Lohtajalaisen urkutaiteilijan
konsertti kuullaan kirkossa
keskiviikkona 19.8. klo 18.
Vapaa pääsy.

Nuorille ja aikuisille
Isoskoulutus alkaa ke 26.8. klo 17 Polttolinja 37.
Nuortenilta ke (26.8. alkaen) klo 19
Polttolinja 37. Nuorisotyön tied. 050 549
7014 tai 050 340 9892.
Nuorten aikuisten kahvila to 20.8. klo
18 Yliopistonkatu 26.
Eläkeläisten torstaitapaaminen, parittomien viikkojen torstai klo 13, kirkkotorilla, alkaen 27.8.
Elämässä eteenpäin -ryhmä, parittomien viikkojen keskiviikko klo 13, kirkon
alakerrassa, alkaen 26.8.
Lähetyksen olohuone, parillisten viikkojen keskiviikko klo 13, kirkon alakerrassa, alkaen 2.9.
Café Kide avoin olohuone ke (26.8.
alkaen) klo 9–11 kirkkotorilla.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Hartaus to 20.8. klo 12.30 Salokatu 20.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatoimiston päivystyskäytäntö muuttuu 7.9. alkaen. Ruokapankkiseteleitä haetaan ilman ajanvarausta
Kortepohjasta torstaisin klo 9–10 ja Keltinmäestä torstaisin klo 12–13. Avoimien ovien päivystyksiä ei ole, vaan
ajanvarauksella sovitaan käynnit diakoniatyöntekijän vastaanotolle.
Leena Häyrinen, 050 5497008, leena.hayrinen@evl.fi Heidi Kallio, 050 5497032,
heidi.kallio@evl.fi Ainoleena Laitinen, 050 5497026, ainoleena.laitinen@
evl.fi

Lapsille ja perheille

Perheolkkari to klo 9–11. Työväenyhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Kuohun Päiväpiiri ma 17.8. klo 13–15
Kuohun Kylätalolla. Kahvitarjoilu.
Lähetyksen nuotioilta to 20.8. klo 18,

Maukosilla, Suomäentie 8. Lähetysasiaa,
hartautta, lettujen paistoa.
Grillausilta to 20.8. klo.18–19.30 Keihäsmiehenkatu 4:ssä Infoa srk:n tulevasta
tarjonnasta. Mukana diakonit Heidi
Kallio ja Ainoleena Laitinen.
Hartaus to 27.8. klo.12.30 päivätoimintakeskuksessa,
Salokatu 20.

Sururyhmä läheisensä
menettäneille Kuokkalassa

Sururyhmä kokoontuu Kuokkalan kirkolla syksyn aikana 6
kertaa kahden viikon välein
torstai-iltaisin klo 18–20).
Ryhmä alkaa 10.9. Ryhmän
koko on enintään kahdeksan henkilöä. Suosittelemme
ryhmään osallistumista muutaman kuukauden kuluttua
läheisen kuolemasta. Vetäjinä
diakoniatyöntekijät Päivi Heikkilä ja Marjo Ronkainen. Tied.
ja ilm. Päivi Heikkilälle 050 549
7034.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Niiles-Hautanen, Laasonen.
Messu su 23.8. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Tuija Pirtala, Pekka Björninen.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystys ma ja ke klo 9–11 Cygnaeuksenk. 8. Ks. Keskustan diakonia.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot alkavat viikolla 34, perhekerhot ja ekavauvaryhmät vkolla 35.
Perhekahvila ke 26.8. klo 9.30–11.30
Lohikosken kerhotila (Katajatie1)
Lapsi- ja perhetyön tied. johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Kouluikäisten kerhot kesätauolla.
Syksyn kerhoihin ilmoittautuminen 17.8.
alk. netissä. Kerhot alkavat viikolla 37.
Kouluikäisten syysleiri 25.–27.9 Mutasen leirikeskus (Korpilahti) 1.–4.-luokat.
Ilm. netissä.
Tarkempia tietoja kouluik. toiminnasta
www.jyvaskylanseurakunta.fi
ja 050 595 3945.

Nuoret ja aikuiset

Nuoret: katso Keskustan nuorisotyö.
Avoin solu alkaa 22.9. Tied. Hely järvinen 050 3595611.
Olohuone ti 1.9. klo 9–11 Lahjaharjun
kappeli.
Seurakunnan tupa kokoontuu kerran
kuukaudessa alk. to 3.9. klo 12–13.30
Kolikkotuvalla, os. Kolikkotie 2.Tied.
Auni Pelkonen050 549 7001.
Nuottakadun kerho aloittaa 22.9.

PALOKKA

Perhepysäkki to klo 9–11, Jokelan
pappila (Rovastintie 8 C).
Vauvapysäkki ma klo 13–15, Jokelan
pappila, ensimmäisen vauvansa
saaneille perheille.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–11.30, Jokelan pappila (lapset n. alle 2 v.).
Pyhäkoulu alkaa syksyllä kirkon remontin valmistuttua.
Tulossa: Kummikirkko 6.9. klo 15.
Yhteistä puuhailua kummeille ja koko
perheelle.
Tiedustelut marja-terttu.kivela@evl.fi
040 560 9908. Löydät meidät myös Facebookista (Palokan alueseurakunnan
lapsi- ja perhetyö).
Kouluikäisten kerhot Ilmoittautuminen
viikolla 36: www.jyvaskylanseurakunta.
fi/tapahtumat.
Tarkemmat tiedot kerhoista: www.jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset. Kerhot alkavat viikolla 38. Lisätietoja
Hanna-Maire Leppänen 040 773 9851.

Nuorille ja aikuisille

Kerhonohjaajakoulutus la 29.8. ja la
23.1. Nuori, haluaisitko toimia alakouluikäisten lasten parissa? Haluatko kehittää ohjaamistaitojasi ja saada uusia
kokemuksia? Lähde kerhonohjaajaksi
tekemään arvokasta työtä omalla persoonalla! Ilmoittautuminen www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat 16.8.
saakka. Koulutus on maksuton.
Ilmoittaudu isoskoulutukseen 1.6.–2.9.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Nuortenillat ke klo 18.30–20.30 Jokelan
pappilassa.
Isoskoulutukset alkavat viikkomessulla
2.9. klo 17, kirkko.
Lisätietoja nuoriso-, isos- ja rippikoulutyöstä Paula Niemitalo 040 560
9909, Ilkka Göös 040 527 5382 ja Niina
Kari 040 831 0565.
Facebookissa yhteisö: Palokan alueseurakunnan nuorisotyö.
Vapaaehtoisten virkistyspäivä Koivuniemessä la 5.9. klo 10–17. Tied ja ilm
Elina Romarille 26.8. mennessä 040
5609910. Omin kyydein. Maksuton.
Mahtuu 30 vapaaehtoista ilmoittautumisjärjestyksessä.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 10, kirkko, Väätäinen,
Asikainen.
Messu su 23.8. klo 10, kirkko, Jurva,
Asikainen.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
seurakuntakoti, Saarnatie, 050 598 0951,
paula.kiviranta@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Perhekerho to klo 9.30–11.30
seurakuntakoti.

Nuorille ja aikuisille

Palokan kirkon remontin vuoksi toiminnan käytössä on kirkon tiloista ainoastaan kirkkosali.
Kirkolla tapahtunut toiminta on siirretty mahdollisuuksien mukaan muihin
seurakunnan tiloihin.

Olohuone ke klo 13 seurakuntakoti.
Olohuone on kaikille avoin kokoontumispaikka, jossa on yhteistä ohjelmaa,
vapaata seurustelua, hiljentymistä. Syyskausi alkaa ke 19.8. kesäkuulumisilla ja
syksyn suunnittelulla. 26.8. aiheena Mottoni.

Jumalanpalvelus ja uskonelämä

TIKKAKOSKI

Messu su 16.8. klo 10, kirkko, Sulkala,
Pääkkönen, Tahkola.
Messu su 23.8. klo 10, kirkko, Hautalahti,
Kari, Ruhanen.
Rukouspiiri ke 26.8. klo 18 kirkko, vetäjänä Heikki Ilola.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys kirkolla ti klo
12–14 ja ke klo 9 –11. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
Elina Romar 040 560 9910 ja Päivi Itkonen 040 709 0142.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot alkavat viikolla 35. Jollette
ole saaneet kotiin viestiä lapsen kerhopaikasta ja kerhon alkamisesta, ottakaa pikaisesti yhteys Marja-Terttuun.
Vapaita päiväkerhopaikkoja voi myös
tiedustella Marja-Tertulta.
Perhepysäkki ke 26.8. klo 9.30–11.30,
Mannilan Lyhty (Mankolantie 3).

Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 10, kirkko, von Gross,
Ruhanen.
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 10,
kirkko, von Gross, Heikki Raatikainen,
Piilonen, lauluryhmä helluntaiseurakunnasta. Kirkkokahvit.
Lähetysnuotio to 27.8. klo 18.30, Kuikan
kylätalo, Kuikantie 389.

Tikkakoskella
tohistaan kirkossakin

Tikkakosken Tohinoiden viikonloppuna on sanajumalanpalvelus kirkossa. Siinä esiintyy
lauluryhmä helluntaiseurakunnasta. Kirkkokahvit Tohinoiden merkeissä.

Musiikkitapahtumat
Kesäinen lauluilta ke 26.8. klo 19 pappilan terassi, laulukirjana Messulauluja.
Lapsikuoro Luonetjärven koululla
Nuorten kuoro kirkolla aloittaa
viikolla 36.
Candela-kuoro 27.8. alkaen kirkolla
torstaisin klo 18–20.
Kaikkiin kuoroihin toivotaan uusia laulajia. Lisätiedot: sirpa.piilonen@evl.fi
040 560 9913.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus: diak. marja-liisa.jaakonaho@evl.fi 040 560 9916.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot ja perhekerhot alkavat
viikolla 34.
Perhekerhot ti ja to kirkko klo 9.30–
11.30 ja ti klo 9.30–11.30 Puuppolan
kerhotila.
Vauva- ja taaperokerho to
klo 9.30–11.30, Puuppolan kerhotila
(Takalantie 2). Kerho on tarkoitettu
ensimmäisen lapsensa saaneille
vanhemmille vertaistukiryhmäksi.
Lisätiedot: eija.simpanen@evl.fi
040 560 9914.
Kouluikäisten kerhot alkavat syyskuussa. Tarkemmat tiedot kerhoryhmistä ja kerhojen alkamisajoista
ilmoitetaan koulujen ja seurakunnan
nettisivujen kautta elo-syyskuun aikana.
Lisätiedot: outi.pirttimaki@evl.fi
040 560 9915.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten toiminta alkaa viikolla 36
kirkon nuorisotila. Lisätiedot: mikko.
haapasaari@evl.fi 040 760 5098.
Diakoniatyön viikkotoiminta alkaa
syyskuun 1. viikolla.
Työtupa 25.8. alkaen ti klo 12–16 seurakuntasalissa. Käsitöitä ja leivontaa lähetyksen ja diakonian hyväksi. Tied. marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi 040 560 9916.
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 25.8. klo
18 pappilassa. Ryhmä masentuneille ja
heidän omaisilleen. Paula Rinne 040 824
4561.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 16.8. klo 10 kirkko, Rossi, Partanen.
Ystävyyden ilta la 22.8. klo 17.30. Vesalassa, mukana Tallinan suomalaisen
seurakunnan vieraat. Ruoka klo 17.30,
Ystävyyden ilta klo 18–20.
Messu su 23.8. klo 10 kirkko, Huttunen,
Partanen. Tallinnalaiset vieraat.

Kirkolla grillaillaan
porukassa

Grilli-ilta Vaajakosken kirkolla
keskiviikkona 19.8. klo 18. Grilliä kuumentamassa Tarja ja Tero.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Kesäaikana ei säännöllisiä päivystysaikoja. Vastaanottoajat voi
sopia suoraan diakoniatyöntekijöiden
kanssa henkilökohtaisesti. Säännölliset päivystykset aloitetaan syyskauden
alkaessa. Pyydettäessä kotikäyntejä.
Diakoniatyöntekijät: marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926, tero.reingoldt@evl.fi, 040 560 9927.

Lapset ja perheet

Toiminta alkaa viikolla 34.
Ekavauva Vertaistukiryhmä ja kohtauspaikka ensimmäisen lapsensa saaneille
perheille vauvan ensimmäisen ikävuoden ajaksi:
Pallerot tiistaisin klo 13–14.30 kirkolla.
Ilm. ryhmään 21.8. mennessä www.
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Kouluikäisten kerhoista tied vs. nuorisotyönohjaaja assi.nieminen@evl.fi 040
5582542.

Nuoret ja aikuiset

Ilmoittautuminen perusisoskoulutukseen www.jyvaskylanseurakunta.fi
Viikkotoiminta starttaa 2.9.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja jonna.
goos@evl.fi 040 560 9925 tai Ilmo Vaajakoski facebookissa ja instagramissa.
Grilli-ilta 19.8. klo 18 kirkolla.
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rjestöt
Kristilliset jä

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 17.8. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.

klo 16. Kristillinen koulu, Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadun puolelta.
Nyyttärit.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27-29
Diakoni Jukka Rantanen, p. 050 360
3484, jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta arkisin klo 11–15
Askartelua ma klo 13
kerran kuukaudessa.
Laulutunti ti 26.5. klo 14
(parill. viikoilla).
Rukouspiiri ke klo 12 (joka viikko).
Papintunti to klo 14 (joka viikko).
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tieto-Visa pe klo 13.30 (joka viikko).

ALFASSA
SAA AJATELLA

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

eevi-riitta.kukkonen@evl.fi 050 300 3590
Eloiloa ikäihmisille ti 18.8. klo 13–15,
Vanha pappila (Vapaudenk. 26).
Yhdessä olemista ja tekemistä, kansanmusiikkia ja yhteislaulua, letunpaistoa
pihassa, pihapelejä, hiljentymispaikka,
kahvi- ja teetarjoilu. Jos Sinulla on oma
muistorikas muki, voit halutessasi ottaa
sen mukaan ja kertoa muiston. Tapahtuma on maksuton. Järjestää Ydinkeskustan lähiverkkoryhmä

Kansainvälinen työ

Missiotiimi/Missionteam 25.8. klo
18 Cygnaeuksenkatu 8, kerhohuone.
Mukana Säde Pirttimäki, 040 560 9904.

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikan iltamessu su 16.8.
klo 17 Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki.
BrunssiKirkon valmisteluilta su 23.8.

ALFA on mahdollisuus miettiä
elämän tärkeimpiä kysymyksiä kristinuskon näkökulmasta,
ilman fanaattisuutta , mukavassa seurassa. Syksyn ALFA
torstaisin 24.9.–5.11. klo 18–20
(ei syyslomalla) Vanhassa Pappilassa, Vapaudenkatu 26. Olet
tervetullut seikkailuun, etsimään ja löytämään. Tied. ja ilm.
tiina.kilkki@kohtaamispaikka.
net 044 524 3904.
Muut tiedot KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuojelmasta. www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka
Jyväskylä / instagram @kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön avustaja, 041 705
2329, nonna.iagonen@evl.fi
Naisten Suomi-kerho
ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja
ke 10–11.30 (Kauppakatu 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 Pankki

Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma
sunnuntaina 13.9. klo 11–14 Mäki-Matin perhepuistossa tarjoaa mukavaa
touhua koko perheelle.
Ilmoittaudu https://www.naistenpankki.
fi/kavele-naiselle-ammatti-2015/

Naisten saunailta

Saunaillat ti 18.8. ja 25.8. klo 18 Vesalan
leirikeskuksessa. Emäntinä Maire Lilja ja
Marja-Liisa Kilpeläinen (18.8.) sekä Päivi
Ala-Mutka, Helena Nieminen ja Anneli
Malinen (25.8.). Kok. klo 18 Keskussrktalon edessä, josta lähtö omin autoin. Tarjoilu 3 € ja kyydin jokainen maksaa itse.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, .
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30–16.30.
Ei vastaanottoa 25.–28.8.
Viittomakielinen messu to 27.8. klo 18
Koivuniemen leirikeskuksen kappelissa,
Koivuniementie 30 Vaajakoski.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi/NNKY:n paikallisyhdistykset/ Jyväskylän NNKY
www.facebook.com/jklnnky
Kirpputori Jyväskylän NNKY:n kellarissa
3.-27.8., ma–to klo 10–13
Otamme vastaan lahjoituksina hyväkuntoisia käyttö- ja koriste-esineitä.
Muskariryhmät keskiviikkoaamupäivisin alkaen 2.9.
Vauvat 3–6 kk klo 9.00–9.30
Vauvat 7–12 kk klo 9.45–10.15
Taaperot 1–2-v. klo 10.30–11
Perheryhmä (1 tai useampi alle 5-v. lapsi
samasta perheestä) klo 11-11.45
Lukukausimaksu 50,- sisarusalennus -5
euroa (samassa ryhmässä -25)
Ilmoittautumiset toiminnanohjaajalle.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Lomaleiri 6. –10. 9. SRO:n Vuokatinrannan Leirikeskuksessa Majoittuminen
2 tai 4 h. huoneissa ja lomaosakkeissa.
Hinta 260 e. Tied. ja ilm. Hely Järvinen,
puh. 050 359 561, hely.jarvinen@luukku.
com. Lähtö Matkakeskuksesta 6.9. klo
11, paluu 10.9. n. klo 17.
Säännöllinen toiminta alkaa syyskuussa.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 15.8. klo 19, ry .
Seurat su 16.8. klo 16, ry.
Seura ke 19.8. klo 19, ry.
Seurat la 22.8 klo 19 ry.
Seurat su 23.8 klo 13, alueseurat ja kahvitus, Palokan kirkko, klo 16 seurat, ry.
Seurat ke 26.8. klo 19, ry.

Keski-Suomen Miesten ilta
Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Bussimatka ruskaviikolle 12.-19.9. Kairosmajalle. Tied. ja ilm. Hellevi Maliselle
040 740 6328 tai helmali@suomi24.fi.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13
(014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://
keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI:
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 12.30.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Sanan Keidas su 23.8. klo 18. Jeesus
parantajamme, Juho Hintikka, Ritva
Huhta-aho.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Leipäsunnuntai su 16.8. klo 16 Halssilan
srk-keskuksessa, Kärpänkuja 5, opetus
Juho Hintikka. Lapsille oma opetus.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 23.8. klo 11 Aarresaaren
päiväkodissa, Toritie 22, Kuokkala. Vanhemmilla raamattuhetki.

Miehen käden jälki

Keuruun kirkonmäellä 4.9. klo 18
Tervehdyspuheenvuoro
KeuPa HT:n valmentaja Ville Nieminen
Puheenvuorot
Kaupan liiton tj Juhani Pekkala
emerituspiispa Eero Huovinen
Juonto, laulut kirkkoherra Ossi Poikonen
Musiikki urkutaiteilija Matti Pesonen
Työnäytös mestarivuolija
Joel Nokelainen

Kesäkonsertit-sarjassa on jäljellä
vielä kaksi konserttia: Syyskesän
lauluja ja Alpeita Harjulle.
Syyskesän lauluja -konsertissa
nautitaan urkuri Jan Lehtolan,

trumpetisti Touko Lundellin ja
baritoni Risto Pulkamon tulkitsemasta postmodernista taidemusiikista. Musiikin tohtori Lehtola
työskentelee Taideyliopiston Sibe-

25.8. klo 19 Taulumäen kirkko
ALPEILTA HARJULLE
Lenzburgin musiikkiyhdistyksen kuoro ja soitintyhtye
(Sveitsi), joht. Beat Wälti
Harjun Laulu, joht. Rita Varonen
Liput 15/10/5€
tuntia ennen ovelta
Lisätietoja:
Tiedottaja Niina Hämäläinen 044 780 7010,
E-mail: niina.m.hamalainen@student.jyu.fi

Palveluoperaatio Saapas etsii
uusia vapaaehtoisia päivystäjiä!
Saapas perustuu vapaaehtoisuuden, luottamuksen ja avoimuuden
periaatteisiin sekä yleiseen auttamisen velvoitteeseen. Saappaan
tavoitteena on kohdata nuoria erilaisissa elämäntilanteissa ja toimia
siellä missä nuoret ovat (katu, puistot, festarit ja nettimaailma).
Saapas päivystää Jyväseudulla perjantaisin ja juhlapyhien aattoina.
Päivystyksen tukipisteenä toimii Aseman pysäkki,
Hannikaisenkatu 27–29 Jyväskylän keskustassa.
Koulutukseen pääsevät kaikki tehtävään sopivat täysikäiset, jotka
täyttävät 18 vuotta viimeistään 1.5.2016. Koulutukseen osallistujat
haastatellaan ennen koulutuksen alkua.
Koulutusviikonloput:
Katu ja festarityö: 30.10.–1.11. Mutanen, 11.12.–13.12. Vesala
ja 15.1.–17.1. Koivuniemi (Ea-koulutus)
Nettisaapas: 12.12.–14.12.Vesala ja 30.1.–31.1. Aseman pysäkki
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Erityisnuorisotyönohjaaja Petri Grönholm 040 5098 060.

Trumpetisti Touko Lundell konsertoi yhdessä urkuri Jan Lehtolan ja baritoni Risto
Pulkamon kanssa Taulumäen kirkossa 18. elokuuta.

lius-Akatemian Kuopion yksikössä
urkujensoiton lehtorina. Lundell
toimii Suomen kansallisoopperan
orkesterissa trumpetin äänenjohtajana. Pulkamo työskentelee Helsingin Vanhan kirkon kanttorina ja
esiintyy säännöllisesti oratorio- ja
oopperasolistina.
Konsertti vie lähivuosikymmeninä sävelletyn taidemusiikin
maailmaan. Taiteilijat luovat
musiikillisia kudelmia epäsäännöllisistä rytmeistä, säveltoistoista ja jopa matemaatikko Fibonaccin arimetrisestä sarjasta.
Konsertin nimi tulee säveltäjä
Mikko Heiniön Syyskesän laulu
-sarjasta. Sarjan tekstit ovat runoilija Lassi Nummen käsialaa.
Muita säveltäjänimiä ovat Väinö
Raitio, Tauno Marttinen, Naji
Hakim ja Thierry Escaich. Konsertti on Taulumäen kirkossa 18.
elokuuta.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131

Kerhonohjaajakoulutus
nuorille
Kerhonohjaajakoulutus lauantaina 29.8. ja la 23.1. Nuori,
haluaisitko toimia alakouluikäisten lasten parissa? Haluatko
kehittää ohjaamistaitojasi ja saada uusia kokemuksia? Lähde
kerhonohjaajaksi tekemään arvokasta työtä omalla persoonalla!
Ilmoittautuminen nettisivuilla16.8. asti. Koulutus on maksuton.
Lisätietoja antavat oman alueesi nuorisotyönohjaajat.

Sveitsiläisen Lenzburgin musiikkiyhdistyksen kuoro ja soitinyhtye
konsertoivat yhdessä jyväskyläläisen Harjun Laulu-kuoron kanssa
Taulumäen kirkossa 25. elokuuta.
Alpeilta Harjulle -konsertissa kuullaan renessanssi- ja barokkimusiikkia sekä sveitsiläistä ja suomalaista kuororepertuaaria.
Rita Varosen johtama Harjun
Laulu laulaa uudempaa suomalaista
sekakuoro-ohjelmistoa
muun muassa Juhani Komulaiselta ja Ilmo Riihimäeltä. Beat Wältin johtama Lenzburgin kuoro- ja
soitinyhtye esittää renessanssi- ja
barokkimusiikkia Henry Purcellita ja William Byrdiltä. Päätteeksi
kuullaan Sibeliuksen Finlandia.

Palveleva puhelin
Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Päivystys numerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja pe–la klo 18–03.
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Uudet nettisivut, tuttu osoite:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
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Syyskesän laulut ja Alppien
Kesäkonsertit 2015
sävelet kaikuvat kesäkonserteissa
18.8. klo 19 Taulumäen kirkko
SYYSKESÄN LAULUJA
Risto Pulkamo, baritoni
Touko Lundell, trumpetti
Jan Lehtola, urut

Vapaita muskaripaikkoja voi kysyä 17.8. alkaen muskarityön
koordinaattorilta Miia Syrjä 050 5715155 tai miia.syrja@evl.fi
Katso myös www.jyvaskylanseurakunta.fi/muskarit

Kahvi & munkit & makkarat
klo 17 alkaen
Keuruun sotilaskotisisaret

Lähetysyhdistys Kylväjä

Ruskaleiri tunturi-Lapissa 10.9. – 15.9.
Bussi Jyväskylästä lähtee to10.9. n. klo
10.45 ja palaa Jyväskylään ti 15.9. n.
klo 19. Hinta 380 € sis. matkat Lappiin ja takaisin sekä majoituksen, ruuat
ja tarvittavat ajot Lapissa. Ohjelmassa
päivittäiset vaellusretket Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa, hiljentymistä Raamatun sanan äärellä sekä
välähdyksiä lähetystyön arkeen ja juhlaan. Ilm. ja tied. erkki.puhalainen@
gmail.com, 0400-545 128.

Facebookissa
nähdään!

Soittoa, laulua, loruja, liikettä,
iloa Taivaan Isän lapsina

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
Vanhustyön kehittämishanke
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
050 300 3590
Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja
050 340 9888
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Korhonen Tiina, vs. työalasihteeri
050 549 7013
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
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
050 523 4149
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, Jurva Esa
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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Sujuu kuin
liturginen
tanssi
PETRI KANANEN teksti

Yksi syksyn teemoista Nuorten aikuisten kahvilassa on liturginen
tanssi. Tavoitteena on suunnitella
porukalla tanssin koreografia ja
esittää se sitten seuraavan sunnuntain messussa.
Liturginen tanssi tarkoittaa
tanssia, jota tanssitaan erityisesti
osana jumalanpalvelusta, liturgian eri osissa. Tarkoituksena ei ole
esiintyä, vaan toimittaa messua
yhdessä pappien, kuoron ja toimijoiden kanssa. Kahvilan vapaaehtoinen Meija Meuronen kuuluu
Kuokkalassa Jubilate Deo –ryhmään, joka on tehnyt koreografioita lisäksi virsiin, psalmeihin ja
hengellisiin lauluihin.
Meija Meuronen (vas), Anna Ruokonen ja Daniel Malinen ovat Jyväskylän seurakunnan Nuorten aikuisten kahvilan Café Taukopaikan vapaaehtoisia vetäjiä. Kolmikko ottaa mielellään kaikki suunnittelemaan kahvilan toimintaa oman näköisekseen.

Rentoa kahvittelua
nuorille aikuisille
Nuorten aikuisten kahvilassa saa kahvin ja iltapalan lisäksi hengen
ravintoa. Vetäjien tavoitteena on avoin ja keskusteleva ilmapiiri.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Mitä seurakunnassa voi tehdä,
kun ei ole enää nuori, mutta ei vielä keski-ikäinenkään?
Anna Ruokonen oli aikoinaan
mukana isostoiminnassa. Hän piti siitä, että seurakunta kutsui
häntä erilaisiin tapahtumiin ja toimintaan.
– Sitten viestejä ei enää tullutkaan. Tuli vähän sellainen olo, että
jää kaiken ulkopuolelle.
Meija Meuronen on puolestaan
toiminut isosvuosien jälkeen kerho-ohjaajana.
– Pääsin sitä kautta taas seura-

kunnan toimintaan mukaan.
Nämä muutaman vuoden takaiset
kokemukset mielessä Ruokonen,
Meuronen sekä Daniel Malinen
ovat käynnistelleet kesän ajan
Nuorten aikuisten kahvilaa. Se toimii Keskustan nuortentilassa Yliopistonkatu 26 B:ssä.
Joka toinen torstai avoinna oleva kahvila Café Taukopaikka tarjoaa rennon kokoontumispaikan
uskon asioista kiinnostuneille
18–29-vuotiaille nuorille aikuisille.
Kolmikko vinkkaa, että kahvila
saattaisi olla oikea paikka, mikäli
se ei ole löytynyt kristillisistä opiskelijajärjestöistä.

Ruokonen odottaa, että kahvilaan tulisi paljon ihmisiä ja samalla muodostuisi kristillistä yhteyttä.
Meuronen toivoo, että paikalle
tulisi saman henkistä porukkaa.
– Toivon, että porukka uskaltaisi tulla paikalle ja keskustella, Malinen toteaa.
Tähän mennessä kahvila on ollut avoinna kolmena ilta. Jatkossa
ovet ovat auki aina parillisen viikon torstaina.
Nuorten aikuisten kahvilassa on
nimensä mukaisesti tarjolla kahvia
ja pientä iltapalaa. Jokaiselle illalle
on teema, josta keskustellaan. Lopuksi pidetään yhteinen hartaus.

Syksyn aikana keskustellaan esimerkiksi kolmiyhteisestä Jumalasta ja avioliiton kiperistä kysymyksistä. Luvassa on myös kevyempää
ohjelmaa lautapelien ja leipomisen merkeissä.
– Otamme mielellämme kaikki
suunnittelemaan kahvilan toimintaa. Näin pääsee vaikuttamaan,
mitä täällä tehdään, Anna Ruokonen vinkkaa.
Kahvilan ideana on olla paikka,
jonne jokainen voi tulla sellaisena
kuin on.
Ruokonen, Meuronen ja Malinen haluavat synnyttää aitoa keskustelua uskosta niin, että ei ole
oikeita tai vääriä näkemyksiä.

– Haluamme että kahvilassa on
avoin ilmapiiri eikä kenellekään tuputeta mitään, Meuronen sanoo.
– En haluaisi, että vain meidän
näkemys on oikea, että sinun on
pakko uskoa niin kuin minä uskon, Ruokonen jatkaa.
– Jos ihmiset pääsevät toistensa
kanssa vuorovaikutukseen, niin se
ennaltaehkäisee lokerointia, Malinen sanoo.
Nuorten aikuisten kahvila Café Taukopaikka on
avoinna parittomien viikkojen torstaina kello 18 alkaen
Yliopistonkatu 26 B:ssä.

Elämästä

Olisi kiva lähteä seikkailuretkelle maailmalle
PETRI KANANEN teksti ja kuva

Olen Olga Kilkki, 21. Olen kotoisin Jyväskylästä ja asun nyt mieheni Juhon kanssa Harjun kupeessa.
Valmistun fysioterapeutiksi jouluna. Olemme Juhon kanssa sporttisia – käymme kaupassakin pyörällä. Olisi kyllä kiva, jos ei pitkään
aikaan tarvitsisi hommata autoa.
Olemme Jeesus-hihhuleita eli
uskovaisia. Käymme paljon seurakunnan tilaisuuksissa, esimerkiksi
Kohtaamispaikassa. Meillä on
myös opiskelijoiden kohtaamisryhmä. Kävin Lähetysseuran riparin Päiväkummussa, ja siitä lähtien olen ollut tosi aktiivinen kai-

kissa Jeesus-jutuissa. Pienryhmätoiminta on ollut ehkä parasta
seurakuntaelämää. Siellä luetaan
Raamattua ja rukoillaan, ja on
meillä ollut myös kaikkea niin sanottua hauskaa ohjelmaa.
Haluaisin vielä opiskella terveystieteiden maisteriksi, ja Jyväskylästäkin voisi muuttaa pois. Tässä välissä olisi kiva lähteä seikkailuretkelle
maailmalle ja tehdä jotakin hauskaa kuin vakiintuu. Ehkä viiden
vuoden päästä minulla on oikea
työ, koti ja perhettä.
Haluaisin asua omakotitalossa
järven rannalla, jossa on toimintapiha. Sellainen on realistista raken-

taa puskaan tai korpeen – ja siellä
pitää olla auto. Pitää punnita hirveän monta asiaa, kun miettii, mihin haluaa muuttaa.
Elintapoihin ja terveyteen voisi
panostaa Suomessa paljon enemmän. Haluaisin olla edistämässä
suomalaisten ter veyttä, koska
terveys on täällä suuri ongelma.
Ehkä minulla on tähän asiaan ennalta ehkäisevä näkökulma. Jos
ihmiset liikkuvat ja elävät terveellisesti, niin sitten he elävät onnellisemmin, eikä tule niin paljon kuluja yhteiskunnalle. Liikunta ja
terveelliset elämäntavat ovat ratkaisu moniin ongelmiin.

Haluaisin tehdä myös hengellistä
työtä. Olen ollut aktiivinen Lähetysseurassa, ja tiedän, että maailmalla voi tehdä paljon asioita ihmisten hyväksi. Esimerkiksi kehitysmaissa vammaisten parissa
voisi tehdä paljonkin hommia.
Olisi vaihtoehto lähteä ulkomaille jonkun kristillisen organisaation kautta. Vaikka työ ei olisi itsessään julistustyötä, niin siinä
voisi olla kristilliset arvot taustalla. Suomessa terveydenhuolto on
kaukana kristillisistä kuvioista,
vaikka kaiken työn voi tehdä Jumalan kunniaksi. Ei siinä työn
ohella voi kauheasti silti puhua
Jeesus-juttuja.

Olga Kilkki
Kaupunginkirkon oppaana en ole
myyjä, jonka avulla yritetään tehdä voittoa firmalle. Tämä on chilli
kesätyö.

