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Pyhä on paha sana
Pyhä alkaa olla henkitoreissaan. Kirkon ympyröissä pyhä
on tietysti Pyhä, mutta puhun nyt (aluksi) pyhästä pienellä peellä.
Pyhä on arjen vastakohta. Se on jotain sellaista, jota
arjen keskellä odottaa. Jotain sellaista, joka katkaisee
hetkeksi arkisen puurtamisen. Etenkin pitkät pyhät ovat
mukavia. Ne tuovat monelle pienen lomasen työn ja arkisten askareiden lomaan. Ne kokoavat perheitä ja ystäviä yhteen.
On tietysti niitä, joille pyhä tarkoittaa työtä samaan tapaan kuin arkena. Erotuksena normipalkan päälle laskettavat pyhälisät, jotka tuntuvat mukavalta hyvitykseltä menetetystä pyhävapaa-ajasta. Sairaanhoitajat, palomiehet ja poliisit nyt äkkiseltään tulevat tällaisista pyhinäkin puurtajista mieleen.
Itsekin on tullut toimittajana tehtyä töitä erilaisina ajankohtina, jouluna ja pääsiäisenä ja mitä niitä pyhiä nyt
onkaan. Samalta se maistuu päivästä riippumatta. Sorvin ääressä pyhä haalistuu.
Kauppojen aukiolon vapauttamisesta on käyty vilkasta
keskustelua. Toisille on erityisen tärkeää päästä ostoksille kellonaikaan ja kalenteriin katsomatta - pian varmaan halutaan päästä samalla rytinällä kirjastoon, uimahalliin ja kampaajallekin milloin se sattuu mieleen
juolahtamaan.
Toiset pitäisivät tämänkin asian kanssa pyhän ja arjen
visusti erossa toisistaan. Kuulun tähän jälkimmäiseen
porukkaan. En halua pyhän haalistuvan, ja päivien olevan katkeamaton jono samanlaista puurtamista.
En halua perheiden yhteisen vapaa-ajan pirstaloituvan pienenpieniksi hetkiksi satunnaisiin
osumiin kalenterissa. En halua, että pyhä ajetaan nurkkaan.
Ymmärrän hyvin, että kirkon virallinen
kanta on pyhien siirtelyä ja niiden arkipäiväistämistä vastaan. Kirkossa nähdään nyt jo joka päivä, mitä Pyhälle
(isolla peellä) on käynyt. Räksyttävä
koiralauma haluaa ajaa Pyhän nurkkaan, niin ahtaalle, että se lakkaa olemasta
.
Mitä jos se onnistuu? Mitä jos pyhällä ja
arjella ei ole enää mitään eroa? Mitä jos
mikään ei ole enää Pyhää? Viitteitä tähän
suuntaan menemisestä on jo nähtävillä.
Pyhä alkaa olla paha sana. Sekä isolla että
pienellä kirjaimella.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Päivä- ja perhekerhot kokoontuvat Telkänpesä 2 C:n kerhotilassa. Automatolla liikenneruuhkaa selvittävät Eemil Suurpalo,
(vas), Elias Hämäläinen ja Nelli Ronkainen.

Halssilan lapset kerhoilevat
edelleen väistötiloissa
KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN kuva

Jyväskylän seurakunnan perhe- ja
päiväkerhojen toiminta Halssilassa jatkaa väistötiloissa näillä näkymin ainakin jouluun asti. Jos tarve
vaatii, evakko jatkuu pidempäänkin. Väistötilat sijaitsevat Telkänpesä 2 C.ssä, aivan kirkonmäen
tuntumassa.
Ennen väistötiloihin muuttamista kerhot kokoontuivat Halssilan seurakuntakeskuksen alakerrassa. Viime syksynä tehdyn
sisäilmatutkimuksen jälkeen katsottiin viisaimmaksi siirtää kerhot
toisaalle.

– Päiväkerhotoiminta on luonteeltaan sen verran pitkäkestoista,
että siirto toisiin tiloihin tuntui viisaimmalta ratkaisulta, kertoo
seurakunnan hallintojohtaja Anu
Lajunen.
Halssilan seurakuntakeskus on
edelleen jumalanpalveluskäytössä. Myös partiolaiset ja muskarilaiset kokoontuvat seurakuntakeskuksessa aiempaan tapaan.
– Arkitoiminta on perhe- ja lastenkerhoja lukuun ottamatta jatkunut seurakuntakeskuksen tiloissa normaalisti. Kirkolla tehdään
lisätutkimuksia, joissa selviää, mikä on rakennuksen kunto ja mitä
sille tehdään, kertoo Huhtasuon

Viimeisimmissä Halssilan seurakuntakeskuksen sisäilmanäytteissä ei näytteenottohetkellä havaittu viitteitä epätavanomaisista mikrobilähteistä rakenteissa. Tutkimukset teki sisäilman tutkimiseen
erikoistunut jyväskyläläisyritys Sirate.
Halssilan seurakuntakeskus valmistui vuonna 1969. Jyväskylän
seurakunnan kiinteistöstrategiassa
se on luokiteltu kolmanteen kategoriaan eli realisoitaviin kiinteistöhin. Suojelulliset rajoitukset vaikuttavat rakennuksen realisointiin.

Tapetilla

Naukuva saa ja ovea raapivalle avataan
KAARINA HEISKANEN teksti
FLICKR/STEVE P2008 kuva

Kirjamarkkinoille on ilmestynyt
koiraihmisen rukouskirja Anova saa
ja nuuhkiva löytää. Rukouksia on eri
tilanteisiin: Pennun kanssa, Säällä
kuin säällä, Syömään, Mies ja koira, Häntä matalalla ja Koiraihmisiä. Kirjan ovat kirjoittaneet televisiosta tuttu Ensitreffit alttarilla -oh-

jelman pastori Kari Kanala ja Suosikin päätoimittajanakin uraa tehnyt Ville Kormilainen.
Koiran ruokarukous kuuluu lyhykäisesti näin: Siunaa Jeesus
ruo…. Syöty! Aamen.
Sananlasku toteaa: Ymmärtäväinen koira kiitosta tavoittelee,
viisas koira on aina herkuille avoin
Sananlaskua kuvittaa koira, joka tavoittelee makkarapötköä.

Henki &
Kannen kuva: Veli Mononen tervaa joka kevät itse rakentamansa puuveneen Ristikiven rannassa.
Kuva: Petri Kananen

vs. aluekappalainen Päivi Kärkkäinen.

Koiraihmisen rukouskirja? Mitä? Emäntä – et kai ole mennyt sellaista ostamaan?
Pitääkö minun huolestua?

Söpöä on, myönnän. Mutta samalla totean, että universumissa
on nyt kissaihmisen rukouskirjan
kokoinen aukko. Tässä muutama
rukous alkajaisiksi.
Kiitos lauantaiaamusta, jolloin
aurinko paistaa kasvoihin ja kissa
kehrää mahani päällä rauhoittavaan rytmiin ja nuolee pikkurilliäni. Kiitos pysähtyneestä hetkestä
ja ystävyydestä. Kiitos kissastajoka opettaa olemaan läsnä. Tulipa
päivällä vastaan mitä tahansa, tämä hetki on totta, eikä sitä voi ottaa minulta pois.
Kiitos kissasta, joka istuu sohvan selkänojalla ja tuijottaa ulos
ikkunasta. Se näyttää olevan tyytyväinen eikä mieti, onko se liian
lihava, onko sen turkki liian värikäs, onko se nopeampi tai hitaampi juoksemaan kuin naapurin kissa. Se vain on. Se opettaa
minuakin olemaan vertailematta.
Kiitos kissasta, joka pomppaa
sänkyyn kello 3.30 aamuyöllä,
hyppii selkäni päällä ja naukuu
ruokaa. Se opettaa sinnikkyyttä ja
hellittämättömyyttä. (Vaikka kyllä
se ärsyttääkin. Söisi niitä kuivia
raksujaan.)
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Yli 40 000 lasta
käy seurakuntien
päiväkerhoissa

Ajassa

Seurakuntien järjestämät päiväkerhot ovat suosittuja, käy ilmi
seurakuntien toimintatilastoista.
Seurakuntien päiväkerhoihin osallistui viime vuonna 40 700 lasta,
jotka olivat iältään 3–5-vuotiaita.
Päiväkerhotoiminnassa sitoudutaan yleisiin varhaispedagogisiin periaatteisiin, ja toiminnan
perustana ovat valtakunnalliset
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä kirkon kasvatuksen
linjaukset. Päiväkerhojen lastenohjaajat ovat suorittaneet lapsi- ja perhetyön perustutkinnon.
Lisäksi heille on tarjolla mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen.

#Kylläkirkoille
tukee Ylivieskaa
ja kirkkoja

Vaajakosken kirkon päiväkerhossa vietettiin nurinkurinpäivää, ja asiat tehtiin tavallisuudesta poikkeavassa järjestyksessä. Nuutti Vimpari puki takkinsa selkäpuolen
eteenpäin ja laittoi jalkaansa kahdet alushousut.

Nuutin kerhotäti
on aivan mieletön

Lähetysseura
huolissaan
lisäleikkauksista

Kuusivuotias Nuutti Vimpari on Vaajakosken alueseurakunnan
päiväkerhon konkari. Kerhon vetäjä Marja Lähteelästä hän pitää
todella paljon.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Pelasimme äsken jalkapalloa.
Montako maalia teit?
Neljä maalia.
Montako minä sain?
Ainakin kuusi.

Mitä kerhossa saa leikkiä sisällä?
Monesti tehdään majoja pöytien
alle. Joskus jopa varastoon.
Mitä täällä kerhossa piirretään?
Jos itse saa päättää, niin piirrän ainakin autoja. Keltaisia, sinisiä,
mustia, vihreitä, punaisia ja pinkkejä.

Entä sinä?
Olin aika nopealiikkeinen.

Päättääkö Marja (Lähteelä) koskaan, mitä piirretään?
Kaikenlaista se päättää täällä –
milloin on aamupiirit. Se soitetaan kellolla.

Käytkö treenaamassa jalkapalloharkoissa?
Pelataan meidän takapihalla pikkuveikan Tuukan ja isin kanssa.

Haluat juosta kohta kilpaa. Miten
me voidaan kilpailla, jos ei saa
juosta?
Ulkona saa juosta, sisällä ei.

Pelaatko talvellakin jalkapalloa?
Talvella ei olla täällä. Me ollaan
silloin Vaalassa.

Teittekö ennen pääsiäistä virpomavitsoja?
Ei. Me oltiin Vaalassa koko pääsiäinen.

Olinko hyvä pelaaja?
Paras.

Mitä seurakunnan päiväkerhossa
tehdään muuta kuin pelataan jalkapalloa?
Ulkoillaan, askarellaan ja leikitään. Juoksu on kyllä kielletty,
koska täällä on liukkaat lattiat. Se
on kyllä sallittu varastosta otetuilla pehmokuutioilla. Saa vain
edestäpäin törmätä, jos haluaa
törmätä.

Kävitkö virpomassa itse?
En käy koskaan. Meillä sanottiin
virvon varvon tuoreeks terveeks –
ja kun opin sanomaan sen, sain
karkin.
Nukutaanko päiväkerhossa koskaan päiväunia?
Ei.

Nukutko kotona päiväunia?
En.
Syödäänkö kerhossa eväitä?
Kyllä syödään.
Otetaanko eväät kotoa vai saadaanko ne täältä kerhosta?
Kotoa. Kotona saa aina valita
evään. Annan joskus äidin valita
näkkileivän.
Mitä muuta kotoa laitetaan
evääksi?
Porkkana ja kaksi Hakkarais-pastillia.
Entäs juomista?
Monesti pistävät hyviä mehuja.
Joskus on ollut pahanmakuisia,
kun isä laimentaa ihan liikaa. Sanon, että pahanmakuista vettä.
Itsekin kävin seurakunnan päiväkerhossa. Arvaa mikä minun kerhotädin nimi oli?
En ollut edes syntynyt silloin.
Kerhotädin nimi oli Annaliisa.
Tiedätkös muuten mitä? Mun äidin äiti, joka asuu Vaalassa, sen
nimi on Annaliisa Vimpari. Ne on
saman nimisiä. Mun isän isä asuu
Toivakassa. Äidin isä asuu taivaassa. Se on jo kuollut.

Suomessa järjestetään ainakin neljätoista #KylläKirkoille-tapahtumaa 24.4. Niillä tuetaan kirkkonsa
tuhopoltossa menettäneen Ylivieskan seurakuntaa ja osoitetaan kirkkojen merkitystä tavallisille kristityille. Jyväskylän seurakunta osallistuu tapahtumaan hyvätekeväisyyskonsertilla Kuokkalan kirkossa kello 18. Esiintyjinä tapahtumassa
ovat Eve & Ossi, Kolmen Keisarin
Liitto, koomikko Mikko Vaismaa ja
gospelkuoro Tulus. Tapahtumaan
on vapaa pääsy. Kolehti kerätään
Ylivieskan seurakunnalle.

Tuletko kerhoon kävellen vai autolla?
Joskus jos isä, äiti ja pikkuveikat
lähtee kauppaan, niin joskus pääsen autokyydillä. Mutta monesti
menen jalkaisin. Joskus menen jopa pyörällä. Mutta mun vanha
pyörä, pinkki semmoinen kiva, en
saa enää käyttää sitä. Mulle on
hankittu uusi vaihdepyörä.
Teillä on tänään kerhossa nurinkurinpäivä. Mikä se on?
Tänään tehtiin loppupiiri täällä ja
alkupiiri tehdään lopuksi täällä.
Kaikki saa pukeutua nurinkurin,
jos haluaa. Kato, mulla on kahdet
alushousut.
Muistatko, kun tulit eka kerran
kerhoon?
En. Tulin kerhoon kolmevuotiaana.
Onko tämä teidän kerhotäti Marja mukava täti?
On! Aivan mieletön. Mä oon tutustunut siihen jo niin monta
vuotta.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin 22.5. asti seurakunnan
verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
lapset-ja-perheet

Suomen Lähetysseura on huolissaan Suomen hallituksen päätöksestä leikata vielä 25 miljoonaa kehitysyhteistyöstä vuodesta 2018
lähtien. Määrärahat ovat kehyskaudella keskimäärin 0,39 prosenttia bruttokansantulosta.
Leikkaussumma on pieni koko
valtion budjetissa, mutta kipeä isku jo karsittuun kehitysyhteistyöbudjettiin. Hallitus leikkasi viime
vuonna kehitysyhteistyöstä 43
prosenttia, minkä seurauksena
myös Lähetysseura joutuu lopettamaan 17 hanketta ja supistamaan useita hankkeita.

Kajaniemen
töitä esillä
Washingtonissa
Jyväskyläläinen Aino Kajaniemi
edustaa Suomea kansainvälisessä
taidetekstiilinäyttelyssä Washingtonissa. Näyttelyn teemat ovat
siirtolaisuus ja pakolaisuus. Aino
Kajaniemen suunnittelemia tekstiilejä on muun muassa Taulumäen, Palokan ja Kuokkalan kirkoissa.
Washington Textile Museum on
yksi maailman merkittävimmistä
tekstiilin historiaan ja tekstiilitaiteeseen erikoistuneista museoista. Tämänhetkinen maailmanpoliittinen tilanne tekee näyttelystä
erittäin ajankohtaisen.
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Hautauspalvelu
ottaa vastaan surun
Hautauspalvelun virkailija selvittää omaisten kanssa, miten
hautajaiset järjestetään. Käytännön asioiden hoitaminen
menetyksen jälkeen on raskasta, mutta se myös auttaa surussa.
KAARINA HEISKANEN teksti
PETRI KANANEN kuva

Sirpa Ritvanen, Leena Kairenius ja
Katri Heiskanen työskentelevät Jyväskylän seurakunnan hautauspalvelussa. Hautauspalvelun virkailija
on ensimmäinen, jonka omaisensa
menettänyt kohtaa, kun ottaa yhteyttä seurakuntaan ja alkaa järjestää hautajaisia.
– Kuolemantapauksen jälkeen
omaiset joko soittavat meille tai tulevat paikan päälle selvittämään
hautausjärjestelyjä.
Hautauspalvelu toimii yhden
luukun periaatteella. Sama virkailija sopii omaisen kanssa hautauspäivästä ja kellonajasta, tarkistaa,
kuka pappi ja kanttori on tuolloin
työvuorossa, ja merkitsee varauksen heidän kalentereihinsa.
– Lisäksi selvitämme, onko vainajalle olemassa jo hautapaikka. Jos
ei ole, niin omaiset varaavat sen.
Samalla sovitaan mahdollisesta
tuhkaus- ja uurnanlaskuajasta, kiitosten lukemisesta kirkossa ja sanomakellojen soittamisesta sekä siitä,
voidaanko tieto kuolemasta julkaista kirkollisen ilmoitusten yhteydessä
sanomalehdessä.

Kun käytännön asiat on omaisten kanssa sovittu, virkailija hoitaa
hautapaikkavaraukset ja muut tarpeelliset hautausohjeet hauta- ja
puistotoimen tiedoksi.
Samoin virkailija huolehtii tiedon
työvuorossa olevalle papille ja
kanttorille, jotka ottavat yhteyttä
omaisiin.
Hautojenhoitosopimukset ovat
toinen suuri kokonaisuus hautauspalvelun virkailijoiden työssä. He
tarkistavat hautapaikkatiedot, ottavat vastaan hoitosopimukset, lähettävät laskut – ja ottavat myös
vastaan palautteen kunkin kesän
hautakukista.
Palaute kukista ja haudanhoidosta voi joskus olla kovasanaista,
mutta hautauspalvelun virkailijat
ovat sille väärä osoite.
– Me emme vastaa kukista ja
hautojen hoidosta, vaan hauta- ja
puistotoimi, hautauspalvelun virkailijat muistuttavat.
Kahta samanlaista työpäivää ei
ole, eikä samanlaisia asiakkaiden
kohtaamisia.
– Moni omainen kertoo meille
vainajan viimeisistä hetkistä. Lähei-

set kyselevät, millainen hautapaikka on, ja montako vainajaa siihen
voi haudata. Monesti he soittavat
esimerkiksi muille sisaruksille ja
neuvottelevat asioista puhelimitse
tässä meidän toimistossamme.
Hautajaiset ovat muuttuneet.
Saattoväki on vähentynyt niin, että
arkun kantajistakin voi olla pula.
– Nykyään hautajaiset järjestetään lähinnä perheen ja lähiomaisten kesken.
Sirpa Ritvanen on työskennellyt
hautauspalvelussa kolmisenkymmentä vuotta. Moni asia on muuttunut, mutta yksi on pysynyt samana: työ edellyttää kuuntelemista ja
läsnäolemista.
Tietokoneet ovat tuoneet suuren muutoksen työskentelytapoihin.
– Aiemmin kirjoitin omaisten
kanssa sovitut asiat muistiin ruutupaperille. Papit ja kanttorit tulivat
katsomaan tiedot täältä ja merkitsivät ne muistiin omiin kalentereihinsa. Hautausohjeet naputtelin
kirjoituskoneella. Nyt kaikki menee
tiedoksi saman ajanvarauskalenterin kautta, Ritvanen kuvailee ja pitää muutosta hyvänä.

Hautauspalvelun virkailija Katri Heiskanen käy omaisten kanssa läpi hautausjärjestelyt.

Tiesitkö?

Hautauspalvelut
Jyväskylän seurakunnassa
siunataan noin 20 vainajaa
viikossa.
Kuolemantapauksia sattuu
eniten tammi- ja heinäkuussa.

Hautapaikkojen hallinta-ajat
vaihtelevat. Uusien hautojen
hallinta-aika on 25 vuotta.
Noin puolet hautauksista on
nykyään tuhkauksia.
Lääkärin antama hautauslupa on
välttämätön ennen hautausta.

Hengissä
Joh. 16: 5-15

Jeesus sanoi:
”Nyt minä menen hänen luokseen,
joka on minut lähettänyt. Kukaan
teistä ei kysy minulta, minne minä
menen, vaan sydämenne on täynnä
murhetta sen johdosta, mitä teille
sanoin. Mutta minä sanon teille
totuuden: teille on hyödyksi, että
minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta
mentyäni pois minä lähetän hänet
luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa,
että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä,
että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä
menen Isän luo ettekä te enää näe
minua, ja tuomio on siinä, että tämän
maailman ruhtinas on tuomittu.
Paljon enemmänkin minulla olisi
teille puhuttavaa, mutta te ette vielä
kykene ottamaan sitä vastaan. Kun
Totuuden Henki tulee, hän johtaa
teidät tuntemaan koko totuuden.
Hän ei puhu omissa nimissään, vaan
puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille
ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki,
mikä on Isän, on myös minun. Siksi
sanoin, että hän saa minulta sen,
minkä hän teille ilmoittaa.”

Ja Puolustajana pelaa...
Sunnuntain teema on Taivaan
kansalaisena maailmassa. Miten taivaan kansalaiseksi tullaan?
Kasteessa. Kaste on Jumalan
taattua työtä ja lahjaa. Kaste ja
usko liittyvät yhteen. Jos tuota
lahjaa ei ota vastaan, siis usko,
ei siitä ole hyötyä. Se on vähän
niin kuin lottovoittaja ei koskaan ottaisi vastaan saamaansa
voittoa, ei uskoisi saaneensa
lottovoiton, eikä näin ollen lunastaisi sitä itselleen.
Mistä voi tietää olevansa taivaan kansalainen?
Martti Lutherilta on lause:
”Olen kastettu, olen pelastuva”.
Mitä kansalaisuus merkitsee
ihmiselle?
Turvallisuutta, tarkoituksellisuutta ja tietoisuutta elämässä
ja myös kuolemassa.
Mitä se ottaa ja mitä se antaa?
Se merkitsee vastuullisuutta elämässä (onhan meillä Suomen
kansalaisinakin omia kansalaisvelvollisuuksia) suhteessa toisiimme ja Jumalaan. Se antaa
taivaan kansalaisen turvallisuuden. Se antaa voimia vastuulli-

suuteen. Kyllä se antaa paljon
enemmän kuin ottaa. Uudestaan ja uudestaan saa palata
kasteen armon osallisuuteen ja
jatkaa matkaa eteenpäin.
Tämän maailman ruhtinas on
tuomittu, sanoo Jeesus. Ruhtinas vaikuttaa ikävältä tyypiltä,
ja vaikuttaa, että hän saa silti
melskata mielin määrin?
Sitähän se vaikuttaa. Pääsiäinen muistutti meitä jälleen kerran siitä, että Jeesus Kristus
voitti synnin, kuoleman ja Pahan vallan. Viime mainittu tuntuu vaikuttavan voimallisesti
maailmassa. Onnettomuuksia
ja hirveyksiä tapahtuu. Miksi?
Miksi Jumala ei puutu? Siinä
ikuinen kysymys. Jumala on
kaikkivaltias majesteetti, joka ei
ole käskettävissämme. Paha ei
saa kuitenkaan mellastaa ihan
mielin määrin, vaan Jumalan
sallimissa puitteissa, niin kuin
Lutherin kuvaama kahlekoira
kahleensa sallimissa rajoissa.
Kaiken pahuudenkin keskellä
me saamme luottaa ”hyvyyden
voiman ihmeelliseen suojaan” –
kuitenkin. Loppupeleissä kristitty uskoo hyvän voittoon pahasta,
Jumalan voittoon Saatanasta.

Kuulostaa ikävältä tuo
”Teille on hyödyksi että menen pois”. Ei kertomuksen
sankari saa jättää kavereitaan.
Ei Jeesus jättänytkään oppilaitaan yksin. Kuolemallaan,
ylösnousemuksellaan, taivaaseen astumisellaan ja Pyhän Hengen lähettämisen
kautta Jeesus toteutti Jumalan pelastussuunnitelman,
joka on universaali. Se ei ole
sidottu paikkaan ja aikaan.
Jumalan syli on avoin koko
maailmalle. Pyhän Henkensä
kautta Jeesus on läsnä ja luonamme, todellisesti. Ei meitä ole
jätetty yksin ja heitteille.
Puolustaja, Henki ja Jeesus. Eikö tässä mene pieni ihminen
sekaisin?
Puolustaja ei tarkoita tässä todellakaan Sami Vatasta, vaan
Pyhää Henkeä, kuten myös Henki. Pyhä Henki ja Jeesus, tässä
tapauksessa jälkimmäisen voisi
täsmällisemmin sanoa Jeesus
Kristus, ovat Kolmiyhteistä Jumalaa. Jumalan kolminaisuus,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki, on
meille eräänlainen uskon mysteeri. Jumalan kolminaisuus,

Sunnuntai 24.4.
Taivaan kansalaisena
maailmassa
ssa
Tikkakosken kirkon messu

alaiklo 10 saarnaa aluekapp
ssun
Me
.
uro
llip
Va
to
Ris
nen
nas.
jälkeen on myyjäiset ja lou

sillä siinä mainitaan myös Isä,
nousee tekstistä selkeästi esiin,
ja toki monissa muissakin kohdin Raamattua, vaikka jotkut
väittävät, ettei sitä sieltä löydy.
Ei siitä tarvitse sekaisin mennä,
eivät hekään mene, jotka ovat
sitä syvällisesti miettineet. Uskomme Jumalaan ja sillä hyvä.
Mikä sinulle on tekstissä tärkeintä?
Kyllä se on se Jeesuksen lupaus,
että Hän on kanssani ja mukanani Pyhän Henkensä kautta.
Tähän lupaukseen luottaen on
turvallista taivaltaa eteenpäin
horjuen ja heiluenkin.
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Hämmentävä helatorstai
Helatorstai on yksi suurista pyhistä, mutta harva enää tietää, miksi sitä vietetään. Päivällä on
silti paikkansa kristillisessä kalenterissa, sanoo Keltinmäen aluekappalainen Eivor Pitkänen.
SIRPA KOIVISTO teksti
HENRI KÄHKÖNEN piirros

Keltinmäen kirkossa helatorstai
on rakennettu lähetysteeman ympärille. Joinakin vuosina alueseurakunnassa on ollut lähetysvieraita, mutta viime vuosina pyhä on
omistettu isosille, jotka helatorstaina siunataan tehtäväänsä.
– Haluamme, että isoset siunataan seurakunnan yhteisessä messussa. Yksi helatorstain teksteistä
on Markuksen evankeliumin kaste- ja lähetyskäsky, johon isosten
siunaaminen sopii hyvin, sanoo
Keltinmäen aluekappalainen Eivor
Pitkänen.
Lähetysteeman ympärille nivoutuva helatorstai on ollut yksi
keino nostaa helatorstain painoarvoa Keltinmäen alueseurakunnassa.
– Muuten helatorstai olisi vain

yksi outo pyhä keskellä viikkoa,
Pitkänen toteaa.
Kristillisenä juhlana helatorstai ei
ole pitkään aikaan ollut enää kovin merkittävä. Osasyynä juhlan
vierauteen Pitkänen pitää päivän
nimeä, helatorstai, joka on peräisin ruotsin kielen pyhää torstaita
tarkoittavasta nimestä.
– Silloin, kun helatorstaita vietettiin lauantaina, sen nimenä oli
Kristuksen taivaaseen astumisen
päivä. Minusta tämä olisi selkeämpi nimi ottaa käyttöön myös
nyt, Pitkänen huomauttaa.
Vaikka helatorstain merkitys
kristillisenä pyhänä on ohentunut,
Pitkäsen mielestä päivällä on edelleen paikkansa kristillisessä kalenterissa.
Helatorstaista on väännetty pitkään kättä myös työmarkkinapöydässä. Milloin pyhää on haluttu

siirtää takaisin lauantaille, milloin
kiistaa on käyty siitä, säilyykö helatorstai palkallisena vapaapäivänä.
– Minua ei haittaisi yhtään,
vaikkei helatorstai olisi vapaapäivä. Jo Martti Luther oli sitä mieltä,
että kaikki pyhät pitäisi viettää
sunnuntaina, jotta kansa ei veltostuisi, Keltinmäen aluekappalainen
kommentoi.
Helatorstain Pitkänen pitäisi kalenterissa paikallaan, mutta voisi
hyvin taipua siihen, että sitä vietettäisiin illalla työpäivän päätteeksi
kiirastorstain tapaan.
– Eihän kiirastorstaikaan ole vapaapäivä, Pitkänen muistuttaa.
Huonoin vaihtoehto olisi helatorstain siirtäminen takaisin lauantaille, jolloin entistä harvempi
olisi kiinnostunut siitä, miksi pyhää vietetään.
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
-yksikön johtaja Pekka Rehumäki

Kirkkohallituksesta korostaa, ettei
kirkon virallinen kanta ole helatorstain suhteen muuttunut. Helatorstai on pyhäpäivä.
– Siitä kirkko on pitänyt kirkkaas-

ti kiinni myös neuvotteluissa työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Rehumäki muistuttaa, että helatorstai on pyhäpäivä kaikissa pohjoismaisissa kirkoissa.

Tiesitkö?

Pyhä torstai
Helatorstai on yksi suurista
kirkollisista pyhistä.
Helatorstaina muistetaan
Kristuksen taivaaseen
astumista. Sitä vietetään 40
päivää pääsiäisen jälkeen.
Tänä vuonna helatorstaita
vietetään toukokuun 5. päivä.

Raamatun mukaan Jeesus
näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40
päivän aikana.
Helatorstaita on vietetty
kristikunnassa erillisenä
juhlana 300-luvulta lähtien.
Juhlan suomalainen nimi
tulee ruotsin kielestä ja
tarkoittaa pyhää torstaita
(helig torsdag).
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Kolumni

Älkää unohtako
toisianne
Otsikko on lainattu Samuli Putron samannimisestä kappaleesta. Joillekin kappale kertoo rakkaudesta. Minulle
se on aina kertonut yleisesti välittämisestä ja elämästä.
Minulle se on tarina siitä, miten vieressä kulkevaa ei jätetä.
Viime viikolla Yle uutisoi siitä, miten yli kolmannes yliopistossa opiskelevista naisista ja viidennes miehistä kärsii
mielenterveyden ongelmista. Opiskelijat oirehtivat eri tavoin, mutta suurin kaikista on masennus. Luvut ovat pelottavan korkeita, eikä yhteiskunnan tila tai ilmapiiri tuo
siihen helpotusta – päinvastoin. Kun rahasta ja resursseista lähtien kaikki on vähissä, yksilöllinen suorittaminen
korostuu, ja jokaisen nuoren takaraivoon painuu ajatus,
että vain vahvimmat selviävät. Silloin yhteisöllisyys unohtuu, ja opiskelukyky on vaarassa heikentyä.
Näinä aikoina Putron fraasi osuu lujempaa kuin aiemmin,
sillä siinä on oikeastaan kaikenlaisen selviytymisen ydin.
Olivatpa ajat kuinka kurjia tahansa, meillä ei ole varaa
unohtaa toisiamme, sillä sanojen, rakenteiden ja budjettien takana on aina ihminen. Vastakkainasettelu ei auta
ketään, ja riitaisuus repii vahvimmankin kappaleiksi. Tärkeintä on pitää huolta siinä vieressä kulkevasta tyypistä,
sillä ryhmän tuella nostetaan niitä, jotka joskus kompuroivat, ja yhdellä halauksella voidaan lääkitä vuosien mittaisia murheita. Yhteisöllisyys on jotain, mistä kukaan ei
voi leikata senttiäkään.
Toivoisin, että tuo Putron fraasi jäisi mieleen ohjeeksi
muillekin kuin minulle. Puhuttiinpa hyvistä ystävistä tai
kokonaisesta kansakunnasta, tärkeintä on se, että pidetään huolta. Pienillä teoilla tehdään suurimmat ihmeet.
Pienet purot ja niin edelleen, kyllähän te tiedätte. Putron
sanoin: “Yhdessä hetkessä lausuttu kiitos voi kaikua kuukausia. Kun olette hauraita, olette vahvoja, kallion kaltaisia. Luottakaa itsenne elämän kyytiin ja nauttikaa matkasta.”

Mari Kröger
Toiminnanjohtaja
Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunta (JYY)

oilen
Tänään ruk

Anna voimia ja terveyttä
Jumala, anna voimia ja terveyttä,
kun tauti meinaa kiusata. Siunaa
erilaista työtehtävääni ja anna siihen viisautta. Kiitos, että olet lähellä jokaista ihmistä ja pidät

meistä huolta. Kiitos, että tiedät,
mikä meille on tänäänkin parasta.
nainen, 50

Toivo paremmasta
ajaa köyhän orjaksi
Orjuus ilmenee nykyisin muun muassa työvoiman riistona,
pakkoavioliittoina, adoptiokauppana, velkavankeuteen
saattamisena, seksiorjuutena, prostituutiona, ja sitä esiintyy
myös pornoteollisuudessa.
SATU HOTAKAINEN teksti
TROND H. TROSDAHL kuva

Orjuus on ihmisen vangitsemista
ja hänen myymistään ilman henkilön omaa halua siihen.
Orjakauppaa on edelleen ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan
muodossa. Nykyään se kohdistuu
enemmän naisiin ja lapsiin.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston ihmisoikeusasiantuntija Anna
Hyvärisen mukaan orjuus on tänäkin päivänä merkittävä ihmisoikeusongelma ja suurimpia rikollisen bisneksen muotoja.
Orjuus ilmenee Hyvärisen mukaan nykyisin muun muassa työvoiman riistona, pakkoavioliittoina, adoptiokauppana, velkavankeuteen saattamisena, seksiorjuutena, prostituutiona, ja sitä esiintyy myös pornoteollisuudessa.
Ihmiskauppiaat voivat olla rikollisia, lähisukulaisia tai erilaisia
värväreitä.
– Joissain tapauksissa henkilöitä
kaapataan, toisinaan kauppias
maksaa ostettavasta henkilöstä
kuukauden tai parin palkan suuruisen kauppahinnan sukulaisille,
Hyvärinen sanoo.
Useimmiten värvärit antavat tekaistuja lupauksia paremmasta
elämästä, koulutuksesta tai kunnon työstä. Köyhyys ja koulutuksen puute lisäävät alttiutta tarttua
värvärin tarjoamaan tilaisuuteen.
– Lapsikaupassa lapsia myydään
työvoimaksi, bordelleihin, kotiorjiksi ja sotilaiksi. Ihmiskauppaa on
käyty elin- ja kudoskaupan muodossa taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi.
Työvoiman riisto on yksi orjuuttamisen muotoja. Suomessakin
on tapauksia, joissa työskennellään ilman kunnon palkkaa ja kotia, joskus vankilamaisissa oloissa
passi poisotettuna ja väkivallan
uhan alaisena.
– Ihmiset tulevat maahan työskentelemään luullen, että palkka

on hyvä, koska se lähtömaasta käsin katsottuna vaikuttaa siltä. Osa
maksaa ihmiskauppiaalle päästäkseen uuteen työhön. Suomessa
palkka ei kuitenkaan riitä edes
vuokran maksamiseen, saatikka
värvärin ottaman korvauksen takaisinmaksamiseen, Hyvärinen
kuvailee.
Esimerkiksi Aasiassa ja Afrikassa
bordellista pelastetun tytön on
hankala palata kotiin yhteisön hyljeksinnän vuoksi.
– Kirkon työntekijät voivat auttaa ja opettaa yhteisöä hyväksymään lapsensa takaisin, Hyvärinen sanoo.
Ihmiskauppaa vastustavaa työtä tehdään myös kotimaassa. Seurakuntien työntekijät liikkuvat ihmisten parissa esimerkiksi vastaanottokeskuksissa.
Hyvärinen pohtii, että kirkon
työntekijää voi olla helpompi lähestyä ongelmien kanssa kuin viranomaisia. Seurakunnan työntekijän kanssa voi syntyä melko helposti luottamuksellinen suhde ja
avun hakeminen viranomaistahoilta hänen tukemanaan on helpompaa kuin yksin.
– Suomessa ongelmana on erityisesti työperäinen ihmiskauppa, sanoo Rikosuhripäivystyksen ihmiskauppa-asiantuntija Pia Marttila.

Orjakauppaa on
”edelleen
ihmissalakuljetuksen ja
ihmiskaupan
muodossa.

– Ihmiskauppaa voi olla myös
esimerkiksi rikolliseen toimintaan
pakottaminen, kuten esimerkiksi
taskuvarkaudet tai huumeiden salakuljetus, pakkoavioliitot tai

muunlainen ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattaminen,
Marttila listaa.
Yksi esimerkki Suomessa tapahtuneesta työperäisestä ihmiskaupasta on muun muassa Helsingin
Sanomissa lokakuussa uutisoitu tapaus, jossa helsinkiläisen ravintolan omistajapariskunta sai tuomion ihmiskaupasta.
Omistajat toivat sukulaismiehen Bangladeshista pakkotyöhön
ravintolaan. Hänellä teetettiin
15-tuntisia työpäiviä ilman vapaapäiviä. Mies asui ravintolan pienessä takahuoneessa, eikä saanut
palkkaa omaan käyttöönsä.
Ihmiskauppaoikeusjutut alkavat
olla jo Suomessakin arkipäivää.
– Työperäisissä ihmiskauppatapauksissa on erittäin yleistä että tekijä on samasta maasta kuin uhri,
mutta aina niin ei ole. Työperäisessä
ihmiskaupassa uhrit ovat olleet
maahanmuuttajia, koska suomalaisen yhteiskunnan ja työmarkkinoiden säännöt tuntevia ihmisiä, joilla
on turvattu oleskeluoikeus ja perustoimeentulo, on vaikea käyttää hyväkseen, Marttila pohtii.
Vaikka työperäinen ihmiskauppa
onkin Suomessa yleisempää, myös
seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa tapahtuvaa ihmiskauppaa tapahtuu.
Hiljattain uutisoitiin, että
54-vuotiasta yliopistolehtoria
epäillään törkeästä ihmiskaupasta
ja lapsen törkeästä seksuaalisesta
hyväksikäytöstä.
Vuonna 2011 suomalainen malli- ja ohjelmatoimiston pitäjä tuomittiin yli 12 vuoden vankeuteen
ihmiskaupasta, useista raiskauksista, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tapon yrityksestä. Vuonna
2013 Keskusrikospoliisi aloitti tutkimaan tapausta, jossa helsinkiläisen joogakoulun epäiltiin vieneen
suomalaisnaisia Pariisiin hyväksikäytettäviksi. Tämän ihmiskauppajutun tutkinta jatkuu edelleen.
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Orjakauppa oli
”aikansa
raainta
vaihtokauppaa.

Kehitysmaissa on hyvin yleistä ottaa kotiorja huonommassa asemassa olevasta yhteiskuntaryhmästä. Kotiorjat altistuvat usein pahoinpitelyille ja raiskauksille, ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärinen sanoo.

Orjakauppias suositun hengellisen laulun takana
SATU HOTAKAINEN teksti

– Amazing Grace on luultavasti
maailman suosituin laulu heti Paljon onnea vaan -laulun jälkeen. Silti
harva tietää sen alkuperästä ja sen
sanoittajan John Newtonin elämästä yhtään mitään, Newtonin
elämäkerran kirjoittaja Jonathan
Aitken sanoo.
Jos tuntee hieman Aitkenin
omaa elämäntarinaa, ei ihmetytä,
että juuri hän on tarttunut Newtonin tarinaan.
Englantilainen Jonathan Aitken
kävi Etonin yksityiskoulun ja opiskeli Oxfordin yliopistossa. Nuoruudessaan hän toimi journalistina, muun muassa sotakirjeenvaihtajana Vietnamissa ja Lähi-idässä.
Hän oli parlamentin jäsen 23
vuotta ja toimi 1990-luvun alussa
myös ministerinä.

Vuonna 1999 Aitken sai puolentoista vuoden vankilatuomion
väärästä valasta ja joutui vararikkoon. Tuomiota suorittaessaan
hän koki hengellisen herätyksen.
– Minut tunnetaan epäonnistuneena poliitikkona. Kun menin
vankilaan, ajattelin että elämäni
on ohi. Ymmärsin siellä jotain
Newtonin elämästä, matkasta
jonka hän teki. Elämäkertaromaanin nimi Armottomuudesta ihmeelliseen armoon pätee yhtä hyvin häneen kuin minuunkin, Aitken sanoo.
Aitkenin mukaan on pitkälti Newtonin ansiota, että muidenkin
kuin psalmien sanoihin sovitettujen virsien laulamisesta tuli osa jumalanpalvelusta. John Newton teki yhdessä runoilijaystävänsä William Cowperin kanssa kirkon en-

simmäisen virsikokoelman. Yksi
virsistä oli Amazing Grace, joka tulee tänä syksynä käyttöön otettavaan virsikirjan lisävihkoon nimellä Oi ihmeellistä armoa.
– Aluksi sitä laulettiin eri sävelellä, jolloin se jäi lähes huomiotta.
Suosittu siitä tuli vasta 1800-luvun Pohjois-Amerikassa, kun sanat yhdistettiin Missisipissä aluksi
orjien keskuudessa laulettuun sävelmään.
– Martti Luther sanoi että tuskassa tulee lähemmäksi Jumalaa. Minä koin tappion, häpeän, nöyryytyksen ja avioeron. Tein vankilassa
paljon itsetutkiskelua, mietin miksi olin kadottanut moraalisen
kompassini. Jo ennen vankilassa
oloa koin olevani ”puolikristitty”,
nyt taaksepäin katsoen se tuntuu
yhtä järkevältä kuin väittää että

olisi puoliksi raskaana.
Amazing Grace -virren sanoittaja
John Newton oli englantilaisen
merikapteenin poika, joka menetti äitinsä jo kuusivuotiaana. Newton lähti teini-ikäisenä merille ja
tuli tunnetuksi erittäin huonosta
käytöksestään ja jumalanpilkasta.
Sittemmin Newton toimi Länsi-Afrikassa orjakauppiaana ja joutui
itsekin joksikin aikaa orjaksi koston uhrina.
– Newton joutui myrskyyn Atlantilla ja rukoili tuolloin Jumalalta apua luvaten, että jos Hän vain
pelastaisi miehen, hän alkaisi seuraamaan Jeesusta, Aitken kertoo.
Rajun hengellisen herätyksensä
jälkeen Newton kuitenkin ryhtyi
vielä orjalaivan kapteeniksi. Toisin
kuin nykyisin, orjakauppaa ei tuon
ajan kirkoissa kyseenalaistettu.
Newtonista tuli lopulta uudis-

tushenkinen Englannin kirkon
pappi ja hengellinen opastaja, joka eli ajan tapojen vastaisesti läheisessä yhteydessä seurakuntaansa. Newtonilla oli merkittävä
rooli orjuuden vastaisessa kampanjassa. Hän paljasti parlamentille orjien kohtelun koko raakuudessaan, ja oli parlamentissa orjakaupan lopettamiseksi parikymmentä vuotta kampanjoineen William Wilberforcen tärkein tukija.
– Orjakauppa oli aikansa raainta vaihtokauppaa. Kurjuus alkoi jo
merimatkalla Afrikasta Amerikkaan. Vain kolmasosa selvisi matkasta. Siihen aikaan ei uskottu, että orjakaupassa olisi mitään pahaa. Myös kirkot hyväksyivät sen,
vastustajia oli vain kourallinen.
John Newtonin ansiosta orjakaupasta tiedetään enemmän, Aitken
pohtii.
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Veli Monoselle terva on kevään
ehdoton ykköstuoksu. Lentokonevanerista itse tehty soutuvene saa joka kevät Monosen tervatusta pensselistä uuden ja
entistä ehomman pinnan. Tällä
kertaa vaimo ei työkiireiden takia päässyt osallistumaan yhteiseen mielipuuhaan. Normaalisti
veneen tervaus tapahtuu yhteistyössä, yhteistä kahvihetkeäkään unohtamatta.

Mononen ja ter
ihmeellinen sal

Keväällä rannan tuntumassa saattaa onnekas
voimakkaan ja erityisen hyvän tuoksun. Tuok
veneelle ei taida löytyä varteenotettavaa kilpa
HEIKKI IMPIÖ teksti
PETRI KANANEN kuva

Tikan uimarannan tuntumassa,
Ristikiven puoleisella rannalla
häärii Veli Mononen mielipuuhassaan. Itserakennettu soutuvene on jo ylittänyt teini-iän, mutta
näyttää ikäistänsä nuoremmalta.
Nuorekkuuden salaisuus lienee
hyvä hoito ja jokakeväinen veneen
tervaus.
Pohjatyöt on jo tehty. Veneen
pohja on harjattu kovalla harjalla
puhtaaksi, ja lopputulos on kuin
hiekkapaperin jäljiltä. Veneen vierellä on purkkeja ja purnukoita.
Yhdessä astiassa odottelee valmiina itse tehty sekoitus, joka koostuu venetervasta ja siihen sopivassa suhteessa lisätystä pellavaöljystä. Joskus Mononen lisää jouk-

koon vielä tärpättiä, mutta ei läheskään aina.
– Ja sitten ei muuta kuin tervaamaan, Mononen toteaa innokkaana.
Sivustaseuraajalle näyttää siltä,
että tervassa kastettua pensseliä
ei halutakaan heiluttaa liian kiireisin vedoin. Nyt on aikaa nauttia tervan tuoksusta ja ympäröivästä luonnosta täysin siemauksin.
– Sillä hetkellä on niin hyvä olo
– se tuoksu ja kaikki muu. Oikeastaan sitä ei ajattele paljon mitään,
nauttii vaan.
Miksi terva on yksi kevään ykköstuoksuista? Voisiko selitys löytyä
lapsuuden muistoista tai vanhoista ajoista ja sen nostalgiasta.
Tervan tuoksu on Monoselle
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rvan tuoksun
laisuus

ulkoilija tuntea sieraimissaan
ksujen maailmassa vastatervatulle
ailijaa.
tuttu jo lapsuudesta. Isä oli veneenrakentaja, ja hän kysyi poikansa jatkosuunnitelmia tämän
päättäessä kansakoulun. Vaihtoehtona isä tarjosi joko koulunkäynnin jatkamista tai sitten siirtymistä neljätoistavuotiaana veneenrakentajaksi. Päätös oli helppo, poika valitsi veneenrakentamisen, eikä ole valintaansa katunut.
Myös muut veljet olivat mukana
ammattimaisessa veneenrakentamisessa. Isän kehittämä tekniikka
oli hiottu sellaiseksi, että jokainen
pystyi tekemään venettä itsenäisesti. Tahti oli kaikilla kaksi ja puoli venettä viikossa. Mononen laskee tehneensä kahdenkymmenviiden vuoden aikana satakunta venettä joka vuosi.
Mutta ehkä tervan tuoksun sa-

laisuus ei siltikään liity menneisiin
muistoihin. Mononen kertoo veljensä kävelleen Hauholla kahvilaan tervantuoksuisissa työkamppeissa. Nuorempia tyttöjä oli istunut kahvilan pöydässä, ja he olivat
ihmetelleet ohikulkijan mukanaan
tuomaa tuoksua.
– Tuo mies tuoksuu hirmu hyvältä, mikähän siinä haisee? Tytöt
olivat ihmetelleet tunnistamatta
tervan tuoksua”, Mononen havainnollistaa tuoksun mystistä
voimaa.
Monosen pensselöidessä veneen
kylkeen alkaa tipahdella jokunen
sadepisara. Vaikka pilvet näyttävät
uhkaavilta, vedentulo loppuu hetken kuluttua. Joskus Mononen on
joutunut kosteuden takia uusimaan koko operaation, mutta nyt

näyttää hyvältä.
Maalis- ja huhtikuu ovat yleensä parasta aikaa tervaukselle. Auringonpaiste ja etenkin sopiva
tuuli luovat ihanteelliset olosuhteet.

Kyllä täällä aina
”tuntee
itsensä
hyvin pieneksi.

Yleensä Veli Mononen saapuu
keväisin tervauspuuhiin yhdessä
vaimonsa Arja Ristikiven kanssa,
joka on myös kädentaitaja.
Tervauspäivänä puoliso on molempien harmiksi joutunut jättämään homman väliin työvuoronsa takia. Mononen puhuu moneen otteeseen lämmöllä veneen

äärellä koetuista yhteisistä hetkistä. Tavallisesti he tervaavat venettä kaikessa rauhassa ja juovat välillä termospullosta vaimon keittämät kahvit. Luonnon keskellä
he ehtivät myös pohtia asioiden
merkityksiä.
– Kyllä täällä aina tuntee itsensä
hyvin pieneksi, sitä on vain yksi
osa isoa kokonaisuutta. Olen kiitollinen, että saan olla täällä terveenä tervaamassa ja nauttia kaikesta tästä, Mononen sanoittaa
kokemaansa.
Hämmästyttävää kyllä, vaikka pariskunta pitää kovasti veneilystä ja
soutamisesta, vene ei ole kesäaikaan kovinkaan ahkerassa käytössä. Toki aina, kun tilaisuus sallii, he
ottavat eväät mukaansa ja soutavat yhdessä jonnekin Päijänteelle.

Retkeily ja luonnossa liikkuminen sekä kaikenlainen vapaa-ajan
matkailu yhdistävät paria. Niin
myös hetken mielijohteesta tehdyt
yllättävät lähdöt. Siihen riittää
syyksi, kun toinen myöhään illalla
televisionkatselun lomassa tuumaa, että lähdetäänkö käymään
jossakin kahvilla. Niinkin on käynyt, että he ovat kesäaikaan löytäneet itsensä aamuyöstä kahvilta
Mikkelin torilta.
– Ajettiin kiireellä takaisin Jyväskylään, jotta Arja ehtisi aamuksi
töihin. Olemme tuumineet, että
millähän meidät on rokotettu,
kun meistä on aina kiva lähteä
reissaamaan.
Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama
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Musiikki ju(h)listaa
Valtaosa seurakunnista avusti
Jyväskylän pääsiäistä
turvapaikanhakijoita

Kristillistä terapiaa
Jyväskylän keskustassa
Anja Kuhno
0400 646 232
Markku Lehmuskoski
040 7078 356

RISTO VALTASAARI teksti
LUX AURIBUS kuva

Kauppakatu 19 D, 3. krs
www.suomensielunhoitoterapeutit.fi

Jyväskylän Pääsiäisen konserttisarja kutsuu
kuuntelemaan KristukKukitamme
sen kärsimyksen ja ylösnousemukelämäsi
juhlat
sen sanomaa
sanoin
ja sävelin.
Palmusunnunt aina Musica-kuoron konsertissa Keltinmäen
kirkossa kuullaan J.S. Bachin vavahduttava motetti Jesu, meine
Freude, joka pohjautuu Roomalaiskirjeen tekstiin. Tämän lisäksi
hiljaisen
viikon on
sanoman
Onnella
juuret äärelle
johdattavat Brucknerin, Purcellin
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
sekä kuoron
johtaja Pekka Kostiwww.viherlandia.fi
aisen sävellykset.
Puh. 010 617 1932

LAKIASIAINTOIMISTO
aatukivet kohtuuhintaan

VARATUOMARI
utakiviHalvemmalla.
fi
RIITTA KIVELÄ

p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi960 €
156 €
510
€
1195 €
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
– Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä
99 €

leikko@viherlandia.fi

Kiinteä verkko
8,35 snt/puh. +pääsiäiskon6,00 snt/min.
Jyväskylä
Sinfonian
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.
sertin teos on Antonín Dvořákin
Stabat mater. Se on sävelletty suurelle orkesterille, kuorolle ja solisteille. Teoksen syntytaustaa sävyt-

Vappulounas

alikoimat & edulliset
hinnat!
su 1.5. klo
12–15
Harjunporras

t:
00-18.00
5.00

ksenkatu 13
äskylä
303

Äitienpäivälounas
su 8.5. klo 11–16
Pöytävaraukset
Punasillantie
4 311 0086/Kuikka
p. 014
40950 Muurame
040 545 www.ranssinkievari.fi
0353
Tervetuloa!
EkoCenter Muurame Autotalo

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00

Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

tää KIRKON
säveltäjän
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juosten Jeesuksen haudalle. Siellä
kaipaus, pohdiskelu ja kysymykset
vaihtuvat lopulta riemuun ja kiitokseen.
Glorian teksti kattaa jumalanpalveluksestamme tutut Kunnian
ja kiitosvirren Pyhälle Kolminaisuudelle, jotka Vivaldi muotoili värikkääksi ja koskettavaksi musiikiksi.
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Seurakunnan päiväkerhot
lapsen ja leikin puolella

Ilmoittautumiset Jyväskylän
seurakunnan päiväkerhoihin
22.5. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu.
Päiväkerhot ovat 3–5-vuotiaiden
lasten omaa kerhotoimintaa.
Kerhon alkaessa lapsen tulee
olla täyttänyt kolme vuotta.
Kerhot alkavat syksyllä 2016.

klo 18
Taulumäen
kirkossa

palapelin kokoaa?”

aupunginkirkko

ëly
nnen kirkon ovelta

kunnissa on monenlaista osaamista sekä kokemusta, jonka merkitys
nousi esiin tässä tilanteessa, Kirkkohallituksen pakolais- ja maahanmuuttajatyön asiantuntija
Marja-Liisa Laihia toteaa.
Viime vuoden loppuun mennessä
eri puolille Suomea perustettiin yli
180 uutta vastaanottokeskusta.
Noin joka kymmenes seurakunta
antoi tiloja hätämajoituksen järjestämistä varten. Suurin osa seurakunnista (60 prosenttia) antoi
tukea organisoimalla tavara- tai
vaatelahjoituksia. Yli puolet seurakunnista (53 prosenttia) keräsi ylimääräisiä kolehteja turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Joka
kymmenes seurakunta lisäsi taloudellista avustusta pakolaiskriisin
hoitamiseen Suomessa.
Lukuisat seurakunnat järjestivät
yhteisiä tapaamisia tai toimintaa
pakolaisille. Yli kolmasosa seurakunnista kutsui pakolaisia ja turvapaikanhakijoita seurakunnan
yhteisiin hengellisiin tilaisuuksiin.
Runsas neljännes seurakunnista
järjesti turvapaikanhakijoille ohjelmaa. Noin joka kuudes seurakunta (17 prosenttia) järjesti ystävä- tai tukihenkilötoimintaa.
Kysely lähetettiin kaikkiin vuonna 2015 toimineisiin 412 seurakuntaan. Siihen vastasi 409 seurakuntaa.

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

www.jyvaskylanseurakunta.fi

KAIKENIKÄISTEN MAKSUTON
PERHETAPAHTUMA!
Palveluasumista
www.piplia.fi ■

Piplian ilosanomaa
Laulaja-lauluntekijä Tommi Kalenius &
rovasti JormaMUKIT
Kalajoki
Sanoja sanattomalle. Anna
Arabian mukit Heljä Liukkopääsiäisen
aikaanhenkilökohtaiseen
liittyvien
Mahdollisuus
keskusteluun
ja esirukoukseen
Sundströmin
upeilla
psalmien kantaa
kuvilla. Kerää koko sarja!
PSALMIEN SIIVIN

rukoustasi.

Kevät herää, Elämänvirran
enkelit, Suojassa enkelten.

Pieni lahjakirja pääsiäisen
keskeisimmistä
tapahtumista.

ensä 5 €

oja

LiA.

` t ™

26 € / kpl

hengessä!
yvässä
Uutisia h

on yksityinen, viihtyisä ja
turvallinen koti kaikille
ympärivuorokautista hoivaa
tarvitseville – iästä ja toimintakyvystä riippumatta.
Myös palveluseteliasiakkaat ilman
ARA:n tulo- ja varallisuusrajoja.

LEIRIKESKUS VESALA, VESALANTIE 136, JYVÄSKYLÄ

Yksi asukaspaikka
heti vapaana!

ILMAINEN ESTEETÖN BUSSIKULJETUS KLO 9:30 HARJUKADUN
TILAUSAJOLAITURILTA, PALUUKULJETUS VESALASTA KLO 15:15

Soita ja kysy: 040 522 9326
Tule mukaan Helatorstain hauskimpaan
perhetapahtumaan. Luvassa on mukavaa
~ Lämmintä huolenpitoa Sinusta ~ WWW.JYVASKYLANSEURAKUNTA.FI
ohjelmaa kaikille vauvasta vaariin ja mummoon:

NIINA BELLIN “LEPPÄKERTTU ILMAN PILKKUJA” LAULULEIKKIKONSERTTI / VARTTIMESSU / LOUNAS / LIIKUNNALLINEN
LAAJIN VALIKOIMA RAAMATTUJA
ERI/KIELILLÄ
RASTIRATA
YHDESSÄJA
LAULAMISTA / KAHVIA

KÄÄNNÖKSILLÄ!

Tutustu ja tilaa helposti www.pipliakauppa.fi

Pupuhuhdantie 22, 40340 Jyväskylä

www.myotatuulessa.fi

Yhteistyössä: Invalidiliitto ry:n Asennetta ja elämänhallintaa
–projekti, Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän
Seudun
Vuokrattavana
myös kalustettu kaksio
Invalidit, Jyväskylän NMKY, Kirkkohallitus
esim. putkiremontin ajaksi.

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838Henki
6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi
&

Elämää myötätuulessa palvelukoti

HELATORSTAINA 5.5. KLO 10-15

Lämpimästi tervetuloa!

KRISTUS ELÄÄ

parhaimmillaan!

Tarvittaessa ateria- ja hoivapalvelut.

TAI KALLE JOKINEN  044 7651 381
 KALLE.JOKINEN@INVALIDILIITTO.FI
 24.4. MENNESSÄ

Ikäihminen – nyt voit
pyytää ulkoiluseuraa
KAARINA HEISKANEN teksti

Moni ikäihminen saa tyytyä katsomaan kevään tuloa ikkunasta, kun
ulkoilu on hankalaa ja liikkuminen
horjuvaa, niin että yksin ulkoilu
hirvittää.
Käsikynkkää kevääseen -tapahtuma tulee kevätilmaa kaipaavien
avuksi. Joukko vapaaehtoisia tarjoaa käsikynkkänsä ja päiväkahvit
sekä kahvitteluseuraa Vanhassa
pappilassa (Vapaudenkatu 26) tai
Olohuone Kyllin Kypsässä (Gummeruksenkatu 6).
Käsikynkkäseuraa on tarjolla

tiistaina 10.5. klo 14–16, mutta
tarvittaessa ulkoilusta ja kahvittelupaikoista voi neuvotella.
Lisätietoja Käsikynkkää kevääseen -tapahtumasta antavat ja ilmoittautumisia vastaanottavat
diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen
050 340 0665, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi ja sosiaalityöntekijä
Maritta Jylhälehto 040 933 9773,
maritta.jylhalehto@kyllinkypsa.fi.
Ikäihmisille tarkoitetun tapahtuman järjestävät yhteistuumin
Ydinkeskustan lähiverkkoryhmä,
Osallisuuden kahvihuone ja Olohuone Kyllin Kypsä.

Palveleva
puhelin

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

Taivaan kansalaisuutta maailmassa voi harjoittaa myös kotona
radion ääressä, kun YLE 1 radioi
sanajumalanpalveluksen Keltinmäen kirkosta sunnuntaina 24.4.
kello 10.
Keltinmäen kirkon jumalanpalveluksen liturgi on pastori Johanna Salminen, kanttorit ovat Mirja-Maaria Ridanpää ja Petri Lintunen. Myös Tulus-kuoro laulaa jumalanpalveluksessa.
Kirkkoon tulevia seurakuntalaisia pyydetään olemaan radioinnin

28.–29.5.2016
28.–29.5.2016
Koivuniemen
leirikeskuksessa
parisuhdeleiri
Koivuniemen leirikeskuksessa
Hinta 60 € parilta
28.–29.5.2016
28.–29.5.2016
sisältäen
ohjelman,
ruokailun
Hinta 60
€ pariltaja majoituksen
Koivuniemen
leirikeskuksessa
Koivuniemen
leirikeskuksessa
sisältäen
ohjelman, ruokailun
ja majoituksen

Hinta
60
€€ parilta
Hinta
60
parilta majoituksen
sisältäen
sisältäen ohjelman,
ohjelman, ruokailun
ruokailun ja
ja majoituksen

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 12.5. mennessä:
Anne Savolin 12.5. mennessä:
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
p. 050 380 0583,
Anneanne.savolin@evl.fi
Savolin
p. 050ja380
0583, anne.savolin@evl.fi
Lisätiedot
ilmoittautuminen
12.5. mennessä:
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 12.5. mennessä:
Anne Savolin
Anne Savolin
p. 050 380 0583, anne.savolin@evl.fi
p. 050 380 0583, anne.savolin@evl.fi

Jyväskylän messuja
valtakunnan verkossa
KAARINA HEISKANEN teksti

Suhteellisen kivaa!
kivaa!
Suhteellisen
parisuhdeleiri
parisuhdeleiri
Suhteellisen kivaa!
parisuhdeleiri

vuoksi paikalla viimeistään kello
9.45.
Taulumäen jazzmessu radioidaan samana sunnuntaina, ja se
alkaa klo 18. Jazzmessun liturgi
on pastori Johanna Puupponen,
siinä saarnaa pastori Tuomas Palola, ja kanttori on Jukka Hassinen. Jazzmessun musiikista vastaavat Jonna Ortju, laulu, Marian
Petrescu, piano, Mihai Petrescu
kontrabasso, ja Viljami Salo perkussiot.
Kirkkoon tulevia pyydetään olemaan paikalla viimeistään kello
17.45.

Lau- lau- lauletaan, alkaa kirkon muskari.
Lau- lau- lauletaan, nyt alkaa muskari!
Muskarissa lauletaan ja loruillaan, soitetaan, liikutaan,
kuunnellaan ja iloitaan musiikista Taivaan isän lapsina.
Muskarin syksyn ilmoittautumiset 22.4.–31.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/muskarit ilmoittaudu
Tiedustelut Miia Syrjä 050 5715155 tai miia.syrja@evl.fi

Kesäkerhot kutsuvat
HUHTASUO
Perheleiri 10.–12.6. Vesalassa.
Hinta 30 €/aik, lapset 10–17 v 20 €,
4–9 v 10 €, alle 4 v ilmaiseksi.
Ilm. 20.5. mennessä
lapsityönohjaaja Anne Kettunen
050 3400638 tai diakoni
Juha Halonen 050 549 7024.
8–11-v Koululaisten kesäleiri
Vesalassa 21.–23.6. Hinta 30 €,
sisarus 25 €. Ilm 8.– 20.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Ensikertalaiset etusijalla. Leirille
pääsystä ilmoitetaan viikolla 22.
Lisätied. Anne 050 3400638.
KELTINMÄKI
Kesäolkkarit klo 9–13,
ruokailumahdollisuus maksu 1€
Kypärämäen kerhotila 30.–31.5.
(Erämiehenkatu 6)
Keltinmäen kirkko 1.–2.6.
(Keltinmäentie 10)
Kortepohjan srk-keskus 7.–9.6.
(Isännäntie 4)
Ei ilmoittautumista.
Lasten kesäkerhot 3–6v.
klo 9–11 ja klo 12–15
Kortepohjan srk-keskus 13.–14.6.
Keltinmäen kirkko 13.–14.6.
Ilmoittautuminen 1.–31.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi,
maks. 15 lasta /ryhmä
Perheleiri 14.–17.6. Vesalan
leirikeskus (Vesalantie 136).

Haku 25.4.–19.5. www.
jyvaskylanseurakunta.fi.
Hinta aik. 37 €, 10–17 v 27 €,
4–9 v 15 €, alle 4 v ilmaiseksi.
Etusijalla Keltinmäen aluesrk:n
perheet.
7–10-v. Koululaisten leiri
20.–22.6. Koivuniemen leirikeskus.
Maks. 25 lasta ilm. järjestyksessä,
etusijalla Keltinmäen aluesrk:n
lapset. Ilmoittautuminen 1.–18.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi.
KESKUSTA
Lasten kesäkerhot
Lohikoskella 13.–15.6.
Ilmoittautuminen netissä 9.–29.5.
Yliopistonkadulla 13.–15.6.
Ilmoittautuminen netissä 9.–29.5.
Perheiden kesäpäivät
Lohikoskella to 16.6. ja ma 20.6. klo
9.30–12. Iloista touhua Lohikosken
kirkolla koko perheelle. Grillit
kuumana, omat
makkarat ja eväät!
Vanhassa Pappilassa
21.6.–22.6. klo 9.30-12.
Iloista touhua pihalla
koko perheelle. Grillit
kuumana, omat
makkarat ja eväät!

KORPILAHTI
Alle kouluikäisten päiväleirit
Mutasen leirikeskus 30.5.–31.5. ja
1.6.–2.6. klo 10–14. Ilm. 4.5. alkaen
050 5579013, maks. 15 lasta/leiri.
Hinta 15€/lapsi, sisarus 10€.
Kesäperhekerhot
Kirkonmäellä ti 7.6. ja 9.6. sekä to
14.6. ja 16.6. klo 10–13 Omat eväät,
grillausmahdollisuus.
Pohjoisilla kylillä 8.6. klo 10–14
Hangasjärven majalla, saunomista,
uimista. Omat eväät mukaan.
Perheiden kesäillat
22.6., 27.6. ja 30.6. klo 18–20.
Tarkempi paikkailmoitus
myöhemmin Henki&elämä
-lehdessä ja srk:n (Korpilahti)
nettisivuilla.
KUOKKALA
Lapsiperheiden aamubrunssi
ke 1.6.klo 9.30– 2 Kuokkalan

kirkko. Mukavia yhteisiä puuhia ja
herkullinen brunssi
Lasten kesäpäivät 4–6-vuotiaille
7.–9.6. klo 10–15 Polttolinja 29.
Mahtuu 20 lasta. Hinta 15 €,
omat eväät mukaan.
Lastenleiri Samassa veneessä
8–13-vuotiaille 13–15.6. klo 9–16
Lehtisaaren kesäkodissa. Mahtuu
30 lasta, mahdollisuus yöpyä
maanantain ja tiistain välinen yö.
Hinta 20 € tai 25 € yöpyjältä
Perheiden retki Särkänniemeen
ti 21.6. Retkimaksut määräytyvät
pituuden mukaan: yli 120 cm ja
aikuiset 35 €/hlö (sis.
elämysrannekkeen ja matkat),
100–120 cm 29 €/hlö
(sis. elämysrannekkeen ja matkat),
alle 100 cm ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen kesäpäiviin,
lastenleirille ja retkelle 2.5.–29.5.
jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat. Tied. 050 340 9887
tiina.korhonen@evl.fi
SÄYNÄTSALO
Koululaisten 1–3 luokk.
kesäpäivät klo 9–14 hinta 15 €,
lisätietoja 050 4420 198
Säynätsalo 6.– 8.6.
Neulaskoti 13.–15.6.
Perhepäivät klo 9–12
Säynätsalo 9.6., 10.6. ja 20.6.
Keljonkangas 16.6., 17.6. ja 21.6.

PALOKKA:
Alakouluikäisten kesäleiri
Mutasessa 14.6.–16.6.
Ilm. 9.5.–29.5. Hinta 35 €.
Lehtisaaripäivät 3–7-lk 7.6.–10.6.
klo 9–15, ilm. 9.5.–29.5.
Omat kyydit ja omat eväät.
Kouluikäisten sivuilta löytyy
lisätietoja ja ilmoittautuminen.
jyvaskylanseurakunta.fi/
palokka-kouluikaiset
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkolla:
Aarreleirit, lasten päiväleirit
klo 8–15.15
- ma–ke 6.–8.6. v 2009–2012
syntyneille lapsille
- ma–to 13.–16.6. v 2007–2008
syntyneille lapsille
Hinta 8 €/ henk/ pv, sisar 6 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
ma–pe 9.–20.5. Marja Lähteelä
040 5742026
Kaunisharjun kerhola:
Perheiden puuha-aamut
kesäkuussa ma, ti ja to klo 9–11
(ei 23.6. ja 30.6). Omat eväät.
Askartelusta pieni
materiaalimaksu.
Vauvaperhepesä kesäkuussa ti
klo 13.30–15. Vauvaperheiden
kohtaamispaikka. Tarjoilu 1€/henk
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JUKKA LEPPILAMPI KONSERTOI TIKKAKOSKELLA
n Leppilammen gospelkonsertti on helatorstain aattoiltana 4.5. klo 19
Tikkakosken kirkossa. Leppilampi laulaa niin uskosta kuin ihmisyydestä,
avarasti. Vapaa pääsy.

Sana elämään -ilta la 23.4. klo 18.
Kuka palapelin kokoaa? Tommi Kalenius, Jorma Kalajoki.
Jazzmessu su 24.4. klo 18, Puupponen, Palola, Hassinen. Jonna Ortju
laulu, Marian Petrescu piano, Mihai
Petrescu kontrabasso ja Viljami Salo
perkussiot. Messu radioidaan.
Kuorojen hyväntekeväisyyskonsertti ti 26.4. klo 18. Syöpää sairastavien lasten ja nuorten auttamiseksi
Sylva ry:n kautta. Käsiohjelma 10/5€.
Järj. Team Rynkeby ja Jyväskylän seurakunta. Lisätietoja menovinkissä.
Messu (suomi-englanti) su 1.5. klo 18,
Vähäjylkkä, Tikkanen, Lampinen.
Helatorstain messu to 5.5. klo 18,
Helin, Viitala, Hassinen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

BACHIN SELLOSARJOJA KUULLAAN KUOKKALASSA
n Juuli Holma esittää J.S. Bachin soolosellosarjat III C-duuri ja VI
D-duuri Kuokkalan kirkossa lauantaina 23.4. klo 18. Ohjelma 8/5 euroa.

Messu su 1.5. klo 12 seurakuntakeskus, Huttunen, Vuorenoja.
Leipäsunnuntai su 1.5. klo 16 seurakuntakeskus, Leo Louhivaara.

#KYLLÄKIRKOILLE -KONSERTTI KUOKKALASSA

Apua ja tukea tarvitseville

kirkossa. Se on osa yhteisöllistä #KylläKirkoille -tapahtumarypästä. Seurakunnissa ympäri Suomea osoitetaan tukea Ylivieskan seurakunnalle ja
näytetään, että kirkoilla on tavallisille seurakuntalaisille suurempaakin
kuin kulttuurihistoriallista merkitystä. Kuokkalassa esiintyvät Kolmen
keisarin liitto, Eve&Ossi ja koomikko Mikko Vaismaa. Vapaa pääsy,
kolehti Ylivieskan kirkon jälleenrakentamiseksi.

Lapsille ja perheille

n Hyväntekeväisyyskonsertti on sunnuntaina 24.4. klo 18 Kuokkalan

TIKKAKOSKEN LAPSI- JA NUORTENKUOROT LAULAVAT
n Kevätkonsertti on Tikkakosken kirkossa sunnuntaina 24.4. klo 18. Tikkakoskelaiset lapset ja nuoret musisoivat. Ohjelmassa on myös yhteislaulua. Lopuksi kahvi, pieni suolainen ja makea. Kolehti musiikkityölle.
PAIKALLISET KUOROT AUTTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIA

n Paikalliset kuorot konsertoivat syöpää sairastavien lasten ja nuor-

ten auttamiseksi Taulumäen kirkossa tiistaina 26.4. klo 18. Konsertissa
esiintyvät Voice, Mixtape Barbershop, Akkapella, Rytmihäiriö, Palokan
Viihdelaulajat, Kulissi goes accapella, Vox Aurea ja Mieskuoro Sirkat
-tuplakvartetti. Käsiohjelma 10/5 euroa. Konsertin järjestävät Team
Rynkeby ja Jyväskylän seurakunta. Tuotto ohjataan Sylva ry:n kautta.

STEMMINA TUO KEVÄÄN VALOA KORVILLE

n Stemminan konsertissa on tarjolla negrospirituaaleja, iloista tunnel-

maa ja yhteislauluja. Konsertti on torstaina 28.4. klo 18 Kaupunginkirkossa, ja siihen on vapaa pääsy.

KORPILAHDELLA SOI MONIPUOLINEN ILTAMUSIIKKI

n Korpilahden kirkossa esiintyvät Korpilahden ja Muuramen kirkko-

kuorot, Korpilahden Pelimannit, Tauonpaikka-kuoro, Virsiveljet, At the
Fathers ja Hanne ja Sari sekä Musakerho. Konsertti on torstaina 28.4.
klo 19. Ohjelma 5 euroa musiikkityölle.

TOIVON SIIVET -ORKESTERI KUOKKALAN KIRKOSSA
n Kevätkonsertissa tiistaina 3.5. klo 19 kuullaan sekä klassista että kevyempää musiikkia. Orkesteria johtaa Virpi Vuorenmaa. Vapaa pääsy.
KUOROT LAULAVAT KEVÄTTÄ VAAJAKOSKELLA

n Kuorojen kevätkonsertti on torstaina 5.5. klo 16 Vaajakosken kir-

kossa. Siinä esiintyvät Halssilan lapsikuoro, Gsus, Gospelkuoro Ihanaiset sekä bändi, Majakka-kuoro, Vaajakosken kirkkokuoro, Vaajakosken
seniorikuoro ja IloSet -seniorikuoro Halssilasta. Vapaa pääsy.
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Diakoniapäivystys ma–ke klo
9–10.30, muulloin juha.halonen@ev.fi
050 549 7024.
Syksyn päiväkerhoihin 3–6 v. ilmoittautuminen 18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Puuhakerho ma klo 17. Kouluikäisille
tytöille ja pojille, Telkäntie 2 C kerhohuone. Tied. 050 549 7021.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30
Telkäntie 2 C kerhotila.
Perhekerho ke klo 9.30 Telkäntie 2 C.
Hukkaperän pyhis kouluikäisille ti
3.5. klo 17.30 Hukkaperä 6 kerhohuone.

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

Nuorille ja aikuisille

Aamurukoushetki ke klo 8 srk-keskus.
Miesten Tupailta ke 27.4. klo 18 srkkeskus. Keskusteluilta elämän eri aihepiirien parissa, Huttunen.
Torstai-tapaaminen to 28.4. klo 13
srk-keskus. Lähetyksen tuulia, Ulla Klemettinen.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 24.4. klo 10 kirkko, Siistonen, Tiusanen. Uusien työntekijöiden
virkaansiunaaminen. Messun aikana
lapsille leikkihuonepyhis. Kahvit.
Messu to 5.5. klo 10 kirkko, Tervonen,
Erkki Helle, Tiusanen.

Lapsille ja perheille
tävänä munkkeja ja simaa. Myyntituotto lähetykselle.
n Säynätsalon seurakuntakodilla on vapun munkki- ja simamyyjäiset
perjantaina 29.4. klo 13. Maksu käteisellä.
n Tikkakosken kirkolla on diakonian ja lähetyksen munkki- ja simamyyjäiset lauantaina 30.4. klo 14.
n Keltinmäen kirkolta simaa ja munkkeja saa vappuna 1.5. klo 12–13.

KENEN KAKKU PÄÄLTÄ KAUNIS KELTINMÄESSÄ?
n Keltinmäen alueseurakunnan työntekijät ovat leiponeet kakkuja
Yhteisvastuun hyväksi. Kakkuja voi ostaa Keltinmäen kirkolla sunnuntaina 24.4. klo 11.30–13. Kahveilla voi arvailla, kuka on minkäkin kakun
leiponut. Kakut 10, 20 tai 25 euroa.

Isoskoulutus ke klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45 kirkko.
Lentopalloa to 28.4. klo 15 kirkko.
Naisten jumppa to 28.4. klo 18–19
kirkko. Kaikenikäisille naisille.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 24.4. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola. Partiolaisten kirkkopyhä. Pyhäkoulu
Messu su 1.5. klo 16 Neulaskoti, Jurva,
Tahkola. Musiikissa CHB - Christian
House Band.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys to klo 9–11. Neulaskoti, Pihkatie 4, tai ajanvarauksella
050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.
Avoin olohuone ja rentoa yhdessäoloa ti klo 13 Neulaskoti. Käsitöiden
tekemistä ja yhteinen kahvihetki.
Neulaskodin ruokailu to 28.4. klo
11–12 Neulaskoti. 4€ aikuinen, 1€
lapsi, 6€ työssäkäyvä.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi
Pyhäkoulu su 24.4. klo 16 Neulaskoti.
Raamattua ja yhdessä puuhailua.
Vauvaryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 5863056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 4420198.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.

Kevätretki Saarijärvelle
ja Kannonkoskelle

Diakoniapäivystys ti–ke klo 9–10.30,
muulloin elina.vepsalainen@evl.fi
050 549 7005.
Ruokailta ke 27.4. klo 17 kirkko. Hartaus ja hengellisiä lauluja. Ruokamaksu 1€/aikuinen ja 0,50€/lapsi.

SIMAA JA MUNKKEJA NIIN ETTÄ NAPA NAUKUU

Nuorille ja aikuisille

Nuorille ja aikuisille

Apua ja tukea tarvitseville

n Vanhan pappilan vilttikirppisellä perjantaina 29.4. klo 10–12 on myy-

kirkko. Omia tai ohjattuja kädentöitä.
Perhekahvila ke klo 9.30–11 kirkko.
Perhekerhon jälkeen mahdollisuus
puuroruokailuun. Avoin kaikille.
Käsityöpaja yli 5 v. lapsille (oman) aikuisen kanssa to 28.4. klo 17.30–19.30
kirkko. Ilm. Seija 050 3235355.

Pikkukirkko pienille ja suurille
ke 4.5. klo 9.30 kirkko.
Syksyn päiväkerhoihin
ilmoittautuminen 18.4.–22.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Ekavauvaryhmä ma klo 14 kirkko.
Ilm. Seijalle 050 3235355.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 25.4. klo 17.30 kirkko. Lapset
oman aikuisen seurassa.
Sählyä, pojat 3–4-luokat ma klo 17
kirkko.
Sählyä, pojat 1–2-luokat ti klo 17 kirkko.
Sählyä, pojat 5–6-luokat ma klo 18
kirkko.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18

Kevätretki
Saarijärvelle

Kevätretkelle lähdetään keskiviikkona 25.5. Säynätsalon seurakuntakodilta klo
9 ja Neulaskodilta klo 9.15.
Tutustuminen Saarijärven
kaupungintaloon ja kirkkoon. Lounas Wanhassa
Pappilassa. Ostosmahdollisuus ja päiväkahvi Äijäsen
kotileipomossa. Hinta 20
euroa. Tied. ja ilm. 17.5.
mennessä 050 5980 951.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Sanajumalanpalvelus su 24.4. klo
10 kirkko, Salminen, Lintunen, M
Ridanpää. Tulus-kuoro, johtaa Anu
Mäki-Latvala ja Esa Jaakkola. Jumalanpalvelus radioidaan. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Hiljainen aamurukous to 28.4. klo 8
kirkko. Luetaan viikon raamatunkohdat, 20 minuutin rukoushiljaisuus.
Messu su 1.5. klo 10 kirkko, Vilkko, Pitkänen, M Ridanpää. Kahvit, saatetaan
Marjatta Tervonen eläkkeelle.
Messu to 5.5. klo 10 kirkko, K Ridanpää, Salminen, Lintunen, M Ridanpää.
Isosten siunaaminen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Ruokapankkisetelit 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.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi
Pyhäkoulu su 24.4. klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
1–2-v. taaperoille. Tied. 050 4088852.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 27.4. klo 18.30–21
kirkko.
Kakkutapahtuma su 24.4. klo 11.30–
13. kirkko. Keltinmäen alueseurakunnan työntekijät ovat leiponeet kakkuja
Yhteisvastuun hyväksi. Kahveilla voit
arvailla, kuka on leiponut minkäkin
kakun. Kakut 10 €, 20 € tai 25 €.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Maahanmuuttajat ti 26.4. klo 10 kirkko.
Tied. Irina Aranson 050 5497033.
Miesten piiri ti klo 19 kirkko. Tied.
Alpo Toivola 040 563 1360.
Olohuone ke 27.4. klo 13–15 kirkko.
Tarjoilu, vapaaehtoinen maksu 1€.
Teema: Kallis on isänmaa.
Taka-Keljon lähetysilta to 28.4. klo
18.30 Rahikkalassa, Hamarintie 36.
Ilta sanan, laulun ja lähetyksen äärellä.
Sima- ja munkkimyyjäiset su 1.5. klo
12–13 kirkko.
Olohuone ke 4.5. klo 13–15 kirkko.
Tarjoilu, vapaaehtoinen maksu 1 €
Teemana: Kohti pääsiäistä.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Hiljaisuuden hetki pe 22.4. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 24.4. klo 10, Kaupunginkirkko, Tikkanen, Watia, Valtasaari.
Mukana Nuorten musiikkiryhmä.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 24.4. klo 17, Kaupunginkirkko.
Nuorten messu ke 27.4. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 28.4. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 29.4. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 1.5. klo 10, Pirtala, Pohjola, Björninen, Stemmina-lauluyhtye.
Uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen. Kahvit Vanhassa pappilassa.
Nuorten messu ke 4.5. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Helatorstain sanajumalanpalvelus to
5.5. klo 10, Kaupunginkirkko, Watia,
Keltakangas.
Hiljaisuuden hetki pe 6.5. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.

Musiikki

Virsi- ja lauluhetki ke 27.4. klo
12–12.15, Kaupunginkirkko.
Kevätkonsertti, Stemmina to 28.4.
klo 18, Kaupunginkirkko. Negrospirituaaleja, yhteislauluja. Vapaa pääsy.
Virsi- ja lauluhetki ke 4.5. klo
12–12.15, Kaupunginkirkko.
Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan rippikoulusali. Valtasaari 050 521 5411.
Laulurinki ti klo 13 Vanha pappila.
Laitoksia ja jumalanpalveluselämää
palveleva lauluryhmä ilman ikärajoja
ja pääsyvaatimuksia. Valtasaari.
Stemmina to klo 18, Lahjaharjun
kappeli. Björninen 0400 746 372.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystykset ma, ke ja to
klo 9–11, Cygnaeuksenk. 8. Ei päivystystä 2.5. Lea Pietiläinen 050 549 7027,
Eevi-Riitta Kukkonen 050 340 0665,
Auni Pelkonen 050 549 7001
tai Elina Lintulahti
050 549 7006.

Vappuinen vilttikirppis
Vanhassa pappilassa

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

Lapsille ja perheille

Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen käynnissä netissä!
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.
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Retkiperhekerho
kokeilee frisbeegolfia

Kokoontuminen tiistaina
26.4. klo 17.30 Keljonkankaan liikuntapuiston parkkipaikalla. Omat eväät ja
kelin mukainen varustus.
Jos sinulla on omia välineitä,
ota mukaan! Tied. Johanna
Kontinen 050 340 9895
tai Kirsi-Marja Piippanen
050 595 3945.
Muskarit: Tied. 050 340 9893.
Pyöräpicnic (5–7-luokkalaisille) 8.6.
Ilmoittaudu netissä 9.–31.5.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Nuoret ja aikuiset

Nuorten raamis ma klo 17–18, Nuorten tila (Yliopistonk. 26 B), viim. 9.5.
Nuortenilta ma klo 18.15–20, Nuorten
tila. (Yliopistonk. 26 B) viim. 9.5.
Nuorten messu ke klo 19.15–19.45
Kaupunginkirkko.
Tied. Teresa Muhonen 050 549 7016.
Facebook: Keskustan Panda.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten kahvila to klo 18 (parill. viikot).
Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 9.30–11.30 Keljon palvelutalo Keljonk. 26 B-talo 4. krs.
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(paritt. viikot).
Hannatyön rukouspiiri ma 2.5. klo 18,
Vanha pappila. Rukousta maailman
naisten puolesta. Tied. Kuulasmaa
045 267 4614, Puukari 050 493 3459.
Kevättapahtuma ma 16.5. klo 12
Kolikkotuvalla, os. Kolikkotie 2.
Järjestäjänä Lohiverkko
Kylän kammari Vanha Pappila to
klo 14 (parill. vkot)
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä
muuttaneille Vanhassa pappilassa
ti klo 14 (paritt.viikot)
Osallisuuden puuhapaja seniorinaisille Vanhassa pappilassa
ti klo 14 (parill. viikot)

Kirkko ja korsumuseo
tutuiksi kevätretkellä

Keskustan alueseurakunnan eläkeläisten kevätretki
11.5. suuntautuu Toivakan kirkkoon, seurakuntakodille ja Vanhan Pappilan
korsumuseoon. Lähtö klo
8.45 Lohikosken kirkolta,
ajetaan Puistokadun kautta
klo 9 Keskusseurakuntatalo,
ajetaan Länsipäijänteentien kautta. Paluu n. klo 15.
Hinta 25 euroa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut ti 3.5.
mennessä Lea 050 549 7027
tai Auni 050 549 7001.
Leskien klubi to 19.5. klo 10, Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2.
Ehtoollishartaus, kevätkauden päätös.
Lähetyspiiri kk:n toisen viikon ke 11.5
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.
Varttuneen väen leiri Vesalassa
12.–14.8. Kirjeitä meille kaikille II. Raa-

mattuopettajat Ulpu ja Raimo Lappi.
85 €. Ilm. 20.5. mennessä Keski-Suomen
Kansanlähetys/Hintikka 044 557 9447.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 24.4. klo 17
kirkko, Palola, Laiho. Mukana isoset
sekä Putkilahden kylän väkeä. Kahvit.
Messu su 1.5. klo 10 kirkko, Palola,

Laiho. Kirkkokahvit.
Raakel-ryhmä su 1.5. klo 16 Korpikeidas. Yhteiskristillinen Raamattu-ja keskusteluryhmä naisille. Kahvitarjoilu
Hartaushetki ti 3.5. klo 10 Korpihovi.
Samassa veneessä – kristittyjen yhteyden ilta ke 4.5. klo 18 Korpikeidas.
Pyhä Henki -luentosarja jatkuu. Kenneth Karppinen, Palola, Pohjalainen.
Helatorstain messu to 5.5. klo 10
kirkko, Palola, Koivisto, Laiho. Lastenohjaaja Petra Pitkäsen tehtävään
siunaaminen, juhlakahvit.

Musiikkitapahtumat

Iltamusiikki to 28.4. klo 19 kirkko.
Korpilahden kirkkokuoro, Muuramen
kirkkokuoro, Korpilahden Pelimannit,
Tauonpaikka-kuoro, Virsiveljet, At the
Fathers ja Hanne ja Sari, Musakerho.
Ohjelma 5 e musiikkityölle.

Apua ja tukea tarvitseville

Ajanvarauksella diakonissan vastaanotolle. kirsi.lepoaho@evl.fi tai
050 557 9003.

Yhteiset
syntymäpäiväjuhlat

Kutsumme kaikki 75 ja 80
vuotta tänä vuonna täyttävät korpilahtelaiset yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan
15.5. Messu alkaa klo 10,
jonka jälkeen juhla seurakuntatalolla. Tarjoilujen
vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 3.5. mennessä
Kirsi Lepoaholle 050 557
9003. Mukaan voi ottaa
puolison tai läheisen.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi
Kirkkohetki Tikkalassa ke 27.4.
klo 9.30 Tikkalan koulu. Kaikille avoin
pieni jumalanpalvelus.
Perhekerho to 28.4. klo 9.30 srk-talo.
Kirkkohetki ja lounas (3€/aik, 1.50€/
lapsi, yli 2v). Silverjungle-vaate-esittely.
Taaperoryhmä ma 2.5. klo 9.30 srktalo. Kokoontumispaikka taaperoiden
(alle 3v) perheille. Sisarukset mukaan.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
4.5. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Äitienpäiväkahvit. Aikuisten arkiporinoita, diakonissa Kirsi Lepoaho.

Nuorille ja aikuisille

Hengari ti klo 15–17 nuorisotila
Sumpbissa (Koulumäentie 8). Tule
kahville, pelailemaan, hengailemaan!
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Miestenilta ke 27.4. klo 18 srk-talo.
Näkö- ja kuulovammaisten kerho
to 28.4. klo 11.30 srk-talo.
Diakoniatalkoot ma 2.5. klo 13 srk-talo.
NOJA-ryhmä ti 3.5. klo 18 srk-talo.
Aamupysäkki pe 6.5. klo 9 srk-talo.
Eu-ruuan jakoa, aamupala ja hartaus.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 24.4. klo 16 srk-keskus,
Salminen, Lintunen. Kirkkokahvit
Messu su 1.5. klo 16 srk-keskus, Vilkko,
M Ridanpää.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti klo 14.45–15.45
seurakuntakeskus. Tule laulamaan
yhdessä hengellisiä lauluja ja veisuja.
Tied. 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

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi

Perheolkkari ma klo 9 srk-keskus.
Perheolkkarin kirkkohetki ma 2.5.
klo 9.30 srk-keskus. Kaikille avoin.

Nuorille ja aikuisille

Kakkutapahtuma Keltinmäen kirkolla su 24.4. klo 11.30–13. Keltinmäen alueseurakunnan työntekijät
ovat leiponeet kakkuja Yhteisvastuun
hyväksi. Kakut 10 €, 20 € tai 25 €.
Tiistaitapaaminen ti 26.4. klo 13 srkkeskus. Jumala puhuu luonnossa.
Kortepohjan lähetyspiiri ke 27.4. klo
10 srk-keskus.
Torstaikahvila to 28.4. klo 12–13.30
srk-keskus. Tarjoilu maksutonta.
Lähde! -kuoro to 28.4. klo 18 srk-keskus.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 27.4. klo 19
Polttolinja 37.
Rippikoulukortin korvauspäivä to
5.5. klo 12.30 Polttolinja 37. Perhetyön, lähetystyön, diakonian ja jumalanpalvelusopetuksen rastit.
Vanhojen nuorten Polttistolaispäivät
to 5.5. klo 16 Polttolinja 37.
Seurakuntaretki Ähtäriin to 12.5.
Lähtö klo 8.45 Kuokkalasta. Honkiniemen leirikeskus, Ähtärin eläinpuisto
ja kotieläintila. Päivän aikana tulee
melko paljon kävelyä. Hinta 35 € (sis.
lounaan, kohteiden pääsymaksut ja
matkat). Ilmoittautuminen 4.5. mennessä Päivi 050 549 7034 tai
Emppu 050 549 7007.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Mukulamessu su 24.4. klo 11 kirkko,
Tuominen, Reukauf, Väisänen, Korhonen, Muskarit ja Terhi Hassinen, Nollakakkoset, Muskarikuoro. Lounas 4/2 e.
#KylläKirkoille-konsertti su 24.4.
klo 18 kirkko. Kolmen keisarin liitto,
Eve&Ossi, Mikko Vaismaa. Kolehti Ylivieskan kirkon jälleenrakentamiseksi.
Körttiseurat ti 26.4. klo 17.30
seurakuntasali. Siionin virsiä ja lyhyitä
puheita. Kahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 27.4. klo 18
kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus,
kanteleryhmä.
Kansanmusiikkimessu su 1.5. klo 11
kirkko, Bucht, Mäkinen, Lampinen,
Grönholm, Kuokkalan pelimannit,
Del Monte, Kehittyvät laulajat, tanssijoita. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 4.5. klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.
Helatorstain messu to 5.5. klo 11
kirkko, Tuominen, Mäkinen, Väisänen, Grönholm, Toivon siivet -orkesteri, Tikkakosken Rauhanyhdistyksen
kuoro.

Musiikkitapahtumat

Sellokonsertti la 23.4. klo 18 kirkko.
Juuli Holma: J.S. Bachin soolosellosarjat
III C-duuri ja VI D-duuri. Ohjelma 8/5 e.
Toivon siivet -orkesterin harj. ti 26.4.
klo 18.15 kirkko.
Del Monte -rumpuryhmän harj. to
28.4. klo 19.15 kirkko. Jarmo Hovi.
Tjembe-rumpuja soittavaan ryhmään
ovat kaikki rumpalit tervetulleita.
Kevätkonsertti, Toivon siivet -orkesteri ti 3.5. klo 19 kirkko. Klassista ja
kevyempää musiikkia, joht. Virpi
Vuorenmaa. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus
tiistaisin klo 10–11 p. 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.

Tuo tullessas, vie mennessäs
– vaihtotori Kuokkalassa

Vaihtotori on kirkolla 29.5.
klo 12.30–14. Voit tuoda
tai hakea ilmaiseksi lasten
leluja sekä lasten ja aikuisten vaatteita. Lahjoitustavaraa (lasten leluja, lasten
ja aikuisten vaatteita) voi
tuoda kirkolle 25.–29.5. Lisätietoja 050 549 7007 Emppu
Ronkainen tai 050 549 7034
Päivi Heikkilä.

Lapsille ja perheille

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin
(3–5 v) ilm. 22.5. mennessä: jyväskylänseurakunta.fi.
Perhekerho ma klo 9.30 kirkko.
Isovanhemman kaa -ryhmä
ma klo 14 kirkko.
Lapsiparkki ti 26.4. klo 9 Polttolinja
29. Omat eväät. Maksuton parkki
ensisijaisesti 2–6-v lapsille, joilla ei ole
kerhopaikkaa. Ei etukäteisilmoittautumista. Lisätietoja 050 443 3572.
Iskän kaa -ilta ke klo 18 kirkko.
Vauvaperhepesä to 28.4. klo 13
kirkko.

Ikäihmisten
syntymäpäiväjuhlat

Syntymäpäiviä vietetään Kuokkalan kirkossa
torstaina 26.5. klo 13–15.
Kutsumme Kuokkalan
alueseurakunnan juhlaan
tammi–kesäkuun aikana
70, 75, 80, 85, 90 vuotta ja
sitä enemmän täyttäviä.
Mukaan voitte kutsua myös
yhden läheisenne. Ilmoittautuminen 20.5. mennessä
050 5497034 Päivi Heikkilä
tai 050 5497007 Marjo Ronkainen.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Sateenkaareva raamattupiiri ma klo
19 Polttolinja 29. Tied. Taani 045 1618
155, desimius@gmail.com.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 27.4.
klo 13–14.30 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
28.4. klo 13–14.30 kirkko, yläkerta.
Kuokkamiehet ti 3.5. klo 18 kirkko.

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

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi
Perheolkkari to 28.4. klo 9 Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Kakkutapahtuma Keltinmäen kirkolla su
24.4. klo 11.30–13. Työntekijät ovat leiponeet kakkuja Yhteisvastuun hyväksi.
Kahveilla voit arvailla, kenen kakku on
mikäkin. Kakut 10 €, 20 € tai 25 €.
Saihokadun olohuone ti 26.4. klo
11–12 Saihokatu 4. Tuolijumppa.
Saihokadun lounas ti klo 12–13 Saihokatu 4. Aikuiset 4 €, alle kouluik.1€.
Saihokadun olohuone ti 3.5. klo 11
Saihokatu 4. Helatorstain sanoma.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 24.4. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Pirtala, Keltakangas, kahvit.
Messu su 1.5. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Keltakangas.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen käynnissä netissä!
Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30

ja to 13–15.
Retkiperhekerho ti 26.4. Frisbeegolfia
Keljonkankaalla. Kokoonnumme klo
17.30 Keljonkankaan liikuntapuiston
parkkipaikalla. Eväät ja kelin mukainen varustus.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9895.
Kouluikäisten kerhot ja leirit tied. Kirsi-Marja Piippanen 050 5953945.
Muskarit Lahjaharjun kappelissa.
Tied. 050 340 9893.
Kts. Keskustan Lapsille ja perheille.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten raamis ma klo 17–18,
Nuorten tila (Yliopistonk. 26 B),
viimeinen 9.5.
Nuortenilta ma klo 18.15–20,
Nuorten tila. (Yliopistonk. 26 B)
viimeinen 9.5.
Nuorten messu ke klo 19.15–19.45
Kaupunginkirkko.
Tied. Teresa Muhonen 050 549 7016.
Facebook: Keskustan Panda.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten kahvila to klo 18 (parill. viikot).
Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi
Avoin solu ti klo 16.30–18, Lahjaharjun kappeli. (paritt. vkot).
Tied. 050 3595611.
Miesten raamattupiiri ti klo 18, Lahjaharjun kappeli. Tied. 050 312 5288.
Olohuone ti klo 9 Lahjaharjun kappeli.
Tied. 050 549 7001.
Kolikkotuvan Olohuone kuukauden
1. torst. klo 12–13.30 Kolikkotuvalla,
Kolikkotie 2.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 24.4. klo 10, Kari, Ruhanen.
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit. Rauhanyhdistyksen seurat klo 13.
Rukouspiiri ke klo 18, opintosali.
Tied. Heikki.Ilola@jkl.fi
Messu su 1.5. klo 10, Hautalahti,
Ruhanen. Kevään viimeinen pyhäkoulu, herkuttelua. Kirkkokahvit.
Raamattupiiri ti 3.5. klo 13, takkatupa. Ota mukaan oma Raamattusi.
Miesten ilta Koivuniemessä ti 3.5. klo
17.30 Varttikirkko, kahvit, klo 18.15
hiippakuntasihteeri Kai Jantunen:
Mies ja kirkko, alustus ja keskustelu,
klo 19.45 sauna ja makkaran paistoa.
Järj. Palokan, Tikkakosken ja Vaajakosken alueseurakunnat.
Helatorstain messu to 5.5. klo 10,
Kari, Ruhanen, Junttila, Raatikainen.
Isosten siunaaminen.

Vastaanottokeskuksen
väki tutuksi kahveilla

Helatorstain 5.5. messun
päätteeksi tarjottavilla kirkkokahveilla voi tutustua
Puuppolan vastaanottokeskuksen asukkaisiin. Messu
alkaa klo 10, ja siinä siunataan isoset tehtäväänsä.

Äitienpäivän messu su 8.5. klo 10,
Vaarit-kvartetti. Kakkukahvit.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro to 28.4. klo 16.15 kirkko.
Tied. tuovi.ruhanen@evl.fi
040 560 9931.
Palokan kirkkokuoro to 28.4.
klo 17.30 kirkko. Tied. Liisa Partanen
050 358 1860. Ei harjoituksia to 5.5.

Apua ja tukea tarvitseville

Tukea arkeen 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 kirkko, muulloin sop. muk.
Romar 040 560 9910 ja Itkonen 040 709
0142. Kotikäyntejä pyynnöstä. Ei 5.5.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11, takkatupa. Vapaaeht. maksu. Tied. Romar
040 560 9910.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
18.4.–22.5. osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi.
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Vauvapysäkki ma klo 13 kirkon
alakerta. Ekavauvaperheille
Taaperopysäkki ti klo 9.30 kirkon
alakerta. Noin alle 2-v.
Kirkon perhepysäkki to 28.4. klo 9
kirkon alakerta. Ei to 5.5.
Mannilan perhepysäkki to 28.4. klo
9.30 Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Ei to 5.5.
Pyhäkoulu su 24.4. ja 1.5. klo 10
kirkon alakerta.
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 tied. jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset ja Minna Junttila 040 773 9851.
Kerhokausi päättyy huhtikuussa.
Perhesähly la klo 17–18.30, Jokelan
koulun liikuntasali, käynti alaovelta.
Kaikenikäisille, huoltajan oltava
lapsen mukana pelailemassa.
Liikuntakerho 1-4-lk su 24.4. klo
16.30–18 Jokelan koulun liikuntasali.
Sählyä, pallopelejä ja liikunnallisia leikkejä, sisäpelikengät mukaan!
Alakouluikäisten kesäleiri Mutasessa
14.6.–16.6. Ilm. 9.5.–29.5. Hinta 35 €.
Lehtisaaripäivät 3–7-lk 7.6.–10.6. klo
9–15, ilm. 9.5.–29.5. Kouluikäisten
sivuilta lisätietoja ja ilmoittautuminen. jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten aikuisten sähly yli 18-v pe
klo 20–21.30 Jokelan koulu.
Houseband ti 26.4. klo 17. Yläkoulu
ikäisille ja sitä vanhemmille.
Nuortenilta ke klo 18.30 harrastetila. Leppoisa ilta: kavereita, biljardia,
kaffet, iltahartaus.
Jatkoisoskoulutus ke 27.4. klo 17
kirkon alakerta.
Kerhonohjaajien kevätkauden päättäjäiset ma 2.5. klo 18 kirkon alakerta.
Kaikkien isoskoulutus ke 4.5. klo 17
kirkon alakerta.
Isosten siunaaminen helatorstain
messussa 5.5. klo 10, messun jälkeen
voi tutustua Puuppolan vastaanottokeskuksen asukkaisiin kirkkokahveilla.
Lisätietoja nuoriso-, isos- ja rippikoulutyöstä. Paula Raatikainen, paula.k.raatikainen@evl.fi 040 560 9909,
Hanna-Maire Leppänen 044 720 3115
ja Niina Kari040 831 0565, etunimi.
sukunimi@evl.fi. Facebookissa: ”Palokan alueseurakunnan nuorisotyö”
Lyydiat-kutojaryhmä kirkon väestönsuoja. Mattoja, poppanoita yms,
myyntitulot lähetyksen ja diakoniatyön tarpeisiin. Tied. paivi.itkonen@
evl.fi, 040 7090 142.
Lähetyspysäkki ti 26.4. klo 10 Takkatupa. Kahvia, lähetystyön kuulumisia.
Miesten piiri ti 26.4. klo 18 Kahvio,
Hautalahti. Miehet puhuvat asiat halki.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12
takkatupa. Ohjelmahetki 13. Ei to 5.5.
Diakoniatyön kevätretki Mikkeliin
ti 24.5.2016. Hinta 40e, sis. matkat,
ruokailun ja ohjelman. Ilm. 16.5.
mennessä ja tied: Päivi Itkonen 040
7090142.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 24.4. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola, Jorma Kalajoki. Taivaan
kansalaisena maailmassa. KRS:n kirkkopyhä.
Munkki- ja simamyyjäiset pe
29.4. klo 13. Maksu käteisellä.
Messu su 1.5. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola, Kanteleryhmä. Vappubrunssi
srk-kodilla messun jälkeen klo 11–13.
Messu to 5.5. klo 10 kirkko,
Jurva, Tahkola.

Maukasta vappua
vappubrunssilla

Maukasta purtavaa, mukavaa yhdessäoloa ja musiikkia
seurakuntakodilla vappuna
1.5. klo 11–13. Aikuiset 8 €,
lapset alle 12v. 4 €, alle 2v
ilmaiseksi. Maksu käteisellä.
Munkki- ja simamyyjäiset perjantaina 29.4. klo 13.
Maksu käteisellä.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
srk-koti, Saarnatie. Ajanvaraus paula.
kiviranta@evl.fi 050 598 0951. Ei päivystystä to 5.5.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
18.4.–22.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi
Näkkärikerho ke klo 12.30 srk-koti.
Koululaisten iltapäiväryhmä 1–3 luokkal. Ilm. ja tied. 050 9172802
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 28.4. klo 17.30 seura
kuntakoti. Lasten oma hetki Raamatun
sanoman äärellä, yhdessä puuhailua.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta ke 4.5. klo 19–21 srk-koti.
Miestenpiiri su 24.4. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilua.
Olohuone ke 27.4. klo 13 srk-koti.
Hautausmaanhoitaja Kai kierrättää
hautausmaalla kertoen tietoa ja tarinoita. Sään salliessa kahvit nuotiolla.
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Yhteystiedot 040 684 2050
Munkki- ja simamyyjäiset pe 29.4.
klo 13 srk-koti. Maksu käteisellä.

Jukka Leppilammin gospelkonsertti
Helatorstain aattoiltana ke 4.5. klo 19
kirkko. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus diakoniatyöntekijä marja-liisa.jaakonaho@evl.
fi 040 5609916.
MieliMaasta ti 26.4. klo 18 pappila.
Vertaisryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Paula Rinne 0408244561,
paurinne77@gmail.com.
Torstaiaamun hartaus ja aamukahvi to klo 10 kirkko. Vapaaehtoinen
maksu nimikkolähetykselle. Ruokajakelu aamupalan yhteydessä.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhoihin 2016–2017 ilmoittautuminen 18.4.–22.5. osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Perheiden kirkkohetki ti 26.4. klo 10
kirkko. Kaikille lapsille yhdessä hoitajien kanssa. Kirkkohetken jälkeen vapputapahtuma kirkon alakerrassa.
Perhemuskari ke klo 9.45. ja klo 10.30,
kirkko. Tied. 050 571 5155.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille ke klo
14–17 kirkon nuorisotila. Oleilua,
pelailua tai läksyjen tekoa. Pöytäjalkapallo, xbox ja lautapelejä.

Nuorille ja aikuisille
Kevätretki
Saarijärvelle

Kevätretkelle lähdetään keskiviikkona 25.5. Säynätsalon seurakuntakodilta klo
9 ja Neulaskodilta klo 9.15.
Tutustuminen Saarijärven
kaupungintaloon ja kirkkoon. Lounas Wanhassa
Pappilassa. Ostosmahdollisuus ja päiväkahvi Äijäsen
kotileipomossa. Hinta 20
euroa. Tied. ja ilm. 17.5.
mennessä 050 5980 951.
Naisten solu ti 3.5. klo 18 srk-koti.
Hautausmaan haravointitalkoot ke
4.5. klo 8 ssrk-koti. Talkoolaisille tarjolla aamukahvit ja lounas.
Olohuone ke 4.5. klo 13 srk-koti.
Draamaryhmä Toivo äitienpäivän
tunnelmissa.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 24.4. klo 10, Vallipuro, Piilonen. Candela.
Myyjäiset ja lounas lähetyksen ja diakonian hyväksi su 24.4. messun jälkeen, kirkko. Myyjäistuotteita voi
tuoda kirkolle la 23.4. klo 17–18 tai
ennen jumalanpalvelusta.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. klo 10,
Vallipuro, Piilonen, Kottaraiset.
Hartaus Tikkakosken veteraanitalolla
ti 3.5. klo 12.30.
Miesten ilta Koivuniemessä ti 3.5. klo
17.30. Varttikirkko, kahvit, klo 18.15
hiippakuntasihteeri Kai Jantunen:
Mies ja kirkko -alustus ja keskustelu,
klo 19.45 sauna ja makkaran paistoa.

Isoskoulutus ke 27.4. klo 18 kirkon
nuorisotila.
Nuortenilta to 28.4. klo 18–20
kirkon nuorisotila.
Myyjäistalkoot la 23.4. klo 14 kirkko.
Myyjäisten ja ruokailun valmistelua.
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.
Miestenpiiri ti klo 13 pappila. Keskustelua maan ja taivaan väliltä miesten
kesken. Päiväkahvit työtuvalla klo 14.
Lukupiiri ke 27.4. klo 13 pappila. Piiri
lukemisesta kiinnostuneille.
Munkki- ja simamyyjäiset la 30.4.
klo 14 kirkko. Diakonia ja lähetys.
Kirkonmäen haravointitalkoot
ma 2.5. klo 17. Talkookahvit.
Päiväpiiri ke 4.5. klo 13 pappila.
Hartaus ja keskustelua. Kahvit.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 24.4. klo 10, kirkko. Koli, Salmela, Reingoldt. Kanteleryhmä Ulla
Honkosen johdolla.
Oravasaaren seurakuntailta Mirja
ja Seppo Raitasella ke 27.4. klo 18.30
Pohjolanraitti 84.
Miesten päiväraamattupiiri to 28.4.
klo 12, kirkko.
Leppälahden päiväpiiri pe 29.4.
klo 12 Vanhalla kaupalla.
Messu su 1.5. klo 10 kirkko, Huttunen,
Salmela. A cappella-lauluryhmä.
Miesten ilta ti 3.5. klo 17.30 alk. Koivuniemessä. Hiippakuntasihteeri Kai
Jantunen. Järj. Palokan, Tikkakosken ja
Vaajakosken alueseurakunnat.

Kelttiläisten laulujen ja
rukousten messu

Mies ja kirkko -yhdistelmää
pohditaan miesten illassa

Miesten ilta on Koivuniemessä tiistaina 3.5. Ilta alkaa
Varttikirkolla klo 17.30. Kahvien jälkeen hiippakuntasihteeri Kai Jantunen
johdattelee Mies ja kirkko
-teemaiseen keskusteluun.
Päätteeksi sauna ja makkaranpaistoa. Illan järjestävät
Palokan, Tikkakosken ja Vaajakosken alueseurakunnat.
Helatorstain iltamessu to 5.5. klo 18.
Isosten siunaaminen.
Äitienpäivän messu su 8.5. klo 10,
Vallipuro, Partanen, Tikkakosken
mieslaulajat. Täytekakkukahvit.

Musiikkitapahtumat

Lapsi- ja Nuortenkuoron kevätkonsertti su 24.4. klo 18 kirkko. Tikkakoskiset lapset ja nuoret musisoivat.
Yhteislaulua. Kahvi, pieni suolainen ja
makea. Kolehti musiikkityölle.

Vaajakosken kirkon messussa torstaina 5.5. klo 10
on kelttimeininkiä. Messun
toteuttavat Eeva-Kaisa Rossi,
Toni Launonen, Stemma-kuoro, Konsta Koskinen
piano, Sofia Hiltunen viulu
ja Ilpo Vuorenoja kitara.

Musiikkitapahtumat

Kirkkokuoro to klo 18, kirkko.
Tied. Ilpo Vuorenoja 044 757 7170.
Gospelkuoro Ihanaiset ma
klo 17.30–19, Taulumäen kirkko.
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12,
kirkko.
Gsus-lauluryhmä ke klo 16.30–18,
kirkko. Nuorten naisten lauluryhmä.
Majakka-kuoro ke klo 18–20, kirkko.
Suomenkielistä gospelmusiikkia.
Uusia laulajia otetaan ryhmiin koelaulun kautta. Tied. 050 380 0608.
Kanteleryhmä. Tied. 0400 669 146
Kuorojen kevätkonsertti to 5.5. klo 16
kirkko. Halssilan lapsikuoro, Gsus, Gospelkuoro Ihanaiset sekä bändi, Majakka-kuoro, Vaajakosken kirkkokuoro,

Vaajakosken seniorikuoro, IloSet
-seniorikuoro Halssilasta. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakoskella ja Jyskässä
ajanvarauksella 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. Avoin kaikille.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu jää kesätauolle.
Jyskän perhepysäkki ti Jyskän seurakuntakoti. Perheiden yhteinen aamupäivä. Aamupuuro klo 9 alkaen.
Perhekerho ti klo 9 kirkko. Perheiden
yhteinen aamupäivä.
Pallerot-ekavauvaryhmä ti klo
13–14.30 kirkko.
Iltaperhekerho ti klo 17.30 kirkko.
Koko perheen yhteinen hetki.
MusaPampulat-vauvaryhmä ke 27.4.
klo 13–14.30 Kaunisharjun kerhotila.
Kaunisharjun Perhepysäkki pe 29.4.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.

Nuorille ja aikuisille

Hengari, nuortenilta ke 27.4. ja 4.5.
klo 18, kirkon nuorisotilat.
Nuorten viikkomessu ke 27.4. klo 19,
kirkko.
Rippikoulun vanhempainilta, päivä-

koulu + 911, 912 ja 913 leirit to 28.4.
klo 18 kirkko.
Perjantaikahvila pe 6.5. klo 17, kirkon
nuorisotilat.
Lähetyspiiri ti 26.4. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti ke
27.4. klo 13. Keskustelua, kahvia, virsilaulua ja hartaus.
Merimieskirkkopiiri ti 3.5. klo 13,
kirkko. Merimieskirkkotyötä ja -ystävyyttä tukeva keskustelupiiri. Askartelua, ajankohtaista, yhdessäoloa.
Pihasiivoustalkoot ti 3.5. klo 17
alkaen Vaajakosken kirkolla. Makkara-ja mehutarjoilu. Tervetuloa!
Keskiviikkokerho ke 4.5. klo 13,
kirkko.

Haravat heiluvat
siivoustalkoissa

Säynätsalon hautausmaalla
haravoidaan 4.5. klo 8.
Talkoolaisille on tarjolla
aamukahvit ja lounas.
Tikkakosken kirkonmäellä
haravoidaan 2.5. klo 17
talkookahvien voimin.
Vaajakosken kirkolla on
pihasiivoustalkoot 3.5. klo
17. Makkaraa ja mehua.

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29. Tied.
antti.laitinen@evl.fi 050 360 3484
Avoinna ma ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Tietovisa ma klo 13.30.
Rukouspiiri to 28.4. klo 11.30.
Lenkkiryhmä to 28.4. klo 12.
Viikkomessu to 28.4. klo 13
Kaupunginkirkko.
Papintunti to 28.4. klo 14.
Laulutunti ma 2.5. klo 12.

Kansainvälinen työ

Seurakuntamatka Ateenaan
14.–21.10. Hinta n. 1 200 € sis. lennot,
lentokenttäkuljetukset Jkl-Hki-Jkl,
majoituksen 2hh, aamiaiset, 1 lämpimän aterian päivässä, yhteiset retkikohteet. Sitovat ilm. 29.4.mennessä
sade.pirttimaki@evl.fi 040 560 9904.
Christian Fellowship Musical Group
harjoitukset ma 25.4. klo 16 Cygnaeuksenkatu 8. Kansainvälinen lauluryhmä,
tervetuloa uudet laulajat! Tied. Mirja
”Kutti” Hytönen, 050 549 7033.
Missiotiimi to 28.4. klo 18 Cygnaeuksenkatu 8 . Nuorten aikuisten lähetyspiiri kansainvälisten teemojen ja
iltapalan äärellä. Tied. 040 560 9904.
Lähde liikkeelle -koulutus syksyllä
opiskelijoille ja työikäisille (20v.+)
Hinta 200 € (sis. ruuat, materiaalin,
opetuksen). Nykypäivän lähetystyön
kysymyksiä, teologisia perusteita ja
omaan kutsumukseen syventymistä
Mahdollisuus hakea Lähetysseuran työalueille 2–6 kk harjoittelu- tai
vapaaehtoistyöjaksolle. Tapaamiset:
7.–9.10. Keskustan nuorisotilat
28.–30.10. Pieksämäki srk-opisto
11.–13.11. NA-leiri Päiväkumpu (ei
pakollinen) ja 2.–4.12. Keskustan nuorisotilat. Tied. ja ilm: http://suomenlahetysseura.fi/ls_fi/sivut/tule_mukaan/
kouluttaudu/lahde_liikkeelle/
Retki Lähetysjuhlille Vihtiin 11.6.
Klo 6.10 Harjukadun tilausajolaituri
Klo 6.20 Vaajakoski, Wessmanninmäen pysäkki. Paluumatkalle klo 18.
Hinta 20 €. Lisätiedot: 050 410 9772
riikka.jussila@evl.fi. Sitovat ilm. 20.5.
mennessä joko sähköisesti: http://bit.
ly/1nBGaeg tai 050 410 9772 / riikka.
jussila@evl.fi.

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 24.4. klo 17, Jukka
Jämsén, Mika Kilkki. Koppis 2-6v Pappilassa, Vapaudenk 26, alk klo 16.45.
Lapset tulevat kirkkoon ehtoolliselle.
Vapun BrunssiKirkko@Kristillinen
koulu su 1.5. klo 11–12.30,
Voionmaank 18. Koko perheen VappuBrunssi. Nyyttärit, kirkko-osuus.
Muut toimintatiedot: katso www.
kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram@
kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö
Cygnaeuksenk. 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, Cygnaeuksenk. 8. To klo
14–15.30, Huhtasuon kirkko (Nevak. 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
Naisten Suomi-kerho 24.2. ja 16.3. klo
14.30–16.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12.
Futsal to klo 17–18 ja la klo 14–15.45.
Miesten lentopallokerho ja sauna to
klo 19–21.
Koripallokerho la klo 12–13.45.

Naisten saunailta Vesalassa

Naisten saunailta ti 3.5. klo 17.30.
Lähtö Keskussrk-talolta (Yliopistonk.
12) klo 17. Kyytitied 050 444 0933.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenkatu 8.
Omaishoitajien Oma hetki ke 4.5.
klo 12–13.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Retki näkövammaisten kirkkopyhään
Viitasaarelle to 5.5. Hinta 20 €. Ilm. viimeistään ma 25.4.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten leiri Vesalassa 20.–23.6.
Omaishoitajien leiri Vesalassa 4.–7.7.

Sana ja rukous

Kairoksen karismaviikot 31.7.–6.8.
Mitä on lepo Jumalan läsnäolossa ja
sydämen yhteys Jumalan kanssa? Virvoitu Lapin maisemissa, Raamatun
sanan äärellä ja Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä. Vaellusten lomassa
tutkimme Vanhan testamentin profeettoja. Mitä he näkivät, mitä he kertovat meille? Rukoushetket ovat tärkeä
osa viikon sisältöä. Ohjelmavastuussa
mm. Kari ja Mari Valkonen, musiikki
Erik Bäckström. Majoitusvaraukset Kairosmaja 020 768 1730. Tied. ohjelmasisällöstä ja kuljetuksesta kari.valkonen@
sana.fi 050 384 3702.

Viittomakieliset

Diakonissa Päivi Lehtinen 050 549
7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenk. 8. Vastaanotto ti 9–12, ke 9–11
(puh. ja web.kamera-aika klo 11–12)
ja to 15.30–16.30.
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rjestöt
Kristilliset jä

Seurakuntamatka Ateenaan

Herättäjä-Yhdistys

Seurat ti 26.4. klo 17.30 Kuokkalan
kirkko.
Herättäjän kirkkopyhä 8.5.
Säynätsalon kirkko.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY
www.facebook.com/jklnnky
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 26.4. klo 9–11,
sotaveteraanityötä naisjaostossa, Raija
Kähkölä.
Ännälän Äx-naiset ma 2.5. klo 17.
Kirjapiiri II ti 3.5. klo 18. Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 3.5. klo 9–11,
Mummolan aarteet, Eija Kokko.
Laulutyhmä Jännät ke 4.5. klo 18
harjoitukset.
Laku-ryhmä pe 6.5. klo 13. Lauletaan
ja kuunnellaan musiikkia.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Lähetystilaisuus ma 25.4. klo 14
Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu. Kahvi
klo 13.30–14. Erkki Puhalainen, Lähteellä-kuoro. Arpajaiset. Kolehti.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Nuortenilta la 23.4. klo 18, ry.
Alueseurat ja kahvitus su 24.4. klo 13
Palokan kirkossa; klo 16 Lasten seurat,
ry; n. klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 27.4. klo 19, ry.
Vappumyyjäiset la 30.4., ry: klo 16
Ruokailu ja oheistoiminta; klo 17
Myynti; klo 19 Seurat.
Seurat su 1.5. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Seurat to 5.5. klo 16, ry; n. klo 17.30
Seurat, ry.
Nuorten perjantai pe 6.5. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
SenioriFoorum ti 26.4. klo 15 Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1. Musiikki,
mieli ja ikääntyminen, puhujina
Arvi ja Tuovi Tuomi, Ville Tikkanen.
Musiikki Marja-Liisa Oikari, Kari Hiekkavirta ja Tuula Hakkarainen. Kahvit
alkaen klo 14.30. Vapaa pääsy.
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 kirkossa.
Hinta 65 €, sis. matkan, pitopöydän ja
ohjelman. Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista klo 8.30. Tied. ja ilm vappuun mennessä Inkeri V-J 0400 547
753 tai invir@elisanet.fi tai Iiris Heinonen 050 360 4736.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. (014)
620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi Toimisto avoinna ti ja
to klo 10–14.
LÄHETYSKOTI:
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21 (ei
23.4. eikä 30.4. koska klo 18 Pointti
on opiskelijoiden vappugaalassa
Lutherin kirkolla).
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 24.4. klo 18, Taivaan
kansalaisena maailmassa, Tapio
Karjalainen.
Naisten Raamattupiiri ti 26.4. klo 13.
Keskustan Raamattupiiri ti 3.5.
klo 18.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 24.4. klo 11 Päiväkoti
Aarresaaressa Toritie 22, Kuokkala.
Vanhemmilla raamattuhetki.
Isä-lapsi-sähly la 30.4. klo 10-12.
Vappugaala opiskelijoille ja nuorille
aikuisille la 30.4. klo 18 Lutherin kirkolla, Kansakouluk. 5. Ei pukukoodia.
Nyyttärit!
Leipäsunnuntai su 1.5. klo 16
Halssilan seurakuntakeskuksessa,
Kärpänkuja 5. Puhu Herra niin, että
ymmärrän sinua, Leo Louhivaara.
Ehtoollinen. Lapsille ohjelma. Kahvit.
Vaajakosken naistenpiiri ma 2.5.
klo 18–20, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken miestenpiiri to 5.5. klo
18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkot. 11.
3:16-ilta 4.–8.-luokkalaisille pe 6.5. klo
18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa,
Antinmutka 18, Kinkomaa. Lisätiedot,
Inkeri Lemetyinen 050 309 7212.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Kristillisten eläkeläisten tilaisuus ma
25.4. klo 13.30 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Missä mennään lähetyksessä?
Erkki Puhalainen

SLEY

Messu sunnuntaisin kello 12. Su 24.4.
Hannu Lehtonen; 1.5. Petri Harju.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke klo
18.30. Ke 27.4. Viikkomessu, Petri Harju;
4.5. Pastorin kyselytunti, Lasse Räty.
Hamona-kuoro25.4. klo 18.30.
Messu, kirkkokahvit ja Siionin kannel
-seurat Huhtasuon kirkossa 5.5.
klo 10. Mauri Tervonen, Erkki Helle.

Suomen Raamattuopisto

Sana elämään la 23.4. klo 18 Taulumäen kirkossa. Kuka palapelin kokoaa?,
Tommi Kalenius, Jorma Kalajoki.

Facebookissa nähdään!
Henki &

Henki &
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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
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Pirttimäki. Tekninen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
Sitovat ilmoittautumiset 29.4. mennessä. Matka täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: sade.pirttimaki@evl.fi 040 560 9904

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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Antti Laitinen kiittelee Aseman Pysäkin keskeistä sijaintia Asema-aukion laidalla. Hän toivoo matalan kynnyksen kohtaamispaikalle jatkossa pitempiä aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni voisi piipahtaa siellä esimerkiksi työpäivän jälkeen.

Aikuiskouluttaja hyppäsi
kirkon hommiin
Antti Laitinen luotsaa Aseman Pysäkkiä seuraavan kahden vuoden ajan.
Laitisen tavoitteena on myös rakentaa avointa kirkkoa ja raivata urapolkuja
vapaaehtoisille. Hänellä itselläänkin on kokemusta kirkon vapaaehtoistyöstä.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Laitisen ensimmäinen kuukausi
kirkon palveluksessa on mennyt
Aseman Pysäkin työhön tutustuessa. Ovimiehenä ja kahvin keittäjänä toimiminen on tuonut ymmärrystä työn luonteesta.
– Aseman Pysäkki on avoimen
diakonian toimintaa. Se on pyörinyt vapaaehtoisten varassa pitkään ja hyvin, Laitinen kiittelee.
– Tavoitteena on lisätä aukioloaikoja ja venyttää niitä myös iltaan, jolloin entistä useampi voisi
pistäytyä täällä.

Hän on myös viritellyt yhteistyöverkostoa jyväskyläläisten yhteisöjen kanssa, jotka tekevät samantapaista avointen ovien työtä.
Laitinen tahtoo olla myös niissä
joukoissa, jotka rakentavat avointa kirkkoa. Minimissään avoin
kirkko tarkoittaa lisää aukioloaikoja ja kirkkojen avoimia ovia.
Jyväskylässä avoin kirkko tarkoittaa katseen suuntaamista
Kaupunginkirkkoon päin.
– Se on jyväskyläläisille tuttu
maamerkki. Keskustan alueseurakunta kehittelee kirkon tilojen monipuolisempaa hyödyntämistä,

ihan kellarista lähtien.
Aseman Pysäkki nivoutuu Kaupunginkirkkoon esimerkiksi niin,
että torstain viikkomessun jälkeen
kutsutaan väki Aseman pysäkille
kirkkokahville ja papin tunnille.
Aseman Pysäkin ovet ovat auki
kaupunkilaisille, eikä kirkon jäsenyyttä kysellä.
– Sijainti on hyvä, ja toivon, että
voisimme tavoittaa ohikulkijoita
entistä paremmin. Nyt meillä on
noin 70–80 kävijää päivässä, ja vapaaehtoisia työntekijöitä on noin
50. Toivon, että heidän roolejaan
voisi sekoittaa.
Jonkin verran sitä on tapahtu-

nutkin – kävijöistä on tullut vapaaehtoisia.
– Vaikka tietysti on oltava mahdollisuus viivähtää ja tulla juttelemaan arjen toimien keskeltä ilman
sen enempää tavoitteellisuutta.
Laitisen aiemmat työtehtävät
muun muassa työ- ja elinkeinohallinnossa pitivät sisällään verkottumista ja kouluttamista. Hän on toiminut kirkon diakonian kautta vapaaehtoisena ystävänä. Se näkyy
uudessa työssä.
– Haluamme kehittää vapaaehtoisten systemaattisempaa rekrytointia ja koulutusta koko seura-

kunnan mitassa. Tavoitteena on,
että kirkon asia eli välittäminen,
kohtaaminen ja lähimmäisen tukeminen ja palvelu toteutuvat Aseman Pysäkin toiminnassa.
Vapaaehtoisuus tuo sopivaa
vastapainoa palkkatyölle.
– Joku haluaa tuoda tänne omaa
ammattiosaamistaan, joku nauttii,
kun tekee jotain ihan muuta.
Aseman Pysäkillä kokoontuvat
myös Sisu-partio ja Saapas-ryhmä.
– Myös nuoret aikuiset ovat tervetulleita. Esimerkiksi heidän kahvilansa voisi toimia täällä pysyvästi.
Sitä kautta voimme löytää uusia
vapaaehtoisia, Laitinen kaavailee.

Elämästä

Tämä on työ, jolla on merkitystä
PETRI KANANEN teksti ja kuva

Olen Susanna Rinkinen, Fidan lähetystorin myymälänhoitaja. Tulin töihin vuonna 1994. Perustyö
on pysynyt tämän ajan samana.
Myymme lahjoituksena saatua tavaraa ja varat menevät kehitysaputyöhön, pääpainona lapset ja
nuoret.
Tulin Fidalle töihin, kun hyvä ystävä jäi äitiyslomalle. Hän pyysi minua mukaan, ja olen ollut sillä tiellä. Ehkä ajauduin tänne. Toisaalta
tämä on työ, jolla on merkitystä.
Kun tätä tekee, niin tietää, että on
avuksi jossakin päin maailmaa.

Elämässäni ei ole mitään suuria
haaveita. Juttuni on tässä ja nyt.

lee monta hyötyä, kun he tukevat
samalla työtämme.

Tämän päivän taloudellinen tila
on johtanut siihen, että ihmiset
ovat entistä enemmän alkaneet
myydä itse vanhoja tavaroitaan.
Toki löytyy heitä, jotka lahjoittavat tänne hyvinkin arvokkaita tavaroita.
Opiskelijat ovat suuri asiakasjoukkomme. He ostavat syksyisin
koteihinsa kaikki perustarvikkeet.
Toisaalta myös näkyy, että kierrättäminen on todella trendikästä.
Vaikka ihmisillä olisi varaa ostaa
oikeasta kaupasta, he haluavat
kierrättää ja ostaa täältä. Siinä tu-

Jyväskylä on aika kansainvälinen
kaupunki. Asiakkainakin on jonkin
verran ulkomaalaisia. Huonolla
englannilla selviää niin, että kaupat eivät jää koskaan tekemättä.
Elekielellä selviää oikein hyvin.
Kahvipöytäkeskusteluissa mietityttää ja huolestuttaa, kun kehitysavusta leikataan. En leikkaisi,
koska meillä asiat ovat kuitenkin
melko hyvin. Suomessa on olemassa perusturva, tuskin kukaan
kuolee nälkään. Tuolla muualla
voi niinkin käydä.

Hyvä että Jyväskylässäkin on erilaisia rakennussuunnitelmia, mutta
ensin pitäisi taata kaupunkilaisten
perusasiat, kuten terveydenhuolto. Vaikka tämä aika on vaikea
päättäjille, niin haluan uskoa valoisaan tulevaisuuteen.
Harrastan vapaa-ajalla lenkkeilyä,
ulkona olemista ja puutarhatöitä.
Meillä on normaalia perhe-elämää ja kaksi lasta. Välillä tulee puhuttua illalla miehen kanssa työasioita, koska hänkin on Fidalla
töissä.
Olen kiitollinen terveydestä, perheestä, ystävistä, työkavereista ja
työpaikasta.

Susanna Rinkinen
Susanna Rinkinen työskentelee
Fidan lähetystorilla. Työhön merkitystä antaa tieto, että on samalla avuksi jossain päin maailmaa.

