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Ylivieskan kirkon poltto synnytti
#KylläKirkolle-tapahtuman

Päiväkerhoihin
ja muskareihin
haku alkaa

Ajassa

Haku seurakunnan päiväkerhoihin
ja muskareihin alkaa. Päiväkerhojen hakuaika on 18. huhtikuuta –
22. toukokuuta. Muskareiden hakuaika on 22. huhtikuuta – 31.
toukokuuta. Ilmoittautumiskaavakkeet ilmestyvät seurakunnan
verkkosivuille www.jyvaskylanseurakunta.fi hakujen alkamiseen
mennessä.

PETRI KANANEN teksti
JUSSI LEPPÄLÄ kuva

Luurankoja kaapissa
Panamahattu on terminä etäisesti tuttu. Panaman kanava on tutumpi, ja sen myötä Panama-niminen valtio
sijoittunee oikeaan ilmansuuntaan maapallolla. Tuorein
tulokas Panama-valikoimassa on Panaman paperit -nimellä uutisoitu vyyhti.
Kauniit, rohkeat ja rikkaat ihmiset eri puolilla maailmaa
ovat varmistelleet vaurauttaan turvautumalla veroparatiiseihin. Miljoonia ja miljardeja on mutkain kautta piiloteltu panamalaisiin pankkeihin kuin entisajan ihmiset
sukanvarteen - pahan päivän varalle. Pahat päivät tietysti ovat eri ihmisillä eri mittakaavassa, mutta yhtä
kaikki, on oivallettu, että maine ja mammona ovat katoavaisia.
Tavallisen palkansaajan näkökulmasta varojen piilottelu
paratiisisaarille on tietenkin vähintäänkin raivostuttavaa. Se kertoo siitä, että ihmiselle ei riitä mikään. Rikkauksista on pidettävä kynsin hampain kiinni, ja mieluusti rahaa on saatava aina ja ikuisesti lisää. Sen vuoksi koko vyyhdissä ja siihen sotkeutuneissa ihmisissä on
myös jotain naurettavaa ja samalla säälittävää.
Panaman papereiden paljastuminen muuttaa luultavasti joitakin talousmaailman sääntöjä, mutta niiden
lisäksi joidenkin ihmisten elämän. Kuinka moni tunnisti
Islannin pääministerin ennen surullisenkuuluisaa
tv-haastattelua, josta veroparatiisikysymyksistä ahdistunut pääministeri käveli ulos? Nyt tuntee kiusallisen
moni. Facebookissa kiertävä video toimittajan hiostamasta pääministeristä ei liene eduksi tulevissa työhaastatteluissa, vaikka liikkuva kuva kuulemma
onkin rekrytoinneissa nykyisin kova juttu.
Luurankojen pitäminen kaapissa on varmasti
valtava taakka tavallisellekin ihmiselle. On vaikeaa esittää muuta kuin mitä on, salailla ja
piilotella todellista minuuttaan tai historiaansa. Sen tiedostaminen, että kuka tahansa missä ja milloin vain voi leväyttää
kaapinovet selälleen, puristaa rintaa.
Luurankojen kolistessa lattialle menevät pirstaleiksi menneisyys, nykyisyys
ja tulevaisuus. Kaikki yhdellä kertaa.
Tie on kevyempi kulkea, kun tyytyy olemaan rehdisti sitä mitä on.
Niin makaa kuin petaa, sanoisi entisajan
ihminen Islannin pääministerille. Saattaisi
se sanoa rumastikin, että ahneella on paskainen loppu.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Ylivieskan kirkon polttaminen oli
liikaa petäjävetiselle Jere Malilalle.
Hän ideoi ja organisoi pikapikaa
Pohjanmaan lankalauantain tragedian jälkeen vastineeksi #KylläKirkolle-tapahtuman.
Malilan ajatuksena on saada
mahdollisimman monta Suomen
seurakuntaa järjestämään tukitapahtuma 24. huhtikuuta. Malila
jättää tapahtumien sisällön seurakuntien omaan harkintaan.
Pääasia on, että tapahtumilla
näytetään tuki Ylivieskan seurakunnalle heidän menetyksensä
johdosta. Malila haluaa samalla
aktivoida seurakuntalaisia yhteisöllisyyden hengessä.
– Samalla näytämme kirkkojen
olevan meille tavallisille ihmisille
erittäin tarpeellisia ja rakkaita
paikkoja. Toisin kuin joissain uutisissa mainittiin, ovat kirkot paljon
enemmän kuin pelkästään kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, Malila sanoo.
Tähän mennessä tapahtumaan
on ilmoittautunut kuusi seurakuntaa. Jyväskylän lisäksi mukana ovat
esimerkiksi Hankasalmi ja Joensuu.
Malila toivoo, että mahdollisimman moni seurakunta lähtisi mukaan järjestämään tapahtumia.
– Muutama kymmenen seurakuntaa olisi todella hienoa, Malila
sanoo.

Ylivieskan kirkko joutui tuhopolton kohteeksi lankalauantaina. Jere Malila sai poltosta kimmokkeen ja ideoi #KylläKirkolle-tukitapahtuman.

Jyväskylän tukitapahtuma järjestetään Kuokkalan kirkossa. Seurakunnan nuorisomuusikko Anu
Mäki-Latvala järjestelee tapahtumaan esiintyjiä – muusikoita ja pu-

hujia.Illan ohjelmaa ei ole kuitenkaan lyöty lukkoon.
– Asia on vireillä, Mäki-Latvala
sanoo.

Muuramen
joukkue voitti
Raamattuvisan

Kuvitteellinen Kirkko Suomessa -niminen kappale kulkisi Petri Laaksosen säveltämänä duurissa, mutta käväisisi mollissa. Siinä olisi samalla tulevaan suuntaava toiveikas sävy. Laaksosen mielestä kirkko tarvitaan tuomaan matkassa murtuneille lohdullista sanomaa ja armoa.

Korpilahtelainen @LempiJokela matkaa @Titanicilla
KAARINA HEISKANEN teksti
CLIFF/FLICKR kuva

Samanaikaisesti kun voimme seurata Välimeren yli yrittäviä pakolaisia, voimme vielä muutaman
päivän ajan osallistua hieman yli
sata vuotta tehdyn epäonnisen
merimatkan tunnelmiin Twitterin
välityksellä. Twittertili @Titanicilla esittelee matkan vaiheita siitä

lähtien, kun laiva valmistuu ja höyryää Southamptoniin lähteäkseen
ylittämään Atlantia.
#Titanicilla on 15 vedenpitävää
laipiota. Vaikka kaksi osastoa täyttyisi vedellä, laiva kelluisi. Titanicia
mainostetaankin uppoamattomana, kuuluu twiitti 4. huhtikuuta.
@Titanicilla esittelee suomalaismatkustajia, jotka twiittaavat valmistelujen etenemisestä. He ovat

Kannen kuva: Puutarhaihmisillä on käsillä kiihkeä taimien hoitamisen aika. Puutarhuri Anita Veisteellä on kasvamassa Äijälän perhekodissa kymmeniä erilaisia kasveja.
Titanic sauhuaa Southamptonista täynnä toiveikkaita matkustajia. Se upposi 14.
huhtikuuta vuonna 1912 törmättyään jäävuoreen,

Lähetysseuran
työ kasvoi
ulkomailla

Säveltäjäkonkari Petri Laaksosen 80-luvun hitti Sata salamaa on
soinut taajaan radiossa Antti Tuiskun esittämänä. Kanttori Anna
Pullin mielestä se olisi tällaisenaan hengellinen laulu.

Tapetilla

Henki &

Kuva: Sami Saarenpää

#KylläKirkolle-tapahtuma
Kuokkalan kirkossa 24.4.
klo 18.00.

Sata salamaa sopisi
jumalanpalvelukseen

aitoja henkilöitä, joiden nimet löytyvät matkustajaluettelosta. Matkaan Hangon satamasta lähteemuun muassa Korpilahdella syntynyt yksinlaulajatar @LempiJokela,
joka konsertoi usein Jyväskylässä.
– Liikaa valmisteltavaa. Hiusneulat, korut. En saata samaa pukua
käyttää peräkkäin konserttilavalla,
taiteilija twiittaa.
Seuraan liittyvät @HelmiJuurakko, pappilan piikatyttö Ylistarosta,
@AmerikanMatti, joka puhuu sujuvasti englantia ja opastaa töikseen suomalaissiirtolaisia Amerikoissa, @KarlMyyri ja @TildaMyyri, jotka lähtevät hakemaan parempaa elämää valtameren takaa.
Twittertili @rajatsulki paheksuu
paremman elintason perässä isänmaansa jättäviä. Twiitit ovat alkuperäistekstejä Titanicin ajoilta.
– Kansallismielisten täytyy yhdessä sulkea tulva!
– Isänmaan jättäminen on kevytmielisyyttä!
Hyytävin tapaus on @jäävuori,
joka twiittailee merellisestä yksinäisyydestään aforismeja.
– ”Kukaan ei ole niin vanha, ettei usko vuotta elävänsä” – Cicero.

PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Mitä yhteisvastuu merkitsee sinulle?
Että huomataan ne, jotka eivät
pärjää, ja joilla ei mene kauhean
hyvin. Että ei eletä vain itselle,
vaan toisia varten.
Kenestä pitäisi Suomessa ottaa
vastuuta?
Nuorista, jotka opiskelevat ja pyrkivät pääsemään työelämään kiinni. Oman ikäisistä viisikymppisistä
ja päälle, joita irtisanotaan. Kolmas ryhmä on turvapaikan hakijat
ja pakolaiset.

Olet säveltänyt monta hittiä. Mikä niistä on mieleisin juuri tällä
hetkellä?
Suurin hitti Suomessa taitaa olla
Sata salamaa. Sitähän tässä on renkutettu uuden artistin toimesta jo
loppusyksystä saakka. Olen nostanut ohjelmistoon puoliakustisena versiona elämäni ensimmäisen
julkaistun sävellyksen kolmenkymmenenyhden vuoden takaa, ja
se on Suomen euroviisu Eläköön
elämä vuodelta 1985. Se on tärkeä
laulu, jotta pääsin tekemään muitakin lauluja.

Mitä eroa on kirkoissa ja konserttisaleissa laulamisessa?
Otan toki ohjelmistossa huomioon laulanko konserttisalissa
vai kirkossa. Kirkossa laulan vielä
henkevämpää ja hengellistä musiikkia. Kirkko tuo pyhän ja juhlallisen tunnun.

Jos Sata salamaa -kappaleeseen
vaihtaisi hengelliset sanat, niin tulisiko siitä gospelia?
Meidän Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanttorin Anna Pullin mielestä siihen ei tarvitse vaihtaa yhtään sanaa. Hänen mielestään se on jo hengellinen laulu. Jos
komppia hieman muovaisi, sen
voisi aivan hyvin esittää jumalanpalveluksessa.

Laulat elämästä, kuolemasta,
rakkaudesta, kaipauksesta ja toivosta. Mikä niistä on suurin?
Kaikki ovat syviä ja hienoja asioita. Ne liittyvät myös toisiinsa vahvasti, mutta suurin niistä on rakkaus.

Jos säveltäisit kappaleen Kirkko
Suomessa, niin lähtisikö se duurissa vai mollissa?
Toivoisin, että siinä olisi tulevaan
suuntaava toiveikas sävy. Toki se
voisi ainakin käväistä mollissa. Hyvät biisit menevät duurissa ja mol-

lissa – kuten Sata salamaa, joka alkaa mollissa ja kääntyy kertosäkeessä duuriin.
Onko ensin sävel vai sana?
Joskus rupean tunnelmoimaan,
vaikka ei olisi mitään tekstejä, ja
syntyy sävelmä ja melodia. Minusta on kuitenkin kivempi tehdä
niin, että on teksti ensin. Se vie
minua jo mukanaan.
Olet toiminut seurakunnan luottamustehtävissä Helsingissä. Seinät vai sanoma?
Sanoma on kaiken keskiössä ja
taustalla. Aina pitää miettiä, voiko
jonkun asian tehdä paremmin tai
aktiivisemmin, niin että ihmiset tulevat kohdatuiksi ja huomatuiksi.
Ihmisten tarpeet pitää ymmärtää
ja pystyä reagoimaan niihin.
Mitä Raamatun tapahtumaa haluaisit päästä todistamaan?
Ei vedenpaisumusta sentään…
Nythän tapahtuu paljon ja on
melskettä, hälinää, epätietoisuutta
ja pelkoa. Voisiko tämä olla uuden
kylvön aikaa? Jotakin murtuu, jää
ja häviää. Silloin tulee tilaa jollekin
uudelle. Haluaisin katsoa eteenpäin luottavasti. En tiedä mikä Raamatun tapahtuma tuo nyt oli. Ei nyt
maailman luominen sentään.

Mäkelänmäen koulun oppilaat
Muuramesta voittivat valtakunnallisen Raamattuvisan osakilpailun, joka järjestettiin Kuokkalan
kirkossa tiistaina. Voittajajoukkueessa kilpailivat Anna Järvenpää,
Ilona Mutanen ja Emmi Leppänen. Voiton myötä joukkue pääsee
mukaan Helsingissä pidettävään
loppukilpailuun, joka on Kallion
kirkossa 23. huhtikuuta.
Jyväskylän normaalikoulusta oli
Raamattuvisassa mukana kaksi
joukkuetta ja Jyväskylän kristillisestä koulusta kolme joukkuetta.
Tällä kertaa joukkueet eivät sijoittuneet kilpailussa kärkipäähän.
Raamattuvisa on valtakunnallinen 5.- ja 6.-luokkalaisille suunnattu raamattuaiheinen kilpailu,
jonka järjestää Agricola yhteistyössä Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen kanssa.

Minkälaisena tämän päivän kirkko näyttäytyy sinulle?
Paremmalta kuin muutama vuosi
sitten. Kirkolle on tullut inhimillisemmät rakkauden kasvot. Mielestäni ahdistavat, ahdasmieliset
ja ihmisiä rajaavat äänet ovat jääneet nyt taustalle.
Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa
enemmän kirkon sisällä?
Ihannekirkko on sellainen, jossa
jokainen seurakuntalainen ja tietysti työntekijä tulee kohdatuksi.
Jokainen kokee, että mahdun ja
sovin tänne. Ei vanhanaikainen
kirkko, jossa lueteltiin sääntöjä ja
määräyksiä ja kerrottiin jokaiselle
samantapainen oikea tapa elää.
Kirkko, joka arvostaa ihmisiä persoonina ja näkee siinä rikkauden.
Kaikki kaipaavat elämänsä varrella
Jumalan armoa ja hyväksyntää. Ihminen on herkkä kapistus ja moni
meistä murtuu matkan varrella, ja
siihen kirkkoa juuri tarvitaan ja
kirkon lohdullista sanomaa.

Petri Laaksosen Suurella sydämellä -konsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Taulumäen
kirkossa 9.4. kello 18.

Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen työhön ohjattujen varojen
määrä kasvoi viime vuonna. Lähetysseuran kotimaisen työn ja hallinnon kulut puolestaan vähenivät. Erityisesti rauhan ja sovinnon
hankkeet laajenivat. Kirkollinen
työ jatkoi lievää kasvuaan jo kolmatta vuotta.
Toiminnanjohtaja Seppo Rissasen mukaan viime vuonna ilmoitetut kehitysyhteistyön määrärahaleikkaukset synnyttivät halun
auttaa.
– Seurakunnat, yhteisöt ja yksittäiset lahjoittajat halusivat varustaa omilla lahjoituksillaan etukäteen meitä tähän meneillään olevaan vuoteen. Tällä tuella voimme
osittain lieventää niitä vaikeuksia,
joita leikkauksista aiheutuu.
Suomen Lähetysseuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat viime
vuonna 31,1 miljoonaa euroa ja
menot 29,8 miljoonaa euroa.

Henkilöstömuutoksia
Korpilahdella
Korpilahden alueseurakunnan vs.
aluekappalaisena toimii pastori
Antti Koivisto kesäkuun loppuun
asti. Ulla Palola työskentelee Korpilahdella vs. seurakuntapastorina syyskuuhun asti.
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Nuorilla on
aikuisen kaipuu
Erityisnuorisotyössä pitäisi panostaa entistä enemmän
kohtaamiseen, sanoo nuorten parissa kymmenen
vuoden ajan työskennellyt Ilkka Göös.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Ilkka Göösille oli jo nuorena selvää,
että hän haluaa joko poliisiksi tai
nuorisotyöntekijäksi. Tie vei lopulta
kirkon nuorisotyönohjaajaksi.
– Kirkko on ollut minulle tuttu ja
turvallinen ympäristö. Näissä hommissa minulla on ollut mahdollisuus toimia ja tehdä työtä lähimmäisten hyväksi paljon paremmin
kuin jossakin muualla, Göös arvioi.
Vielä kymmenen vuoden jälkeenkin Göös tunnustaa olevansa
toiveammatissa.
– Yksikään päivä ei ole samanlainen. Tapaan ihmisiä vauvasta
vaariin ja nautin siitä, että saan
olla ihmisten kanssa tekemisissä.
Vakituinen virkapaikka on Palokan
alueseurakunnassa, mutta tällä hetkellä Göös on ”lainassa” erityisnuorisotyössä. Työhön kuuluu muun
muassa tukiryhmä- ja pienryhmätoimintaa, Saapas-päivystystä, etsivää nuorisotyötä sekä koulupäivystystä Jyväskylän ammattiopiston
Viitaniemen kampusalueella.
– Hyvin monenlaista työtä laidasta laitaan. Erityisnuorisotyö

on ennen kaikkea nuorten rinnalla
kulkemista, ilojen ja surujen jakamista arjessa, Göös sanoo.
Ammattiopiston käytävillä nuoret tulevat keskustelemaan monenlaisista asioista.
– Juttelemme nuorten itsenäistymiseen liittyvistä kysymistä, auton rassailusta, urheilusta, milloin
mistäkin ja vaihdamme kuulumisia. Nuorilla on selvästi kaipuu jutella jonkun aikuisen kanssa. Jonkun, joka kysyy mitä kuuluu, ja jolle nuori pääsee kertomaan miten
päivät tai viikot ovat menneet.
Göösin mielestä nuoret ovat
ihan yhtä mukavia kuin ennenkin,
mutta se mikä on muutamassa
vuodessa muuttunut, on sosiaalisen median rooli nuorten elämässä. Se edellyttää myös nuorisotyöntekijöiltä aktiivisempaa otetta
some-maailmassa.
– Sosiaalinen media on hyvä keino kohdata nuoria. Olen huomannut, että jonkun nuoren kanssa kasvokkain keskustelu on hirmu
hankalaa, mutta somessa nuoresta saa enemmän irti.
Ajan hermolla pysyminen edellyttääkin jatkuvaa itsensä kehittämistä, Göös muistuttaa.

Erityisnuorisotyöntekijältä vaaditaan Göösin mukaan ennen kaikkea aitoa läsnäoloa.
– Entistä enemmän pitäisi panostaa kohtaamiseen. Nuoret kyllä näkevät ja aistivat, onko työntekijä aidosti läsnä ja halukas kohtaamaan nuoria. Tässä työssä pitää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja muistaa, että jokainen ihminen on arvokas omana
itsenään.
Toisaalta vaaditaan kärsivällisyyttä tehdä työtä pitkäjänteisesti.
– Kaikki asiat eivät tapahdu yhdessä päivässä, mutta kun jaksaa
uskoa työhönsä, niin hyvä tulee.
Hyvät työkaverit ja yhteiset pelisäännöt kotijoukkojen kanssa auttavat tekemään työtä, joka on
paitsi epäsäännöllistä myös työajatonta.
– Kyllä tämä sopii kolmen lapsen isällekin, Göös vakuuttaa.
Virtaa työhönsä Göös saa perheen lisäksi liikunnasta.
– Hyvä kunto auttaa jaksamaan.
Tykkään juoksemisesta, hiihtämisestä ja kesällä pallon potkimisesta. On äärimmäisen tärkeää, että
pidämme työntekijöinä myös itsestämme huolta.

Erityisnuorisotyönohjaaja Ilkka Göös käy juttelemassa nuorten kanssa muun
muassa Jyväskylän ammattiopiston Viitaniemen kampuksella.

Tiesitkö?

Erityisnuorisotyö
Etsivää, kohtaavaa ja läsnä
olevaa työtä erityistä tukea
tarvitsevien lasten, nuorten ja
perheiden kanssa.
Kirkon erityisnuorisotyön

tunnetuimpia muotoja on palveluoperaatio Saapas, joka päivystää nuorten
parissa viikonloppuisin, juhlapäivinä,
festivaaleilla ja netissä.
Nuorisotyönohjaajan virkaan
valmistutaan suorittamalla sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Hengissä

Kuurojen ja näkövammaisten asiat ovat
monin tavoin paremmin kuin muutama
vuosikymmen sitten, mutta vielä on paljon
parantamisen varaa, muistuttaa Aune
Kulmala.

Hyvä paimen twiittaa sauvallaan
Evankeliumi
Joh. 10: 11-16
”Minä olen hyvä paimen, oikea
paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä
lampaat hänen omiaan, ja niinpä
hän nähdessään suden tulevan
jättää lauman ja pakenee. Susi saa
lampaat saaliikseen ja hajottaa
lauman, koska palkkapaimen ei
välitä lampaista.
Minä olen hyvä paimen. Minä
tunnen lampaani ja ne tuntevat
minut, niin kuin Isä tuntee minut
ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.
Minulla on myös muita lampaita,
sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni,
ja niin on oleva yksi lauma ja yksi
paimen.”

Jeesus on paimen, joka suojelee
ihmisiä. Hän pitää huolen, että
oikeus toteutuu ihmisten kesken. Hän johdattaa ihmisiä hyviin päätöksiin.
Herra suojelee meitä ja varjelee
meitä. Hän ohjaa meidät oikealle tielle kuin hyvä poliisi ohjaa vilkasta liikennettä.
Jumala on kanssamme missä
ikinä kuljemme. Hän ohjaa läpi
pimeyksien, pitää huolen meistä. #Godisthelord
Hyväksikäytettyjä, avuttomia,
yksinäisiä ihmisiä Jumala ei jätä
yksin vaikka muut jättäisivätkin.
#Bible#Jesus#Elämäonlaiffii
Huhtasuon
jatkoisoset
Hyvä Paimen kutsuu vihreille
niityille. Kuuntelemmeko Hänen ääntään? Lauma näyttää
olevan kovin hajallaan, määkii
toisilleen kivikossa.
Pastori
Esa Jurva

Toisten kanssa yhteen yksinäisyyteenkin. Lohdun ääreen, vaikean läpi. Osatapa kuulla hyvää
ääntä, löytää oikeaa suuntaa!
#paimenellehommia
Pastori
Annemari Siistonen
Hyvä paimen ei lyö kepillä, ei
houkuttele porkkanoilla. Hän
kulkee rinnalla; pienin askelin,
joskus harppoen, usein myös
sylissään kantaen.
Pastori
Ville von Gross
Hyvä paimen tuntee lampaansa. Sen mustankin, jota toiset
tönivät laumasta pois.
Pastori
Ulla Palola
Hyvä Paimen tuntee lauman jäsenet & pitää Taivaan portit auki silloinkin kun laumassa tulee
hölmöiltyä. Rakkaus muuttaa
kippuroimisen iloksi.
Armahda Hyvä Paimen jatkuvilta tehokkuus- & tuottavuuskasvun vaatimuksilta. Sano:

kelpaat, riität. Sitten kirmaan kasvupyrähdyksiin
tuellasi.
Tahdon oikean Hyvän Paimenen, en robottia, sähköpaimenta. Vain siten voin
tuntea armon ja rakkauden.
Kuulun laumaasi Jeesus!
Kannan laumasi merkkiä, ristiä otsassani ja rinnassani.
Se piirrettiin minuun kasteessa. Joskus toivoisin sen olevan tatuoitu näkyväksi, etten
unohtaisi, etten vaipuisi toivottomuuteen.
Pastori
Niina Kari
Jeesus on paras Paimen. Meillä
ei ole yksinoikeutta Paimeneen.
Hänellä on muitakin lampaita
toisessa tarhassa.
Pastori
Kristiina Ridanpää
Palkkapaimenet houkuttelevat
medioilla meitä laumasieluja
paratiiseihin. Harva uskoo Hyvään. Mediasusien raatelema

Aimo askel
eteenpäin

Hyvän paimenen
sunnuntai

noSaarnatwiittejä eli twaar
stis
tek
.4.
10
in
ja sunnunta
äen
lum
Tau
sa
vas
Ku
tä.
,
kirkon alempi alttaritaulu
s
na
Joo
ut
nn
ala
ma
jonka on
a.
isk
He

SIRPA KOIVISTO teksti
RAILI OJALA-SIGNELL kuva

tietää: On hyvä Paimen.
Aluekappalainen
Mauri Tervonen

– Huudan niin kauan, kunnes yhteiskunta liikahtaa, muistelee elämäntyönsä kuurojen, näkövammaisten ja kuurosokeiden palvelujen kehittämiseksi tehnyt diakonissa Aune Kulmala.
90-vuotismerkkipäivän aattona
Kulmala voi hyvillä mielin todeta,
että monen vuosikymmenen väsymätön työ ei mennyt hukkaan.
– Yhteiskunta liikahtikin todella
paljon, Kulmala toteaa hyvillään.
Kuurojen, näkövammaisten ja
kuurosokeiden aseman parantamisessa otettiin Kulmalan aikana
aimo harppaus eteenpäin.

Hyvä paimen antaa kaikkensa,
jotta laumalla on hyvä olla.
Palkkapaimenesta ei siihen ole.
Palkan edestä kukaan ei tuohon
tehtävään kykene.
Pastori
Päivi Kärkkäinen

Aune Kulmala (os. Ihalainen) teki
pitkän työuran Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kuurojen, kuurosokeiden, kuulovammaisten ja näkövammaisten diakonissana. Kulmala aloitti Kypärämäen piirin diakonissana 1950-luvun puolivälissä.

Piiridiakonissan tehtäviin kuului
silloin myös näkövammaisten kerho- ja kotikäyntityö. Aistivammaisdiakonissan virka perustettiin
kaupunkiseurakuntaan Kulmalan
aloitteesta vuonna -61.
– Huutoni kuultiin silloinkin,
Kulmala toteaa.
Silloinen kirkkoherra Jorma Sipilä pyysi Kulmalaa ottamaan viran vastaan, siitäkin huolimatta,
ettei Kulmala osannut viittomakieltä.
– Pääsin kahdeksi viikoksi opiskelemaan kieltä Helsingin kuurojendiakonissan luokse. Osasin parin viikon jälkeen 600 sanaa. Viittomaan olenkin oppinut kuurojen
avustuksella. Kuurot ymmärsivät
heikkouteni ja opettivat minua
kuurouden ymmärtämisessä.
Vuonna 1972 kuurojen ja sokeiden työ erotettiin ja Kulmalan
osaksi jäivät kuurot ja kuurosokeat.
Kuurojen kanssa tehtävän työn

Aune Kulmala teki mittavan uran Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa kuurojen- ja sokeaindiakonissana. Kulmala on ollut
monin tavoin ajamassa niin kuurojen, kuurosokeiden kuin näkövammaisten etuja.

Kulmala joutui aloittamaan täysin
tyhjästä. Kuurojen työntekijöitä
oli koko maassa vain kourallinen
ja tulkkeina toimivat pääasiassa
kuurojen omaiset. Suhtautumisessa kuuroihin ja näkövammaisiin
oli paljon tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja.
– Minulta saatettiin kysyä, mitä
kieltä puhun sokeiden kanssa.
Suomen kieltä tietenkin, vastasin.
Ihmisten tietämys oli usein ihan
höpö höpöä, Kulmala sanoo.
Kuurojen- ja sokeaindiakonissan virassa Kulmala toimi aina
vuoteen 1982 asti. Työvuosiaan
Kulmala muistelee hyvillä mielin.
– Työtä oli tavattoman paljon,
mutta se myös antoi paljon. Vuodet kuurojen- ja sokeaindiakonissana olivat raskasta, mutta rikasta aikaa.
Kulmalaa ei ole syyttä kutsuttu
kuurojen ja sokeaintyön pioneeriksi. Kulmala oli voimakkaasti
edistämässä kuurojen lasten oi-

Ihmisten
”tietämys
oli

usein ihan
höpö höpöä.
keutta viittomakielen käyttöön
niin perheissä, kuntoutuksessa
kuin koulutuksessa. Virkavapaalla
Kuurojen Liitossa Kulmala oli ensimmäisenä johtavana sosiaaliohjaajana luomassa viittomakielen
tulkkipalvelujärjestelmää sekä
aloittamassa viittomakielen tulkkien koulutusta.
Lisäksi Kulmala on ollut perustamassa Keski-Suomen näkövammaisten yhdistystä ja Pilkahdus-lehteä. Hänen aloitteestaan
syntyi ajatus myös sokeiden koulun perustamisesta Ambomaalle.
– Nykyään helposti unohtuu,
mille tämän päivän palvelut on ra-

kennettu. Kulmala on ollut ansiokkaasti ajamassa kaikkien aistivammaisryhmien etuja, muistuttaa Kulmalan elämäntyöstä kirjan
kirjoittanut Raili Ojala-Signell.
Eläkepäiviään Kulmala viettää
Sastamalassa. Aktiivinen vaikuttamis- ja edunvalvontatyö on jatkunut eläkkeelläkin.
– Kuuroihin ja näkövammaisiin
suhtautumisessa on vielä paljon
parantamisen varaa. Yleistä tietoutta pitäisi vahvistaa, Kulmala
huomauttaa.
Sydäntä lähellä on yhä myös
Kuurojen Lähetys, jonka kautta

Raili Ojala-Signell:
Sokealle silmänä, kuurolle
kielenä. Kirjoituksia kuurojen- ja sokeaindiakonissa
Aune Ihalaisen elämästä.
Kirjaa voi tilata kirjoittajalta osoitteella raili.ojala@
kolumbus.fi
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Uskonto ohjaa
etsimään yhteistä hyvää

Kolumni

KAARINA HEISKANEN teksti

Suositun Slummien miljonääri –elokuvan päähenkilö Jamal Malik
muistaa television tietovisassa
mellakat, joissa äärihindut ryntäsivät hänen kotikortteliinsa. Hyökkääjien kämmeniin oli tatuoitu sininen sodan jumala Shivan kuva.
– Jos uskontoja ei olisi, äitini olisi vielä elossa, poika sanoo elokuvassa.
Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja Mika Aspinen ja piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen puolestaan uskovat, että uskonnot voivat hillitä väkivaltaisuutta.

Myönteisesti
muslimeista
Mikä on Suomen kielletyin puheenaihe? Se on keskustelu islaminuskon myönteisistä puolista.
Islaminusko yhdistetään nykyään vain terrorismiin, naisiin kohdistuvan väkivaltaan ja ruuasta marisemiseen.
Suuressa suvaitsevuuden puuskassa joku voi osoittaa
hyväksymistä muslimeja itseään kohtaan – mutta heidän
uskontonsa: siitä ei saa sanoa mitään positiivista.
Olen itse joutunut miettimään tätä paljon, koska kirjoitin kuusi vuotta sitten Vihreä Lanka -lehteen lyhyen islamia käsittelevän pääkirjoituksen. Kerroin tekstissä asuneeni Kaakkois-Aasian liberaaleissa muslimimaissa ja
luettelin kokemuksiani paikallisen uskonnon hyvistä
puolista, esimerkkinä se, että siellä juhlapäiviin kuuluu
riitojen sopiminen.

Uskonnot joutuvat kamppailemaan samojen kahteen suuntaan
vetävien pyrkimysten kanssa, joiden kanssa ihmiset ja ihmisyhteisöt kamppailevat
– Toisaalta meillä on yritystä
rauhanomaiseen rinnakkaiseloon.
mutta toisaalta me ajaudumme
isompiin ja pienempiin sotiin. Eri
uskontoja kohdatessa on hyvä korostaa samanlaisuuksia, sillä me
pelkäämme sitä, mikä tuntuu vieraammalta, Aspinen sanoo.
Aspisen mukaan uskontojen väkivaltaisia piirteitä voi hillitä se, että uskontojen edustajat kykenevät
näkemään, että tekstien noudattamisessa on aina kyse tulkinnoista
ja valinnoista.
– Jo sen myöntäminen voisi avata solmukohtia. Jos joku sanoo, että minä noudatan uskontoni säännöksiä oikein, ja muut ovat väärässä, hän astuu keskustelun ulko-

Juttu oli otsikoitu ”Islam on hieno uskonto”. Tämä oli
joidenkin mieshenkilöiden mielestä niin provosoivaa, että saan edelleenkin viikoittain vihapalautetta vuonna
2009 ilmestyneestä pyhäkoulumaisen kiltistä kirjoituksestani.
Uskonnon varjolla on tehty tässä maailmassa paljon pahaa. Islam on maailman väärinkäytetyimpiä uskontoja,
mutta niin on kristinuskokin. Molemmat voivat myös
olla myönteisiä voimia ihmiselämässä. Ne tukevat ja lohduttavat miljoonia ihmisiä joka päivä. Ne kannustavat
eettiseen toimintaan ja heikommista huolehtimiseen.
Vielä kymmenisen vuotta sitten uskontoihin pyrittiinkin
suhtautumaan kunnioittavasti tai ainakin kohteliaan
kiinnostuneesti. Nyt raju kielteisyys on alkanut kohdistua niihin kaikkiin. Hindulaisuudesta ei tuoda esiin mitään muuta kuin äärihindujen pahoja tekoja. Sama viha
kohdistuu kristinuskoonkin, kun se asettuu perussanomansa mukaisesti puolustamaan ihmisarvoa. Luterilaiset piispat ovat saaneet niskaansa vihapuhetta rasisminvastaisten lausuntojensa vuoksi. Kirkkohallitukseen on
tullut pommiuhkaus.
Tämä on pelottavaa kehitystä, jota ei pitäisi vahingossakaan hyväksyä. Uskontoon liittyviä ilmiöitä täytyy saada kritisoida, mutta kyllä niistä pitää saada puhua myös
hyvää.

puolelle.
Aspinen kehottaa valitsemaan
ne isot periaatteet, jotka ohjaavat
tekstien tulkintaa. Toivottavasti se
periaate on kristinuskossa lähimmäisenrakkaus. Myös suhteellisuudentajusta on hyvä apu.
Jyri Komulainen huomauttaa, että
uskonnot voivat olla rauhanomaisia, vaikka niiden tekstit olisivatkin
väkivaltaisia.
– Uskonnolliset traditiot pyrkivät
laajentamaan universaaleiksi ystävällisen asenteen, jota kohdistamme yleensä vain läheisiin, perheeseen tai omaan heimoon.
Komulaisen mukana uskonnot
haastavat näkemään sen, että
muukalainen on veli tai sisar.
– Teologeilla ja uskonnon tulkitsijoilla on suuri vastuu. Uskontojen perinteistä löytyy tulkitsijoita,
jotka näkevät uskontojen väkivaltaiset tekstit symboliseksi taisteluksi omia pahoja taipumuksia
vastaan. Myös islamin pyhä sota
eli jihad voidaan tulkita näin.
Jospa vain jostain löydettäisiin se
yhteinen tekijä. Lempianimaationi
Simpsonien hömelö Homer sen keksiikin jaksossa, jossa hän vierailee
Jerusalemissa, eksyy lepäämään
Pyhän haudan viileydessä ja keksii
kolmen uskonnon edustajia yhdistävän tekijän – hyvin homermaisen. Herätettyään riittävästi pahennusta Pyhässä kaupungissa
hän päätyy julistamaan simppeliä
rauhan sanomaa ruuhkaisille kaduille: syökää kanaa. Yhteisessä
pöydässä.

Rauhankyyhky saa siipeensä,
kun uskontojen kannattajat taistelevat
Kaikkien suurten uskontojen pyhistä teksteistä löytyy perusteita vihan lietsonnalle ja väkivallalle. Samoin niistä löytyy
perusteita rauhalle ja suvaitsemiselle. Vastuu siitä, kummatko tekstit kaivetaan esiin, kuuluu uskontojen tulkitsijalle.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Elina Grundström
Julkisen sanan
neuvoston
puheenjohtaja

oilen
Tänään ruk

Anna minun nähdä rakkaus
Haluan kiittää rakkaudesta, jonka
olet minulle suonut. Se näkyy ihmisissä, joita kohtaan päivittäin,
ja luonnossa, joka on taas puhkeamassa kukkaan. Anna minun

nähdä kaikki se rakkaus harmaan
arjen keskelläkin. Siunaa perhettäni ja kaikkia, joita maa päällään
kantaa. Aamen
Mies 38

Iltapäivälehti julkaisi kohu-uutisen:
Raamatussa on enemmän vihaa,
tappamista ja tuhoa kuin Koraanissa! Laskelman laatinut ohjelmistoinsinööri vertasi englanninkielisiä
tekstejä kehittämällään tekstianalyysimenetelmällä.
Mielenkiintoinen uutinen aikoina, jolloin monen mielestä islam
on kärkipaikoilla, jos uskontoja laitetaan väkivaltaisuusjärjestykseen.
Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja Mika Aspinen kyseenalaistaa tutkimustavan. Tekstianalyysi ei
tunnista, missä yhteydessä vihaa
ilmaisevia sanoja käytetään.
Aspinen muistuttaa, että Lähi-idässä syntyneet kolme yksijumalaista uskontoa – juutalaisuus,
kristinusko ja islam – ovat leimallisesti kirjauskontoja. Ne siis perustuvat pyhiin teksteihin. Juutalaisuus on niistä vanhin, ja nuorem-

mat uskonnot ovat sen perillisiä,
tunnustamme sitä tai emme.
– Kaikkien kolmen uskonnon pyhissä kirjoissa on tekstejä, jotka yllyttävät väkivaltaan, ja tekstejä,
joissa kannustetaan rakentamaan
rauhaa.
Vanha testamentti on helppo leimata väkivaltaiseksi taistelua ihannoivaksi kirjaksi, kun taas Uusi testamentti saa lempeän leiman. Aspisen mukaan se on raju yleistys. Vanhassa testamentissa kuvataan taisteluja ja Pyhän maan valloitusta,
mutta myös kehotetaan irrottautumaan väkivallasta ja muistutetaan,
että Herran temppeli on avoin
myös muukalaisille.
Vastaavasti Uusi testamentti sisältää jyrkkää rajanvetoa ja irrottautumista juutalaisuudesta.
Aspinen muistuttaa, että verisimmät kamppailut käydään siellä,
missä uskontojen edustajat ovat
ikään kuin veljessodassa, jakamassa samaa perintöä ja rakentamassa
samalla omaa identiteettiään.

– Rajanveto korostaa, että ”me”
olemme oikeassa, ”ne” ovat väärässä. Puhtaan uskon puolustus pukeutuu kehotukseksi väkivaltaan.

Uskontojen
”perintöriidat

ovat verisiä.

Esimerkiksi varhaisen Jeesus-liikkeen piti pohtia, ollako juutalainen
ryhmittymä vaiko ei. Myös meidän
aikanamme etsitään identiteetin
rakennuspuita: mitä on olla eurooppalainen, entä suomalainen.
– Onko esimerkiksi ilmaus ”suomalainen identiteetti” jossakin yhteydessä kauniimpi nimi rasismille
ja maahanmuuttovastaisuudelle,
Aspinen heittää.
Kolmen monoteistisen uskonnon pyhien kirjoitusten syntyaikaan elämä oli paljon sattumanvaraisempaa, väkivaltaisempaa ja ra-

jumpaa kuin länsimaisen lukijan
elämä meidän aikanamme. Lapsikuolleisuus oli suurta, sodat ja taudit tappoivat, kuolemanrangaistus
oli käytössä.
– Sen ajan ihmiset eivät kiinnittäneet yhtä paljon huomiota tekstien
väkivaltaisuuteen, eivätkä tekstien
kaiut olleet niin kovia kuin meidän
aikanamme, Aspinen arvelee.

kulttuureihin samalla tavoin kuin
Eurooppaan ja kristinuskoon.
– Ajatus, että Koraanin tekstejä
voisi tulkita kriittisesti, on islaminuskoisille vaikeampi pala kuin
pyhien tekstien tulkinta juutalaisille ja kristityille.
Samaan perinteeseen kuuluu sekin, että uskonto vaikuttaa islamilaisissa maissa lainsäädäntöön.

Hindulaisuuteen kuuluu kastijärjestelmä. Yksi kasteista on sotilaiden kasti, ja sotilaiden uskonnollinen velvollisuus on taistella.
Bhagavad Ghita -kirjallisuudessa
esiintyvä soturi Arjuna epäröi sotaa, koska vastapuolella taistelee
hänen serkkujaan. Krisna-jumala
kehottaa häntä lähtemään sotaan,
sillä se on kastin tuoma velvolli-

Reilun pelin hengessä on myönnettävä, että osa Koraanin traditiosta
on peräisin Vanhasta ja Uudesta testamentista. Samoin on muistettava,
että kristinuskolla on ristiretkensä.
Aspinen muistuttaa, että suuri
joukko rauhanomaisesti eläviä
muslimeja tuomitsee väkivaltaisen
islamismin ja kavahtaa sitä, että
heidät niputetaan samaan porukkaan Isiksen kanssa.
Miksi väkivaltaiset ilmiöt ja tiukka uskontulkinta näyttävät elävän
islamilaisen kulttuurin piirissä? Aspinen selittää, että valistus ei ole
vaikuttanut islamilaisten maiden

Idän suuret intialaissyntyiset uskonnot hindulaisuus ja buddhalaisuus vaikuttavat länsimaisin silmin
katsottuna harmonisilta ja rauhanomaisilta. Siinä on kuitenkin paljon
välimatkan tuomaa harhaa.
Piispainkokouksen pääsihteeri ja
Intian uskontojen kohtaamiseen
erikoistunut dosentti Jyri Komulainen muistuttaa, että hindulaisuuden esiaste perustui Veda-kirjallisuuteen, joka syntyi noin tuhat
vuotta eKr. ja tunsi uhrikäytännöt.
– Uskonnollinen ritualismi perustui veriuhreille. Esimerkiksi hevosuhrit olivat tyypillisiä.

Lännessä
nähdään Gandhin
hindulaisuus.

”

suus. Jo kastijärjestelmä edustaa
rakenteellista väkivaltaa, kun se
syrjii alakastisia ja kastittomia.
Hindunationalismi syntyi
1800–1900-lukujen taitteessa ja
vaikuttaa Intiassa edelleen. Intia
on pyhä maa, jonka tulee olla hindulainen: menkää muslimit ja kris-

tityt pois.
– Ajatus pyhästä maasta on fundamentalististen liikkeiden peruspiirre, ja se edistää ristiriitoja ja väkivaltaa, Komulainen huomauttaa.
Intian parlamentti keskustelee
laista, joka kieltää kääntymiset
muihin uskontoihin, ja kristittyjä
”takaisinkäännytetään” hindulaisuuteen. Ghar Wapsin eli Kotiinpaluu -kampanjan nimissä hindurituaaleihin pakotetaan kristittyjä,
joiden iso- ja isoisovanhemmat
ovat aikoinaan omaksuneet kristinuskon. Kirkkoja ja moskeijoita
poltetaan ja muslimeja vainotaan
naudanlihan syönnin verukkeella.
– Se että hindulaisuus nähdään
lännessä rauhanomaisena uskontona, on Mahatma Gandhin ansiota. Hän kieltäytyi väkivallasta ja kehotti seuraajiaan passiiviseen vastarintaan Intian itsenäistymisen aikoihin, Komulainen toteaa.
Gandhin toiminta syntyi reaktiona hindunationalismille, eikä se
edusta puhtaasti hindulaisuutta,

vaan siinä on paljon lainaa jainalaisuudesta. Jainalaisuus on kenties
maailman rauhanomaisin uskonto, jossa munkit lakaisevat kadun
askeltensa edessä, että eivät tallaisi
muurahaisia. Väkivallan välttäminen ehkäisee huonoa karmaa.
– Gandhin ampui hindunationalisti, joka ei hyväksynyt hänen veljeilyään muslimien kanssa.
Buddhalaisuuden perustanut
prinssi Siddharta Gautama opetti
kohtuullisuutta ja hyväntahtoisuutta kaikkea elollista kohtaan.
Buddhan patsas hymyilee levollista
hymyä ja munkit opettavat myötätunnon tietä, joka vapauttaa halusta ja kärsimyksestä.
– Buddhalaisuus on tietyiltä perusideoiltaan rauhanomainen uskonto. Se ei estä munkkeja syyllistymästä väkivaltaan. Muun muassa Myanmarissa ja Shri Lankassa
munkit ovat lietsoneet väkivaltaisuuksia vähemmistöjä kohtaan,
Komulainen sanoo.
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Anita Veiste on idättänyt ja kasvattanut Äijälän perhekodissa
kymmeniä erilaisia kasveja. Tällä
hetkellä taimivaiheessa ovat vihannekset, yrtit ja koristekasvit.
Kesän korvalla taimet istutetaan
Äijälän puutarhaan.

Kesän odotus ja unelmat
kasvavat laatikoissa
Puutarhaihmisillä on käsillä kiihkeät ajat. Ohjelmassa on taimien kasvatusta ja
malttamatonta odotusta. Keskikesällä kasvimaata saa kitkeä ja kastella. Lisäksi pitää
jännittää pistävätkö jänikset poskeensa koko vaivalla kasvatetun sadon.
PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Puutarhassa ahertaminen tuli Anita Veisteelle tutuksi maalla jo aivan
pienenä. Perhe kasvatti perunaa,
porkkanaa, vihanneksia ja mansikoita aivan kuin kaikki muutkin
perheet heidän ympärillään.
Vaikka kasvimaalle olikin ainakin
puolipakko mennä, niin ei Veisteelle jäänyt ylittämätöntä inhoa hyötypuutarhan hoitoon. Hän kuitenkin uhosi lapsena, että kun muuttaa kotoa, niin ei kitke koskaan kasvimaata. Toisin kävi.
Rivitalon pihassa Veisteellä on
kasvanut aina ainakin salaattia,
monesti kaikenlaista muutakin.
Intoa riitti myös puutarhuriksi
opiskeluun. Nyt hän toimii puutarhurina Äijälän perhekodissa.
– En usko, että tätä teksin, jos
minulla olisi kauheat traumat lapsuudesta.
Veisteen mielestä puutarhurin
ammatissa mieluisinta on omien
kätten jäljen näkeminen. Erityisesti syksyn sadon kerääminen palkitsee kevään ja kesän vaivat.
– Työtähän tässä on, kun aloitetaan taimivaiheesta. Kylvöt, koulimiset ja karaisut. Sitten on vielä
kitkemistä, haraamista, lannoitta-

mista ja muuta.
– Kun pystyt omille lapsillekin
tarjoamaan puhtaasti kasvatettua
omalla työllä tehtyä ruokaa, niin
se on paras palkinto.
Aikaisemmin Veiste piti erityisesti
koristekasvien hoitamisesta. Puutarhaopinnoissaankin hän keskittyi viheraluisiin eli käytännössä
puiden, pensaiden ja monivuotisten kukkien hoitoon. Tällä hetkellä Veiste työskentelee kuitenkin
puutarhurina Äijälän perhekodissa, ja siellä tarmo kohdistuu pääosin hyötykasvien viljelyyn.
Veiste on ehtinyt kasvattaa vuo-

usko, että
”tätäEnteksin,
jos

minulla olisi
kauheat traumat
lapsuudesta.
sien mittaan hyvin monia kasveja.
Tänä vuonna hän viljelee ensimmäistä kertaa latva-artisokkaa ja
parsaa.
– Täällä voidaan kokeilla kaikenlaista. Otetaan opetuksena, että

sitten tietää, missä meni vikaan.
Äijälän perhekodin hirsinen päärakennus on täynnä taimia. Itämässä ovat jo tomaatit, paprikat,
sellerit, ruotisellerit ja erilaiset kesäkukat. Yrteistä kasvamassa ovat
esimerkisi basilika, salvia ja kirveli.
Veiste tekee puutarhatöitä myös
kotonaan. Kasvimaataan hän viljelee luonnonmukaisesti – samoin
kuin Äijälässä.
– Työ verottaa, ei tahdo jaksaa.
Kotona on ihan perusjuttuja.
Porkkanaa ja hernettä kasvattelen
pääasiassa lasten iloksi.
Kotona puutarha on Veisteelle
harrastus. Hän yrittääkin pitää rajaa, että töissä tehdään töitä ja
kotona harrastetaan. Jos kotona
kasvit eivät kasva, niin lopputulos
on itseltä pois.
Veiste yrittää olla tietoinen
omista ekologisista valinnoistaan
ja omasta elämäntavastaan. Hän
löytää tottumuksistaan paljonkin
parantamisen varaa.
– Teen ratkaisuja, jotka eivät ole
ehkä ekologisimmasta päästä.
Haluan myös uskotella, että teen
hyviäkin päätöksiä.
Petri Janhunen on myös saanut
kosketuksen hyötypuutarhan hoi-

toon maalla, mummonsa luona.
Sen pohjalta hänen oli helppo
aloittaa miehensä kanssa vuokrapalstalla viljely Survo-Korpelassa
kymmenen vuotta sitten.
Viimeiset vuodet Janhusen palsta on ollut Viitaniemessä, jossa
hän on voinut ihailla naapuripalstan 85-vuotiaiden rouvien viljelysten kukoistusta. Samalla on noussut häpeä omasta palstasta.
– Palsta on huonolla hoidolla
tietyllä tapaa.
Samaan hengenvetoon Janhunen ihmettelee, että vastaavat
huonohoitoiset palstat tuottavat
toisilla runsasta satoa.
Janhusella on kokemusta lukuisten kasvien viljelystä. Peruna,
porkkana ja sipuli ovat ihan perusjuttuja. Tämän lisäksi hän on kasvattanut usein herneitä, salaatteja, papuja ja tilliä.
Lisäksi helppoja kasvatettavia
ovat kesäkurpitsat, joitahän suositteleekin myös aivan aloittelijoille.
Karvaampi kokemus jäi mustajuuren viljelystä, kun puoliso kitki
pois kaikki mustajuuren taimet ja
jätti rikkaruohot.
Jos tuhoja ei ole tehnyt puoliso,
niin Viitaniemen jänöjussit ovat

muistaneet pitää ruoka-aikaan
puolensa.
– Alue pitäisi saada aidattua.
Rusakot vetävät kyllä kaikki napaansa – valitettavasti.
Janhunen tunnustautuu kevätihmiseksi. Silloin mieltä lämmittää
kasvuun lähtevä luonto.
Keskikesässä palkitsee raaka
työ. Janhunen saa sielullista hoitoa, kun möyrii kyynärpäitä myöten mullassa.
Loppukesällä ja syksyllä parasta
on, kun maasta saa satoa.

vetävät
”kylläRusakot
kaikki
napaansa –
valitettavasti.

Janhunen tunnustautuu laiskaksi kitkijäksi. Peltomullan omat asukit, rikkaruohot, ottavat helposti
vallan istutetuista tulokkaista.
Kuivina kesinä tuskaa tuottaa
myös kasteluveden puute. Viitaniemessä vettä on tarjolla erittäin
niukasti.
– Siellä on pieni kaivo, johon valuu vähän vettä. Jotka eivät aa-

mulla jaksa sinne mennä, jäävät
vedettä.
Janhunen kasvattaa sellaisia kasveja, joista uskoo saavansa satoa.
Tällä hetkellä hänellä on myös Kankaalla laatikkoviljelmiä, ja niistä on
tullut satoa ihan kiitettävästi kastelumahdollisuuden ansiosta.
Aikoinaan Janhunen kokeili
maalla myös vesimelonien kasvattamista. Lopputulokseksi hän sai
greipin kokoisia todella hyvän makuisia hedelmiä. Vesimelonin viljelijälle ei olisi haitaksi pitkä ja lämmin kesä.
Janhunen neuvoo, että aloitteleva puutarhuri voisi ostaa taimet
valmiina sen sijaan, että alkaa
idättää niitä itse siemenistä. Puutarhan saa vihertämään helposti
– pomminvarman kesäkurpitsan
lisäksi, kun ostaa kaupan vihersalaatteja ja yrttejä, poistaa niistä
muoviastian ja tökkää multaan.
– Helppoja ovat myös herne ja
porkkana.
Esikasvatus auttaa harvennusvaiheessa, kun kokematon erottaa
helpommin kookkaat hyötykasvit
pienistä rikkaruohoista.
Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama
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JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

Yhä useampi suomalainen
turvautuu ruoka-apuun
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
AARNE ORMIO kuva

EU-elintarviketuen jakelua evankelis-luterilaisiin seurakuntiin koordinoiva Kirkkopalvelut sai viime
vuoden lopulla jaettavakseen noin
300 000 kg elintarvikkeita. Marras-joulukuun aikana seurakuntien yli 300 jakelupisteessä jaettiin
lähes 30 000 ruokakassia ja tarjottiin yli 3 000 ateriaa.
Ruoka-avun piirissä oli yhteensä
noin 56 000 ihmistä, joista suurin
osa oli yksinhuoltajia, osa-aikatyötä tekeviä ja pienellä eläkkeellä
kituuttavia ikäihmisiä.
– Yhä useammat suomalaiset
joutuvat turvautumaan ulkopuoliseen ruoka-apuun. Valtiontalouden leikkaukset kohdistuvat kipeästi pienituloisiin, ja tukien varassa elävien suhteellinen elintaso
heikkenee entisestään. Työttömyyden lisäksi erityisesti suurissa kau-

pungeissa ongelmia ovat aiheuttaneet kohtuuttomat asumiskustannukset, keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalveluista kertoo.
Euroopan Unionin uusien kriteerien mukaan köyhyyden määritelmässä tulee huomioida alle 60
prosenttia mediaanitulosta ansaitsevien lisäksi myös materiaalinen puute sekä kotitalouksien pitkään jatkunut työttömyys. Näin
laskettuna Suomessa on jo lähes
miljoona köyhää.
– Ruokapankkitoiminta ei ole
alistumista vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Se on osa
laajempaa yhteistyötä köyhyyden
ja syrjäytymisen torjumiseksi, Tapio Pajunen sanoo.
Ruoka-avulla ei torjuta vain nälkää, vaan syrjäytymistä laajemminkin. Ruokakassi aktivoi tulemaan ihmisten pariin. Ruokajakelutilanteissa asiakkaiden kanssa

Kirkon ruoka-avun piirissä on noin 56 000 ihmistä, joista suurin osa on yksinhuoltajia, osa-aikatyötä tekeviä ja pieneläkeläisiä.

keskustellaan, kuunnellaan heidän
arjen haasteitaan ja opastetaan
taloudellisissa ongelmissa. Lisäksi
seurakunnissa järjestetään kursseja arjessa selviytymisen tueksi.
Kirkkopalvelut on ollut mukana
EU-elintarviketuen välittäjänä tukitoiminnan alusta, vuodesta
1996 lähtien. Elintarvikevalikoima
on vuosien varrella monipuolistunut ja terveysvaikutukset on huomioitu: jaossa on vehnä- ja sämpyläjauhoja, puurohiutaleita, makaronia, hapankorppuja, mysliä ja
maitojauhetta. Mukana on myös
valmisruokapakkauksia, kuten
hernekeittoa, lihasäilykkeitä ja
pastaa juustokastikkeella.
Kirkkopalvelut on perustanut Kirkon Kotimaanavun. Se on kristillistä lähimmäisenrakkautta toteuttava hyväntekeväisyystoimija,
jonka apu kohdistetaan täysimääräisesti Suomeen. Se auttaa hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon
tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Kotimaanavun kautta voi auttaa joko vapaaehtoistyöllä tai raha- ja tavaralahjoituksilla. Kotimaanavun rahalahjoituksilla autetaan hädässä olevia taloudellisen,
tavara- tai ruoka-avun kautta.
Valtakunnallisesta hätäapurahastosta autetaan esimerkiksi katastrofin tai muun yllättävän tilanteen vuoksi hätään joutuneita, kuten tulipalossa kotinsa menettäneitä perheitä. Kotimaanavun varoin tehtävää avustustyötä koordinoidaan paikallistasolla
evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, joiden kautta apu menee
perille.

KAIKENIKÄISTEN MAKSUTON
PERHETAPAHTUMA!

Henki &

HELATORSTAINA 5.5. KLO 10-15
LEIRIKESKUS VESALA, VESALANTIE 136, JYVÄSKYLÄ

NIINA BELLIN “LEPPÄKERTTU ILMAN PILKKUJA” LAULULEIKKIKONSERTTI / VARTTIMESSU / LOUNAS / LIIKUNNALLINEN
RASTIRATA / YHDESSÄ LAULAMISTA / KAHVIA

Yhteistyössä: Invalidiliitto ry:n Asennetta ja elämänhallintaa
–projekti, Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän Seudun
Invalidit, Jyväskylän NMKY, Kirkkohallitus

Agricolan päivänä 9.4. juhlitaan
suomen kirjakielen syntyä ja lukutaidon kehittymistä. Suomalaiset
pitävät lukutaitoa itsestään selvänä taitona, vaikka lukutaidottomana yhteiskunnassa toimiminen
olisi vaikeaa. Suomen Pipliaseuran
tutkimuksen mukaan suomalaiset
olisivat valmiita sijoittamaan keskimäärin 3802 euroa lukutaitoon,
jos sen opettaminen ei olisi julkisin
varoin hoidettua.

oppiakseen lukemaan. Vähiten lukutaitoon olivat valmiita sijoittamaan keski-ikäiset ja yli 65-vuotiaat. 45 prosenttia vastaajista ei
osannut antaa euromääräistä
summaa lukutaidolleen.
IRO Researchin toteuttamiin
tutkimushaastatteluihin osallistui
1000 henkilöä. Vastauksista kävi
ilmi, että suomalaiset tuntevat
huonosti lukutaitonsa pitkän historian. Vain 14 prosenttia tiesi, että enemmistö suomalaisista eli yli
80 prosenttia saavutti lukutaidon
jo 1850-luvulla.

Suomalaisista eniten lukutaitoa
rahassa arvottavat nuoret, varsinkin 25–34-vuotiaat, jotka olisivat
valmiita sijoittamaan 6187 euroa

Maailmassa on edelleen 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista.
Tämä merkitsee, että maailman
aikuisista joka viides on lukutaido-

PIPLIASEURA
teksti ja kuva

Sana elämään

Ilman lukutaitoa olisi vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, leipoa tätäkään herkullista Agrcola-leivosta.

Leivoksen ohje löytyy
osoitteesta www.piplia.fi

Unelmaverstas ja pakolaisia
Lähetysjuhlilla
Suomen Lähetysseura ja Vihdin
seurakunta järjestävät Valtakunnalliset Lähetysjuhlat Vihdissä
11.–12.6. Raamattuopetusta tarjoavat Espoon piispa Tapio Luoma ja Tampereen piispa Matti Repo. Piispa Tapio Luoma saarnaa
myös sunnuntain juhlamessussa
ja siunaa uudet lähetystyöntekijät
työhön.

Juhlien ulkomaisia vieraita on tulossa Pakistanista ja Lähi-idästä.
Lisäksi Thaimaasta tulee 12-henkinen ryhmä teologian opiskelijoita, jotka edustavat Pohjois- ja
Koillis-Thaimaan vähemmistökansoja. He kiertävät seurakuntia kuukauden ajan touko-kesäkuussa.
Juhlilla laulavat ja laulattavat
muun muassa tyttökuoro Piritat,
Jakaranda, Olet tässä -suurkuoro
sekä virolaiset kuorot Lambertus
ja Misjonikoor.

Palveleva
puhelin

Pakolaiset ovat tärkeä teema juhlilla. Vihdin seurakunta ryhtyi viime syksynä turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen pitäjäksi, ainoana seurakuntana Suomessa. Se herätti sekä innostusta
että kysymyksiä ja pelkoja.
– Haluamme auttaa ihmisiä etsimään paikkaansa Jumalan
maailmassa. Tehtävämme kristittyinä on tuoda toivoa, luoda tasa-arvoa ihmisten kesken ja mahdollistaa vuorovaikutusta, juhlien
pääsihteeri Mirca Kukkasniemi
pohtii.

lauantai

23.4.16
klo 18
Taulumäen
kirkossa

Laulaja-lauluntekijä Tommi Kalenius &
rovasti Jorma Kalajoki
Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja esirukoukseen

Lämpimästi tervetuloa!

oo

lumäen kirkkoon
...
Tau
,
n

Muskarimessu
Taulumäen kirkossa, Lohikoskentie 2
10.4. klo 11
Voit ottaa halutessasi oman
pehmolampaan mukaan.

Tervetuloa!

Unelmaverstas on kirkon työntekijöille tarkoitettu koulutus.
– Siellä luodaan yhdessä työskennellen ideoita ja työkaluja niin
mission kirkastamiseen kuin maahanmuuttajien kohtaamiseenkin,
Mirca Kukkasniemi kertoo.

WWW.JYVASKYLANSEURAKUNTA.FI
TAI ANNE SAVOLIN  050 380 0583
 ANNE.SAVOLIN@EVL.FI  24.4.
MENNESSÄ

Jyväskylästä tehdään päivämatka Vihtiin lähetysjuhlille
lauantaina 11.6. Lähtö klo

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

”Kuka palapelin kokoaa?”

ton. Heistä kaksi kolmasosaa on
naisia. Maailman lapsista 60,7
miljoonaa ei käy koulua ja vielä
useammat käyvät koulussa epäsäännöllisesti tai jättävät sen kesken. Lukutaito on ratkaiseva keino
kamppailussa maailmanlaajuista
epätasa-arvoa, köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.
– Pipliaseurat tekevät kaikkialla
maailmassa lukutaitotyötä, jolla
on vaikutusta haavoittuvien ryhmien, kuten vähemmistökansojen
identiteettiin ja köyhien arjen paranemiseen, Suomen Pipliaseuran
viestintäjohtaja Terhi Huovari kertoo.
– Lähitulevaisuudessa työn painopiste on Itä-Afrikassa, jossa Pipiaseuroilla on alkamassa uusi viiden
maan yhteinen lukutaito-ohjelma.
Tänäkin vuonna nautitaan Agricolan nimikkoleivoksia. Leivoksesta on muodostunut kansainvälisen lukutaitotyön symboli.
Agricola-leivoksia voi nauttia
kahviloissa Helsingissä, Raumalla
ja Rovaniemellä. Leivoksia on
myös seurakuntien kahviloissa.
Leivoksia voi maistella myös kotona. Jotain maukasta -blogin Mari
Moilanen kokeili leivosta Piplian
sivuilta löytyvällä reseptillä.
– Leivos on ihastuttava. Sekä
maultaan että kirpsakan punaiselta ulkomuodoltaan, hän kehuu.

SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti
TERO MASSA kuva

Facebookissa
nähdään!

Tule mukaan Helatorstain hauskimpaan
perhetapahtumaan. Luvassa on mukavaa
ohjelmaa kaikille vauvasta vaariin ja mummoon:

Suomalaisille lukutaito
on itsestäänselvyys

Körö kö
rö k
irk
k

HIEROJA - KUPPARI

Vihdin lähetysjuhlilla nähdään Pohjois- ja Koillis-Thaimaan vähemmistökansojen
edustajia. He kiertävät eri seurakunnissa touko-kesäkuussa.

6.10 Harjukadun tilausajolaituri, klo 6.20 Vaajakoski,
Wessmanninmäen pysäkki.
Paluumatkalle lähtö klo 18.
Hinta 20 €. Sitovat ilmoittautumiset 20.5. mennessä
joko sähköisesti http://bit.
ly/1nBGaeg tai 050 410 9772
/ riikka.jussila@evl.fi.

Ilmoita lehdessä,
jolla on asiaa.
Henki &
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi 040 535 0047
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Tapahtuma

8.4–22.4.2016
TAULUMÄEN KIRKKO

irkoissa
Musiikkia k

JAAKKO LÖYTTY KUOKKALAN KIRKOSSA
n Hiljattain kirkon kulttuuripalkinnon saanut Jaakko Löytty konsertoi Kuokkalan kirkossa lauantaina 16.4. klo 18. Loimaalla asustava
Suomi-gospelin pappa esittää valikoiman laajasta tuotannostaan. Seurakunta pääsee laulamaan yhdessä rakastettuja kappaleita, ja yhteislaulujen sanat löytyvät käsiohjelmasta (10/7 euroa). Mukana esiintyy
TRE-orkesteri eli Mikko Löytty, basso ja Seppo Rauteva, rummut ja lyömäsoittimet.
LAPSIKUORON JA NUORTENKUORON KEVÄTKONSERTTI

n Tikkakoskelaiset lapset ja nuoret musisoivat Tikkakosken kirkossa

sunnuntaina 24.4. klo 18. Konsertin teema on luominen ja luonnon
herääminen kevääseen. Lisäksi lauletaan yhteislauluja. Päätteeksi kahvi
ja kahvin kanssa pientä suolaista ja makeaa. Kolehti musiikkityölle.
Lapsikuorossa on 24 ja nuorten kuorossa 16 laulajaa.
JAO:N KONSERTISSA ON KEVÄT VALLOILLAAN

n Ammattiopiston musiikin perusopetuksen nuoret opiskelijat kon-

sertoivat Säynätsalon seurakuntakodissa maanantaina 18.4. klo 18.30.
Kevät valloillaan -konsertissa kuullaan klassista ja kansanmusiikkivivahteista musiikkia jousisoittimin, kitaroin ja huiluin tulkittuna.
PEKKA SIMOJOKI TAULUMÄEN PARTIOMESSUSSA
n Partiolaisten Yrjönpäivän messu on keskiviikkona 20.4. klo 18 Taulumäen kirkossa. Uusia partiomessulauluja laulattaa Pekka Simojoki.
KANTELEELLA KEVÄISESTI
n Kansalaisopiston kanteleopiskelijoiden kevätsoittajaiset on Säynätsalon seurakuntakodissa torstaina 21.4. klo 18.30. Illassa kuullaan monipuolinen kattaus talven harjoittelun tuloksista viisi- ja 11-kielisillä ja
isoilla kanteleilla soitettuna.

Muskarimessu su 10.4. klo 11. Voit
ottaa pehmolampaan mukaan.
Tuomasmessu su 10.4. klo 18,
Hyvä Paimen. Puupponen, Siistonen,
Ilonen, Koivu, Aartolahti ja Tuomaskuoro, Björninen ja bändi.
Aamurukous ti 12.4. klo 8
kastekappeli.
Messu su 17.4. klo 18. Hassinen,
mieskuoro Viatores.
Aamurukous ti 19.4. klo 8
kastekappeli.
Partiolaisten Yrjönpäivän messu ke
20.4. klo 18. Uusia partiomessulauluja
laulattaa Pekka Simojoki.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.4. klo 12, Siistonen,
Tiusanen, Jonna Ortju.
Brunssi ennen messua su 17.4. klo
10.30 seurakuntakeskus. 20 € / perhe.
Kansanlaulu-perhemessu su 17.4.
klo 12, seurakuntakeskus. Kärkkäinen,
Vuorenoja, lapsityönohjaajat ja päiväkerholaiset sekä Halssilan lapsikuoro,
IloSet, Pelimanneja.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen 18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Hukkaperän pyhis ti 5.4. klo 17.30
Hukkaperä 6 D kerhohuone.
Puuhakerho ma klo 17. Kouluikäisille
tytöille ja pojille, Telkäntie 2C kerhotila. Tied. 050 549 7021.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30
Telkäntie 2 C kerhotila.
Perhekerho ke klo 9.30 Telkäntie 2 c
kerhotila.
Päiväkerhot Telkäntie 2 C kerhotilassa. Vapaita kerhopaikkoja on!
Ilm Jaanalle 050 301 8233.

Nuorille ja aikuisille

itaan
Apuasi tarv

Aamurukoushetki ke klo 8 seurakuntakeskus.
Torstai-tapaaminen to 14.4. klo 13
seurakuntakeskus. Yhteinen olo- ja
keskusteluhetki. Siistonen.
Raamattupiiri to 21.4. klo 17 seurakuntakeskus. Raamatun tutkimista,
keskustelua ja rukousta yhdessä.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

KENKÄKERÄYS JYVÄSKYLÄN VASTAANOTTOKESKUKSIIN
n Löytyykö kaapeistasi hyväkuntoisia kenkiä – miesten, naisten, lasten
kenkiä, sisä-, ulko- ja harrastekenkiä? Lahjoita kengät SPR:n Jyväskylän vastaanottokeskuksiin turvapaikanhakijoille. Kenkiä voi tuoda seurakunnan Cygnaeuksenkatu 8:n toimistolle Ulla Klemettisen nimellä
varustettuna. Lisätiedot: ulla.klemettinen@evl.fi 050 340 9889.
MYYJÄISET JA LOUNAS TIKKAKOSKEN KIRKOLLA
n Tikkakosken kirkolla on diakonian ja lähetyksen myyjäiset ja lounas
sunnuntaina 24.4. klo 10 alkavan messun jälkeen. Myyjäistuotteita voi
tuoda kirkolle lauantaina klo 17–18 tai sunnuntaina ennen messua.
LYYDIAT-KUTOJARYHMÄÄN MAHTUU LISÄÄ VÄKEÄ
n Lyydiat kutovat Palokan kirkon väestönsuojassa muun muassa mattoja ja poppanoita. Tuotteiden myyntituotto käytetään lähetyksen ja
diakoniatyön tarpeisiin. Kutomisesta kiinnostuneet tervetuloa porukkaan. Tied. Päivi Itkonen 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi.

Nasta homma – auto kesäkuntoon
Vaihdata autosi renkaat kesäkuntoon Keltinmäen kirkolla
lauantaina 16.4. klo 10–14. Vapaaehtoinen maksu
käytetään alueseurakunnan diakoniatyön avustuksiin.
Edulliset kirkkokahvit renkaanvaihtoa odotellessa. Varaa
aikaa 1–2 tuntia. Renkaanvaihto vain henkilöautoihin.
Kurvaa kirkolle!

Messu su 10.4. klo 10 kirkko. Heimo
Kajasviita, Tervonen, Tiusanen, Lähteellä-kuoro, Jonna Ortju. Lounas
(maksullinen) ja Kristillisen Eläkeliiton
40-vuotisjuhla, Leea Hiltunen, Lasse
Nikkinen, Heimo Kajasviita, Tervonen.
Messu su 17.4. klo 10 kirkko. Vallo
Ehasalu, Siistonen, Päiviö Turtiainen,
Sumiaisten kirkkokuoro. Lähetyskeittolounas. Viron pyhäkoulutyön
20-vuotisjuhla, Turtiainen, Ehasalu,
Impi Danilo, Pyhäkoululaisia
Virosta.

Kevätretki Saarijärvelle
ja Kannonkoskelle

Kevätretki on torstaina 19.5.
Hinta 40 euroa sisältää
matkat, ruokailun ja kahdet
kahvit. Ilmoittautumiset elina.vepsalainen@evl.fi
050 549 7005 tai juha.halonen@evl.fi 050 549 7024. J

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti–ke klo 9–10.30
kirkko, muulloin elina.vepsalainen@
evl.fi 050 549 7005.
Pikkulauantain iltaruoka ke 13.4. klo
17 kirkko. Ruokailu ja hartaus. Ruoka
1 € aikuinen ja 0,50 € lapsi.
Raamattu- ja lähetysilta ke 20.4.
klo 18.30 kirkko. Terveiset Aasiasta.
Tapio ja Kaija Karjalainen, Tervonen,
Keinänen.

Torstaitapaaminen to 21.4. klo 14
kirkko. Kahvihetki ja hartaus.

Lapsille ja perheille

Syksyn päiväkerhoihin
ilmoittautuminen 18.4.–22.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 kirkko.
Ensimmäisen lapsen saaneille, vauvan
toivotaan olevan alle 7 kk aloittaessaan ryhmän. Ilm. 050 3235 355.
Sählyä, pojat 3–4-luokat
ma klo 17 kirkko.
Sählyä, pojat 5–6-luokat
ma klo 18 kirkko.
Sählyä, pojat 1–2-luokat ti klo 17.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Omia tai ohjattuja kädentöitä.
Pikkukirkko pienille ja isoille ke 13.4.
klo 9.30.
Perhekahvila ke klo 9.30–11. Perhekerhon jälkeen aamupuuro. Avoin
kaikille.
Äitien hyvinvointi-ilta to 14.4. klo
17.30. Ilm Seijalle 050 3235355.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45 kirkko.
Lentopalloa to klo 15 kirkko.
Naisten jumppa to klo 18–19 kirkko.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Perhemessu su 10.4. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola, Masalin.
Toivon torstai to 14.4. klo 18.30 Neulaskoti. Sinä johdatat ja ohjaat minua,
Saija Väätäinen, Jenni Jurva. Iltatee.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen.
Tilkkutäkkimessu su 17.4. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys to klo 9–11.
Neulaskoti, Pihkatie 4, tai ajanvaraus
050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.
Avoin olohuone ja rentoa yhdessäoloa ti klo 13 Neulaskoti. Käsitöiden
tekoa ja yhteinen kahvihetki.
Ruokailu to klo 11–12 Neulaskoti. 4€/
aikuinen, 1€/lapsi, 6€/ työssäkäyvä

Lapsille ja perheille

Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ma 18.4. klo 9.30
Neulaskoti. Tied. 050 5863056.
Taaperoryhmä ti 19.4. klo 9.30
Neulaskoti. Alle 2-v. lapset vanhemman kanssa. Tied. 050 4420198.
Perhekerhon kirkkohetki pe 22.4.
klo 9.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 10.4. klo 10 kirkko, K Ridanpää, Vilkko, Lintunen. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Arkimessu ke 13.4. klo 18, nuoret
toteuttamassa.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Luetaan viikon raamatunkohdat, joita
seuraa n. 20 minuutin rukoushiljaisuus.
Messu su 17.4. klo 10 kirkko, Pitkänen, Salminen, M Ridanpää. Tikkakosken rauhanyhdistyksen kuoro. Kahvit.
Pyhäkoulu.

Rukoustanssin päivä ja
vesper Keltinmäessä

Pastori Hannele Tenhu
ohjaa helppoja rukoustansseja sunnuntaina 17.4. klo
14–19. Mukana on Jubilate
Deo -tanssiryhmä. Mukaan
mukavat vaatteet ja sisätossut, joilla jaksaa kävellä kivilattialla. Omat eväät. Vesper
klo 18 on avoin kaikille.
Koko päivä on ilmainen.
Pidämme taukoja tanssien
lomassa. Tiedustelut Sirpa
Lampinen 050 436 5435.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. Ruokapankkise-

telit ilman ajanvarausta to klo 12–13,
kirkko. Muissa asioissa ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle: ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026, suvi.leppapuisto@evl.fi/leena.hayrinen@evl.
fi 050 549 7008, jukka.rantanen@evl.fi
050 549 7032.
Myötätuuleen-mielenvirkistysryhmä
to 14.4. klo 14–15.30 kirkko. Käsitellään tavallisen arjen asioita ja pyritään
löytämään positiivisia näkökulmia.
Miten hemmottelen itseäni. Tied. diakoni Ainoleena Laitinen 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
1–2-v. taaperoille vanhemman kanssa.
Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 20.4. klo 18.30–21
kirkko.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Maahanmuuttajat ti klo 10 kirkko.
Tied. Irina Aranson 050 5497033.
Miesten piiri ti klo 19 kirkko. Tiedustelut Alpo Toivola 040 563 1360.
Olohuone ke 13.4. klo 13–15 kirkko,
Ainoleena Laitinen. Tarjoilu, vapaaeht.
maksu 1€ maksu. Elämänkaari.
Olohuone ke 20.4. klo 13–15 kirkko.
Tarjoilu, vapaaeht. maksu 1€ maksu.
Kristittynä maailman muutoksessa.

KESKUSTA
Jumalanpalvelus ja uskonelämä

Hiljaisuuden hetki pe 8.4. klo 12–14
Kaupunginkirkko.
Messu su 10.4. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Ilvesmäki,
Valtasaari, musiikkiryhmä Laulurinki.
Lähetyskahvit messun jälkeen
Vanha pappila, Narrow Way Ghanasta.
Nuorten messu ke 13.4. klo 19.15
Kaupunginkirkko.
Saksankielinen jumalanpalvelus
ke 13.4. klo 18 Vanha pappila,
Hans-Christian Beutel.
Deutscher Gottesdienst in Jyväskylä, mit dem Pfarrer Hans-Christian Beutel, am Mittwoch, der 13.
April, um 18 Uhr, im Alten Pfarrhaus,
Vapaudenkatu 26.
Viikkomessu to 14.4. klo 13
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 15.4. klo 12–14
Kaupunginkirkko.
Messu su 17.4. klo 10 Kaupunginkirkko, Wuolio, Watia, Keltakangas.
Nuorten messu ke 20.4. klo 19.15
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 21.4. klo 13
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 22.4. klo 12–14
Kaupunginkirkko.

Musiikki

Virsi- ja lauluhetki ke 13.4. klo
12–12.15 Kaupunginkirkko.
Virsi- ja lauluhetki ke 20.4. klo
12–12.15, Kaupunginkirkko.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19 Pappilan rippikoulusali. Johtaa Valtasaari
050 521 5411.
Laulurinki ti klo 13 Vanha pappila.
Laitoksia ja jumalanpalveluselämää
palveleva lauluryhmä. Johtaa ja tied.
Valtasaari.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18, Lahjaharjun kappeli. Johtaa Pekka Björninen 0400 746 372.

Apua ja tukea tarvitseville

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

härmän kirkossa, ruokailu luonnossa
ja hauskanpitoa PowerParkissa. Päivään osallistuu 1500 poikaa ja tyttöä.
Lähde mukaan iloiseen joukkoon!
Hinta 35 e. Ilm. netissä 18.4.
mennessä.
Kouluikäiset tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945.
Muskarit: Tied. 050 340 9893.

Retkiperhekerho
vie lapset luontoon

Pidätkö nuotiolla istuskelusta?
Haluatko retkeillä lasten kanssa
luonnossa? Onko retkessä
parasta hyvä seura ja kunnon
eväät? Jos vastasit kyllä edes
yhteen kysymykseen, on retkiperhekerho sinua ja perhettäsi
varten! Kerho kokoaa perheitä
vauvasta vaariin elämysten
äärelle. Retkeilemme lähimaastoissa kerran kuukaudessa. Lisätietoja Johanna Kontinen 050
3409895.

Leiri on Vesalan leirikeskuksessa 12.–14.8. Sen teema
on Kirjeitä meille kaikille II.

Raamattuopettajina Ulpu ja
Raimo Lappi. Hinta 85 euroa.
Ilmoittautuminen 20.5. mennessä Keski-Suomen Kansanlähetys/Hintikka 044 557 9447.

Lähetyspiiri kk:n toisen viikon ke
13.4. klo 10–11.30 Vanha pappila.
Messuosasto to 12.5. klo 17,
Vanha pappila.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10,
Vanha pappila.
Seniorikammari Vanha pappila
ma klo 14 (parittomat viikot)
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
Puistotori 4. ke klo 13.
Vapputapahtuma pe 29.4. klo 10–12
Vanhassa pappilassa.

KORPILAHTI
Nuoret ja aikuiset

Nuorten raamis ma klo 17–18,
Nuorten tila (Yliopistonk. 26 B).
Nuortenilta ma klo 18.15–20,
Nuorten tila (Yliopistonk. 26 B).
Nuorten messu ke klo 19.15–19.45
Kaupunginkirkko.
Tied. Teresa Muhonen 050 549 7016.
Facebook: Keskustan Pandat.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten kahvila to klo 18 (parill. vkot).
Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri
ti klo 9.30–11.30 (diakonia ja lähetys)
Keljon palvelutalo Keljonk. 26 B-talo
4. krs.
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(paritt. vkot)
Hannatyön rukouspiiri 2.5. klo 18,
Vanha pappila. Rukousta maailman
naisten puolesta. Myös miehet tervetuloa. Tied. Kuulasmaa 045 267 4614,
Puukari 050 493 3459.
Kirkkopuiston kahvit pe 15.4. klo 12.

Vappuinen vilttikirppis
Vanhassa pappilassa

Vapputapahtuma ja vilttikirppis on perjantaina 29.4.
klo 10–12 Vanhassa pappilassa. Takapihan ulkoilmatapahtumassa kasvomaalausta,
vilttikirppis (oma viltti, vilttipaikka 5 euroa), pomppulinna
ja onnenpyörä. Munkkikahvila
sekä simaa ja munkkien myyntiä. Tuotto lähetykselle.

Kylän kammari to klo 14 (parill. vkot)
Vanha pappila
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä
muuttaneille ti klo 14 (paritt. viikot)
Vanha pappila.
Osallisuuden puuhapaja seniorinaisille ti klo 14 (parill. viikot) Vanha
pappila.
Leskien klubi to 21.4. klo 10, Vanha
pappila. Terveys ja toimintakyky,
Lääketieteen tohtori Pia Laukkanen.
Lähetyskirkkokahvit su 10.4. Kaupunginkirkon messun jälkeen Vanha
pappila, lähettikuulumisia.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekerho ja ekavauvaryhmät, Kerhotila Yliopistonk. 28 B
(sisäpiha) Tied. 050 340 9895.
Perhekerho to klo 9.30-11.30.
Tuunaus ja tekele – perheiden
kädentaitoaamu ma klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu su 17.4. ja 15.5. klo 16,
Vanha pappila.
Kouluikäisten retki PowerParkiin la 7.5. Hiippakunnan kevätretki
3.–6.-luokkalaisille. Konsertti Ala-

Varttuneemman väen
leiri Vesalassa

Kirkkopuiston kahvit
tarjolla perjantaina

Tule kahville kirkkopuistoon perjantaina 15.4. klo 12.
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messy Church su 10.4. klo 15 seurakuntatalo, Palola, Laiho. Kaikenikäisten ja -kokoisten ihmisten iloinen ja
vieraanvarainen jumalanpalvelus. Toimintapysäkkejä, kirkkohetki ja yhteinen ruokailu. Tutustutaan Jumalaan
yhdessä!
Hartaushetki ke 13.4. klo 13 Iltatähti.
Messu su 17.4. klo 10 kirkko, Koivisto,
Björninen. Sydänyhdistyksen kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Hartaushetki to 21.4. klo 10.
Korpihovissa.
Hartaushetki to 21.4. klo 13.15.
Muuramen sairaalan vuodeosastolla.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonissan vastaanotolle ajanvarauksella. kirsi.lepoaho@evl.fi
050 557 9003.

Lapsille ja perheille

Pohjoisten kylien perhekerho ke
13.4. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Ruuan laittoa yhdessä.
Perhekerho to 14.4. klo 9.30 srk-talo.
Aikuisten arkiporinoita Kirsin kanssa
Taaperoryhmä ma 18.4. klo 9.30
srk-talo. Ryhmä taaperoiden (alle 3v)
perheille. Sisarukset mukaan.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
20.4. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Aikuisten arkiporinat diakonissa Kirsi
Lepoahon vetämänä.
Iltaperhekerho ke 20.4. klo 18 seurakuntatalo. Ulkopeli-ilta (sateella sisäpelit). Voit ottaa mukaan pelivälineitä
kotoa. Avoin kaikille perheille!
Perhekerho to 21.4. klo 9.30 seurakuntatalo. Kevätkukka-asetelmien
tekoa Suvi Wuorsalon ohjauksessa,
(materiaalimaksu).

Messumatka
Kangasniemelle

Matka Kangasniemelle tehdään sunnuntaina 24.4.
Osallistutaan messuun Kangasniemen kirkossa klo 10.
Kirkkokahveilla tavataan Kangasniemen messuryhmäläisiä ja vaihdetaan kokemuksia
messun toteuttamisesta.
Hinta 15 euroa sisältää
matkan ja ruokailun. Lähtö
Korpilahden matkahuollosta
klo 8.15, paluu noin klo 15.
Ilmoittautumiset Kirsi Lepoaholle 050 5579 003.

Nuorille ja aikuisille

Hengari ti klo 15–17. Tule kahville,
pelailemaan, hengailemaan nuorisotila Sumpbissa (Koulumäentie 8).
Messumatka Kangasniemelle su 24.4.
Pastorin pysäkki ma 11.4. klo 10–13.
Putkilahden kyläkaupalla.
Pastorin pysäkki ti 12.4. klo 10–13.
Saakosken Koskibaarissa.

Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Palvelupäivä ke 13.4. klo 10 srk-talo.
Puolakan seurakuntapiiri ke 13.4.
klo 13 Ritva ja Juhani Ahvenuksella.
Ahvenuskyläntie 421.
NOJA-ryhmä ti 19.4. klo 18 srk-talo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 21.4.
klo 17.45 srk-talo. Tied. 050 557 9004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Runomessu su 10.4. klo 16 srk-keskus, K Ridanpää, Lintunen. Lausuntaryhmä, kirkkokahvit
Messu su 17.4. klo 16 srk-keskus,
Pitkänen, M Ridanpää, Leppäpuisto.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti klo 14.45–15.45
seurakuntakeskus. Lauletaan yhdessä
hengellisiä lauluja ja veisuja. Tied. diakoni Ainoleena Laitinen 050 549 7026

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 9–10,
seurakuntakeskus. Muissa asioissa
ajanvaraus diakoniatyöntekijälle:
ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549
7026, suvi.leppapuisto@evl.fi/leena.
hayrinen@evl.fi 050 549 7008, jukka.
rantanen@evl.fi 050 549 7032.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma klo 9 srk-keskus.
Perheolkkarin kirkkohetki ma 11.4.
klo 9.30 srk-keskus. Kaikille avoin!

Nuorille ja aikuisille

Nuorten avoimet ovet pe 15.4.
klo 18–21 srk-keskus.
Tiistaitapaaminen 12.4. klo 13 srk-keskus. Hilja Aaltosen runot ja laulut.
Kortepohjan lähetyspiiri ke 13.4.
klo 10 srk-keskus.
Torstaikahvila to klo 12–13.30
srk-keskus. Tarjoilu maksutonta.
Nasta homma la 16.4. klo 10–14
Keltinmäen kirkko. Vaihdata autosi
renkaat kesäkuntoon Keltinmäen
kirkolla. Vapaaeht. maksu alueseurakunnan diakoniatyön avustuksiin.
Edulliset kirkkokahvit renkaanvaihtoa odotellessa. Renkaanvaihto vain
henkilöautoihin. Varaa aikaa 1–2 h.
Kurvaa kirkolle!
Lähde! -kuoro to 21.4. klo 18 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.4. klo 11 kirkko, Reukauf,
Mäkinen, saarna Tuija-Riitta Heiskanen, Lampinen, Nieminen. Opettajien
Lähetysliiton juhlamessu. Pyhäkoulu,
lounas 4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.
Viikkomessu to 14.4. klo 18 kirkko.
Bucht, Väisänen.
Sanajumalanpalvelus su 17.4. klo 11
kirkko, Reukauf, Väisänen, Sulasolin
lauluryhmä, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Aamurukous to 21.4. klo 10–10.15
kirkko.

Musiikkitapahtumat

Jaakko Löytyn konsertti la 16.4. klo
18 kirkko. Tervetuloa kuuntelemaan
gospelin mestaria. Liput ovelta 10/7 e.
Toivon siivet -orkesterin harj. ti 19.4.
klo 18.15 kirkko.

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, ruokapankkisetelin uusimista varten.

Lapsille ja perheille

Neljävuotiaiden synttärijuhlat su 17.4.
klo 16 tänä vuonna 4 vuotta täyttäville. Tervetuloa lapset perheineen,
kummeineen ja isovanhempineen!
Perhekerho ma klo 9.30 kirkko.
Isovanhemman kaa -ryhmä ma klo
14 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 13.4. klo 18 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 14.4. klo 9.15
ja klo 10.15 kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13 kirkko.

Kouluikäisten retki PowerParkiin la 7.5. Hiippakunnan kevätretki
3.–6.-luokkalaisille. Konsertti Alahärmän kirkossa, ruokailu luonnossa
ja hauskanpitoa PowerParkissa. Päivään osallistuu 1500 poikaa ja tyttöä.
Lähde mukaan iloiseen joukkoon!
Hinta 35 e. Ilm. netissä 18.4. mennessä. Kuokkalasta mahtuu mukaan
15 lasta, samoin Keskustasta. Ks.
jyvaskylanseurakunta.fi > Tapahtumat
> Löydä sopiva ryhmä > Kouluikäiset
> Kuokkala. Tied. Henna Luomala
050 436 8619.

Lahjaharjun perhemessussa ghanalaisvieraita

Hyvän Paimenen sunnuntain perhemessu on Lahjaharjun kappelissa 10.4. klo
15. Mukana on ghanalainen
Narrow Way -musiikkiryhmä
Ghanasta. Messun toimittavat Johanna Niiles-Hautanen,
Risto Valtasaari ja lastenohjaajat. Kirkkokahvit ja -mehut.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja 37.
Seurakuntaretki Ähtäriin to 12.5.
Lähtö klo 8.45 Kuokkalasta.Tutustutaan Honkiniemen leirikeskukseen
sekä käydään Ähtärin eläinpuistossa
ja kotieläintilalla. Päivän aikana tulee
melko paljon kävelyä. Hinta 35 € (sis.
lounaan, kohteiden pääsymaksut ja
matkat). Ilm. 4.5. mennessä: 050 549
7034 Päivi tai 050 549 7007 Emppu.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko,
alakerta.
Sateenkaareva raamattupiiri ma
klo 19 Polttolinja 29. Tied. Joona 050
461 8352 tai Taani 045 1618 155,
desimius@gmail.com.
Café Kide avoin olohuone ke
klo 9–11 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 13.4.
klo 13–14.30 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
14.4. klo 13–14.30 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 19.4. klo 18 kirkko,
alakerta.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystykset. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo 9–10
Kortepohjan seurakuntakeskus ja to
klo 12–13 Keltinmäen kirkko. Muissa
asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549
7026, suvi.leppapuisto@evl.fi/leena.
hayrinen@evl.fi 050 549 7008, jukka.
rantanen@evl.fi 050 549 7032.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari to 21.4. klo 9 Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Saihokadun olohuone ti 12.4. klo
11–12 Saihokatu 4. Ainoleena Laitinen.
Elämänkaari.
Saihokadun lounas ti klo 12–13 Saihokatu 4. Hyvää kotiruokaa 4€, alle
kouluikäiset 1€.
Hartaus to 14.4. klo 12.30 Salokatu 20.
Kypärämäen päiväkeskus.
Nasta homma la 16.4. klo 10–14
Keltinmäen kirkko. Vaihdata kesärenkaat Keltinmäen kirkolla. Vapaaeht.
maksu alueseurakunnan diakoniatyön
avustuksiin. Edulliset kirkkokahvit renkaanvaihtoa odotellessa. Renkaanvaihto vain henkilöautoihin. Varaa
aikaa 1–2h. Kurvaa kirkolle!
Kuohun päiväpiiri ma 18.4. klo 13–15
kylätalo. Tehdään keväinen ovikranssi.
Saihokadun olohuone ti 19.4.
klo 11–12 Saihokatu 4. Rakkain
Raamatunkohtani. Mieti kotona
valmiiksi ja jaa toisten kanssa.
Ruoke-Vesanka hengellinen iltapäivä
ti 19.4. klo 12–14 os. Maukonen,
Suomäentie 8. Kristittynä eläminen
muuttuvassa maailmassa.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 10.4. klo 15, Lahjaharjun kappeli. Niiles Hautanen, Valtasaari

ja lastenohjaajat, Narrow Way musiikkiryhmä Ghanasta.

Messu su 17.4. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Keltakangas. Pyhäkoulu.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ma, ke ja to
klo 9–11 Cygnaeuksenk. 8. Ks.
Keskustan diakonia.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30
ja to 13–15.
Pyhäkoulu su 17.4., 8.5. klo 12
Lahjaharjun kappelissa messun
aikana. Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 9895.
Kouluikäisten kerhot
Kokkikerho 2–6-lk. to klo 17–18.30,
Lahjaharjun kappeli (10€/kevät)
Kouluikäisten kerhot ja leirit tied.
Kirsi-Marja Piippanen 050 5953945.
Muskarit Lahjaharjun kappelissa.
Tied. 050 340 9893.
Kts. Keskustan Lapsille ja perheille.
Muskarit Tied. 050 571 5155.

Wanted! Uusia pyhäkoulunopettajia etsitään

Jos olet reipas ja oma-aloitteinen, tykkäät lasten kanssa
touhuamisesta ja koet, että
pyhäkoulu voisi olla sinun juttusi – ota yhteyttä johanna.
kontinen@evl.fi 050 3409 895.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten raamis ma klo 17–18,
Nuorten tila (Yliopistonk. 26 B).
Nuortenilta
ma klo 18.15–20,
Nuorten tila (Yliopistonk. 26 B).
Nuorten messu ke klo 19.15–19.45
Kaupunginkirkko.
Tied. Teresa Muhonen 050 549 7016.
Facebook: Keskustan Pandat.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten kahvila to klo 18 (parill. vkot).
Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi.
Avoin solu ti klo 16.30–18, Lahjaharjun kappeli. (paritt. vkot).
Tied. Hely Järvinen 050 3595611.
Miesten raamattupiiri ti klo 18,
Lahjaharjun kappeli. Tied. Pertti Viitanen 050 312 5288.
Olohuone ti klo 9 Lahjaharjun kappeli.
Tied. Auni Pelkonen 050 549 7001.
Kolikkotuvan Olohuone kuukauden
1. torstai klo 12–13.30 Kolikkotuvalla,
Kolikkotie 2.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.4. klo 10, Sulkala, Partanen, Ilkka Kauppi, sello. Pyhäkoulu.
Kirkkokahvit.
KohtaamisPaikan iltamessu su 10.4.
klo 17 kirkko. Mika Kilkki, Tarja Sulkala. Lasten ohjelmat.
Kaiken kansan kirkkohetki to 14.4.
klo 9.30 kirkko. Lapsille ja perheille
n. 20 minuutin hetki. Laulamme, leikimme, olemme lähellä Taivaan Isää!
Rukouspiiri ke 13.4. klo 18, opintosali.
Tied. Heikki.Ilola@jkl.fi
Messu su 17.4. klo 10 kirkko, Ahonen,
Partanen, kirkkokuoro. Pyhäkoulu.
Kirkkokahvit.
Raamattupiiri ti 19.4. klo 13, takkatupa. Ota mukaan oma Raamattusi.
Majataloilta ke 20.4. klo 18
kirkko, Kari Valkonen: Tulevaisuus
on toivoa täynnä! Seppo Hautalahti,
musiikki Pertti ja Annastiina Tahkola.
Messu su 24.4. klo 10, Kari, Ruhanen.
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit. Rauhanyhdistyksen seurat klo 13.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro to klo 16.15 opintosali.
Kuoroon otetaan uusia laulajia! Tied.
040 560 9931 tuovi.ruhanen@evl.fi.

14

15

Palokan kirkkokuoro to klo 17.30
kirkko. Tied. Liisa Partanen 050 358
1860.

Apua ja tukea tarvitseville

Tukea arkeen. Konkreettista apua
perheille. Tarvitsetko tilapäistä apua
omien asioittesi tai lasten hoitoon?
Haluatko jutella? Tied. Sari Eräjärvi
040 500 7820, Sirpa Talvitie 040 548
3216, Mira Maasola 050 408 8813.
Diakonian päivystys ke 9–11 ja to
12–14 kirkon alakerrassa. Päivystys muina aikoina sop. mukaan. Elina
Romar 040 560 9910 ja Päivi Itkonen 040 709 0142. Kotikäyntejä pyynnöstä.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11, Takkatupa. Vapaaehtoinen maksu. Tied.
Elina Romar 040 560 9910.

Majataloillassa tulevaisuus on toivoa täynnä

Palokan kirkon Majataloillassa keskiviikkona 20.4. klo
18 puhuvat Kari Valkonen ja
Seppo Hautalahti, musiikkia esittävät Pertti ja Annastiina Tahkola. Majataloillassa
on rentoa yhdessäoloa, hyviä
sanoja uskosta ja elämästä,
esirukouspalvelu sekä lapsille

omaa ohjelmaa. Ilta alkaa
kahvi- ja teetarjoilulla.

Lapsille ja perheille

Pysäkeille ei tarvitse ilmoittautua.
Voit tulla milloin sinulle sopii! Iloisia
tapaamisia lapsille ja aikuisille. Tarjolla
kahvia, mehua ja pientä syötävää.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkon alakerta. Ens. lapsensa saaneille perheille.
Taaperopysäkki ti klo 9.30 kirkon alakerta. Ryhmä n. alle 2-vuotiaille ja
heidän aikuisilleen.
Kirkon perhepysäkki to klo 9 kirkon
alakerta.
Mannilan perhepysäkki to klo 9.30
Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkon alakerta.
Kaikki lapset Raamatun sanoman
äärelle puuhaillemaan, alle 3-vuotias
voi tulla yhdessä aikuisen kanssa.
Muskarit ke klo 9.45 alkaen, opintosali. Tied. Jenni Jurva 050 340 9898.
Tukea arkeen -toiminta. Katso apua
ja tukea tarvitseville -kohta!
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut: marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Facebookissa: Palokan alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö.
Kouluikäisten kerhoista tarkemmat
tiedot jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset sekä Minna Junttila
040 773 9851.
Perhesähly la klo 17–18.30 (ei 9.4.)
Jokelan koulun liikuntasali, käynti alaovelta. Kaiken ikäisille, huoltaja oltava
lapsen/lasten mukana pelailemassa.
Liikuntakerho 1–4-lk su klo 16.30–
18 Jokelan koulun liikuntasali, käynti
alaovelta. 10€/kevät. Sählyä, muita
pallopelejä ja liikunnallisia leikkejä,
sisäpelikengät mukaan.
Kaiken kansan kirkkohetki to 14.4.
klo 9.30 kirkko. Lapsille ja perheille
n. 20 minuutin hetki. Laulamme, leikimme, olemme lähellä Taivaan Isää!

Nuorille ja aikuisille

Nuorten aikuisten sähly yli 18-v pe klo
20–21.30 Jokelan koulun liikuntasali.
Houseband ti 12.4. klo 17. Tule
musisoimaan Palokan kirkon bändikämpälle Punaisen laulukirjan sävelin.
Yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.
Seniori-isosten koulutuspäivä la 16.4
klo 10, kirkko.
Rippikoulurallin korvausilta to 21.4.
klo 17.
Nuortenilta ke 20.4. klo 18.30
harrastetila. Leppoisa ilta, kavereita,
biljardia, kahvia ja hiljentymistä.
Ei nuorteniltaa ke 13.4.
Perusisoskoulutus ke 20.4. klo 17
harrastetila.
Lisätietoja nuoriso-, isos- ja rippikoulutyöstä. Paula Raatikainen, paula.k.raatikainen@evl.fi 040 560 9909,
Hanna-Maire Leppänen 044 720 3115
ja Niina Kari 040 831 0565, etunimi.
sukunimi@evl.fi. Facebookissa: Palokan alueseurakunnan nuorisotyö.
Lyydiat-kutojaryhmä kirkon väestönsuoja. Mattoja, poppanoita yms.
Myyntitulot lähetyksen ja diakonia-

työn tarpeisiin. Kutomisesta kiinnostuneet tervetuloa. Tied. Päivi Itkonen
040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi.
Lähetyspysäkki ti 12.4. klo 10 takkatupa. Kahvi ja lähetystyön kuulumisia.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
takkatupa. Ohjelmahetki 13.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.4. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.
Messu su 17.4. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.

Musiikkitapahtumat

JAO:n Kevätkonsertti ma 18.4.
klo 18.30 seurakuntakoti.
Neulaset -kuoro ke 20.4. klo 18
kirkko. Kuorotied. 050 5497 035.
Kevätsoittajaiset-konsertti to 21.4.
klo 18 seurakuntakoti.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
srk-koti, Saarnatie. Ajanvarauksella
050 598 0951/paula.kiviranta@evl.fi.
Ei päivystystä 12.4. ja 21.4.

Lapsille ja perheille

Näkkärikerho ke klo 12.30 srkkoti. Koululaisten iltapäiväryhmä
1–3-luokkal. Ilm. ja tied. 050 9172802.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 14.4. klo 17.30 srk-koti.
Lasten oma hetki Raamatun äärellä,
yhdessä puuhailua.
Perhekerhon kirkkohetki to 21.4.
klo 9.30 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 20.4. klo 19–21 srk-koti.
Miestenpiiri su 10.4. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilua.
Olohuone ke 13.4. klo 13 srk-koti.
Toimintakyvyn tukemista kevyen liikunnan kautta sekä mielipidekysely.
Neulaset -kuoro ke 13.4. klo 18
srk-koti. Tied. 0505497035
Naisten solu ti 19.4. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 20.4. klo 13 srk-koti.
Kanttori-Pertti laulattaa

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Hyvän paimenen sunnuntain perhekirkko su 10.4. klo 11, von Gross, Piilonen, lapsityön tiimi, Lapsikuoro.
Kirkkokahvit/mehut.
Maanpuolustusväen kirkkoilta
to 14.4. klo 18 kirkko.

Piispa Peura maanpuolustusväen kirkkoillassa

Maanpuolustusväen kirkkoilta on Tikkakosken kirkossa
torstaina 14.4. klo 18. Mukana
ovatpiispa Simo Peura, kenttärovasti Sauli Keskinen ja
aluekappalainen Risto Vallipuro. Musiikissa Ilmavoimien
soittokunnan muusikoita.
Kirkkokahvit.

Messu su 17.4. klo 10, saarna Jukka
Jämsen, Vallipuro, Piilonen. Kirkkokahvit ja Jukan lähetysinfoa.
Viittomakielinen jumalanpalvelus ja
kirkkokahvit su 17.4. klo 15 kirkko.
Siioninvirsiseurat pappila
su 17.4. klo 18.
Seurakuntailta ke 20.4. klo 18
Aholoilla, Ristolantie 104 Nyrölässä.
Messu su 24.4. klo 10, Vallipuro, Piilonen. Candela. Messun jälkeen diakonian ja lähetyksen myyjäiset ja lounas.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro Luonetjärven koululla
ke klo 13.
Candela-kuoro ke klo 18 kirkko.
Lapsikuoro to 21.4. klo 17–18 kirkko,
kevään viimeinen kuorokerta.
Nuorten kuoro to 21.4. klo 17 kirkko.
Lapsi- ja Nuortenkuoron kevätkonsertti su 24.4. klo 18 kirkko. Yhteislau-

lua. Kahvi ja pientä suolaista ja makeaa.
Kolehti musiikkityölle.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus diakoniatyöntekijälle. marja-liisa.jaakonaho@
evl.fi 040 560 9916.
Leiri-ilmoittautuminen: Varttuneen

väen leiri Vesalan leirikeskuksessa 12.14.8. Leirin teema: Kirjeitä meille kaikille 2. Raamatunopettajina Ulpu ja
Raimo Lappi. Ilm. ma 30.5. mennessä
044 557 9447, Juho Hintikka / Keski-Suomen Kansanlähetys. Hinta 85 €.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 12.4.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Paula Rinne
040 824 4561, paurinne77@gmail.com
Torstaiaamun hartaus ja aamukahvi
to klo 10 kirkko, vapaaeht. maksu
nimikkolähetykselle. Ruokajakelu
aamupalan yhteydessä.

Lapsille ja perheille

Perhekerhot kaikille vanhemmille,
isovanhemmille ja hoitajille yhdessä
lasten kanssa. Yhteistä puuhastelua,
hartaushetki ja kahvit. Omia eväitä
voi ottaa mukaan.
Perhekerho Puuppolassa ti
klo 9.30–11.30 Takalantie 2.
Perhekerho kirkolla ti klo 9.30–11.30.
Perhekerho kirkolla to klo 9.30–11.30.
Vauva- ja taaperokerho to klo 9.30
Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Vertaistukiryhmäksi vanhemmille ja
hoitajille, joilla on 0–2-vuotias lapsi
hoidettavana. Kahvit ja ohjelmaa.
Puuppolan pyhäkoulu ma 18.4. klo
18 Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Perhemuskari ke klo 9.45. ja klo 10.30,
kirkko. Lisätiedot 050 571 5155.
Kouluikäisten kerhot. Kysy vapaita
kerhopaikkoja Outi Pirttimäki
040 560 9915.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille ke klo
14–17 kirkon nuorisotila. Oleilua,
pelailua tai läksyjen tekoa. Pöytäjalkapallo, xbox ja lautapelejä.

Nuorille ja aikuisille

Isoskoulutus ke klo 18 kirkon
nuorisotila.
Nuortenilta to klo 18–20 kirkon
nuorisotila.
Työtupa ti klo 12 kirkko. Käsitöitä
ja leivontaa diakonian ja lähetyksen
hyväksi.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila. Keskustelua maan ja taivaan väliltä miesten
kesken. Päiväkahvit työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 13.4. klo 13 pappila. Keskustellaan yhdessä valituista kirjoista.
Miesten saunailta Luonetjärven
varuskuntakerholla ke 13.4. klo 17.30.
Pyyhe ja piplia mukaan!
Päiväpiiri ke 20.4. klo 13 pappila.
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 22.4. klo
12.30 Tikkakosken Rauhanyhdistyksen talo, Hiidenjärventie 37.
Myyjäiset ja lounas diakonian ja
lähetyksen hyväksi su 24.4. klo 11.30
kirkko. Myyjäistuotteita voi tuoda
kirkolle la 23.4. klo 17–18 tai ennen
jumalanpalvelusta.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 10.4. klo 10, kirkko. Rossi,
Salmela, Liimatainen.
Tölskän srk-ilta Kerttu ja Heimo Savelalla ke 13.4. klo 18.30, Mutkatie 14.
Miesten päiväraamattupiiri to 14.4.
klo 12, kirkko.
Messu su 17.4. klo 10, kirkko. Tölskän
kirkkopyhä. Huttunen, Vuorenoja,
Palander.
Miesten raamattupiiri to 21.4.
klo 18.30, kirkko.
Musiikkitapahtumat
Kirkkokuoro to klo 18, kirkko.
Tied. Vuorenoja 044 757 7170.
Gospelkuoro Ihanaiset ma klo 17.30–
19, Taulumäen kirkko. Työik. naisille.
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12,
kirkko.
Gsus-lauluryhmä ke klo 16.30–18,
kirkko. Nuorten naisten lauluryhmä.
Majakka-kuoro ke klo 18–20, kirkko.
Uusia laulajia ryhmiin koelaulun
kautta. Tied. Salmela 050 380 0608.
Kanteleryhmä. Tied. 0400 669 146.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakoskella ja Jyskässä
ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. marja-leena.liimatainen@
evl.fi 040 560 9926 ja tero.reingoldt@
evl.fi 040 560 9927.
Jyskän aamupuuro ”porinat” ke klo
8.30. Jyskän srk-koti.

Lapsille ja perheille

Muskarit kirkolla. Lisätietoja Terhi
Hassinen 050 340 9893.
Pyhäkoulu su klo 14. Tervetuloa 3 v

täyttäneet lapset alttarin äärelle ja
mukaviin puuhiin. Mutkatie 14, Tölskä.
Pallerot-ekavauvaryhmä ti klo
13–14.30 kirkko. Ensimmäisen vauvan
vanhemmille.
Iltaperhekerho ti klo 17.30 kirkko.
Koko perheen yhteinen hetki.
MusaPampulat-vauvaryhmä ke klo
13–14.30 Kaunisharjun kerhotila.
Musiikkipainotteinen vauvaryhmä
vauvoille ja vanhemmille.
Perheiden aamu to 14.4. klo 9, kirkko.
Vietetään yhteistä aamua touhuillen.
Lasten kirkkohetki to 14.4. klo 10.30,
kirkko.
Kaunisharjun Perhepysäkki pe klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila. Lasten ja
aikuisten yhteinen aamupäivä.

Jyskän perhepysäkki ti 19.4. Jyskän
seurakuntakoti. Perheiden yhteinen
aamupäivä. Aamupuuro klo 9 alkaen.
Perhekerho ti 19.4. klo 9 kirkko. Perheiden yhteinen aamupäivä.

Nuorille ja aikuisille

Hengari, nuortenilta ke 13.4. klo 18,
kirkon nuorisotilat.
Hengari, nuortenilta ke 20.4. klo 18,
kirkon nuorisotilat.
Perjantaikahvila pe 22.4. klo 17, kirkko.
Lähetyspiiri ti 12.4. klo 13, kirkko.
Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti ke
13.4. klo 13. Keskustelua, kahvia sekä
virsilaulua ja hartaus.
Keskiviikkokerho ke 20.4. klo 13, kirkko.

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 18.4. Vesalan
leirikeskuksessa.
Rento päivä +/- 40 eläkeläisille Vesalassa ma 18.4. klo 9–15. Ilm. ja tied.
11. 4. mennessä, diakoni Elina Vepsäläinen 050 549 7005 tai diakoni Heini
Lekander, 050 521 5416.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Antti
Laitinen 050 360 3484, antti.laitinen@
evl.fi. Avoinna ma ja to klo 11–15.
Tietovisa ma klo 13.30.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Lenkkiryhmä to klo 12.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Papintunti to klo 14 joka viikko.
Yksinäisten ilta la 16.4. klo 18, teemana kesän toiminnan suunnittelu,
tied. Seppo Rajaviita 045 111 4522.
Laulutunti ma 18.4. klo 12

Kansainvälinen työ

Missiotiimi to 14.4. klo 18 Cygnaeuksenkatu 8, Kerhohuone. Ajankohtaisia
kuulumisia lähetyselämästä!
Lähde liikkeelle -koulutus syksylläOpiskelijoille ja työikäisille (20v.+)
Hinta 200€ ö (sis. ruuat, materiaalin,
opetuksen). Nykypäivän lähetystyön
kysymyksiä, teologisia perusteita ja
omaan kutsumukseen syventymistä
Mahdollisuus hakea Lähetysseuran
työalueille 2–6 kk mittaiselle harjoittelu- tai vapaaehtoistyöjaksolle
Koulutusjaksot 7.–9.10. Keskustan
nuorisotilat, 28.–30.10. Pieksämäki
srk-opisto, 11.–13.11. NA-leiri Päiväkummussa (ei pakollinen), 2.–4.12.
Keskustan nuorisotilat. Tied. ja ilm:
http://suomenlahetysseura.fi/ls_fi/
sivut/tule_mukaan/kouluttaudu/
lahde_liikkeelle/
Retki Lähetysjuhlille Vihtiin 11.6.
Reitti: Klo 6.10 Harjukadun tilausajolaituri, klo 6.20 Vaajakoski, Wessmanninmäen pysäkki. Paluumatkalle lähtö
klo 18. Kyydin hinta 20 €. Retki täytetään ilm.järjestyksessä. Lisätiedot:
050 410 9772 tai riikka.jussila@evl.fi.
Sitovat ilm. 20.5. mennessä joko sähköisesti: http://bit.ly/1nBGaeg tai 050
410 9772 / riikka.jussila@evl.fi.

KohtaamisPaikka

Iltamessu @ Palokan kirkko su 10.4.
klo 17, Mika Kilkki. Lasten ohjelmat.
Opetusiltapäivä ALFAn Pyhä Henki
-teemoista su 17.4. klo 13.30–17.30
Vanha pappila, Vapaudenk 26, Mika
Kilkki.
Muut toimintatiedot www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8 Mirja Hytönen
(Kutti), diakoni 050 549 7033, mirja.
hytonen@evl.fi, Irina Aranson, avustaja,
041 705 2329, irina.aranson@evl.fi.
Päivystys ti klo 9–11 ja ke klo 13.30–
15.30, Cygnaeuksenkatu 8, to klo
14–15.30, Huhtasuon kirkko (Nevakatu 6).
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30
(Polttolinja 37)
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke 10–11.30
(Kauppakatu 13).
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen
kirkolla (Keltinmäent. 10) ti klo 10–12.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak. 6):
Naisten jumppa ti klo 12–13.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12.
Futsal to klo 17–18 ja la klo 14–15.45.
Miesten lentopallo ja sauna
to klo 19–21.
Koripallokerho la klo 12–13.45.

Naisten saunailta

Saunailta Vesalan leirikeskuksessa ti
19.4. klo 17.30. Lähtö Keskusseurakuntatalolta (Yliopistonk. 12) klo 17. Kyytitiedustelut 050 444 0933.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8. Ei päivystystä 20.4.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 13.4. klo 13–14.15.
Aseman Pysäkillä. Kahvit klo 12.30
alkaen. Lähetyskasvatussihteeri Säde
Pirttimäki kertoo Kenian-matkastaan.
Omaishoitajien tapaaminen ke 20.4.
Vesalassa. Lisätietoja Tuijalta.
Tulossa: Näkövammaisten kirkkopyhä
Viitasaarella to 5.5.

Sana ja rukous

Majataloilta ke 20.4. klo 18 Palokan
kirkolla. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, hyviä sanoja uskosta ja elämästä,
esirukouspalvelu, lapsille ohjelmaa.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen,
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.
fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto
ti 9–12, ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo 11–12) ja to 15.30–16.30.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 10.4.
klo 14, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen messu su 17.4. klo 15
Tikkakosken kirkossa, Kirkkokatu 18.
Viittomakielinen raamattupiiri to
21.4. klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.

Seurakuntamatka Ateenaan
14.–21.10. (Viikolla 42, päivämäärät vahvistuvat lentojen varmistuttua).
Kuljetaan Paavalin jalanjäljissä ja tutustutaan Helping Hands -keskuksen
työhön turvapaikanhakijoiden parissa. Hinta noin 1 200 euroa sisältää
lennot, lentokenttäkuljetukset Jkl-Hki-Jkl, majoituksen 2hh, aamiaiset,
yhden lämpimän aterian päivässä, yhteiset retkikohteet. Tarvitset
seikkailumieltä ja valmiutta kävellä kilometri tai kaksi kaupungilla
siirtyessämme retkikohteesta toiseen. Matkanjohtajina toimivat
aluekappalainen Osmo Väätäinen ja lähetyskasvatussihteeri Säde
Pirttimäki. Tekninen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
Sitovat ilmoittautumiset 29.4. mennessä. Matka täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: sade.pirttimaki@evl.fi 040 560 9904

rjestöt
Kristilliset jä
Jyväskylän NNKY

Puistotori 4. Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi >
Paikallinen toiminta > Jyväskylän
NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Kirjapiiri I ma 11.4. klo 13, Mihail
Siskin: Sinun kirjeesi.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 12.4. klo 9–11,
Ikoni – ikkuna taivaaseen kultakirjoen
ja maalaten, Katriina Leino ja Eevakaarina Launis.
Latinanpiiri ti 12.4. klo 18
Exodus-raamattupiiri to 14.4. klo 15
Juhla-asujen kertomaa: su 17.4. klo
15. Kastepuvut.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (aamupala 5 euroa) ti 19.4. klo
9–11, Irti häpeän kierteestä, Eevakaarina Launis.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
40-vuotisjuhla su 10.04. Huhtasuon
kirkolla (Nevakatu 6). Klo 10 messu,
klo 11.30 ruokailu (15 €), klo 12.15
tervehdykset, klo 12.30 juhla. Kahvi.
Kristillisen Eläkeliiton valtakunnallinen vuosijuhla ja -kokous Kuo
piossa kylpylähotelli Rauhalahdessa
la–su 23.–24.04. Majoitusta ja kuljetusta varten ilm. Lasse Nikkinen 040
5548188.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

kossa. Hinta 65 € sis. matkan, pitopöydän ja ohjelman. Lähtö Harjukadun
tilausajolaiturista klo 8.30. Ilm. ja tied.
vappuun mennessä 0400 547 753,
invir@elisanet.fi tai Iiris Heinonen 050
360 4736.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppak. 13 p. (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.
sekl.fi. Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI:
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille
ja opiskelijoille ma klo 18.30.
Naisten ystäväpiiri ti klo 11. Jutustelua, yhdessäoloa, rukousta ja kahvia.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 15.
Sanan Keidas su 10.4. klo 18, Hyvä
Paimen, Juho Hintikka.
Naisten Raamattupiiri ti 12.4. klo 13.
Tyttöjen Donkki-ilta pe 15.4. klo 18–20.
Keskustan Raamattupiiri ti 19.4. klo 18.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 10.4. klo 11 Päiväkoti
Aarresaaressa Toritie 22, Kuokkala.
Vanhemmilla raamattuhetki.
Isä-lapsi -sähly la 16.4. klo 10–12.
Leipäsunnuntai su 17.4. klo 16 Halssilan seurakuntakeskuksessa. Valitut
palat, Joh. 13–21, Petri Harju. Lapsille
oma ohjelma ja kirkkokahvit.
Vaajakosken naistenpiiri ma 18.4.
klo 18–20, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken miestenpiiri to 21.4. klo
18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkot. 11.

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 9.4. klo 19. ry.
Seurat su 10.4. klo 18 ry.
Seurat ke 13.4. klo 19 ry.
Nuorten perjantai pe 15.4. klo 19 ry.
Seurat la 16.4. klo 19 ry.
Alueseurat su 17.4. klo 15
Vaajakosken kirkko.
Alueseurat su 17.4. klo 16
Korpilahden srk-talo.
Seurat su 17.4. klo 16 ry.
Seurat su 17.4. n. 17.30 ry.
Tiistaikerho ti 19.4. klo 13 ry.
Seurat ke 20.4. klo 19 ry.

Kortepohjan lähetyspiiri 13.4. klo 10,
Johanna Perendi
Jumalanpalvelus ja Viron pyhäkoulutyön 20-vuotisjuhla 17.4. klo 10
Huhtasuon kirkossa. Lähetyslounas.
Vallo Ehasalu, Päiviö Turtiainen, Imbi
Danilso. Katso Huhtasuon ilmoitus.

Kansan Raamattuseura

SLEY

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Kotiseurat Järvisillä, Rasvarintie 5,
Lahjaharju, pe 8.4. klo 17. Seija-Sisko
Raitio, Mauri Tervonen. Tied. ja ajoohje Inkeri 0400 547 753.
Päiväkahvit ti 12.4. klo 13.30 Sanan
Kulma. Kahvit klo 13. Lähi-idästä ja
Israelista, Hannu Nyman, musiikki
Saara Mörsky. Inkeri V-J.
Avoin Raamattupiiri pe 15.4 klo 10
Sanan Kulma.
Naisia kaivolla -ilta ma 18.4. klo
18.30–20.30, Nikolainsali, Asemakatu 6. Haukku haavan tekee, FM Päivi
Hamarus kertoo, miten kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun ja kiusatun
perheeseen sekä siitä, miten kiusaamisesta voi selvitä. Musiikki Arja Honkasalo. Kahvit klo 18. Maksu 10 €.
SenioriFoorum Sepänkeskuksessa ti
26.4. klo 15. Arvi ja Tuovi Tuomi. Marja-Liisa Oikari, Kari Hiekkavirta.
Kevätmatka Tammelaan Liisa ja Erkki
Puran tilalle la 21.5. Hämäläinen pitopöytä sekä ohjelmaa, jossa Liisan
lisäksi ”Siperian karhu” Yrjö Niemi.
Vierailu Hattulan Pyhän Ristin kir-

Henki &

Lähetysyhdistys Kylväjä

Messu sunnuntaisin kello 12. Su 10.4.
Arto Viitala, Petri Harju, siikkarimessu,
17.4. Petri Harju, perhemessu.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18.30. Ke 13.4. Puheluita Jumalalle,
Sirkka-Liisa Huhtinen, 20.4. Siikkarijamit.
Elävä ja voimallinen sana – Pieni
Suuri Raamattukurssi 9.–10.4.
Lutherin kirkolla alk. klo 12, Petri
Harju, Arto Viitala, Ilpo Vuorenoja
www.sley.fi/pienisuuriraamattukurssi
Hamona-kuoro 18.4. klo 18.30.
Siionin kannel -seurat 21.4. klo 18.
Petri Harju, Ilpo Vuorenoja
Leipäsunnuntai: Valitut palat Joh.
13–21, Halssilan kirkko 17.4.
klo 16, Petri Harju.

Suomen Raamattuopisto

Toivon torstai to 14.4. klo 18.30 Neulaskodilla. Sinä johdatat ja ohjaat
minua, Saija Väätäinen, Jenni Jurva.
Sana elämään -ilta la 23.4. klo 18
Taulumäen kirkossa. Kuka palapelin kokoaa?, Tommi Kalenius, Jorma
Kalajoki.
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Hiljaisuuden retriitti
Kevään kukoistava luonto ja hiljaisuus kohtaavat retriitissä
13.–15.5. Retriitin aihe on Rakkauden ryytimaa
– Kristillistä symboliikkaa P. Mustapään opastuksella.
Aiheeseen johdattaa teologian tohtori Anja Ghiselli,
retriitin ohjaa Helena Turja. Retriitti on Haapaniemen
hiippakuntakartanossa, Kuortaneella.
Retriitin hinta on 187 €. Ilmoittautuminen 15.4. mennessä:
lapua.tuomiokapituli@evl.fi tai Leena Hirvelä 020 7630 923.

Ole kuulolla!
Seurakunnan
radio-ohjelmat
Radio Yle Jyväskylä
99,3 MHz tiistaisin ja
torstaisin noin klo 13.15
Henki &

Jyväskylän seurakunnan yhteystietoja
Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Tied. ma ja to klo 11–15
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
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
Parkkali Ritva, 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
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs.
050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs.
050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja
040 509 8060
Göös Ilkka erityisnuorisotyönohjaaja
040 527 5382
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari
050 5497 011
Opiskelijatyö
Minna Korhonen yliopiston oppilaitospappi vs. 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori
040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 545 8750
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Viestintä
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 535 1064
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
050 549 7041
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
050 549 7031
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Diakonia, Vepsäläinen Elina
050 549 7005
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5,
050 549 7040
Kappalainen vs. Kärkkäinen Päivi
050 523 4149
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
050 549 7037
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
050 590 0265
Aluesihteeri, Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Leppäpuisto Suvi 050 549 7008
Rantanen Jukka 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
050 521 5415
Aluesihteeri, Tuomi Kaisa
040 535 0492
Diakonia
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Lintulahti Elina 050 549 7006
Eevi-Riitta Kukkonen 050 340 0665
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
050 340 9895
Lahjaharjun kappeli,
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
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, Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri, Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
040 560 9906
Aluesihteeri, Laakso Tuija/ Härköjärvi Esa
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/Härköjärvi Esa
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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Eläkeläiset ajan
hermolla iästä
huolimatta
HEIKKI IMPIÖ teksti

Eläkeläisten kerhon torstaitapaamisissa on vaihtuva teema.
– Yhteistä tekemistä, askartelua, leipomista, piirtämistä tai
kirjoittamista, Kuokkalan alueseurakunnan vs. diakoni Marjo
Ronkainen listaa.
Ronkainen on havainnut, että
ajankohtaiset asiat nousevat pintaan ja niistä keskustellaan vilkkaasti.
– Täällä myös lauletaan ja rukoillaan, niin kuin asiaan kuuluu.
Tämä on hyvä kerho varttuneille
ihmisille, Anna-Liisa Hyvärinen
summaa kokemuksiaan.
Marjo Ronkaisen vetämistä bingotuokioista on muodostunut jo pienoinen perinne eläkeläisten Torstaitapaamisiin Kuokkalan kirkolla. Tällä kertaa Hilkka Keskinen
oli onnekas ja oikeat rivit löytyivät hänen pelikupongistaan.

BINGO!

Bingoa kirkossa, jo on aikoihin eletty. Bingon valtakausi osana
kulttuuriperintöä on auttamattomasti ohi. Silti eläkeläisten kerhossa
Kuokkalan kirkolla innostutaan yhteisistä bingohetkistä.
HEIKKI IMPIÖ teksti
PETRI KANANEN kuva

Bingomylly pyörii ja pieniä palloja
vierii tasaiseen tahtiin kourua pitkin. Bingoemäntä luettelee tottuneesti numeroita ja kirjaimia:
Bertta seitsemän, Iivari kaksikymmentäkuusi. Bingo, huutaa Hilkka Keskinen itsekin vähän yllättyneenä. Tarkistuksen jälkeen hänen
kupongistaan löytyy vaaditut kaksi oikeaa riviä. Palkinto eli Reilun
kaupan kahvipaketti ja servetit
luovutetaan voittajalle aplodien
kera.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta
kun Kuokkalan kirkolla pelataan
bingoa. Monelle eläkeläisten ker-

hoon osallistujalle nämä kokoontumiset ovat olleet ensi kosketus
bingon ihmeelliseen maailmaan.
Anna-Liisa Hyvärinen tunnustautuu innokkaaksi pelaajaksi, tosin
kokemusta bingosta on kertynyt
vain kirkon seinien sisältä.
– Minusta bingon pelaaminen
on oikein piristävää, jos vaikka
voittaisi ja saisi viisi oikein riville.
Kyllä jännitystä pitää olla elämässä, Hyvärinen naurahtaa.
Niin Hyväriselle kuin kaikille
muillekin osallistujille voitto tuntuu olevan sivuasia. Pääasia on
pelihetkeen liittyvä mukava kutina
ja jännitys.
– Ihan kuka vaan saa sen bingon, niin ollaan onnellisia. Kyllä

lähimmäisenrakkautta pitää aina
olla, Hyvärinen filosofoi.
Kuokkalan alueseurakunnan vs.
diakoni Marjo Ronkainen ja diakoni Päivi Heikkilä vetävät eläkeläisten kerhoa joka toinen torstai.
Ronkainen on bingoemäntänä
tuttu näky kerhossa. Hän on pyörittänyt bingomyllyä myös työkavereiden ja muidenkin iloksi erinäisissä kekkereissä kirkolla. Ronkainen tilasi bingotarvikkeet aikoinaan netin kautta ja toteutti samalla nuorena tyttönä tehdyn
päätöksen.
– Nyt minä saan pelata ja huudella bingoa ihan milloin vaan.
Porttikiellon kautta hommasin

oman bingon, Ronkainen tunnustaa vähän ylpeänäkin.
Ronkainen kertoo kerholaisille
avoimesti nuoruusvuosista, jolloin
heillä oli joskus kavereiden kanssa
tapana käydä bingossa. Kerran
kaikki ei sujunut hänen osaltaan
ihan mallikkaasti, vaan hän innostui huutelemaan bingoa tiuhaan
tahtiin. Tämä ei ilahduttanut bingoemäntää, joka tuli ojentamaan
nuorta tyttöä ja antoi hänelle porttikiellon aiheettomista huudoista.
– Täytyy myöntää, että meissä
kaikissa asuu pieni huijari, mutta
eipä ole sen jälkeen tullut huijattua bingossa. Nyt pelataan reilua
peliä, Ronkainen kiteyttää.
Ronkaisen mielestä bingoemän-

tänä näkee aitiopaikalta pelaamiseen liittyvän riemun ja lievän jännityksen. Pohjimmiltaan kyse on
harmittomasta pelaamisesta, pelihuumoria unohtamatta. Eläkeläisten kerhossa pelataan bingoa muutama kerta kaudessa, mutta enemmällekin pelaamiselle olisi tilausta.
– Jos tältä porukalta kysyisi, niin
varmaan joka kerta voisi bingoa
pyörittää, Ronkainen arvelee.
Eläkeläisten Torstaitapaaminen joka toinen torstai klo
13–14.30 Kuokkalan kirkolla.
Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama

Elämästä

Kolmannen polven partiolainen
KAARINA HEISKANEN teksti ja kuva

Olen Riku Suutari. Työskentelen
laskennallisen teknologian palveluja tarjoavassa yrityksessä Numerola Oy:ssä.
Vapaa-ajallani toimin partiossa
Vaajan Valppaiden kämppä- ja varastovastaavana sekä järjestän silloin tällöin koulutusta ja muuta
toimintaa isommille partiolaisille
eli samoajille ja vaeltajille.
Aloitin partion vuonna 1980,
kun perheemme muutti Vaajakoskelle. Myös vanhempani ja isovanhempani ovat toimineet partiossa.
Ura eteni partio-ohjelman mukaisesti: sudenpennusta vartiolai-

sen kautta vaeltajaksi ja johtamistehtäviin. Sitten tuli luonnollinen
tauko armeijan ja opiskelujen
vuoksi. Palasin partioon, kun
omat lapset pääsivät toimintaan
mukaan.
Partion kautta sain mielekästä tekemistä ja kavereita. Partion
erityisantia olivat partioihanteet,
jotka ovat muokanneet arvomaailmaani: toisten huomioiminen ja
arvostaminen ja itsensä kehittäminen. Partio auttaa kehittämään
omia vahvuuksia. Toiselle esimerkiksi johtajuus on luonnollista,
toinen pääsee loistamaan jollain
muulla pätevyysalueella. Partiossa

jokaiselle löytyy alueita, joissa voi
kokea olevansa vahva ja hyvä. Se
kasvattaa itsetuntoa.
Luonnossa selviäminen on keino
toteuttaa partio-ohjelmaa. Luonnossa partiolainen haastaa itsensä, oppii kantamaan vastuuta itsestään ja muista ja tarttumaan
toimeen. Jos ei ole valmiita toimintamalleja, keksitään ratkaisut.
Nykyään partiolaisten vanhemmat ovat paljon varovaisempia
kuin meidän vanhempamme. Meidät vietiin perjantai-iltana metsän
laitaan, josta lähdettiin sähköttömälle kämpälle. Johtajat olivat
12–13-vuotiaita ja vartiolaiset

kymmenvuotiaita. Tiesimme, että
olemme itse vastuussa, jos hölmöilemme. Sunnuntaina taas
olimme sovittuun aikaan metsän
reunassa, josta meidät haettiin.
Nykymaailmassa partioihanteilla
on paljonkin annettavaa koko yhteiskunnalle. Nykymeno on hyvin
minäkeskeistä, ja partio on vastavoima sille ajattelulle. Emme ole
täällä itseämme vaan toisiamme
varten. Moni yhteiskunnallinen
päätöksenteko voisi olla helpompaa, kun ajattelisimme muita ihmisiä. Partio on myös vahva vastapaino erilaisia ihmisiä tuntemaamme epäluuloa kohtaan.

Riku Suutari
Riku Suutarin kolmilapsinen perhe toimii partiossa. Lapsista nuorin sai ensimmäisen partiokokemuksensa jo vauvaiässä.

