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Lapsityön
vastaavaksi
Ritva Parkkali

Ajassa

s
Pääkirjoitu

Seurakunnan yhteisestä lapsi- ja
perhetyöstä vastaavaksi työalasihteeriksi on valittu Ritva Parkkali
Harjavallasta. Kirkkoneuvosto oli
valinnasta yksimielinen. Lapsi- ja
perhetyön työalasihteerin virka
täytetään määräajaksi 1.10.2015
– 31.12.2017. Määräaikaisuuden
peruste on sen aikana tehtävä selvitys kasvatuksen virkojen organisoinnista ja varautuminen mahdollisiin seurakuntarakennetta
koskeviin muutoksiin.

Ja maailma
pelastuu
Maailmanmeno on mennyt hulluksi. Ihmiset ovat seonneet. Maalaisjärki on kadonnut, samoin kaupunkilaisjärki – jos sellaista on koskaan ollutkaan.
Koska kaltaiseni pieni ihminen helposti uuvahtaa suuren
maailman suurten murheiden alle, miettisin mieluusti
ainoastaan pieniä asioita. Se vain ei onnistu. Mielenrauhan saavuttaminen on mahdollista vasta kun maailmanrauha on saavutettu.
Kääritään siis hihat ja pannaan toimeksi.
Lopetetaan kaikkinainen rähjääminen. Ei rähjätä puolisolle, lapsille, työkavereille eikä naapureille. Ei kaupan
kassoille, opettajille, puhelinmyyjille, virkamiehille eikä
poliitikoille. Lopetetaan kerta laakista remuaminen kasvotusten, somessa, netissä ja lehtien palstoilla. Astaloiden kanssa ja ilman.
Autetaan muita, aina ja kaikkialla. Jos tuntuu vaikealta,
aloitetaan perinteisistä; avataan ovia, nostetaan pudonneita esineitä ja talutetaan heikossa hapessa olevat tien
yli. Kun tottumusta karttuu, lisätään vaikeusastetta. Autetaan lähellä ja kaukana.
Pidetään huoli ympäristöstä. Luovutaan jatkuvan kasvun hamuamisesta, kielletään kertakäyttöisen krääsän
valmistaminen ja vaaditaan tavaroilta pitkää ikää. Kun
tavaran tarvetta on nykyistä vähemmän, saastuttavaa
ja energiaa kuluttavaa teollisuutta tarvitaan vähemmän.
Lopetetaan roskaaminen, sotkeminen ja saastuttaminen
maalla, merellä ja ilmassa.
Jaetaan töitä aiempaa tasaisemmin. Pakotetaan työnarkomaanit päivänvalon aikana koteihinsa ja kutsutaan
työttömät töihin. Lopetetaan leikkityöllistäminen ja
kurssittaminen ja pannaan ihmiset oikeisiin urakoihin.
Tekemätöntä työtä riittää kyllä.
Leikataan rikkaimmalta kymmenekseltä kymmenes ja
jaetaan se köyhimmälle kymmenekselle. Poistetaan kaiken älyn, tajun ja ymmärryksen yli menevät palkat, bonukset ja optiot. Sovitaan, että jos johtaja sössii, hän
saa yhtälailla potkut kuin muutkin sössijät. Ilman kultaista kädenpuristusta. Ja vähintään se lapsilisä poistetaan niiltä, joilla on varaa säästää
se osakkeiden ostoon.
Helppoa kuin heinänteko.
Oliko muita ongelmia?

JYPin toimitusjohtaja Kari Tyni kertoo, että liigajoukkue haluaa kantaa yhteistä vastuuta. Siksi se käynnisti Myötätuuli-kampjan antamaan jääkiekon yhteisöllisyyttä perheille.

JYP ja yritykset tarjoavat
urheiluelämyksiä työttömille
KAARINA HEISKANEN teksti
HEIKKI IMPIÖ kuva

Jääkiekon liigajoukkue JYP on
käynnistänyt Myötätuuli-kampanjan yhteistyössä paikallisten
yritysten sekä Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen ja Jyväskylän
seurakunnan diakoniatyön kanssa. JYP kannustaa yrityksiä ostamaan yhden ylimääräisen kausikortin ja lahjoittamaan sen työllistämisyhdistyksen tai diakonian
kautta jääkiekosta innostuneille
perheille, joiden toimeentuloa
työttömyys nakertaa.
– Jyväskylän työttömyysaste on
isoista kaupungeista suurin. Haluamme kantaa yhteistä vastuuta
ja vahvistaa yhteistä tekemistä,

toimitusjohtaja Kari Tyni kertoo.
JYP itse lahjoitti neljä kausikorttia. Myös liigajoukkue lahjoitti yhden kausikortin. Yksi kausikortti
sisältää 30 lippua, joten koko perhe pääsee otteluun. Monelle perheelle se on ilman tukea taloudellisesti mahdoton paikka.
– Nyt toivomme, että yritykset
osallistuvat hankkeeseen ja ostavat yhden lisäkortin kampanjalahjoituksena, Tyni kannustaa.
Hän pitää Myötätuuli-kampanjan saamaa vastaanottoa hyvänä.
– Yrityksillä on tietysti tiukkaa,
mutta henki on ollut hyvä ja kampanja näyttää lähtevän liikkelle.
Kampanjassa myytävien kausikorttien paikat ovat hyviä istumapaikkoja.

Vaajakosken alueseurakunnan diakoni Tero Reingoldt on ennenkin
tehnyt yhteistyötä JYPin kanssa.
– Hienoa, että voidaan olla mu
kana projektissa, jossa on mukana
monia toimijoita omilla vahvuuksillaan. Hienoa, että voimme tarjota
työttömille tämän mahdollisuuden.
Reingoldt uskoo, että Jyväskylän
seurakunnan diakoniatyön kohtaamista työttömistä löytyy urheilun ystäviä, joiden sydäntä lähellä
jääkiekko on. Työttömyys ajaa ihmisen ahdinkoon, jossa jokapäiväisen leivän hankkimisen jälkeen
ei ole varaa harrastaa.

Friikkien blondien tulva velloo rajoilla
Heitä on jo nähty pääkaupunkimme itäisissä osissa. Erään toimittajan silminnäkijäkuvauksen mukaan he ovat lyhyitä ja tanakoita,
heillä on korkeat poskipäät ja vaaleankellervä tukka ja parta.
– He ovat blondeimmat kaikista
näkemistäni ihmisistä, albiinoja,

aivan kuin olisivat tulleet friikkimuseosta, toimittaja jatkaa.
Hän oli saanut selville, että tsunamin lailla hyökyvät maahanmuuttajat ovat hyviä maanviljelijöitä, palvelusväkeä ja seppiä.
Yksi tulokkaista, se, joka osasi
vähän englantia, oli kertonut, että
he ovat vasta aloittaneet merenylitykset, ja että heidän rotuaan on
miljoonia – ja suuri osa heistä on
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Ole varuillasi, Vapaudenpatsas! Blondit friikit kaukaa pohjolasta ja villistä idästä
ovat tulossa. Ja heitä on miljoonia.

vakaissa aikeissa elintasosurffata
meren yli lähimmän vuosikymmenen aikana.
Lähtömaassa heillä on eittämättä ankeaa. Maaperä on viljelysmaaksi karua ja hedelmätöntä.
Poliittinen tilannekin on epävakaa, sillä maa ei ole itsenäinen, ja
sen asukkaat ovat jakautuneet
kahteen vastakkaiseen leiriin. Halukkuutta jyrkän vastakkainasettelun purkamiseen ei lehden tietojen mukaan ole.
Toimittajaa huolettaa, kuinka
maahanmuuttajat sopeutuvat uusiin oloihin.
Lehti jatkaa raportointiaan
myöhemmin kuvailemalla, että
nyt on nähty ja löydetty se puuttuva linkki, jota Charles Darwinkaan ei ollut löytänyt.
– Heillä on luiska otsa ja isovarpaiden tilalla heillä on peukalot,
lehti jakaa varmaa tietoa.
Näin siis kuvailivat Yhdysvalloissa ilmestyneet lehdet maahanmuuttajia 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa. Mistä nämä friikit, pienikokoiset ja vantterat ja kovaan
työhön tottuneet blondit sitten
tulivat? Suomestapa hyvinkin.

KeuPa HT:n valmentajana tällä hetkellä työskentelvä Ville Nieminen tietää, että NHL-ura siintää monen nuoren jääkiekkoilijan silmisssä. Unelmia pitää olla, mutta
niiden toteutuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja jokapäiväistä harjoittelua, Nieminen muistuttaa.

Miehet, pitäkää huolta
itsestä ja tovereista

Kuokkalan
aluekappalaiseksi
kuusi hakijaa

Jääkiekkoilija ja Stanley Cup -voittaja Ville Nieminen valmentaa keuruulaista
jääkiekkojoukkuetta. Keskisuomalaiselle ja yleensä suomalaiselle miehelle
hän antaa lyhyen ohjeen: pitäkää huolta itsestänne.
KAARINA HEISKANEN teksti
HEIKKI IMPIÖ kuva

tavana, omillaan pärjäävänä ja
sympaattisena mestisjoukkueena.

Ville Nieminen on tamperelaisseura Tapparan kasvatti, jonka ura
pelaajana päättyi viime keväänä
Rauman Lukossa. Laitahyökkääjä
Nieminen pelasi NHL:ssä vuosina
1997–2007. Sen jälkeen hän pelasi Ruotsissa, kunnes palasi Suomeen, ensin Tapparan ja sitten Lukon riveihin. Hän on mukana ensi
perjantain Keski-Suomen Miesten
illassa Keuruulla.

Mitkä ovat kolme parasta asiaa
Keski-Suomessa?
Miehet, naiset ja lapset.

Mikä on urasi mieleen jäävin ottelu – miksi se?
Lähihistoriasta tietysti viime kevään ottelu numero seitsemän,
Tappara – Lukko. Tiesin, että se on
viimeinen otteluni Hakametsässä.
Mitä urheilusaavutustasi pidät
merkittävimpänä?
Stanley Cup 2001 -ottelua.

Mistä keräät voimia?
Mökkeilystä ja saunomisesta.
Olet mukana Keski-Suomen
Miesten illassa. Mitä terveisiä haluat sanoa keskisuomalaiselle
miehelle?
Pitäkää itsestänne huolta. Ja jos
siitä vähänkään jää aikaa, niin pitäkää huolta toverista.
Mitkä kolme sanaa kuvaavat sinua parhaiten miehenä?
Ylipainoinen valmentaja. Eikös siinä ole kolme sanaa?

Miksi KeuPa HT?
Siinä on minulle mahdollisuus ja
hyvät puitteet kehittyä seuraavalle
tasolle valmentajana.

Millaisia ajatuksia herättää illan
teema Miehen käden jälki?
Tärkeä aihe. Suomalaisten miesten täytyisi viettää enemmän aikaa
yhdessä, käydä saunomassa ja
kahvilla, tehdä asioita yhdessä ja
pitää huolta toverista.

Mitä haluat antaa KeuPa HT:lle?
Jääkiekkokokemukseni ja oman
tietotaidon jääkiekosta – ja samalla opetella valmentajaksi. Haluan
nähdä KeuPa HT:n vakavasti otet-

Millaisen jäljen sinä haluaisit jättää itsestäsi?
Että olen seurallinen.
Miten olet viihtynyt Keuruulla?
Hyvin, vaikka aika on kovin työpai-

notteista. Meillä on tässä nuoria
miehiä, jotka haluavat harjoitella.
Vapaa-aika menee lähinnä kuntosalilla. Kantapaikka aamukahvien
juontiin on löytynyt.

Mikä pukukoppien tunnelmassa
on parasta?
Ne tietävät, jotka siellä ovat käyneet. Siellä on omia yhteisöjään,
joista sivullinen voi vain arvailla.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Haluan pitää huolta perheestäni,
mahdollisuuksien mukaan. Vaimo
sitä tekee, mutta yritän parhaani
mukaan kantaa korteni kekoon.
Meillä on kolme lasta.

Olet Tampereen seurakunnan järjestämällä jääkiekkoriparilla. Mistä siinä on kyse?
Olen ollut paljon nuorten kanssa
tekemisissä, ja siinä ikäluokassa,
joka on rippikouluiässä. Ensi kesän ripareilla on paljon tuttuja
poikia, joiden kanssa on vedetty
leirejä viisi vuotta. Olemme pystyneet yhdistämään vapaa-aikaa ja
jääkiekkoa. Nyt haluamme kokeilla uutta juttua. Olimme jo viime
vuonna jääkiekkoleirillä Kokemäellä ja saimme siitä hyviä kokemuksia. Uskon, että pojat muistavat sen loppuikänsä. Haluamme
jatkaa sitä, että pääsemme leirillä
tekemään ja kokemaan yhteisiä
asioita.

Ellei sinusta olisi tullut jääkiekkoilijaa, mikä sitten?
Joko maallikkosaarnaaja tai vapaamuurari. (Naurua.)
Mitä jääkiekko on antanut sinulle?
Lyhyesti ja ytimekkäästi: kaiken.
Helpompi olisi vastata mitä se ei
olisi antanut.
Mitä sanot pienelle jääkiekkojunnulle, joka tähtää NHL:ään?
Hieno että on unelmia ja tavoitteita. Päivittäinen tekeminen, harrastaminen, liikkuminen – ne ovat pikkujunnulla tärkeimmässä asemassa. Ja pitkäjänteisyys.
Mitkä olivat tunnelmasi, kun sait
kannatella Stanley Cup -pyttyä?
Silloin ollaan maailman huipulla
jääkiekkoilijana.

Jyväskylän seurakunta myy Puistokatu 25:ssä sijaitsevan liikehuoneiston. Katutasossa oleva liikehuoneisto on kooltaan 110 neliömetriä ja kauppaan kuuluu myös
kellarikerroksessa sijaitseva 37 neliömetrin suuruinen varasto.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kaupan Anu Puuran/Tmi Golden Day
Spa Salon –nimisen yrityksen kanssa. Kauppahinta on 24 700 euroa.
Lisäksi ostaja ottaa vastuulleen
kiinteistössä tekeillä olevan linjasaneerauksen kustannukset kaupanteon kohteena olevan huoneiston
osalta. Arvio remonttikustannuksista on 117 600 euroa.

Ville Nieminen on mukana
Keski-Suomen Miesten
illassa perjantaina 4.9. Illan
teema on Miehen käden
jälki, ja siitä puhuvat Kaupan
liiton toiminnanjohtaja
Juhani Pekkala ja emeritus
piispa Eero Huovinen. Bussikuljetus Jyväskylästä.
Lisätietoja sivulla 11.

Kuokkalan aluekappalaisen virkaan on peruutusten jälkeen jäljellä kuusi hakijaa. He ovat seurakuntapastorit Riku Bucht ja Satu
Konsti sekä vs. kappalaiset Päivi
Kärkkäinen ja Kati Reukauf Jyväskylästä, Pieksämäen kappalainen
Anita Seppä ja Kittilän seurakuntapastori Meri Tirroniemi.
Haastattelutyöryhmässä ovat
kirkkoherra Arto Viitala, hallintojohtaja Anu Lajunen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki
Tynkkynen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raija Sipinen, kirkkoneuvoston jäsen Raija Pekkarinen sekä Kuokkalan alueneuvoston varapuheenjohtaja Olli Saloheimo ja alueneuvoston jäsen Anna-Leena Sahindal. Kirkkoneuvosto tekee esityksen valinnasta
16. syyskuuta ja kirkkovaltuusto
suorittaa vaalin 19. lokakuuta.

Paavi ehdottaa
ympäristön
rukouspäivää
Paavi Franciscus ehdottaa, että
katolinen kirkko alkaisi viettää syykuun 1. päivänä rukouspäivää,
jonka pääteema on luomakunnasta huolehtiminen. Kuluneen kesän
aikana paavi julkaisi kiertokirjeen,
jossa hän muistutti muun muassa
ilmastonmuutoksen vaikutuksista
ja moitti maailman rikkaita välinpitämättömyydestä ympäristöä
kohtaan.
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Avoimuus ja demokratia
osoittavat vahvuutta
Maailmanmatkaajat Ville Haapasalo ja Riku Rantala ovat reissuillaan
tutustuneet monenlaisiin kulttuureihin. Miltä näyttää suomalainen
luterilaisuus ja kirkko, kun sitä peilaa ulkomailla koettuun uskonnollisuuteen?
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

– Kaikki mitä Suomessa on, näyttää hyvältä aina silloin, kun tulee
tänne takaisin, sanoo näyttelijä
Ville Haapasalo.
Haapasalolle uskonto on yksi.
Siksi ei ole tärkeää, kuka kuuluu
mihinkin kirkkoon, vaan se, että
ihminen joko uskoo johonkin tai
ei usko.
Toimittaja Riku Rantala on samoilla linjoilla: erilaisten ihmisten,
uskontojen tai uskomusten sekä
kulttuurien näkeminen auttaa ymmärtämään myös niiden yhteisiä
piirteitä, jopa ykseyttä.
Molemmat arvostavat suomalaisessa kansankirkossa erityisesti
sen avoimuutta ja demokratiaa.
Näitä ominaisuuksia ei välttämättä löydy kaikista uskonnollisista
järjestelmistä.
– Avoimuus ja demokratia
osoittavat tietynlaista vahvuutta,
heikot tarvitsevat tyranniaa, Rantala naurahtaa.
Haapasalon mukaan melkein missä tahansa muualla kirkko on niin
iso instituutio, että jopa sen mainitsemista pitää miettiä kahteen kertaan. Suomessa kirkon asioista voi
puhua ja olla jopa eri mieltä.

Huolestuttavana kehityspiirteenä
Rantala pitää yleistä länsimaista
suuntausta, jossa vaurastumisen
myötä aletaan eristäytyä toinen
toisistamme. Tämä ei pitkällä tähtäimellä ole hyväksi kenellekään.
Kehitys asettaa haasteita yhtälailla kirkolle kuin kaikille muillekin
instituutiolle, yksilöitäkään unohtamatta.
– Nyt on pistettävä itsensä peliin
ja lähdettävä liikkeelle kohtaamaan ihmisiä aidosti.

Kaikki mitä
”Suomessa
on,

näyttää hyvältä
aina kun tänne
tulee takaisin.
Haapasalo ja Rantala ovat
nähneet, että kirkko pyrkii kohtaamaan ihmisiä uusin keinoin.
Haapasalo kannustaa kirkkoa
jatkamaan vielä avoimemmin tällä tiellä.
Se ei tarkoita, että pitäisi olla
muodikkaampi ja viihdyttävämpi.
Kirkolla voisi olla jokin foorumi,

jossa ihmiset voisivat vaan tavata
ja puhua välillä jostakin muustakin kuin vain uskonnosta.
Rantala kehottaa kirkkoa menemään kauppakeskuksiin, festareille ja kesätapahtumiin ja olemaan
vain läsnä. Sen ei tarvitse olla
käännytystyötä, sillä mikään ei ole
hänen mielestään helpompaa kuin
saarnata jo käännytetyille.
Mutta entä ne muut, heidän lähestymiseensä tarvitaan ihan uusia keinoja. Julkisuudessa on myös
silloin tällöin keskusteltu, sopiiko
jokin tietty kulttuurilaji kirkkoon.
Rantalan mielestä tällaiset asiat
pitäisi pystyä siirtämään syrjään.
Keskitytään siihen, millä oikeasti
on merkitystä.
Ville Haapasalo on matkoillaan
kuullut erilaista uskonnollista musiikkia, jota hän luonnehtii termillä huikea. Se on iloista ja hyvää
musiikkia, ja jotain vastaavaa hän
haluaisi kokea myös Suomessa. Lisäksi hän tunnustautuu luontoihmiseksi. Vahva side luontoon on
ollut nähtävissä kaikissa niissä uskonnoissa, joihin hän on maailmalla tutustunut.
– Miten olisi, jos jokaiseen kirkkoon istutettaisiin puu, Haapasalo ehdottaa vähän epäillen ehdotuksensa läpimenoa.

Ville Haapasalolla ja Riku Rantalalla on paljon asiaa ihmisten, kulttuurien ja mentaliteettien kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta meillä ja maailmalla.
Riku Rantalan tuliaisina maailmalta on ajatus, että kirkon ei tarvitse olla poliittinen, mutta se saisi olla vieläkin rohkeammin yhteiskunnallinen. Menestyshuumassa
aika monet sulkevat silmänsä eivätkä näe, että samaan aikaan
Suomeen syntyy paljon uusia köyhiä. Tänä päivänä ongelmat ovat
ehkä toisenlaisia kuin mitä tähän

asti on köyhyyteen liitetty. Tilanne
pitäisi Rantalan mielestä nähdä
päivittäin kentällä ja kertoa siitä
painokkaammin ulospäin.
Tässä kirkko voisi olla luotettava taho kertomaan, missä mennään juuri tällä hetkellä.
– Hei poliitikot ja kansalaiset,
pitäisikö meidän miettiä tätä
asiaa vähän isommin!

Suomen käsityön museon intendentti Mikko Oikari (vas.) ja Kristillisen taidesäätiön johtaja, lasitaiteilija, Veijo Muroke ihailevat Suomalainen kastemalja -näyttelyn kastemaljoja. Muroke toivoo, että kastemaljasta tulisi kastetun esimmäinen henkilökohtainen taidelasiesine, jonka hän voisi viedä aikuistuttuaan omaan kotiinsa.

Hengissä
Mark. 12: 41-44
Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet
rikkaat antoivat paljon. Sitten
tuli köyhä leskivaimo ja pani
arkkuun kaksi pientä lanttia,
yhteensä kuparikolikon verran.
Jeesus kutsui opetuslapset
luokseen ja sanoi heille:
”Totisesti: tämä köyhä leski pani
uhriarkkuun enemmän kuin
yksikään toinen. Kaikki muut
antoivat liiastaan, mutta hän
antoi vähästään, kaiken mitä
hänellä oli, kaiken mitä hän
elääkseen tarvitsi.”

Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan
rakkaudesta, joka ylittää kaikki
rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa
ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman
hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei
ole aina tietoinen siitä, että hän
hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena.

Mika Nieminen
Kolmaari

Hyvää heebon päivää!
Miksi köyhän naisen piti antaa
kaikki rahansa?
En tiedä. Olisihan hän voinut antaa vain puolet, mutta hän antoi
kaikki, kaksi leptaa. Kertomus
ylistää hiljaista, luonnollista ja
täydellistä uhria. Sen antaja ei
tee numeroa itsestään. Jeesus
tiesi, että omaisuus on yksi ihmisen kompastuskivi matkalla pelastukseen. Ihminen ei kykene pelastamaan itseään teoillaan tai
rahoillaan. Pelastukseen tarvitsemme Jumalan tekoa eli armoa,
Jeesuksen sovitusta ja uskoa.
Köyhä leski oli ehkä kohdannut
pelastuksen. Uskoa hänellä oli.
Miksi Jeesus halveksi rikkaiden
antamia rahoja? Hehän antoivat
uhriarkkuun paljon rahaa.
En tiedä halveksiko Jeesus rikkaiden rahoja, mutta hän pani merkille, että moni antoi liiastaan,
laskelmoiden. Itse toimin valitettavasti näin. Moni hyväntekijä
antaa paljon ja moni projekti
pyörii lahjoitusvaroin. Niillä tehdään paljon hyvää. Jeesus kehot
taa meitä antamiseen. Hän ravistelee meitä sanoillaan, että
Jumalan valtakunta on niiden,
jotka heittäytyvät Jumalan varaan ja uskovat sinisilmäisesti,
että hyvyys kannattaa. Ahnaassa

markkinataloudessakin! Uskon,
että kaikilla lahjoilla on siunaus.

luetoveria. Nykyään lähimmäisen käsite on siis laajempi.

Olen lukenut teorian, että nainen oli ”uskonnon uhri”. Hänen
rahansa menivät rakennuksen
ylläpitoon, ei köyhille. Eikö kertomusta voi käyttää helposti
huijattavien manipulointiin?
Raamatun kertomuksia voi aina
halutessaan käyttää väärin. Jeesus halunnee painottaa nöyryyttä
ja uskoa, ei niinkään lahjoitusta
tai sen määrää. Nykyään moni
laskee, että maksaa kirkollisveroa
turhaan, koska ei käytä kirkon palveluita, ja perustelee, että usko ei
riipu jäsenmaksusta. Ei riipukaan,
eikä pelastus, mutta kuuluminen
kirkkoon on osa yhteistä tehtäväämme Kristuksen jäljissä, yhteisvastuuta, lähimmäisen rakkautta
sekä kulttuuriperintöämme.

Miten lähimmäisyyttä voi
treenata?
Voisiko aloittaa huomaamalla
toiset, katsomalla silmiin, tervehtimällä? Toiseksi voisi kysyä,
miten voisin jeesata kaveria,
vanhempia tai vaikka ventovierasta. Kuulumalla kirkkoon voi
auttaa lähimmäistään.

Lähimmäinen on vähän juhlallinen sana. Mikä voisi olla sen
modernimpi korvike?
Lähimmäinen kattaa ystävät, sukulaiset ja ventovieraat. Siksi se
on hyvä termi. Miten olisi vertainen, kanssalainen, tyyppi tai
heebo? Asenne ja teot ratkaisevat, ei käsite. Jeesuksen aikana
lähimmäisen kerrotaan tarkoittaneen lähinnä uskonnollista puo-

Mitä lähimmäisenä oleminen
konkreettisesti tarkoittaa?
Meidät on tarkoitettu elämään
suhteessa toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Jumala-yhteyttä voimme
kokea sekä yksityisesti ajattelemalla, rukoilemalla tai lukemalla
tai Jumala-suhdetta voi elää suhteessa toisiin ihmisiin, lähimmäisiimme. Taannoisesta koulutuspäivästä jäi mieleeni kielikuva ihmisen näkökentästä, joka kattaa
noin 180 astetta – puuttuvaan,
180 asteeseen tarvitsemme lähimmäisen kertomaan, mitä takanamme tapahtuu.
Lähimmäisyys ylittää rajat. Ylittääkö se Välimerenkin?
Tukahdutan huoleni ja ikävät uutiset, vaihdan kanavaa. Välimeri
on suuri hautausmaa. Salakul-
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. bsjettajat tekevät kannattavaa
nestö myymällä unelmia paremmasta tulevaisuudesta. Me suojaudumme; muurit rajalle, kyynelkaasua ja mellakkapoliiseja.
Onneksi on suojia, vastaanottokeskuksia, on kymmeniä tuhansia
auttavia ihmisiä, jotka keräävät
vaatetta, rahaa, laittavat ruokaa.
Suomessa avataan uusia keskuksia, pakolaiset pääsevät lääkäriin, heidät nähdään ja kuullaan.
Nähdäänkö kaikki? Entä ne naiset ja lapset, jotka eivät uskalla
lähteä hengenvaaralliselle pakomatkalle? Kuka heidät näkee?
Miksi kukaan ei lopeta sotaa mahtikäskyllä? Eikö rahan tai vallan
mahtia voisi käyttää rakentamiseen eikä hajottamiseen? Kääntykää, ajatelkaa toisin – huusi Johannes Kastaja autiomaassa!

Tero Välimaa
Kasteenristi

Helmi Remes
Rakkaus

Johanna Smith
Agape

Hanna Virtomaa
Parven pienin – elämänvirta

Taidelasin kerääminen
alkaa jo vauvana
Aikaisemmin ei ole ollut tarjolla paljonkaan juuri kotikasteeseen
suunniteltuja kastemaljoja. Nyt tarjolla on useita vaihtoehtoja.
PETRI KANANEN teksti
PETRI KANANEN ja PERTTI
MANNELIN kuvat

Kastemalja on hyvä, kun se on
helposti käytettävä. Lisäksi siinä
saisi olla kristillinen motiivi, ja
sen pitäisi tuoda pyhä kosketus
kastetilaisuuteen.
Näin puntaroi Kristillisen taidesäätiön johtaja, lasitaiteilija, Veijo
Muroke.
Kastemaljat on valmistettu usein
lasista. Lasi ja vesi ovat läpinäkyviä,
ja sopivat siksi hyvin yhteen.
– Kun pappi nostaa kastemal-

jasta, vesi väreilee kauniisti lasin
kautta. Sellaista ilmiötä ei tule, jos
kauhaiset vettä sinisestä muoviämpäristä.

Ei ole ollut
”kotien
kastemaljoja.

Jyväskylässä saadaan ihailla kuukauden ajan uutta kastemaljamuotoilua, kun kaksi vuotta sitten
järjestetyn valtakunnallisen Kastemaljan muotoilukilpailun parhai-

ta töitä on esillä Suomen käsityön
museossa.
Kastemaljanäyttelyyn tuli kaikkiaan 74 ehdotusta pääosin nuorilta tekijöiltä. Voittajaksi kilpailussa selvisi Tero Välimaan työ
Kasteenristi.
Kastemaljakilpailuun osallistuneet työt ovat pääosin pienikokoisia. Ne soveltuvat erityisesti kotikasteeseen, joka on aika harvinainen ilmiö maailmassa. Suomessa
lapsia on kastettu kotona toisesta
maailmansodasta eteenpäin.
– Vaikka kotona on pidetty kasteita 60 vuotta, niin ei ole ollut ko-

tien kastemaljoja, Muroke sanoo.
Kotien kastemalja -kilpailussa
lähtökohtana oli, että kastemalja
on hinnaltaan edullinen. Niiden
hinta on saatu pidettyä 100–400
eurossa.
– Tarkoitus oli, että isovanhemmat ja kummit pystyvät sen varsin
kivuttomasti hankkimaan. Nämä
ovat kotien käyttöesineitä.
Muroke liputtaa ajatukselle, että kastemalja jää lapsen ensimmäiseksi taidelasiesineeksi. Aikuistuttuaan lapsi sitten vie maljan
omaan kotiinsa. Kummi voi täyt-

tää rippikouluiässä maljaa kaularistillä tai sitä ennen apurahalla
tai herkulla.
– Tai muulla mikä liittyy kristillisyyteen.

Suomalainen kastemalja
-näyttely Suomen käsityön
museossa Kauppakatu 25:ssä
6.9.–4.10. Kaikille avoimet
avajaiset 6.9. kello 12.
Näyttelyn järjestävät Kristillinen taidesäätiö, Jyväskylän
seurakunta ja Suomen käsityön museo.
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Kolumni

Kertausharjoitukset
Odottelin keväällä turhaan sotaväen reserviläiskirjettä,
vaikka toisaalta sekin ajatus tuntuu ihan hyvältä, että sotikoon toiset.
Sitä minä vain rupesin näin kirkonmiehenä ajattelemaan,
että kun meillä kerran on se paljon kehuttu ja melkein
koko ikäluokan kokoava rippikoulu (armeijahan ei kokoa
edes puolta ikäluokasta), niin kannattaisiko ottaa armeijan touhuista sen verran mallia, että kehittäisi rippikouluun kertausharjoitukset ja kutsuisi niihin reteesti koko
ikäluokan ihan niin kuin rippikouluunkin.
Esimerkiksi kolmekymmentä vuotta rippikoulusta voisi
olla hyvä kertausväli. Laittaisi leirikeskukset sillä lailla valmiustilaan, että kutsuisi seurakunnan kaikki 45-vuotiaat
viikonlopun mittaiseen rippikoulun kertausharjoitukseen.
Jos halutaan, sille voisi keksiä vähän vähemmän armeijamaisen nimen.
45 olisi oikein hyvä ikä. Monella alkaa olla lapsiperheajan
ruuhkavuodet jo takana ja jonkinlainen lopullinen mikä
minusta tulee isona -kela edessä.
Järjestäisi kunnollisen viikonloppuretriitin aikuiseen makuun. Vähän opetusta, paljon keskustelua, yhdessäoloa,
messu, soittoa, laulua, hyvää ruokaa ja juomaa, saunomista, uimista. Niin kuin riparilla, mutta aikuisten kesken.
Vähän niin kuin Vain elämää.
Kaikki tuskin tulisivat, mutta kaikki kannattaisi silti kutsua. Ja jos tulijoita olisi tukkimaan leirikeskukset, kertausharjoituksia pitäisi järjestää useampana viikonloppuna.
Eivät ne kaikki rippikoululaisetkaan samalle leirille mene.
Tämmöinen olisi epäilemättä sekä monelle seurakuntalaiselle että monelle seurakunnan työntekijälle aika lailla
sinne paljon puhutulle epämukavuusalueelle menemistä.
En usko, että ryntäys olisi ensimmäisellä kerralla suurikaan, mutta jos homman hoitaa heti alussa kunnolla,
saattaa olla, että kymmenen vuoden päästä seurakunnilla on edessään se tilanne, että pitää tosiaan miettiä, missä pystytään pitämään kaikki ne 45-vuotiaiden riparikertausharjoitukset, kun tulijoita olisi enemmän kuin leirejä
pystytään järjestämään.

Jaakko Heinimäki
pappi, tietokirjailija

oilen
Tänään ruk

Auta pakolaisia
Rukoilen miljoonien vainottujen
kristittyjen puolesta, että he eivät
katkeroituisi, ja että Jumala voisi
antaa heille kestävyyttä.
Rukoilen vainoajien puolesta,
että Jumala voisi ilmestyä heille.
Ja rukoilen Jyväskylän seurakun-

tien ja uskovien keskinäisen yhteyden puolesta. Rukoilen myös, että
Run4YourLife -tapahtuma onnistuisi, ja ymmärtäisimme pakolaisten ahdingon.
Nainen, 37

Uuttera naapuri
laittaa suun
makeaksi
Matti Pylvänäinen on harrastanut mehiläistarhausta jo
kaksikymmentä vuotta. Perhe ja mehiläiset yrittävät elää
sopuisasti kylki kyljessä.
PETRI KANANEN
teksti ja kuvat

Vehreässä pihassa kasvaa hedelmäpuita. Kirsikkaa, omenaa ja
luumua. Puiden katveessa surisee
taukoamatta. Naapurin mehiläiset pölyttivät vuosia pihan hedelmäpuut. Kun naapuri oli lopettelemassa mehiläistarhaustaan n,
Matti Pylvänäinen halusi vuorostaan kokeilla tarhausta.
– Alun perin tarkoitus oli hedelmäpuiden pölytys, hän selittää.
Pylvänäinen on hoitanut mehiläisiä nyt kaksikymmentä vuotta.
Työuransa aikana hän panosti mehiläisiin sen verran, mitä pystyi sivutoimisesti tekemään. Toiminta
jatkuu samalla laajuudella nyt eläkepäivilläkin.
– Mehiläisten hoito on ollut
ihan harrastus.
Mehiläiset ovat Pylvänäisen perheen kotieläimiä. Perhe tekee
omia juttujaan ja mehiläiset omiaan.
– Yritämme elää ihan sovussa.
Kahdenkymmenen vuoden aikana
en tiedä, että ketään vierasta olisivat pistäneet. Ainoa jota ovat muutaman kerran pistäneet, olen minä.
Mehiläistarhaus kannattaa aloittaa aika pienessä mittakaavassa.
Ensin tarvitaan pesäkalustoa, suojapuku ja käsineet hoitajalle sekä
muutamia työkaluja, joilla kakustoa käsitellään. Lisäksi kannattaa
hankkia linko, jolla hunaja irrotetaan kakuista.
Tavaran saa rahalla, mutta tiedon keräämiseen pitää nähdä paljon vaivaa. Tarhaajan pitää tuntea
monta asiaa mehiläisen biologiasta ja ympäristöstä.
Mehiläistarha kannattaa perustaa kukkapeltojen viereen. Keväällä lähistöltä on hyvä löytyä pajukkoa, josta mehiläiset saavat kevään ensimmäiset siitepölynsä
toukkien kasvattamiseen. Myös
horsmat ja apilat kelpaavat mehiläisille.
Pylvänäisen piha Muuratsalossa
ei sijaitse parhaalla mahdollisella
paikalla hunajan tuotannon kannalta. Mehiläiset pölyttävät kuitenkin Pylvänäisten hedelmäpuut,
ja niihin tulee mukavasti satoa.
Samalla mehiläiset pölyttävät

myös naapureiden puutarhat ja
lähiseudun mustikat ja vadelmat.
– Keski-Suomen alueella vadelma on se päämesilähde. Missä on
mehiläistarhoja, löytyy paljon hyvälaatuista vadelmaa.
Jos mehiläistarhan lähellä on
monipuolisesti kukkivia kasveja,
satotuotanto jatkuu tasaisesti koko kesän ja mahdollisimman pitkään loppukesään.
Mehiläisen toukkavaihe on 21–24
vuorokauden mittainen. Kuningatar kasvatetaan erikoisruokavaliolla 15 vuorokaudessa.
Mehiläisen arki on kuin keski-ikäisen päiväkirjasta. Ensin sesiivoaa pesää ja ruokkii toukkia.
Tämän jälkeen mehiläinen omistautuu antaumuksella tuottavaan
työhön ja valmistaa hunajaa sekä
vähän myöhemmin vahaa.
– Tässä vaiheessa mehiläisellä
on ihan valtava rakentamisvimma.
Rakentamisvaiheen jälkeen osa
mehiläisistä alkaa vartioida pesää,
ettei jälkikasvulle kävisi hullusti.
Suurin uhka on pesänryöstäjät.
Niin kuin marjametsässä rysyävä vaari tai mummo, mehiläinen
etsii vanhuuden päivinä maastosta ruokaa itselleen ja läheisilleen.
Noin kuuden viikon jälkeen se on
puurtanut itsenä loppuun ja kuolee.
Loppukesästä syntyneet mehi-

En tiedä, että
”ketään
vierasta

olisivat pistäneet.
läiset talvehtivat pesässä ja elävät
siten puoli vuotta.
– Ne eivät kuluta itseään loppuun kenttätehtävissä.
Sikiöintiä ei tapahdu talvikautena. Tämän vuoksi keväälläkin
on toimintakykyisiä mehiläisiä,
jotka voivat jatkaa yhdyskunnan
toimintaa.
Mehiläishoitajan työt alkavat, kun
aurinko alkaa paistaa lämpimästi
lopputalvesta tai alkukeväästä.
Lämpötila nousee päivällä seitsemään kahdeksaan asteeseen.
Tarhojen pesät avataan ja mehiläiset pääsevät puhdistuslen-

nolle, koska ne eivät ulosta pesäänsä. Tämän jälkeen tarhaaja
tutkii pesien kunnon. Vastaan voi
tulla vaurioita tai hometta. Emokin on saattanut kuolla.
– Pesät pitää laittaa sellaiseen
kuntoon, että elämä voi jatkua.
Toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa pesään lisätään osastoja.
– Samalla toivotaan, että tulee
hunajaa.
Tarhaajan pitää tarkastella pe-

Matti Pylvänäinen on tarhannut kotipihassaan Muuratsalossa mehiläisiä jo kaksikymmentä vuotta. Pylvänäisen perhe asuu mehiläisten kanssa rauhallista rinnakkaiseloa. Mehiläiset eivät ole pistäneet
tarhaajansa lisäksi muita ihmisiä. Perheen koirille riitti riitti yhdet pistot – tämän jälkeen ne kiersivät mehiläiset kaukaa.

Keski-Suomen
”alueella
vadelma

on päämesilähde.
siä yhdeksän kymmenen päivän
välein. Seurannassa on pesän jäljellä oleva tila: sitä ei saa olla liikaa, eikä liian vähän.
– Pitää seurata, ettei tule parveilukuumetta ja parvi karkaa naapurin savupiippuun.
Heinä–elokuun vaihteessa alkaa
hunajan keruu. Kun hunaja on
korjattu, aloitetaan mehiläisen
talviruokinta. Sokeria annetaan
parikymmentä kiloa pesää kohden. Mehiläiset korvaavat sillä
menetetyn hunajan ja elävät sen
voimalla talven yli, kun toukkia ei
tarvitse enää kasvattaa.
Kuluva kesä oli mehiläistarhaajille poikkeuksellisen vaikea. Sateet
ja viileä sää jatkuivat aina heinäkuun lopulle saakka. Kun lämpötila oli alle 20 astetta, monet kasvit eivät antaneet mettä.
– Kyllä sää aika tehokkaasti esti
hunajan keruun.
Pylvänäinen on havainnut, että
tänä vuonna pesiin on kertynyt
poikkeuksellisen paljon siitepölyä.
Hunajaa puolestaan on tullut
poikkeuksellisen vähän. Mehiläisten parveilukin on ollut tavallista
yleisempää, ja mehiläishoitajat
ovat käyneet ottamassa parvia
kiinni.

Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama

Mehiläiset kykenevät kertomaan lajitovereilleen, missä on tarjolla makeaa mahan
täydeltä. Äkkiä paikalla on suuri juoukko siivekkäitä.

Mehiläistarhaaja Matti Pylvänäinen tarkkailee mehiläispesiä noin kymmenen päivän välein. Kesällä pidetään silmällä, että
pesässä ei ole liikaa tai liian vähän tilaa.

Tiesitkö?

Mehiläisten
hoitaja tarvitsee
paljon tietoa
Mehiläisen toukkavaihe
kestää 21–24 vuorokautta.
Kesämehiläinen elää noin
kuusi viikkoa.
Mehiläisellä on elämänsä
aikana useita tehtäviä.
Loppukesästä syntyneet
mehiläiset elävät pesässä

Monipuolisesti kukkivat
kasvit tarhan lähellä antavat
hyvän hunajasadon.
Hunaja kerätään
heinäkuun lopulla ja elokuun
alussa.
Sateet ja kylmyys jättivät
tämän vuoden hunajasadon
poikkeuksellisen huonoksi.
Keski-Suomen mehiläishoitajat ry jakaa paikallista
tietoutta.

Kennosto on mehiläisten hunajavarasto. Mehiläistarhaaja
saa hunajan talteeen lingon avulla.

Hunaja on terveyspommi, joka sisältää energian lisäksi pitkän listan kivennäis- ja hivenaineita.
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Varo, tuo on
vihapuhetta
Kyytiä
veronkiertäjille

Oliko Jeesus omiaan suosiva populistinen rasisti, joka nimitteli vastustajiaan kyykäärmeen
sikiöiksi ja uhkaili heitä helvetin tulella? Mies, joka uhkasi tuoda maan päälle tulta ja
hekumoi, että hän jakaa ihmisten mielipiteitä niin pahasti, että perheenjäsenet
riitautuvat toistensa kanssa.
KAARINA HEISKANEN teksti
JARKKO VEHNIÄINEN piirros
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Rakasta vihollistasi. Jos sinua lyödään poskelle, käännä toinenkin
poski. Älä tuomitse, ettei sinua
tuomittaisi.
Hyvä paimen istuu kivellä, puhuu pehmoisia ja kehottaa katsomaan taivaan lintuja. Kiiltokuvaja pyhäkoulu-Jeesusta on turvallista kuunnella. Mutta Raamatusta
löytyy toisenlainenkin Jeesus, jonka puheet hätkähdyttävät.
Tulta minä olen tullut heittämään
maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan
päälle rauhaa? Ei, vaan eripuraisuutta.
Tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, isä poikaansa ja poika
isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan
ja tytär äitiänsä, anoppi miniäänsä ja
miniä anoppiansa vastaan.
Aluekappalaiset Eivor Pitkänen ja
Osmo Väätäinen saavat nyt selittää. Heidän mukaansa Jeesus ei
ihannoi sitä, että perheet hajoavat
ja sukupolvet riitelevät hänen sanomansa takia. Hän vain totesi,
että hän ja hänen sanomansa herättävät ihmisissä ristiriitaa.
– Joka ei ole minun puolellani,
on minua vastaan, Jeesus sanoi.
Hän oli mustavalkoinen tyyppi, joka sanoi tuovansa tulen ja miekan,
Väätäinen muistuttaa.
Pitkäsen ja Väätäisen mukaan
olemme unohtaneet, että Jeesus
oli paitsi tosi Jumala, myös tosi ihminen, jolla oli ihmisen tunteet.
Hän väsyi, suuttuikin. Jos viesti ei
mennyt perille, hän käytti oman
aikansa retorisia keinoja ja otti
vahvasti kantaa.
– Nytkin Lähi-Idässä käytetään
kovaa retoriikkaa, puhutaan koiranpenikoista, Pitkänen huomauttaa.
Me luemme Jeesuksen puheita
pohjoismaisessa demokratiassa
kasvaneen ja tasa-arvoajattelun

Eivor Pitkänen

läpäisemän ihmisen silmin. Jeesuksen puheita ei pidä tulkita vihapuheretoriikan kautta.
Jeesus raivostui esimerkiksi pääsiäisen alla Jerusalemin temppelin
esipihalla rahanvaihtajille. He tekivät laillista työtään eli vaihtoivat
keisarin – epäjumalan – kuvalla varustetut kolikot juutalaiseen temppeliriittiin kelpaaviksi rahoiksi.
Jeesus asettui juutalaisille tärkeää temppelikulttia vastaan. Se
oli vallankumous.
– Luuletteko, että voitte ostaa
rahalla sielun itsellenne! Jeesuksella oli valtuudet tehdä tämä teko,
koska hän oli Jumala ja saattoi lopettaa uhrikäytännön.

Jeesus halusi
”herättää.
Siksi

hän käytti
kovaa kieltä.

Ja taas kuullaan ravakkaa kieltä.
Kuinka te kehtaatte – ja kyllähän
te kehtaattekin!
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte
kymmenykset mintuista ja tilleistä ja
kuminoista, mutta jätätte sen, mikä
laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Te siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka
te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
Lisäksi ryöpytys kohdistui hyviin
ihmisiin. Fariseukset pyrkivät noudattamaan juutalaista lakia pilkulleen.
– Jeesusta otti aivoon, kun ihmiset tekivät toista ja puhuivat toista. Heidän opetuksensa oli tietysti
kirjoitusten mukaista, mutta se jäi
puheen tasolle.
Vuorisaarnassa Jeesus nosti juutalaisen lain seuraamisen fariseuk-

Osmo Väätäinen

siakin korkeammalle tasolle: Joka
katsookin naista himoiten, on jo
tehnyt huorin. Jeesus kärjisti lain
tulkinnan korostaakseen, että sen
täydellinen täyttäminen on ihmiselle mahdotonta.
Jeesus vaimensi myrskyn, mutta
nyt hän käy viattoman viikunapuun kimppuun.
Kun Jeesus varhain aamulla palasi
kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien vierellä viikunapuun, mutta ei
löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin
hän sanoi puulle: ”Ikinä et enää tee hedelmää.” Viikunapuu kuivettui.
Opetuslapset hämmästyivät: ”Kuinka puu noin äkkiä kuivettui?” Jeesus
vastasi: ”Totisesti: jos teillä olisi uskoa
ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi
tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja
paiskaudu mereen’, ja niin tapahtuisi.
Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte.
Viikunapuun kiroaminen saattoi
olla väsyneen miehen ylimitoitettu
toimi, inhimillinen pettymyksen
purskahdus.
– Ehkä hän hermostui, kun ei
löytänyt ruokaa, Pitkänen miettii.
Väätäinen huomauttaa, että viikunapuu oli juutalaisen kodin rauhan ja hyvän elämän symboli. Puu
antaa kolme satoa vuodessa.
– Viikunapuu saattoi myös merkitä Israelin kansaa, joka ei ottanut onkeensa Jeesuksen puheista
– ei kantanut satoa.
Puun valinta ei siis ollut sattuma.
Tapahtuman jälkeen Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli jo lähellä.
Seuraavaksi Jeesus näyttää kävelevän neljännen käskyn yli.
Toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi
hänelle: ”Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni.”Jeesus vastasi:
”Seuraa sinä minua, ja anna kuolleiden
haudata kuolleensa.”
Kommentti kuulostaa tylyltä,
varsinkin kun neljäs käsky kehottaa kunnioittamaan vanhempia,
ja juutalainen tapakulttuuri korostaa esi-isien muiston vaalimista. Pitääkö suomalaistenkin lopettaa kauniiden hautausmaiden hyvä hoito ja tehdä sen sijaan – niin,
mitä?
Pitkäsen ja Väätäisen mukaan
Jeesus ei halunnut, että kuolleiden
ruumiit jäävät hautaamatta. Jeesus halusi havahduttaa.
– Nyt on hetki, nyt on tilanne
päällä. Nyt mennään eteenpäin,
seuraa minua ja jätä mennyt taak-

KAARINA HEISKANEN teksti

Jos Jeesus syntyisikin meidän aikamme Suomeen, kenelle hän
osoittaisi kovia puheita?
– Esimerkiksi niille, jotka kätkevät rahojaan veroparatiiseihin eivätkä osallistu suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen, heittää
aluekappalainen Eivor Pitkänen.
Jeesus paljastaisi epäkohtia, joille me olemme sokeita, ja löytäisi
pimeitä kohtia, joissa demokratia
ei toimi ja on vain näennäistä.
– Farisealaisuus on meidänkin
syntimme. Lainoppineita ja fariseuksia löytyy myös aikamme kirkosta, aluekappalainen Osmo
Väätäinen sanoo.
”Tosiuskovaiset” nykyfariseukset eristäytyvät omiin ympyröihinsä ja pitävät itseään valittuina.
– Tämä ei koske vain hengellistä
elämää vaan liittyy kaikkeen oikeassa olemiseen, Pitkänen täydentää.

sesi. Se joka tarttuu auraan mutta
katsoo taaksepäin, ei sovi Taivaan
valtakuntaan.
Samaa korostaa myös Jeesuksen
vertaus epärehellisestä taloudenhoitajasta, joka hankki isännälleen omaisuutta viekkaudella.
– Jeesus ei yllyttänyt ketään rötösherraksi, mutta yllytti kristittyjä olemaan toimissaan yhtä taitavia ja tajuaamaan, mitä kello on
lyönyt. Nyt on aika toimia, ottakaa tilaisuudesta kiinni, lähtekää
liikkeelle.

Olemme
”unohtaneet,
että
Jeesus oli myös
ihminen.

Kuollessaan Jeesus oli 33-vuotias.
Mies kiivaimmassa iässä, maailman muuttamisen pakon poltteessa. Jos hän olisi saanut elää
vanhaksi, olisivatko puheet laimentuneet?
Jos joku tuttava olisi muistuttanut kuusikymppistä Jeesusta nuoruuden puheista, mitä ikämieheksi kypsynyt Jumalan poika olisi sanonut? Huiskaissut nolostuneena
kättään, että kaikkea sitä tuli puhutuksi? Kolmikymppisen pitkätukan maailmanparannuspuheita.
Pitkästä ja Väätäistä naurattaa.
– No, en ala spekuloimaan, Väätäinen kuittaa.

Rasisti – kutsui lasta
koiranpenikaksi

Jeesus-kuva on Pitkäsen ja Väätäisen mukaan pilattu ylihempeällä
kirkkotaiteella. Oikeasti hänen on
täytynyt olla rujo tyyppi, joka haisi
hielle ja toiminnalle.
– Veljet mikä näky! Hoitamaton
parta, ruokkoamaton tukka, silmäpussit. Liikkui huonossa seurassa.
Ja tällainen tyyppi puhdisti temppelin esipihaa, Väätäinen kuvaa.
Ristinkuolemankin kirkkotaide
esittää eteerisenä tapahtumana,
jossa Jeesus kallistaa kauniisti
päänsä ja uinahtaa pois.
– Hänestä annetaan sellainen kuva, että ”aika tyynesti otti tämän
vastaan”. No ei ottanut vaan kärsi
oikeasti, Väätäinen painottaa.
Jeesuksesta ei myöskään saa yksiselitteistä köyhät rikkaita vastaan -rintamassa taistelijaa. Hän
ei torju ylempienkään yhteiskuntaluokkien ihmistä vaan tietää, että ihminen voi olla köyhä ja kurja
monella tavalla. Hän näkee heikot
avun tarpeessa olijat, olivat he sitten leipäjonossa tai turkki päällä
Stockmannin herkkuosastolla.
Nykylukija ei voi ymmärtää kaikkea, mitä Jeesus sanoo ja mitä Jumala Raamatussa puhuu. Vaikeita
kohtia saa ja pitää miettiä ja säilyttää samalla hämmästys.
– Martti Luther sanoi, että vaikean raamatunkohdan edessä hän
nostaa hattua ja jatkaa lukemista,
Väätäinen muistuttaa.
– Jos ajattelemme, että Raamattu
on ohjelmointikieltä tai matemaattinen kaava, olemme ymmärtäneet sen väärin, Pitkänen sanoo.

Molemmat varoittavat sijoittamasta Jeesusta omaan aikaamme.
Siinä on riski, että laitamme omia
mielipiteitämme Jeesuksen suuhun.
– Hänen puheitaan pitää uskaltaa lukea niin kuin ne on kirjoitettu, jotta särmä säilyy ja välittyy.

KAARINA HEISKANEN teksti

Yksi hämmentävimpiä kertomuksia Raamatussa on tapaus, jossa kanaanilainen nainen pyysi Jeesukselta apua sairaalle tyttärelleen. Jeesus vastasi, että lapsille tarkoitettua leipää ei saa heittää koiranpenikoille. Hän kieltäytyi auttamasta
naista, joka ei ollut juutalainen.
Jeesus meni Tyroksessa erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. Hänestä kuuli nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen
tuli hänen luokseen. Hän oli Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan
pahan hengen hänen tyttärestään.
Jeesus sanoi: ”Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta
leipä ja heittää se koiranpenikoille.”Nainen vastasi: ”Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia.” Silloin Jeesus sanoi ”Kun
noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi.”

Herätkää! Nykypäivän ihmiselle Jeesus sanoisi, että havahdu siitä hybriksestä, että
hallitset kaiken, arvelevat Eivor Pitkänen ja Osmo Väätäinen.

Aluekappalaiset Eivor Pitkänen ja
Osmo Väätäinen miettivät, että
nainen saattoi puhua kieltä, jota
Jeesus ja opetuslapset eivät ymmärtäneet. Ehkä he yrittivät hiljentää huutavan naisen? Ehkä Jeesus
oli väsynyt?
– Ehkä Jeesus kuittasi, että älä
huuda, mulla on nyt isommat projektit mielessä. Hän heltyi, kun nainen oli sinnikäs, Väätäinen pohtii.

Rasisti Jeesus ei ollut.
– Kysymys on väärä, yhtä absurdi kuin sen pohtiminen, oliko Sibelius natsi vain siksi, että hän tapasi aikansa kulttuurivaikuttajia,
joista osa oli natseja. Rasismi on
nykyajan termi ja ilmiö, Pitkänen
sanoo.
Jeesus oli oman aikansa juutalaismies ja ajatteli kuin juutalainen.
Tuolloin ei hahmotettu, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille.
Rakkauden kaksoiskäsky – rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi – käskee
auttamaan kansalaisuuteen katsomatta. Varsinkin kuvauksessaan
viimeisestä tuomiosta Jeesus avaa
lähimmäisyyden globaaliksi.
– Jeesus tahtoo, että autamme
lähimmäistä. Kristillinen kirkko ei
ole kansallinen projekti, vaikka
meillä sotavuodet sitä kulmaa kirkastivatkin, Pitkänen analysoi.
Väätäinen muistuttaa, että Jeesus nosti esikuvaksi samarialaisen,
jotka olivat juutalaisten mielestä
epäilyttäviä. Oli kuohuttavaa, että
vertauksen samarialainen auttoi,
kun juutalaiset kävelivät ohi.
– Meitä voisi hermostuttaa, jos
vertauksen sankari olisi Romanian
kerjäläinen, Väätäinen vertaa.
– Rasismille ei kristityssä yhteiskunnassa ole sijaa. Kansakuntana
meidän tulisi muistaa kiitollisina,
kuinka meitä autettiin sotien jälkeen, Pitkänen muistuttaa.
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Avustusjärjestöt ovat ahtaalla
hallituksen säästötoimien vuoksi
Suomen kehitysyhteistyömäärärahoihin suunnitellut säästöt uhkaavat monien
suomalaisten avustusjärjestöjen työtä. Arkkipiispa vetoaa poliittisiin päättäjiin.
SIRPA KOIVISTO teksti
KIRKON ULKOMAANAPU kartta

Hallitus esittää valtion kehitysyhteistyöbudjettiin yli 300 miljoonan
euron vähennystä. Leikkaukset kirpaisevat erityisen kipeästi monia
avustusjärjestöjä.
Esimerkiksi Plan Suomessa,
Suomen Lähetysseurassa ja Kehitysyhteistyöjärjestö Suomen
World Visionissa on jo jouduttu
aloittamaan yhteistoiminta- eli
yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi.
Suomen Lähetysseura on Suomen
suurimpia kehitysyhteistyötoimijoita. Kehitysyhteistyöbudjetista
leikkaukset tarkoittavat noin 40
prosentin eli 3,3 miljoonan euron
ja kokonaisbudjetistakin yli 10
prosentin vähennystä, arvioi Lähetysseuran ulkomaantyön johtaja
Rolf Steffansson.
– Säästöt ovat niin merkittäviä,
että kokonaisia hankkeita joudutaan viemään alas aika nopeastikin.
Määrärahojen leikkausten
vuoksi Lähetysseura joutuu aloittamaan yt-neuvottelut. Vähennystarve on alustavan arvion mukaan
korkeimmillaan 25 henkilötyövuotta. Vaikka taustalla on myös
kustannusten voimakas lisääntyminen, ei yt-neuvotteluja olisi tarvinnut tässä vaiheessa käynnistää
ilman säästöleikkauksia, Steffansson toteaa.
– Näin raju leikkaus kansalaisjärjestöiltä osoittaa hallitukselta täydellistä arvostuksen puutetta kan-

Missä iskee
seuraava
kriisi?
SIRPA KOIVISTO teksti

Kirkon Ulkomaanapu on julkaissut kartan maailman kriiseistä.
Kartta esittää, missä kriisi seuraavaksi iskee. Riskikartta painottuu
maihin, joissa Kirkon Ulkomaanapu tällä hetkellä työskentelee. Lisäksi karttaan on merkitty maat,
joiden humanitaarista tilannetta
Ulkomaanapu seuraa erityisen
huolestuneena juuri nyt.
Maita voi tarkastella luonnonkatastrofialttiuden, valtion haurauden, pakolaistilanteen tai Ulkomaanavun asiantuntijoiden tekemän kokonaisarvion mukaan.
Arviot kertovat paitsi käynnissä
olevista katastrofeista myös kytevistä kriiseistä.
Riskikarttaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.
kirkonulkomaanapu.fi/riskikartta.
Klikkaamalla maata saa lisätietoa
sen humanitaarisesta tilanteesta
sekä Kirkon Ulkomaanavun työstä
siellä.

salaisjärjestöjen työtä kohtaan. Se
on hallitukselta vastuutonta ja
epäoikeudenmukaista, ja sen seuraukset osuvat pahiten maailman
köyhimpiin lapsiin, sanoo Plan
Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.
Leikkaukset merkitsevät Planille
vähintään 2,5 miljoonan euron
säästötarvetta. Säästöjä järjestö
hakee muun muassa yt-neuvottelujen kautta.
– Pyrimme yt-neuvotteluissamme löytämään ratkaisuja, joilla
voisimme vähentää kehitysmaiden
lapsille leikkauksista koituvaa vahinkoa, Heinänen kertoo.
Valtion tuen osuus Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa oli viime
vuonna lähes 42 prosenttia. Kehitysyhteistyön lisäksi myös humanitaaristä apua on pakko leikata, jos
säästöt toteutuvat.
– Kirkon Ulkomaanavun ohjelmamaissa joudumme arvioimaan
kaikkea toimintaa uudelleen.
Myös valmius vastata pakolaiskysymyksiin ja humanitaarisiin kriiseihin heikkenee säästötoimien
vuoksi, humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva sanoo.
Kirkon Ulkomaanavun kohteista polttavin kriisipesäke on tällä
hetkellä Syyria, josta virtaa pakolaisia jatkuvasti Välimeren yli Eurooppaan.
– On selvää, että jos emme pysty auttamaan ihmisiä lähtömaissa, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa – myös
Suomessa.
Arkkipiispa Kari Mäkinen arvos-

telee hallituksen kehitysyhteistyöbudjetin rajuja leikkausehdotuksia. Suomen talouden ongelmia ei
pidä vähätellä, mutta arkkipiispan
mukaan ei ole uskottavaa, etteikö
Suomella olisi varaa kantaa globaalia vastuuta.
– Kysymys on arvolinjauksesta.
Vetoan poliittisiin päättäjiin, että
näin ei tapahtuisi.
Mäkisen mielestä hallituksen

antama viesti on erittäin kova.
– Se ohjaa ihmisiä pitämään ensi sijassa huolta itsestään ja omasta pärjäämisestään. Se henkii
suostumista sellaiseen yhteiskuntaan ja maailmaan, jossa vahvat
pitävät omastaan kiinni ja ne, jotka eivät selviydy, jäävät oman onnensa nojaan. Tähän viestiin kirkko ei voi yhtyä.
Arkkipiispa kannustaa kaikkia

seurakuntia tavoittelemaan ensi
vuonna neljän prosentin osuutta
verotuloista lähetyksen ja kansainvälisen diakonian hyväksi.
– Kehitysyhteistyövarojen leikkauksia niin ei korvata. Suomen
kansainvälisen vastuun kantaa jatkossakin Suomen valtio. Kirkko
voi kuitenkin antaa omalla toiminnallaan selvän viestin ja näyttää
esimerkkiä, Mäkinen huomauttaa.

Palveleva puhelin etsii ja
kurssittaa uusia päivystäjiä
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Palveleva puhelin on evankelis-luterilaisen kirkon auttava puhelin,
joka palvelee kaikkialla Suomessa.
Palveleva puhelin etsii nyt uusia
päivystäjiä.
Päivystäjän tehtävässä tarvitaan
taitoa kuunnella sekä kykyä itsenäiseen ja sitoutuneeseen työskentelyyn. Palveleva Puhelin kurssittaa uudet päivystäjät. Kurssi koostuu viidestä koulutuspäivästä vuoden aikana, tutustumisesta päivystystyöhön ja työnohjauksesta.
Kurssista kiinnostuneet haastatel-

laan ennen peruskurssille valitsemista. Päivystäjät sitoutuvat päivystämiseen, työnohjaukseen ja
jatkokoulutuksiin. Päivystäjän tulee ollaevankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen.
– Palveleva puhelin tarjoaa myös
säännöllistä työnohjausta ja jatkokoulutusta, Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja Jaana Ristonmaa kertoo.
Palvelevan puhelimen päivystäjä
auttaa kuuntelemalla ja keskustelemalla. Hän ei tyrkytä omia neuvojaan, vaan tukee yhteydenottajaa löytämään itse elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.

Tiesitkö?

Suomen
Lähetysseura
Evankelis-luterilaisen
kirkon lähetysjärjestö,
ulkoasiainministeriön
kumppani

Plan
Suomi
Osa kansainvälistä Planjärjestöä

Kirkon
Ulkomaanapu
Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi
suurin katastrofiavun antaja

Suomen suurimpia
kehitysyhteistyötoimijoita

Tekee työtä maailman
heikoimmassa asemassa olevien
lasten, erityisesti tyttöjen,
hyväksi

Toimii lähes 30 maassa
Aasiassa, Afrikassa, EteläAmerikassa ja Euroopassa

Suomen suurin kummijärjestö, työn tukena 20 000
suomalaista kummia

Aluetoimistot Haitissa,
Keniassa, Liberiassa ja
Kambodzassa

Tunnetuimpia
kampanjoita Kauneimmat
joululaulut ja Tasaus-keräys

Kehitysyhteistyöohjelmia
ulkoministeriön ja EU:n tuella
viime vuonna 15 maassa

Tunnetuimpia kampanjoita
Toisenlainen lahja, Naisten
pankki, Suvivirsi.fi

Vuosibudjetti noin 30
miljoonaa euroa

Vuosibudjetti 16,2 miljoonaa
euroa

Vuosibudjetti noin 44
miljoonaa euroa

265 työntekijää

50 työntekijää

Toimii noin 20 maassa
Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa
Amerikassa ja Lähi-idässä

Noin 300 työntekijää

Soittaessa ei tarvitse esitellä itseään. Myös päivystäjä toimii nimettömänä.
– Käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia, Ristonmaa korostaa.
Yksinäisyys on yleisin keskustelujen aihe. Se liittyy mielenterveyskysymyksiin, parisuhdeongelmiin ja
työpaikalla koettuihin tilanteisiin.
Ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet
ovat keskeisesti esillä käydyissä
keskusteluissa. Palvelevaan puhelimeen soittajat pohtivat hengellisiä kysymyksiä, arvoja, elämäntapaa, kasvatusta ja perhe-elämää.
– Ajatusten jakaminen jonkun
vierellä kulkijan kanssa voi auttaa
monia ajautumasta syvempiin elämän kriiseihin, Ristonmaa sanoo.
Keski-Suomessa toimintaa on
ollut jo 46 vuotta. Alkuaikoina
Palvelevan puhelimen vastaajat
olivat pääasiassa seurakunnan
työntekijöitä. Pikkuhiljaa alettiin
kouluttaa vapaaehtoisia päivystäjiä, ja nykyään heidän osuutensa
on huomattavasti seurakunnan
työntekijöiden osuutta suurempi.
Palveleva puhelin päivystää
kaikkialla Suomessa numerossa
01019 0071. Päivystys on sunnuntaista torstaihin klo 18–01 ja perjantaina ja lauantaina klo 18–03.

Ilmoittautuminen päivystäjäkoulutukseen 31.8.–4.9
klo 12–14.30 jaana.ristonmaa@
evl.fi tai (014) 334 7800.
Koulutus alkaa marraskuussa.

Joskus sitä tuntee olevansa jumissa ja kantavansa liian raskasta taakkaa. Keskusteluavusta voisi silloin olla hyötyä.

Finlandia Marathonin kylkiäistapahtuma muistuttaa vainoista
KAARINA HEISKANEN teksti

Miljoonat kristityt eri maissa joutuvat juoksemaan henkensä edestä
vainojen, kidutusten ja kuoleman
uhan edessä. Varsinkin Lähi-Idässä
Syyrian kriisi on ajanut kristittyjä
pakosalle kotiseuduiltaan. Lähi-itä
alkaa tyhjentyä kristityistä
ISIS kylvää terroria Syyrian lisäksi myös Irakissa. Afganistanissa Pakistanissa ja Nigeriassa ääriliikkeet
kuten Taleban ja Boko Haram ovat
ajaneet kristityt ahtaalle. Arvioiden
mukaan noin 200 miljoonaa kristittyä kohtaa vainoa. Tämä on noin
kymmenen prosenttia maailman
kaikista kristityistä.
Tunnustuskuntiin sitoutumaton
Marttyyrien ääni -järjestö on pitänyt Suomessa esillä tietoutta kristittyjen vainoista. Järjestö haluaa

muistuttaa, että kristittyjen kohtaamat vainot eivät ole kirkkohistoriaa Rooman valtakunnan ajalta
vaan tätä päivää.
Marttyyrien ääni -järjestön viesti
saa lisää kaikupohjaa Run 4 Your
Life -juoksutapahtumassa, joka on
Jyväskylässä Finlandia Marathonin
kylkiäisenä. Tapahtuman alkuunpanija on Talk shown emäntänä
tunnettu Laura Siltala.
– Haluan levittää tietoa yli 50
maassa kristittyihin kohdistuvasta
vainosta. Me juoksemme vapaaehtoisesti, mutta vainotut juoksevat henkensä edestä, Siltala muistuttaa.
Run 4 Your Life on liikuntatapahtuma, mutta siihen liittyy iltatilaisuus Jyväskylän helluntaiseurakunnan tiloissa. Sen juontaa Laura Siltala. Illassa kuullaan myös vainottujen kristittyjen puheenvuoroja.

Musiikista vastaavat Tiina Ask,
Maria Lappi, Tiina Kemiläinen, Ilta
Fuchs ja Ida Bois. Kristillisen tanssikoulun esiintyjät kertovat teemasta tanssin keinoin.
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Opastetut kävelykierrokset torstaisin 2.7., 9.7., 16.7.
ja 23.7. klo 18. Kierroksen
kesto on puolitoista tuntia.
Mukaan mahtuu kerralla 40
ihmistä.

yvässä
Uutisia h

Ohjelma:
Lauantai11.9.
10 kilometrin juoksu
(Run 4 Your Life, Finlandia
Marathon)
Tilaisuus Helluntaiseurakunnassa klo 19
Sunnuntai 12.9.
5 kilometrin juoksu (Run 4
Your Life) startti Helluntaikirkon edestä
15 kilometrin pyöräilyreitti
(Run 4 Your Life) startti
Helluntaikirkon edestä
Puolimaraton (Run 4 Your
Life, Finlandia Marathon)
Maraton (Run 4 Your Life,
Finlandia Marathon).
Ilm. 31.8. mennessä osoitteeseen info@stefanus.fi.
Osallistumismaksu 50 e.

Kansan Raamattuseura on
suurten ikäluokkien ikäinen
KAARINA HEISKANEN teksti

Kansan Raamattuseura -järjestön
perustamisesta on 70 vuotta. Koko KRS:n juhlavuoden teemasana
on ”lähellä”. Kansan Raamattuseuran Säätiö syntyi sota-ajan herätysten seurauksena vuonna
1945. Seurasta ei kuitenkaan tullut perinteistä herätysliikettä,
vaan laaja-alainen evankelioimistyön palvelujärjestö.
Kansan Raamattuseuran päätyömuotoja ovat alusta saakka olleet julistus ja evankelioimistyön
koulutus seurakunnissa.
Kansan Raamattuseura julkaisee Sana-lehteä ja on järjestänyt
lukuisia suuria missiotapahtumia,
jotka ovat herättäneet huomiota
mediassa.

Kansan Raamattuseuran juhlaa
vietetään Huhtasuolla. Päivässä on
ohjelmaa myös lapsille, sillä kymppisynttäreitään viettävä nukketeatteri Sananjalka esittää näytelmän
Juhlat. Näytelmässä Pietu-poika käy
sirkuskoulua ja jännittää ensi-iltaa.
Margareeta-mummon läsnäolo,
kokemukset ja tuttu raamatunkertomus muistuttavat Pietua: olet hyvä sellaisena kuin olet.
Kansan Raamattuseuran
ja Nukketeatteri Sananjalan juhla Huhtasuon kirkossa la 5.9. klo 15, kahvit
klo 14.30. Kari ja Mari Valkonen, Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja
pastori Ulla Saunaluoma
sekä teatteri Sananjalka.

Kauneimmat Virret tekee
virsiehdokkaat tutuiksi
SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti

Kauneimmat Joululaulut -yhteislaulutapahtuma on saanut pikkuveljen, Kauneimmat Virret. Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteistyössä järjestämissä tilaisuuksissa tutustutaan uuteen
virsikirjan lisävihkoon tuleviin lauluihin sekä lauletaan yleisön toivevirsiä. Tilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran yhteistyökirkkojen musiikkityölle.

Lähetysseura on koonnut tulostettavan lauluvihkon, jossa on
kuusi virsikirjan lisävihkoon ehdolla olevaa laulua sekä välähdyksiä
Senegalin kirkon musiikkityöstä.
Virsikirjan lisävihko tuo nykyisen
virsikirjan rinnalle uusia virsiä.
Mukana on paljon kansainvälisiä
ja monikielisiä lauluja. Lisävihko
menee kirkolliskokouksen käsiteltäväksi loppuvuodesta 2015 ja se
tulee seurakuntien käyttöön vuoden 2016 loppupuolella.

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm
€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550

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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t
Tapahtuma

28.8.–11.9
TAULUMÄEN KIRKKO

irkoissa
Musiikkia k

Messu su 30.8. klo 18, Vähäjylkkä,
Nieminen, Väisänen.
Messu su 6.9. klo18, Liukkonen, Viitala,
Björninen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 30.8. klo 12, kirkko, Rossi, Salmela.
Leipäsunnuntai su 30.8. klo 16 , kirkko.
Raamatunopetus- ja musiikin ilta ke
2.9. klo 18.30, kirkko, Tervonen.
Perhemessu su 6.9. klo 12, kirkko, Kärkkäinen, Salmela, lapsityöntekijöitä. Kerhokauden aloitusmessu. Kirkkokahvit.

KONSERTTI PAANUKIRKON HYVÄKSI
n Marianne Mäenpää, laulu, Charlotte Loukola, viulu, ja Eija-Liisa Väisänen, piano, konsertoivat Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 30.8. klo 16.
Puhe kirkkoherra Arto Viitala ja rovasti Jorma Niinikoski. Ohjelmatuotto
15 euroa Kärsämäen Paanukirkko-säätiön hyväksi. Ohjelmien ennakkomyynti 0400 647 437 tai paikan päältä.
VIELÄ ON KESÄVEISUJA JÄLJELLÄ

n Saihon kesäveisuut veisataan tiistaina 1.9. klo 12–13.30 Kypärä-

mäen kerhotila, Saihokatu 4. Kesäisiä lauluja ja virsiä laulattaa diakoni
Ainoleena Laitinen.
KAUPUNGINKIRKOSSA VIRSI- JA LAULUHETKI

n Keskiviikkoisin Kaupunginkirkossa saa laulaa. Noin vartin mittaiset

Apua ja tukea tarvitseville

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

Perhemessu
aloittaa kerhokauden

Halssilan kirkossa on kerhokauden aloitusmessu sunnuntaina 6.9. Mukana messussa
Päivi Kärkkäinen, Maria Salmela sekä lapsityöntekijät.
Messun jälkeen kirkkokahvit.

yhteislaulutuokiot alkavat aina klo 12.

YHTEISLAULUJA KORTEPOHJASSA TIISTAISIN

n Yhteislaulun voimaa saa kokea Kortepohjan seurakuntakeskuksessa

aina tiistaisin klo 14.45. Ohjelmassa hengellisiä lauluja ja veisuja.
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Yhteis

Lapsille ja perheille

Päiväkerhossa 3–5v. vielä tilaa. Kysy
lisää 050 301 8233.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30, kirkko.
Perhekerho ke klo 9.30, kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukouspiiri ke klo 8. Rukous- ja
hiljentymishetki, kirkko.
Raamattupiiri to 3.9. klo 17. Raamatun tutkistelua, keskustelua ja rukousta,
kirkko.
Torstaitapaaminen to 10.9. klo 13, vieraana Kyllikki Vuorinen, kirkko.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Keltinmäen kirkossa. Ilmoittautuminen juhlaan 28.8.–11.9. Leena Häyrinen 050 549 7008 tai Ainoleena Laitinen 050 549 7026. Ellet tavoita
meitä, jätä vastaajaan viesti puhelinnumeron kera, niin otamme
yhteyttä. Juhla on tarkoitettu Keltinmäen alueseurakunnan alueella
asuville, jotka täyttävät tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän
vuosia. Voit ottaa juhlaan mukaan yhden ystävän.
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SURUN ÄÄRELLÄ KUOKKALASSA
n Sururyhmä läheisensä menettäneille kokoontuu kirkolla syksyn
aikana kuusi kertaa kahden viikon välein torstaisin klo 18–20. Ensimmäinen kokoontumiskerta on 10.9. Ryhmän koko on enintään kahdeksan henkilöä. Suosittelemme ryhmään osallistumista muutaman
kuukauden kuluttua läheisen kuolemasta. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi Heikkilä ja Marjo Ronkainen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
p. 050 549 7034.

Lähetyspiiri ma 7.9. klo 13 Neulaskoti.
Mukana Paula Kiviranta.
Nuorten iltakahvila pe 11.9. klo 17
Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 30.8. klo 10 kirkko, K Ridanpää, Pitkänen, M Ridanpää, kirkkokahvit
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Perheolkkarin kirkkohetki ke 2.9. klo
9.15 kirkko. Kaikille avoin kirkkohetki.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Puuhamessu, perheen sunnuntai su 6.9.
klo 10 kirkko, Pitkänen, Ridanpää.

Apua ja tukea tarvitseville

Lapsille ja perheille

Lapsille ja perheille

Pikkukirkko ke 9.9. klo 9.30, kirkko.
Ekavauvaryhmä ma klo 14. Ilm. Seijalle
050 323 5355, kirkko.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ma 31.8. klo 17.30, kirkko.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18, kirkko.
Maksuton, voit tehdä omia tai ohjattuja
askarteluja.
Perhekahvila ke klo 9.30–11, kirkko.
Kahvilan jälkeen perheillä mahdollisuus
ilmaiseen puurolounaaseen.
Isien sähly ke klo 19, kirkko.
Käsityöpaja 5–9 v lapsille ja aikuisille
to 3.9. klo 17.30, kirkko. Ilm. Seijalle 050
323 5355.

Isoskoulutus ke klo 17.30, kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.30, kirkko.
Lentopalloa to klo 15, kirkko.
Torstaitapaaminen to 3.9. klo 14,
kirkko. Kahvihetki ja hartaus.
Pietarin kilta ti 8.9. klo 18, kirkko. Miesten Raamattupiiri. Tervonen

n Korpilahden sururyhmä alkaa torstaina 1.10. Ilmoittautumiset sururyhmään 25.9. mennessä Kirsi Lepoaholle 050 557 9003 ja seurakuntapastori Antti Koivistolle 050 353 27.

Pyhäkoulu su 6.9. klo 11 Neulaskodilla.
Lasten oma hetki Raamatun sanoman
äärellä, yhdessä puuhailua. Tied. 050
340 0639.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.

Diakoniapäivystys ti–ke klo 9–10.30,
muuna aikana elina.vepsalainen@evl.fi
050 549 7005.

Apua ja tukea tarvitseville

Nuorille ja aikuisille

KORPILAHDELLA ALKAA SURURYHMÄ

Neulaskodin sunnuntaibrunssilla 6.9. klo 11 on tarjolla leppoisaa tunnelmaa ja hyvää
ruokaa. Brunssin hinta aikuiset 5 euroa, alle 12-vuotiaat 2,5
euroa. Alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Maksu käteisellä. Pyhäkoulu pikkuväelle klo 11–12.
Klo 16 alkaa Toivon messu. Sen
toimittavat Esa Jurva, Hannes
Asikainen ja Christian House
band.

Diakonian päivystys
Ei päivystystä viikolla 36.
Diakonian päivystys 7.9. alkaen:
Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta
to klo 12–13, kirkko.
Päivystysvastaanotolle ajanvarauksella: leena.hayrinen@evl.fi 050 549
7008, heidi.kallio@evl.fi, 050 549 7032,
ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.

Messu su 30.8. klo 10, kirkko, Siistonen,
Mertanen.
Messu su 6.9. klo 10, kirkko, Tervonen,
Salmela.

KELTINMÄEN KIRKOSSA JUHLITAAN

Brunsseja ja bändejä
Neulaskodilla

Nuorille ja aikuisille

HUHTASUO

n Vanhemman väen syntymäpäiväjuhla sunnuntaina 27.9. klo 14–16

Tied. 050 5863056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperot alle 2v. vanhempineen. Tied.
050 4420198.
Brunssi su 6.9. klo 11 Neulaskoti. Tule
nauttimaan leppoisasta tunnelmasta ja
hyvästä ruoasta! Aikuiset 5 €, lapset (alle
12-vuotiaat) 2,5 € Alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Maksu vain käteisellä. Pyhäkoulu
pikkuväelle klo 11–12.

KELJONKANGAS

Perheolkkari ke klo 9 kirkko.

Nuorille ja aikuisille
Vanhemman väen syntymäpäivä-

juhla sunnuntaina 27.9. klo 14–16 Keltinmäen kirkossa. Ilmoittautuminen
juhlaan 28.8.–11.9. Leena Häyrinen 050
549 7008 tai Ainoleena Laitinen 050 549
7026. Katso lisätietoja viereisestä ilmoituksesta.
Lähetyspiiri ma 7.9. klo 18 kirkko.
Olohuone ke 9.9. klo 13 kirkko. Levollista yhdessä oloa sanan ja rukouksen
äärellä.
Vanhemman väen leiripäivä to 24.9.
Koivuniemessä, ilmoittautuminen 14.9.
mennessä Heidi Kallio p 050 5497032,
Leena Häyrinen p 050 5497008. Päivän
aikana nautimme toistemme seurasta,
laulamme, saunomme ja syömme maukasta ruokaa kauniissa maisemassa. Bussikuljetus reittiä: Kuohun kyläkauppa
klo 9, Kypärämäki Kotitalousoppilaitoksen pysäkki klo 9.10, Kortepohja
ostoskeskuksen parkkialue klo 9.15, Keltinmäen kirkko klo 9.20. Paluu Koivuniemestä klo 15.30 samaa reittiä. Hinta 15
€, maksu käteisenä paikan päällä.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Toivon messu su 6.9. klo 16 Neulaskoti,
Jurva, Asikainen, Christian House Band.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys to klo 9–11
Neulaskoti, Pihkatie 4, tai ajanvarauksella 050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Vauvaryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.

KESKUSTA
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 30.8. klo 10, Kaupunginkirkko,
Heidi Watia, Seppo Wuolio, Piia
Laasonen.
Nuorten messu ke 2.9. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 3.9. klo 13,

Kaupunginkirkko.
Messu su 6.9. klo10, Kaupunginkirkko,
Wuolio, Ilvesmäki, Valtasaari. Kutsumme sinua keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän touko-elokuussa 2015.
Hannatyön rukouspiiri ma 7.9. klo
18 Pappila. Rukousta maailman naisten puolesta, myös miehet tervetulleita
mukaan ryhmään.
Nuorten messu ke 9.9. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 10.9. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hetki sinulle, Hiljaisuuden iltapäivä pe
klo 12, alk. 11.9. Kaupunginkirkko.

Hetki sinulle
Kaupunginkirkossa

Tervetuloa hiljentymään Kaupunginkirkkoon perjantaisin
klo 12–14. Hiljentymishetket
alkavat 11.9.

ti klo 10, Vanha Pappila, alk. 1.9.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4. ke klo 13 alk. 9.9.

KORPILAHTI
Korpilahden alueseurakunnan palvelupiste on avoinna ti ja to klo 9–12 tai
ajanvarauksella 050 557 9012. Muina
aikoina hautausasiat 040 162 3982, virkatodistukset ja toimitusten sopiminen 050 363 2300. Muissa asioissa yhteys
suoraan työntekijöiden numeroihin.
Olemme myös Facebookissa!
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Iltakirkko su 30.8. klo 18 kirkko,
Koivisto, Laiho.
Puistokirkko su 6.9. klo 15–17.30 Pappilan puistoalue. Koivisto, Nuorten bändi
HipGig. Kahvit. Kisailuja, ohjelmaa
lapsille.

Puistokirkossa nuorten
bändi ja iloista ohjelmaa

Musiikkitapahtumat

Virsi- ja lauluhetki ke 2.9. klo 12–12.15,
Kaupunginkirkko, Valtasaari, Björninen.
Virsi- ja lauluhetki ke 9.9. klo 12-12.15,
Kaupunginkirkko, Valtasaari.
Kuoro Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan
rippikoulusali. Alk. 8.9. Johtaa Valtasaari
050 521 5411.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystykset ma, ke ja to
klo 9–11 Cygnaeuksenkatu 8.
Lea Pietiläinen 050 549 7027, Kaisa Toivanen 050 340 0665 (1.9. alkaen), Auni
Pelkonen 050 549 7001 tai Elina Lintulahti 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekerho ja ekavauvaryhmät, Kerhotila Yliopistonkatu 28 B
(sisäpiha) Tied. 050 340 9895.
Perhekerho to klo 9.30–11.30
Pyhäkoulu su klo 16 alk. 13.9.
Vanha Pappila.
Kouluikäisten kerhot alk. viikolla 37.
Kerhoihin ilmoittautuminen alkaa
ke 26.8. netissä.
Kouluikäisten syysleiri 25.–27.9 Mutasen leirikeskus (Korpilahti) 1.–4.-luokat.
Ilmoittautuminen netissä.
Tied. 050 595 3945.

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.

Nuoret ja aikuiset

Nuorten raamis ma klo 17–18,
Nuorten tila Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ma klo 18.15–20,
Nuorten tila Yliopistonkatu 26 B.
Isostoiminta starttaa Keskustan alueella
syksyllä. Ilmoittautuminen seurakunnan
nettisivuilla, tied.050 549 7016.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten
kahvila to klo 18 (parill. viikot). Yliopistonkatu 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri (diakonia ja lähetys) Keljon palvelutalon
B-talon 4. krs ti klo 10–12 alk. 8.9.
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(parittomat viikot) alk. 23.9.
Kylän kammari Vanha Pappila to klo 14
(parilliset viikot) alk. 17.9.
Leskien klubi to klo 10–12, alk. 10.9.
Vanha Pappila. Vierailijana Riitta Kivelä,
Edunvalvonta- ja testamenttiasiat, tied.
050 522 2380.
Messuosasto to klo 17, Vanha Pappila
alk. 10.9.
Raamattupiiri kaikenikäisille

Puistokirkko kutsuu Korpilahden Pappilan puistoalueelle
sunnuntaina 6.9. klo 15.
Perheen sunnuntain kirkonmenot toimittaa Antti Koivisto
ja musiikista vastaa nuorten
bändi HibGig.
Ohjelmassa myös puistokirkkokahvit, kisailuja ja puuhaa
lapsille sekä makkaran ja lettujen myyntiä.

Kirkkohetki ke 9.9. klo 9.30 Tikkalan koulu. Lapsille ja perheille suunnattu pieni jumalanpalvelus. Tervetuloa
mukaan myös muutkin kiinnostuneet!
Kirkkohetki to 10.9. klo 9.30 kirkko,
Koivisto, Laiho. Lapsille ja perheille suunnattu pieni jumalanpalvelus,
tervetuloa mukaan myös muutkin!
Viikkomessu to 10.9. klo 17.30 kirkko,
mukana Alkio-opiston väkeä.

Apua ja tukea tarvitseville

Ajanvarauksella diakonissan vastaanotolle. kirsi.lepoaho@evl.fi,
050 557 9003.
Sururyhmä to 1.10. alkaen. Ilmoittautumiset 25.9. mennessä diakonissa Kirsi
Lepoaho 050 557 9003 ja seurakuntapastori Antti Koivisto 050 353 2727.

Lapsille ja perheille

Eppu-toppujen olokolo ti klo 12.30
seurakuntatalo. Tied. ja ilmoittautuminen 050 5579006
Perhekerho ke klo 9 Ylä-Muuratjärven
kylätalo.
Iltaperhekerho ke 2.9. klo 18 seurakuntatalo. Perhekerho erityisesti perheille,
joiden vanhemmat päivisin töissä.
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntatalo.
Taaperoryhmä ma 7.9. klo 9.30 Korpilahden seurakuntatalo. Taapero, alle 2v.,
perheiden ryhmä kokoontuu parittomilla viikoilla. Tied. 050 5579006.

Nuorille ja aikuisille

Väentupa Korpikeitaalla ti klo 11.
Hyvänmielen kerho Korpikeitaalla
ti klo 14.
Naisten NOJA-ryhmä ti 1.9. klo 18
seurakuntatalo.
Käsityöpiiri ke 9.9. klo 18 seurakuntatalo. Hartaus, iltatee ja rukouspussien
ompelua. Voit ottaa oman ompelukoneen mukaan.
Näkö-ja kuulovammaisten kerho to
10.9. klo 11.30 seurakuntatalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 10.9. klo
18.30–20 seurakuntatalo. Tällä kertaa
poikkeuksellinen aika! Kuoro kokoontuu
joka toinen viikko parittomilla viikoilla.
Lisätietoja kanttori 050 557 9004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 30.8. klo 16 seurakuntakeskus,
K Ridanpää, Lintunen.
Hiljentymisryhmä Perjantain Puolipäivä
pe 4.9. klo 12.15–14, seurakuntakeskus.
Toiminta jatkuu. Oma Raamattu ja päi-

väkirja mukaan. Yhteyshenkilö Eivor Pitkänen 050 590 0265.
Messu su 6.9. klo 16 seurakuntakeskus,
Vilkko, Lintunen.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti klo 14.45 seurakuntakeskus. Tule laulamaan yhdessä hengellisiä lauluja ja veisuja!

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys
Ei päivystystä viikolla 36.
Päivystys 7.9. alkaen:
Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta
to klo 9–10, seurakuntakeskus.
Päivystysvastaanotolle ajanvarauksella: leena.hayrinen@evl.fi 050 549
7008, heidi.kallio@evl.fi, 050 549 7032,
ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma klo 9.
Ekavauvaryhmät täysiä.

Nuorille ja aikuisille

Torstaikahvila to klo 12 kirkko. Tarjoilu
maksutonta.
Lähde! -kuoron harjoitukset alkavat
to 3.9. klo 18 seurakuntakeskus. Toiminta alkaa, tervetuloa mukaan. Kuoro
on suunnattu opiskelijoille ja nuorille
aikuisille.
Tiistaitapaaminen ti 8.9. klo 13 seurakuntakeskus.

Vanhemman väen syntymäpäiväjuhla sunnuntaina 27.9. klo 14–16
Keltinmäen kirkossa. Ilmoittautuminen juhlaan 28.8.–11.9. Leena Häyrinen 050 549 7008 tai Ainoleena
Laitinen 050 549 7026. Katso lisätietoja ilmoituksesta sivulla 12.

Vanhemman väen leiripäivä to 24.9.
Koivuniemessä, ilmoittautuminen 14.9.
mennessä Heidi Kallio p 050 5497032,
Leena Häyrinen p 050 5497008. Päivän
aikana nautimme toistemme seurasta,
laulamme, saunomme ja syömme maukasta ruokaa kauniissa maisemassa. Bussikuljetus reittiä: Kuohun kyläkauppa
klo 9, Kypärämäki Kotitalousoppilaitoksen pysäkki klo 9.10, Kortepohja
ostoskeskuksen parkkialue klo 9.15, Keltinmäen kirkko klo 9.20. Paluu Koivuniemestä klo 15.30 samaa reittiä. Hinta 15
€, maksu käteisenä paikan päällä.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 30.8. klo 11
kirkko, Bucht, Lampinen.
Hiljaisuuden ilta ke klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 3.9. klo 8.15–8.30
kirkko.
Messu su 6.9. klo 11 kirkko, Korhonen,
Bucht, Väisänen. Pyhäkoulu alkaa.
Viikkomessu to 10.9. klo 18 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Konsertti su 30.8. klo 16 kirkko.
Marianne Mäenpää laulu, Charlotte
Loukola viulu, säest. Eija-Liisa Väisänen.
Ohjelma 15 e Kärsämäen Paanukirkko-säätiön hyväksi. Ohjelmien ennakkomyynti Raija Sipiseltä 0400 647 437 tai
paikan päältä.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus
tiistaisin klo 10–11 050 549 7007 tai 050
549 7034 tai marjo.ronkainen@evl.fi tai
paivi.heikkila@evl.fi.
Ruokapankkisetelipäivystys tiistaisin klo 9–10 kirkolla ruokapankkisetelin
uusimista varten.
Sururyhmä kokoontuu kirkolla syksyn
aikana 6 kertaa kahden viikon välein
torstaisin klo 18–20 alkaen 10.9. Vetäjinä diakoniatyöntekijät Päivi Heikkilä ja
Marjo Ronkainen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 050 549 7034. Kts. sivu 12.

Lapsille ja perheille

Perheleiri Vesalassa 3.–4.10. Hinta 25 e/
aikuinen, 15 e/4–17v., alle 4 v. ilmaiseksi.
Leirille meno ja paluu omin kyydein.
Leirihakemukset 1.–18.9. netissä jyvaskylanseurakunta.fi /Tapahtumat. Tiedot
leirivalinnoista vkolla 39. Tiedustelut p.
050 549 7034 tai 050 340 9887.
Päiväkerhot: vapaita kerhopaikkoja voi

tiedustella 050 443 3572.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Isovanhemman kaa -ryhmä ma klo
14–16 kirkko. Avoin kerho isovanhemmille lapsenlapsineen.
Lapsiparkki ti klo 9–11.30 Polttolinja
29. Ilmoittautuminen edellisen viikon
perjantaihin klo 12 mennessä soittaen
050 443 3572. Omat eväät mukaan!
Lapsiparkki tarkoitettu ensisijaisesti
lapsille, joilla ei ole kerhopaikkaa.
Lapsen voi tuoda parkkiin joustavasti
vain osaksi aikaa tai koko ajaksi.
Vauvaperhepesä to klo 13–15.30
kirkko, alle vuoden ikäisille lapsille
vanhempineen.
Iskän kaa -ilta ke 9.9. klo 18–20 kirkko
(parittomina viikkoina).
Kouluikäisten kerhoihin ilmoittautumiset viikolla 36 www.jyvaskylanseurakunta.fi. Kerhot alkavat viikolla 40.

Nuorille ja aikuisille
Taidenäyttelyn Mutkitellen avajaiset
la 29.8. klo 17 kirkko. Leila Jokiniemen
öljyväri- ja pastellitöitä. Näyttely on
auki syys- ja lokakuun ajan tilaisuuksien
yhteydessä ja kirkon ollessa avoinna.

Mutkitellen – taidenäyttely Kuokkalassa

Leila Jokiniemen öljväri- ja
pastellitöitä on esillä Kuokkalan kirkossa syys- ja lokakuun
ajan kirkon aukioloaikoina.
Näyttelyn avajaiset lauantaina
29.8. klo 17.

Kuokkamiehet ti 1.9. klo 18 kirkon alakerta. Miesten avoin keskusteluryhmä
(parilliset viikot).
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11
kirkko.
Isoskoulutus ke klo 17.30 Polttolinja 37.
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
Lähetyksen olohuone ke 2.9. klo 13
kirkon alakerta.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.
Kehittyvät laulajat: harjoitukset ma
7.9. klo 18 kirkolla.
Raamattupiiri ma 7.9. klo 19 kirkon
alakerta.
Raamattupiiri kaikille seksuaali- ja
sukupuoliryhmille ma klo 19
Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 9.9. klo
13 kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten kerho
to 10.9. klo 13 kirkon alakerta.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perheolkkarin kirkkohetki to 3.9. klo
9.15 Erämiehenkatu 6. Kaikille avoin
kirkkohetki.
Hartaus to 10.9. klo 12.30 Päivätoimintakeskus, Salokatu 20.

Musiikkitapahtumat

Kesäveisuut Saiholla ti 1.9. klo 12-13.30
Kypärämäen kerhotila, Saihokatu 4.
Kokoonnutaan yhdessä laulamaan
kesäisiä lauluja ja virsiä. Laulattajana diakoni Ainoleena Laitinen.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys
Ei päivystystä viikolla 36.
Diakonian päivystys 7.9. alkaen:
Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta
Kortepohja, seurakuntakeskus, to klo
9–10 ja Keltinmäki, kirkko, to klo 12–13.
Päivystysvastaanotolle ajanvarauksella: leena.hayrinen@evl.fi 050 549
7008, heidi.kallio@evl.fi, 050 549 7032,
ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari to klo 9 Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Saihokadun olohuone ti 8.9. klo 11–12
Kypärämäen kerhotila, Saihokatu 4.
Aiheena Jumalan huolenpito.
Saihokadun lounas ti 8.9. klo 12–13
Kypärämäen kerhotila, Saihokatu 4.

Tule nauttimaan maukasta kotiruokaa
4€, lapset alle kouluiän 1€.
Vanhemman väen syntymäpäiväjuhla
sunnuntaina 27.9. klo 14–16 Keltinmäen
kirkossa. Ilmoittautuminen juhlaan
28.8.–11.9. Leena Häyrinen 050 549 7008
tai Ainoleena Laitinen 050 549 7026.
Katso lisätietoja ilmoituksesta sivulla 12.
Vanhemman väen leiripäivä to 24.9.
Koivuniemessä, ilmoittautuminen 14.9.
mennessä Heidi Kallio p 050 5497032,
Leena Häyrinen p 050 5497008. Päivän
aikana nautimme toistemme seurasta,
laulamme, saunomme ja syömme maukasta ruokaa kauniissa maisemassa. Bussikuljetus reittiä: Kuohun kyläkauppa
klo 9, Kypärämäki Kotitalousoppilaitoksen pysäkki klo 9.10, Kortepohja
ostoskeskuksen parkkialue klo 9.15, Keltinmäen kirkko klo 9.20. Paluu Koivuniemestä klo 15.30 samaa reittiä. Päivän
hinta on 15€, maksu käteisenä paikan
päällä.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä
Messu su 30.8. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Tikkanen, Laasonen.
Perhemessu su 6.9. klo 15, Lahjaharjun
kappeli, Watia, Laasonen, kirkkokahvit.
Musiikkitapahtumat
Stemmina to klo 18 Lahjaharjun kappeli. Johtaa Björninen 0400 746 372.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ma ja ke klo 9–11
Cygnaeuksenk. 8.
Ks. Keskustan diakonia.
Olohuone ti klo 9–11 alk. 1.9.
Lahjaharjun kappeli.
Tied. Auni Pelkonen 050 549 7001.
Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9895.
Kouluikäisten kerhot alk. vko 37. Tied.
050 5953945.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten raamis ma klo 17–18,
Nuorten tila Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ma klo 18.15–20,
Nuorten tila Yliopistonkatu 26 B.
Isostoiminta starttaa Keskustan alueella
syksyllä. Ilmoittautuminen seurakunnan
nettisivuilla, tied.050 549 7016.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten
kahvila to klo 18 (parill. viikot). Yliopistonkatu 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi
Avoin solu ti klo 16.30-18, alk. 22.9.
Lahjaharjun kappeli. Tied. Hely järvinen
050 3595611.
Miesten raamattupiiri ti klo 18 alk. 8.9.
Lahjaharjun kappeli. Tied. Pertti Viitanen 050 312 5288.
Nuottakadun kerho kerran kuussa alk.
tiist. 22.9. klo 14 Nuottakatu 3, Lehtisali.
Olohuone ti klo 9 alk. 1.9. Lahjaharjun
kappeli.
Seurakunnan tupa kuukauden 1. torst.
alk. 3.9. klo 12–13.30 Kolikkotuvalla,
Kolikkotie 2.

PALOKKA

Kummikirkko su 6.9. klo 15, Kari,
Ruhanen ja lapsityöntekijät.
Raamattu- ja veisuupiiri ti 8.9. klo 18,
kirkko. Raamatun lukua, ajatusten vaihtoa ja veisuuta.
Majatalo-ilta ke 9.9. klo 18, kirkko,
Sulkala.

Musiikkitapahtumat

Kaikkiin kuoroihin otetaan
uusia laulajia!
Lauluryhmä Tuikku ke 9.9. klo 17.30,
Jokelan pappila.
Lapsikuoro to 10.9. klo 16.15 kirkko.
Tuikkua ja Lapsikuoroa johtaa Tuovi
Ruhanen 040 560 9931, tuovi.ruhanen@
evl.fi.
Palokan kirkkokuoro to 3.9. klo 17.30,
kirkko.
Kamarikuoro Valo ottaa uusia laulajia .
Koelaulu ja syksyn ensimmäiset harjoitukset to 3.9. klo 19.30 Taulumäen kirkossa. Kirkkokuoron ja Kamarikuoron
tied. 040 684 2050, pertti.tahkola@evl.fi.

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

Päiväkerhopaikkoja voit kysellä Marja-Tertulta.
Vauvapysäkki ensimmäisen lapsensa
saaneille perheille ma klo 13–15, Jokelan pappila.
Taaperopysäkki (lapset n. alle 2 vuotta)
ti klo 9.30–11.30, Jokelan pappila.
Perhepysäkki to klo 9–11,
Jokelan pappila.
Perhepysäkki to klo 9.30–11.30,
Mannila.
Pysäkeille ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Ei pysäkkejä 10.9.
Kummikirkko Palokan tapaan su 6.9.
klo 15, kirkko.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
marja-terttu.kivelä@evl.fi, 040 560 9908.
Löydät meidät myös Facebookista
(Palokan alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö).
Kouluikäisten kerhoihin ja leirille
Ilmoittautuminen viikolla 36: www.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Tarkemmat tiedot kerhoista: www.jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset
Kerhot alkavat viikolla 38.
Syysleiri 1.–7.-luokkalaisille 2.–4.10. Koivuniemessä, ilmoittautuminen 7.–20.9.
Lisätietoja kouluikäistyöstä Hanna-Maire Leppänen 040 773 9851.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten viikkomessu, isoskoulutusten
aloitus 2.9. klo 17.30, kirkko.
Nuortenillat ke klo 18.30 – 20.30,
Jokelan pappila.
Lisätietoja nuoriso-, isos- ja rippikoulutyöstä Paula Niemitalo 040
5609909, Ilkka Göös 040 5275382 ja
Niina Kari 040 8310565, etunimi.sukunimi@evl.fi. Bongaa myös Facebookista
yhteisö: ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”

SÄYNÄTSALO

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

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Apua ja tukea tarvitseville

Messu su 30.8. klo 10, kirkko, Kari,
Pääkkönen, Ruhanen.
Rukouspiiri ke 2.9. klo 18,
Jokelan pappila.
Messu su 6.9. klo 10, kirkko, Hautalahti,
Kari, Ruhanen.

Majatalo-illat
alkavat kirkolla

Syksyn ensimmäisessä Majatalo-illassa on musiikkia, opetusta, rukousta ja iltatee.
Lastenhoito ja ohjelmaa lapsille. Ilta on Palokan kirkossa
9.9. klo 18. Mukana pastori
Tarja Sulkala.

Messu su 30.8. klo 10 kirkko, Väätäinen,
Lintunen.
Messu su 6.9. klo 10 kirkko, Jurva,
Tiusanen.
Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
seurakuntakoti, Saarnatie, 050 598 0951,
paula.kiviranta@evl.fi.

Lapsille ja perheille

Näkkärikerho ke klo 12.30 Säynätsalo,
seurakuntakoti. Koululaisten iltapäiväryhmä 1–3-luokkalaisille. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 050 9172802.
Perhekerho to klo 9.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 10.9. klo 17.30 Seurakuntakodilla. Lasten oma hetki Raamatun
sanoman äärellä, yhdessä puuhailua.
Tied. 050 3400639.

Nuorille ja aikuisille

Olohuone ke 2.9. klo 13 seurakuntakoti.
Aiheena aistit.
Neulasten harjoitus ke klo 18–19.30
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seurakuntakoti.
Nuortenilta ke 2.9. klo 19
seurakuntakoti.
Miestenpiiri su 6.9. klo 18
seurakuntakoti. Teetarjoilua.
Naistensolu ti 8.9. klo 18
seurakuntakoti.
Olohuone ke 9.9. klo 13 seurakuntakoti.
Tänään Pirjon ja Kirstin seurassa.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Messu su 30.8. klo 10, saarna Erkki Helle,
Vallipuro, Piilonen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja Siionin kannel -seurat.
Perheen sunnuntai 6.9., perhekirkko
klo 11, von Gross, Piilonen.
Siioninvirsiseurat ke 9.9. klo 18.30 Pirttimäki, Kuikantie 199.
Rippikoulupyhä, sanajumalanpalvelus
13.9. klo 11, von Gross, Haapasaari; kirkkokahvit, infoa vuoden 2016 rippikoululaisille vanhempineen.

Musiikkitapahtumat

Kuorotoiminta alkaa viikolla 37.
Lapsikuoro ke klo 13–14 Luonetjärven koulu.
Lapsikuoro to klo 17–18 kirkko.
Nuorten kuoro ke klo 18–19 kirkko.
Candela-kuoro to klo 18–20, kirkko.
Kaikkiin kuoroihin toivotaan uusia laulajia! Lisätiedot: sirpa.piilonen@evl.fi,
040 5609913.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus:
diak. marja-liisa.jaakonaho@evl.fi,
040 5609916.

Lapsille ja perheille

Perhekerhot ti ja to kirkko klo 9.30–
11.30 ja ti klo 9.30–11.30 Puuppolan
kerhotila. Ei to 3.9.
Vauva- ja taaperokerho to klo 9.30–
11.30 Puuppolan kerhotila (Takalantie
2). Kerho on tarkoitettu ensimmäisen
lapsensa saaneille vanhemmille vertaistukiryhmäksi. Ei to 3.9.
Perheiden kirkkohetki kirkossa
ti 1.9. klo 10.
Pyhäkoulu 7.9. alkaen parittomilla viikoilla ma klo 18–19 Puuppolan kerhotilassa, Takalantie 2.
Lisätiedot: eija.simpanen@evl.fi,
040 5609914.
Kouluikäisten kerhotoiminta alkaa
syyskuussa. Tarkemmat tiedot kerhoryhmistä ja kerhojen alkamisajoista
ilmoitetaan koulujen ja seurakunnan
nettisivujen kautta elo-syyskuun aikana.
Kouluikäisten syyslomaleiri 12.–14.10.
Sarpatti, ilmoittautuminen netissä
7.–27.9 www.jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat-sivun kautta.
Lisätiedot kouluikäisten toiminnasta:
outi.pirttimaki@evl.fi, p. 040 5609915.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten toiminta alkaa viikolla 36,
kirkon nuorisotila.
Nuortenilta ti klo 18–21.
Isoskoulutus ke klo 18–19.30.
Oloilta ke klo 19.30–21.30
Iltakahvila pe 5.9. klo 18–22.
Lisätiedot nuorten toiminnasta: mikko.
haapasaari@evl.fi, 040 7605098.
Työtupa ti klo 12–16 seurakuntasali.
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Käsitöitä ja leivontaa lähetyksen ja
diakonian hyväksi.
Miesten keskustelupiiri 1.9. alkaen
ti klo 13 pappila.
Vanhemman väen päiväpiiri
ke 2.9. klo 13 pappila.
Naisten ilta pe 4.9. klo 18, pappila.

Naiset Vuorisaarnan
äärellä

Tikkakosken Naisten illoissa
käsitellään syksyn aikana Vuorisaarnaa. Ensimmäinen ilta on
4.9. klo 18 Pappilassa, mukana
Inkeri Tuunanen. Naisten illat
kerran kuukaudessa, seuraavat
2.10., 6.11. ja 4.12. Keskustelua,
rukousta, yhdessäoloa.

Lukupiiri ke 9.9. klo 13 pappila, kirjallisuudesta kiinnostuneille.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
10.9. alkaen klo 10, kirkko.
Lisätiedot, työtupa ja piirit: marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi, p. 040 5609916
MieliMaasta vertaisryhmä ti 8.9. klo 18
pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Vetäjänä Paula Rinne
040 824 4561.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.8. klo 10 kirkko,
Rossi, Salmela.
Mukulamessu su 6.9. klo 10 kirkko,
Rossi, Partanen. Mukana varhaiskasvatus, nuorisotyö ja diakonia.

Musiikkitapahtumat

Senioreiden lauluryhmä ke 2.9.
klo 12–13 kirkko.
Kirkkokuoro to 3.9. klo 18–20 Jyskän
srk-koti (huom.paikka!). Tervetuloa
vanhat ja uudet laulajat! Lisätietoja
kanttori Liisa Partanen 050 358 1860.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystys. Diakoniapäivystyksissä ota
yhteys suoraan diakoniatyöntekijöihin.
Marja-Leena Liimatainen 040 560 9926
tai Tero Reingoldt 040 560 9927.

Lapsille ja perheille

Perhekerhot. Jyskä ti klo 9, Kaunisharju
pe klo 9, Vaajakoski kirkko ti klo 9.
Ekavauvakerho Pallerot ti klo 13.
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä ohjaajilta. Lapsityön ohjaaja Tarja Palander
040 574 1706.
Iltaperhekerho ti klo 17.30–19 Vaajakosken kirkko, Päiväkerhotila 1.
Tarja Palander ja Tero Reingoldt.
Tulossa: Kirkkorallaa – lasten syyslaulajaiset 16.9. klo 18, kirkko. Iloisissa
syystunnelmissa mukana Vaajakosken
alueen varhaiskasvatus, Maria Salmela ja
soitinyhtye, Tiina Ask ja partiolaisia.

Nuorille ja aikuisille

Keskiviikkokerho ke 2.9. klo 13 kirkko.
Miesten raamattupiiri to 3.9. klo 18.30
kirkko.
Lähetyspiiri ti 8.9. klo 13 kirkko.
Tölskän seurakuntailta ke 9.9. klo 18.30.
Kerttu ja Heimo Savelalla, Mutkatie 14.
Miesten päiväpiiri to 10.9. klo 12
kirkko.

Yhteiset
Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27-29
Diakoni Jukka Rantanen, 050 360 3484,
jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta arkisin klo 11-15
Askartelua ma klo 13 kerran
kuukaudessa 7.9. alkaen.
Laulutunti ti 1.9. 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).
Yksinäisten teemaillat kuukauden
3. lauantai klo 18. Seuraava19.9.
Diakonian vanhustyön
kehittämishanke
Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden kahvihuone 1.9. klo 14–16
Vanha pappila. Sirpa Teräväinen.
Osallisuuden puuhapaja to 8.9.
klo 14–17.30 Vanha Pappila.
Seniorikammari alkaa ma 14.9.

Kansainvälinen työ

Christian Fellowship Musical Group
lauluharjoitukset ke 2.9. klo 16.30 ja to
10.9. klo 16 Cygnaeuksenk. 8, kerhohuone, Säde Pirttimäki, Mirja Hytönen.
Laulamme eri kielillä ja vierailemme tilaisuuksissa. Uudet laulajat tervetulleita!
Hannatyön rukouspiiri ma 7.9. klo 18
Pappila. Rukousta maailman naisten
puolesta, myös miehet tervetulleita.
Tied. Kuulasmaa 0452674614 ja Puukari
0504933459
Missiotiimi ti 8.9. klo 18 Cygnaeuksenkatu 8, kerhohuone, Säde Pirttimäki,
Nuorten aikuisten lähetystiimi.

KohtaamisPaikka

BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
30.8. klo 11, Voionmaank. 18, käynti Vellamonkadulta. KohtaamisPaikan syksyn
uusi resepti: NyyttäriBrunssi, kirkko, lastenohjelmat. Tule maistamaan!
KohtaamisPaikan iltamessu su 6.9. klo
17 Kaupunginkirkko, Jukka Jämsén, Mika
Kilkki.

Perheen sunnuntaina 6.9.
mukulamessuja, puistokirkkoja...
Kastemaljanäyttelyn avajaiset
Käsityön museossa klo 12.

ALFA – mahdollisuus miettiä elämän
isoja kysymyksiä kristinuskon näkökulmasta. ALFA to 24.9.–5.11. klo 18–20 (ei
vko 42) Vanhassa Pappilassa, os Vapaudenk. 26. Tied ja ilm tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net / 044 524 3904
Muut toimintatiedot www.kohtaamispaikka.net.

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, p. 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705
2329, nonna.iagonen@evl.fi
Naisten Suomi-kerho
ti 1011.30 (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 13.9. klo 12.
Lähtö Mäki-Matin perhepuistosta.
Noin 2 kilometrin reitti kulkee Harjulla. Kahvi- ja mehutarjoilu, afrotanssia, yhdessäoloa ja lapsille ilmapalloja.
Alkulämmittely: Mama Africa. Mukana
euroedustaja Henna Virkkunen sekä
kansanedustaja Touko Aalto. Ilmoittaudu www.naistenpankki.fi/kavele-naiselle-ammatti-2015/ ja tee haluamasi
lahjoitus verkossa. Lahjoitusten avulla
tuetaan kehitysmaiden naisten koulutusta, toimeentuloa ja yrittäjyyttä.
Lukupiiri ma 21.9. klo 17 Lutakon Teeleidissä. Emmi Itäranta Teemestarin
kirja. Lisätietoja kaisa.lepisto-salojarvi@
kolumbus.fi.

Naisten saunailta

Saunaillat Vesalan leirikeskuksessa joka
toinen tiistai 8.9. alkaen klo 17.30. Lähtö
Keskusseurakuntatalolta (Yliopistonk.
12) klo 17. Kyytitied. . 050 444 0933.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8.
Omaishoitajien Oma hetki ke 9.9.
klo 12–13.30 Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 26.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 16.9. klo 13-14.15 Aseman
Pysäkillä. Kahvit klo 12.30 alkaen.

Sana ja rukous

Sielunhoidollinen retriitti Matkalla
sisäiseen toipumiseen 27.–29.11.Vesalassa. Matka sisäiseen toipumiseen.
Miten itsetunto ja identiteetti rakentuvat? Mitä on tunne-elämän tervehtyminen Jumalan läsnäolossa? Miten
löydän Jumalan rakkauden? Alustuksia, keskustelua, lepoa, rukousta, ehtoollisjumalanpalvelus. Mahdollisuus
henkilökohtaiseen esirukoukseen ja sielunhoitoon. Alustajina Salme Blomster
ja Kari Valkonen. Käytännön vastuissa
Sanan ja rukouksen työryhmä. Ylistykseen johtaa Arja Honkasalo. Osallistumismaksut 80–190 euroa sis. ruokailut,
kahvit ja majoituksen omin liinavaattein sekä saunan. Retriitti alkaa pe 19
ja päättyy su noin klo 13. Tied. ja ilm.
syyskuusta alkaen, 19.10. mennessä
ulla.m.koskinen@gmail.com tai 050 520
3595) Mainitse ilmoittautuessasi myös
mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot. Opetuksellinen retriitti.

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.

rjestöt
Kristilliset jä
Jyväskylän NMKY

Muskarit syksyllä 2015:
Korpilahti srk-talo (aloitus 7.9.) maanantaisin klo 16.30 alle 3-vuotiaat ja klo
17.30 yli 3-vuotiaat.
Säynätsalo srk-talo (aloitus 4.9.) perjantaisin klo 10-12.
Vielä mahtuu kaikkiin ryhmiin, ilmoittaudu ja kysele lisää: muskari@jynmky.fi
tai soita Sirpalle p. 044 325 2274.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040
740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä, www.facebook.
com/jklnnky, www.facebook.com/tuunauskerho

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Tilaisuus 14.9.klo 14 Sepänkeskuksessa
Kyllikinkatu 1. Kahvi klo 13.30

Jyväskylän Rauhanyhdistys

Körökörö kirkkoon,
äidit, isät istumaan
mukulat mukaan
lapset laulamaan,
kummit kuulemaan.

Keski-Suomen Miesten ilta

www.jklry.net, 044 505 0653

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
Kahvi & munkit & makkarat klo 17 alkaen,
Keuruun sotilaskotisisaret
Järj. Keski-Suomen ev. lut. seurakunnat

Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Lähellä-juhla – KRS 70 vuotta Huhtasuon kirkossa (Nevakatu 6) la 5.9. klo 15.
Kakkukahvit klo 14.30. Ohjelmassa mm.
Kari ja Mari Valkonen, Ulla Saunaluoma,
Nukketeatteri Sananjalka.
Viisikielisen toivelauluilta, Sanan kulma,
ma 7.9. klo 18, Tuula Hakkarainen.
Bussimatka ruskaviikolle 12.–19.9. Kairosmajalle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Hellevi Maliselle, p. 040 740 6328 tai
helmali@suomi24.fi

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://
keski-suomi.sekl.fi

Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI:
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Sanan Keidas su 6.9. klo 18. Miksi kiittää?, Tuomo Mäenpää.
Kolme Kohtaamista ma klo 18.30 alk. 10.9.
Aamurukouspiiri ti klo 8–9.
Naisten ystäväpiiri ti klo 11.30.
Keskustan Raamattupiiri ti 8.9. klo 18.
Rukouspiiri maahanmuuttajien
puolesta ke klo 15.
Torstaikahvila to klo 11.30–14 alk.10.9.
Tyttöjen Donkki-ilta 3.–8.-luokkalaisille
pe 11.9. klo 18–20.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Leipäsunnuntai su 30.8. klo 16 Halssilan
srk-keskuksessa, Kärpänkuja 5. Lähimmäinen, Anssi Savonen. Siunaamme
Reino Saarelman Bulgariaan lyhytaikaiselle lähetysmatkalle. Ehtoollinen. Lapsille oma opetus.
Vaajakosken miestenpiiri to 3.9.
klo 18.30 Vaajakosken kirkolla,
Kirkkotie 11.
3:16-ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 4.9. klo
18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa,
Antinmutka 18, Kinkomaa. Lisätiedot,
Inkeri Lemetyinen, 050 309 7212.
Vaajakosken naistenpiiri ma 7.9. klo
18–20, Lintulenkintie 3.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin kello 12: Su 30.8.
Petri Harju ja 6.9. Pekka Huhtinen.
Muuta toimintaa Lutherin kirkolla:
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke klo
18.30. To 2.9. Tervetuloa kotiin, Lauri
Halme, 9.9 Uudet ja vanhat face to face.
Hamona-kuoro 31.8. klo 18.30.
Kristillisten opiskelijajärjestöjen
yhteiset fuksiaiset 10.9.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 17.9. klo 18.30
Neulaskodilla, Pihkatie 4, Keljonkangas. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret, Aino Viitanen. Musiikki Kahden
maan kansalaiset.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

Autot palaavat samoja reittejä
tilaisuuden päätyttyä.
Kuljetukset 5€/meno-paluu,
maksu vain käteisellä (tasaraha) autossa.
Kuljetuksiin ilmoittautuminen:
Jyväskylästä (myös Korpilahti)
yhteys kirkkoherranvirastoon 040 535 0324

Aseman Pysäkki
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484

Sipisten mökillä Suolahdessa ma 31.8. kello 12. Ruoka- ja
kahvitarjoilu sekä hengen ravintoa yhteiskristillisissä merkeissä.
Tilaisuudessa kerrotaan myös Suomalaisen seurakunnan
toiminnasta Floridassa. Kolehti Floridan kirkon keittiöremonttiin.
Osoite Hopearannantie 47, Suolahti. Suolahden keskustasta vähän
matkaa Sumiaisiin päin, josta kääntyy Kalliolahti vasemmalle. Sitä
muutama kilometri ja vasemmalle kääntyy Isonkivenranta.
Henkilöautoparkkeeraus Isonkivenrannan pihaan, josta kuljetus mökille.
Linja-autokuljetus Vaajakoskelta kirkon pihalta kello 10,
10.20 Tilausajolaituri Harjukadulla keskustassa
10.40 Palokan kirkon pihasta
11.00 Tikkakosken kirkon pihasta
Edestakainen kuljetus 5 euroa, kuljetukseen ilmoittautuminen
0400749329 tekstiviestillä tai soittamalla.
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Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja

Bussi Laukaasta Tähtipalvelut –Lauttaanaho
Laukaa Arwidssonintie 15 klo 15.40
Vihtavuoren kappeli n. klo 15.50
Taulumäen kirkko klo 16.10
K-market Länsiväylän pysäkki n. klo 16.15

Kesän päättäjäisseurat
Seurat la 29.8. klo 19, ry.
Lasten seurat su 30.8. klo 16, ry;
noin klo 17.30 Seurat.
Seurat ke 2.9. klo 19, ry.
Seurat la 5.9. klo 19, ry.
Seurat su 6.9. klo 16, ry.
Tutustumisilta ke 9.9. klo 19, ry.

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

Bussi Tikkakoskelta, Jyväskylän Liikenne
Tikkakosken kirkko klo 15.30
Yliopistonkatu12 klo 16.00
Keuruun tien ramppi (Ronsuntaipaleentie/6016) n. 16.10
Bussi Korpilahdelta, Jyväskylän Liikenne
Muuramen Shell klo 15.30
Muuramen keskustan läpi Korpilahdelle
Korpilahden Matkahuolto klo 16:00
Tikkalan kauppa n. klo 16.20

Facebookissa
nähdään!

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

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
Häyrinen Leena 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
Kaisa Toivanen 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, Reukauf Kati vs.
050 521 5412.
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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Seuraava
huutokauppa
syyskuussa
SIRPA KOIVISTO teksti

Lähetyksestä ja kansainvälisestä työstä vastaavan Ulla Klemettisen mukaan postikorttien ja -merkkien lahjoittaminen on helppo tapa tukea lähetystyötä. Jyväskylän seurakunnasta kortit toimitetaan edelleen Suomen Lähetysseuraan huutokaupattavaksi.

Vanhoja postimerkkejä, -kortteja
ja rahoja voi lähettää Suomen Lähetysseuraan osoitteella Suomen
Lähetysseura / Postimerkkikeräys,
PL 154, 00141 Helsinki. Tuotteita
voi tuoda myös Jyväskylän seurakunnan kirkoille. Seuraava huutokauppa järjestetään Lähetystalolla
Helsingissä 12. syyskuuta. Syksyn
toinen huutokauppa on marraskuussa. Postikorttien- ja merkkien
tarkemmat käsittelyohjeet löytyvät
Suomen Lähetysseuran nettisivuilta www.suomenlahetysseura.fi

Vanhoja postikortteja ja
-merkkejä ei kannata hävittää
Suomen Lähetysseura myy lahjoituksina saamansa tuotteet huutokaupassa
muutaman kerran vuodessa. Tuotto käytetään lähetystyön hyväksi.
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Suomen Lähetysseura vastaanottaa vuosittain valtavan määrän
postikortteja, -merkkejä ja vanhoja rahoja. Lähetyskirkon varainhankinnan koordinaattorin Raija
Kotaviidan mukaan tavaraa tulee
lahjoituksina niin paljon, että
huutokauppa on järjestettävä neljä kertaa vuodessa – kaksi kertaa
kevätkaudella ja syksyllä.
Eikä kyse ole mistään nappikaupasta. Vanhoista merkeistä, korteista ja rahoista saatu tuotto on
noin 20 000 euroa vuodessa.

Kerran viikossa vapaaehtoisten
joukko käy Lähetystalolla purkamassa ja lajittelemassa lähetyksiä.
Vaikka korttien lähettäminen on hiipumassa, vanhempien ihmisten kätköistä kortteja löytyy vielä runsaasti.
Keräilijöitä kiinnostavat erityisesti 1950-lukua vanhemmat kortit, muun muassa Martta Wendelinin ja Rudolf Koivun piirtämät
kortit. Arvokkaimmat kortit myydään huutokaupassa muutaman
kappaleen nipuissa, uudemmat
kortit kenkälaatikoittain.
Myös kaikenlaiset rahat ovat kysyttyä huutokauppatavaraa. Van-

ha venäläinen ja Neuvostoliiton
aikainen raha on kysytyintä, Kotaviita kertoo. Myös kultarahoista
maksetaan hyvin.
– Pari vuotta sitten löytyi erään
testamentin purun yhteydessä
kaapin nurkasta kourallinen autonomian aikana käytössä ollutta
venäläistä rahaa. Tuosta löydöstä
maksettiin huutokaupassa yksistään lähes 20 000 euroa, Kotaviita muistelee.
Postikortteja, -merkkejä ja vanhoja rahoja voi lähettää suoraan
Lähetysseuraan tai toimittaa Jy-

väskylän seurakunnan kirkoille,
josta lähetykset välitetään eteenpäin. Huutokaupoista saatu
tuotto käytetään Suomen Lähetysseuran ulkomaisen työn tukemiseen.
Jyväskylän seurakunnassa lähetyksestä ja kansainvälisestä työstä
vastaavan Ulla Klemettisen mukaan postimerkkien, korttien ja rahojen lahjoittaminen on hieno ja
yksinkertainen tapa tukea lähetystyötä.
– Postimerkkien ja korttien keräileminen ei ole iästä kiinni. Keräys voisi olla hyvä tempaus esimer-

kiksi koululuokille, Klemettinen
huomauttaa.
Työläintä on valtavan materiaalimäärän käsittely. Raija Kotaviita toivookin, että korttien käsittely olisi mahdollista jo seurakunnissa esimerkiksi vapaaehtoisten voimin. Klemettinen ei
ajatusta tyrmää.
– Voisimme hyvin perustaa seurakuntaan ryhmän postikorttien
ja -merkkien lajittelua varten.
Meillekin tavaraa tulee kassikaupalla. Jos innostusta löytyy, minuun voi olla yhteydessä, Klemettinen kehottaa.

Elämästä

Lastenneuvolassa koko perhe on tärkeä
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Päivi Sampo, 56 vuotta. Olen
toiminut 15 vuotta terveydenhoitajana lastenneuvolassa, ensin Huhtasuolla ja viimeiset pari vuotta
Kuokkalassa. Pidän työstäni todella paljon. Saan seurata monen lapsen kehitystä muutaman viikon
ikäisestä aina eskariin asti.

gelmia, myös työelämän vaatimukset ovat koventuneet. Perhe-elämän ja työn sovittaminen kysyy aikaa ja voimia sekä äidiltä että isältä. Terveydenhoitajana muistutan
vanhempia siitä, että rauhallinen
kotona oleminen riittää lapselle, ei
tarvitse olla kauheasti järjestettyä
ohjelmaa. Lapsi tarvitsee selkeän
päivärytmin ja lepohetkiä.

Perheen miehille erilaiseen kulttuuriin sopeutuminen ei sekään
ole kovin helppoa. Tarvitaan mielekästä tekemistä, jotta arki ei ole
vain olemista. Nykyinen maahanmuuttajavastainen ilmapiiri on aika huolestuttava. Monen mielestä
pakolaisia on jo liikaa, mutta minusta tänne mahtuisi vielä lisää
maahanmuuttajia.

Lapsen kasvun ja kehityksen seuraaminen on työssäni tärkeintä,
mutta entistä enemmän toiminnassa huomioidaan koko perheen
hyvinvointi ja jaksaminen. Nuorilla
perheillä voi olla monia vaikeuksia;
on työttömyyttä ja taloudellisia on-

Kohtaan työssäni paljon maahanmuuttajia. Monet lastenneuvolassa käyneet maahanmuuttajat ovat
tulleet pakolaisleireiltä. Äidit ovat
usein yksinäisiä. Monen elämänpiiri rajoittuu kotiin, jolloin suomen kielen oppiminen on vaikeaa.

Vastapainoa työlle saan liikunnasta. Harrastan erilaisia jumppia ja
kansantanssia, josta innostuin
mieheni kanssa uudelleen usean
vuoden tauon jälkeen. Tanhuharrastuksen parista löysin aikanaan
puolisonikin. Perheeseemme kuu-

luu mieheni Arton lisäksi kolme
poikaa Olli, Tommi ja Janne, joista kaksi nuorinta on armeijassa.
Omakotitalossamme Lohikoskella
on aika ajoin jo melko hiljaista
poikien ollessa maailmalla. Toisaalta tämä uudenlainen vapaus
tuntuu myös mukavalta.
Toivon, että voisin jatkaa työelämässä pitkään, sillä työ antaa vielä niin paljon. Eläkeiän nostaminen ei tässä vaiheessa pelota. Arvostan sitä, että olen pysynyt suhteellisen terveenä. Haaveilen ihan
tavallisesta elämästä ja monista
yhteisistä vuosista mieheni kanssa.

Päivi Sampo
Terveydenhoitajana Kuokkalan
lastenneuvolassa työskentelevä
Päivi Sampo haluaisi jatkaa työelämässä vielä pitkään.

