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Riittävän hyvä
Lasten kasvattaminen on äärimmäisen helppoa. Ainakin
niin kauan, kun kyseessä ovat toisten lapset. Neuvoja ja
neuvojia riitti erityisesti silloin, kun esikoinen oli vauva.
Toki me tuoreet vanhemmat olimme täydellisen pihalla
siitä, mitä pienen nyytin kanssa olisi kulloinkin kuulunut
oikeaoppisesti tehdä, mutta silti. Parhaan kykymme mukaan yritimme noudattaa neuvolasta saatuja ohjeita sitä kukaan ei neuvonut, että niitäkään ei tarvitse ottaa
kirjaimellisesti. Esimerkiksi neuvolatädin jatkuvat utelut
siitä, miten paljon vauva söi, olivat tuskastuttavia. Kysymykseen oli mahdotonta vastata, koska ainakin minun rinnoistani puuttui maidonmittausjärjestelmä.
Kasvatusoppaisiin en äitiyden alkumetreillä juuri kajonnut, ja lapsiluvun kasvettua kaipasin niitä vielä vähemmän. Opin itsekin, että jokainen lapsi on erilainen, sillä
on oma tahto, omat tavat ja omat mieltymykset. Ja koska jokainen vanhempikin on omanlaisensa, yleispäteviä
kasvatusohjeita ei kovin montaa liene.
Jos lapselleen voisi antaa vain yhden asian, se olisi ehdottomasti pyyteetön rakkaus. Rakkaus, joka kasvattaisi lapsesta ehjän ja vahvan, itseään ja toisia rakastamaan kykenevän ihmisen. Se antaisi lapsen olla sellainen
kuin tämä on, lahjoineen ja unelmineen. Se laittaisi raamit, joiden sisällä kasvaa turvallisesti, oppia elämään.
Vanhemmuus on jatkuvaa riittämättömyyttä ja kyvyttömyyttä. Pitäisi osata ja ehtiä niin paljon. Luoda lapsilleen mahdollisuuksia harrastaa, ja samalla huolehtia,
ettei harrastusrumba uuvuta lasta. Pitäisi kannustaa
koulunkäynnissä, mutta olla puuttumatta liikaa. Pitäisi
opettaa lapsi sietämään epäonnistumisia, vaikka samaan aikaan haluaisi lapselleen kaiken hyvän maailmassa. Pitäisi osata tehdä ero lapsen haaveiden ja omien
toteuttamatta jääneiden unelmien välillä.
Tässä lehdessä on juttu lasten kasvattamisesta eri maissa ja eri kulttuureissa. Jossain lapset saavat olla
lapsia niin kauan kuin on tarvis, toisaalla heidät riivitään aikuisten maailmaan aivan liian
varhain. Juttu panee pohtimaan omaa vanhemmuutta. Olen etuoikeutettu, että ylipäätään ehdin edes pohtia tällaisia. Ehkä olen sittenkin riittävän hyvä. Sekin täytyy muistaa,
että lapsen matkan varrella tulee vastaan
monia muuttujia. Kaikki ei ole minusta
kiinni.

Korpilahden kirkon
remontti sai avustusta

Kirkon Ulkomaanapu rakentaa tänä ja ensi vuonna Nepaliin lisää
väliaikaisia ja pysyviä koulutiloja,
laajentaa opettajien täydennyskoulutusta uusille kouluille sekä
jatkaa psykososiaalisen tuen antamista oppilaille ja opettajille.
Vuosi sitten tapahtuneet maanjäristykset vaativat tuhansia
kuolonuhreja ja tuhosivat 770 000
kotia. Myös neljätuhatta koulua
tuhoutui tai vaurioitui ja 1,2 miljoonaa lasta jäi ilman koulua.
Väliaikaisia kouluja tarvitaan
edelleen syrjäisille seuduille, koska
koulujen jälleenrakennus kestää
kolmesta viiteen vuotta.

Kirkkohallitus on myöntänyt Korpilahden kirkon peruskorjaukseen
430 000 euroa avustusta. Alustavan arvion mukaan remontin kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa.
Vuonna 1827 rakennettu Korpilahden kirkko on kipeästi peruskorjauksen tarpeessa. Muun
muassa kirkon välikaton ja yläpohjan ongelmat on tiedetty jo
vuosia, lisäksi vesikatto kaipaa
korjausta ja uudistamista sekä
kantavien rakenteiden vahvistamista.
Kirkon remontin etenemisestä
päättää toukokuussa kokoontuva
kirkkovaltuusto.
Kirkkohallitus jakoi rakennusavustusta 70 eri hankkeelle. Hakemusten määrä oli kaksinkertainen
muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna. Seurakuntien hakemuksista yli puolet koski suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea, jota
jaettiin 4,7 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tuki, noin 1,5 miljoonaa euroa, maksettiin Petäjäveden kirkon sisätilakorjaukseen.
Muita huomattavia hankkeita
suojeltujen kirkollisten rakennusten ryhmässä olivat Korpilahden
lisäksi Mäntyharjun kirkon ja
Imatran Kolmen ristin kirkon korjaukset.
Esityksen valmistelussa noudatettiin uudistettuja jakoperusteita.
Tukea jaettiin nyt myös seurakunnille, joiden hoidettavana on suo-

Kirkolliset
järjestöt saivat
avustusta

Jyväskylän Eurooppanuorten puheenjohtajan Meiju Haapojan mielestä suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin vaihtelee. – Suhtaudumme EU:n haasteisiin
rakentavan kriittisesti, mutta olemme myös iloisia siitä yhteydestä, jonka EU on tuonut mukanaan, Haapoja sanoo.
Kirkkohallitus jakoi lähes viisi miljoonaa euroa tukea suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeisiin, joihin myös Korpilahden kirkon remontti kuuluu.
jeltuja kirkollisia rakennuksia, kun
aiemmin rakennusavustusten
myöntäminen on ollut sidottu ainoastaan seurakunnan verotuloihin ja kirkollisten rakennusten
määrään.
Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus uudistui vuonna

2016. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta poistui. Kirkon keskusrahasto saa valtion budjettirahoitusta tiettyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon. Rahoituksesta suurin osa tilitetään seurakunnille hautaustoimen kustannusten kattamiseen.

Tapetilla

Muskareissa ei lauleta hutsuista eikä darrasta
Iik! Lapset kuuntelevat aina vain
pienempinä nuorten ja aikuisten
musiikkia. Pitääkö huolestua, jos
lapsi hoilaa hutsuista, madafakin
darrasta tai lakanaratsastuksista?
No pitää, sanoo kukkahattutäti
ja huolestui jo. Jonkun kokoista
taustatukea tulee Helsingin Sano-

missa haastatellulta Sanna Salmiselta, joka opettaa Jyväskylän yliopistossa pedagogiikkaa tuleville
musiikinopettajille.
Salminen muistuttaa, että vanhempien pitäisi tarkkailla musiikin
vaikutuksia. Innostaako vai ahdistaako se lasta, saako se lapsen levottomaksi vai rauhoittaako se,
lisääkö musiikki keskittymiskykyä
ja tuoko se iloa?

Henki &
Kannen kuva: Lauri Pulkkinen (vas.) ja Sippo Sihvonen harjoittelevat pelastustaitoja Jyväskylän vapaapalokunnassa.
Kuva: Sami Saarenpää

Nepalista
puuttuu yhä
tuhansia kouluja

KIRKON TIEDOTUSKESKUS,
SIRPA KOIVISTO teksti
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA kuva

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva
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Ajassa

Muskarissa lapsi laulaa, liikkuu, leikkii ja tutustuu soittimiin lastenlaulujen tahtiin.
Seurakunnan muskareihin ilmoittautuminen on juuri käynnissä – vink vink.

Lapsille tehdään Suomessa lapsenkokoista musiikkia, jossa riimitellään, loruillaan ja höpötellään
sanaleikeillä. Laulutekstien teematkin ovat lapsen maailmasta, ei
aikuisten tai aikuisuuteen kurottavien nuorten elämästä.
Kun tässä nyt vauhtiin pääsen,
niin kiskon kukkahattua syvemmälle päähäni ja motkotan suomalaisten karusta puheenparresta muutenkin. Varsinkin siitä v-sanasta. Tuttavapiiriin kuuluu liuta
turvapaikanhakijanuoria, joiden
kulttuurissa kunnioitetaan perheen ja suvun vanhempia. Muutama nuorukainen hämmästeli
mummoikäiselle suomalaiskotouttajalleen, että mikä se v-sana
on ja mitä se tarkoittaa. Ja että
opettajat ja ohjaajat kieltävät
käyttämästä sanaa, mutta kun
koulussa kaikki tytötkin sitä hokevat. Selitä siinä sitten.
Tässä kohtaa toivon syvästi, että maahanmuuttajanuoret eivät
kokonaan kotoutuisi kulttuuriimme. Ja huomautan kainosti, että
meillä olisi paljonkin oppimista
uusien suomalaisten käytöksestä.

EU:n jäseninä olemme
kaikki samassa veneessä

Kirkon nimi
jatkossakin
yhdysviivalla

Jyväskylän Eurooppanuorten puheenjohtaja on huolissaan
Euroopan kiristyneestä ilmapiiristä. Tarvitaan avoimuutta,
yhteistyötä ja ylilyöntien välttämistä, Meiju Haapoja sanoo.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

itse toiminnassamme edelleen pitää yllä.

Millainen yhdistys on Jyväskylän
Eurooppanuoret ry?
Nuorekas ja ajan hermolla oleva
puoluepoliittisesti sitoutumaton
järjestö, joka pyrkii pitämään Eurooppaan ja EU:hun liittyviä asioita esillä erityisesti nuorten keskuudessa.

Mitkä eurooppalaiset arvot ovat
sinulle tärkeitä?
Eurooppalaisista arvoista minulle
läheisimmät liittyvät samoihin teemoihin, joiden vuoksi EU alkujaan
rakennettiin: rauha, solidaarisuus
ja yhteistyö. Ne taitavat olla kaikista tärkeimmät edelleen.

Mikä on yhdistyksen tavoite?
Yhdistyksen tavoite on pitää Eurooppaa ja EU:ta positiivisessa
hengessä esillä ja keskustella Euroopan tulevaisuudesta ja haasteista. Vaikka suhtaudumme
Euroopan unioniin myönteisesti,
olemme myös kriittisiä ja tarkastelemme Eurooppaa ja EU:ta kriittisin silmin.

Millainen on eurooppalainen
identiteetti?
Eurooppalainen identiteetti on yhteisöllisyyden ja avoimuuden identiteetti, eikä sulje pois kansallista
identiteettiä. Eurooppalainen identiteetti näkee mahdollisuudet, mitä
muut jäsenmaat ja esimerkiksi vapaa liikkuvuus tuovat mukanaan
sekä arvostaa ja pitää yllä myös
kansallisia erityispiirteitä.

Mikä sai sinut liittymään jäseneksi?
Vietin nuoruuteni Etelä-Pohjanmaalla, enkä tiennyt Eurooppanuorista mitään. Muutin opiskelujen perässä Jyväskylään vuonna
2011 ja olin heti koukussa.
Eurooppanuoret tarjosi runsaasti mielenkiintoista toimintaa
ja tapahtumia, uudet toimijat
otettiin innolla vastaan ja ihmiset
olivat ihania! Olin heti kuin kotonani. Näitä asioita haluan myös

Miten keskisuomalaiset suhtautuvat Euroopan unioniin?
Keskisuomalaiset suhtautuvat
EU:hun ehkä hieman varauksella.
Maatalouteen kohdistuneet uudistukset ja tukien leikkaukset
ovat herättäneet mietteitä. Toisaalta opiskelijakaupunkina täällä
näkyy vahvasti myös myönteinen
suhtautuminen, erityisesti opiskelijavaihto EU-maihin on suosittua.

Turvapaikanhakijoihin ollaan suhtauduttu alun epäilysten ja pelkojen jälkeen melko rauhallisesti, ja
Keski-Suomeen sijoitetut tulijat
ovat herättäneet paljon myös positiivista kiinnostusta.
Kuinka EU-myönteisiä nuoret
ovat?
Nuoret ovat tiedostavia ja suhtautuminen EU:hun on harkittua
ja avointa. Nuoret näkevät laajasti sekä positiiviset puolet että
haasteet, ja ovat tuoneet keskusteluun hyviä avauksia siitä, mitä
jatkossa tulisi tehdä. Nuorten
kohdalla EU näyttäytyy harjoittelu- ja työpaikkana ja muut
EU-kansalaiset nähdään yhdenvertaisina toimijoina.
Oletko huolissasi Euroopan nykyisestä ilmapiiristä?
Nykyinen ilmapiiri Euroopassa on
kiristynyt ja asenteet sen mukana.
Tietysti se hieman huolestuttaa.
Pitäisi enemmän muistaa, että
EU:n jäseninä olemme samassa
veneessä, ja yhteiset pelisäännöt ja
toimintatavat voisivat rauhoittaa
tilannetta. Tilanteen rauhoittamiseksi myös jokainen voi tehdä
osansa: avoimuus, yhteistyö ja ylilyöntien välttäminen on helppo
huomioida omassa arjessa.

Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta kirkollisille järjestöille yhteensä 160 000 euroa. Myönnetyn
avustuksen määrä vastasi aiempien vuosien tasoa.
Merkittävimmät muutokset
avustuksissa koskivat Diakonia
ry:tä, jolle myönnetty aiempaa
suurempi avustus mahdollistaa
Diakonia-lehden julkaisemisen jatkumisen.

Pitäisikö Euroopan unionista tehdä liittovaltio?
Olen vahvasti sitä mieltä, että
EU:n on jatkettava kehittymisen ja
uudistumisen tiellä. Toimintaa on
muokattava, mutta liittovaltion
suhteen en ole puolesta enkä vastaan. Kaipaan enemmän avointa
keskustelua.
Mikä Euroopassa on parasta?
Euroopassa parasta on monipuolisuus ja mahdollisuudet. Se, että
muualle Eurooppaan on helppo
matkustaa ja työskenteleminen
muissa EU-maissa on tehty mahdolliseksi ja saavutettavaksi. Eurooppa ja sen läheisyys tuo uutta
näkökulmaa myös omaan elämään
ja tulevaisuuden suunnitelmiin.
Kuinka monessa EU-maassa olet
käynyt? Mikä teki vaikutuksen?
Olen käynyt vierailulla kahdeksassa jäsenmaassa ja kyllä vain Englanti ja siellä vauhdikas Lontoo
isoimman vaikutuksen on tähän
saakka tehnyt. Paljon on vielä nähtävää!

Eurooppa-päivää vietetään
maanantaina 9.5.

Suomen evankelis-luterilainen
kirkko kirjoittaa jatkossakin nimensä yhdysviivalla. Kirkkohallitus ei kuitenkaan näe suurena ongelmana sitä, että yleiskielessä nimeä käytetään myös viivattomassa muodossa.
Nykyistä viivallista kirjoitusasua
puoltavat ennen muuta historialliseen jatkuvuuteen ja identiteettiin liittyvät syyt. Erittäin painava
syy liittyy käytännölliseen harkintaan: nimenmuutos edellyttäisi
muutoksia useisiin kymmeniin lakeihin ja asetuksiin.
Yhdysmerkin käyttämistä tukee
myös pyrkimys yhtenäisyyteen, sillä kirkon ruotsinkielisessä nimessä
yhdysviiva tulisi ehdottomasti säilyttää.

Raamattuvisan
voitto
Kittilään
Valtakunnallisen 5.- ja 6.-luokkalaisten Raamattuvisan voitti Lukkarin koulun joukkue Kittilästä.
Joukkueessa kilpailivat Annukka
Hiltunen, Juulia Huttu ja Juuso
Huttu. Voittajajoukkue sai palkinnoksi 1500 euroa.
Jaetulle toiselle sijalle kilpailussa
sijoittui Suomen kristillisen yhteiskoulun joukkue Kaarinasta ja
Haapa-Kimolan koulun joukkue
Iitistä. Keski-Suomesta Raamattuvisaan osallistui Mäkelänmäen
koulun joukkue Muuramesta. Finaalissa oli mukana kaksitoista
joukkuetta.
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Järjestä helluntain kahvikutsut
turvapaikanhakijalle

Arjen hyviä tekoja. Keliaakikko sai työkavereiltaan yllättäen gluteenitonta kahvileipää. Kaupan kassalla taas
vieras mies halusi maksaa
naisen ostokset. Elämme keskellä toisista välittäviä ihmisiä.

Suomalaisiin on vähän hidasta tutustua, ovat turvapaikanhakijat
huomanneet. Helluntai olisi loistava päivä ymmärtää vieraita kieliä
ja kutsua turvapaikanhakija kylään.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Jyväskylässä helluntaita voi viettää
sen alkuperäisessä hengessä eli
vieraita kieliä ymmärtäen ja uusiin
ihmisiin tutustuen ja kansallisuusrajoja ylittäen. Kuokkalan aluekappalainen Riku Bucht kannustaa jyväskyläläisiä kutsumaan Jyväskylässä asuvia turvapaikanhakijoita kylään. Taustalla on havainto siitä, että turvapaikanhakijat jäävät helposti eristyksiin
suomalaisesta yhteiskunnasta.
– He sanovat, että suomen kielen oppiminen olisi tosi tärkeää,
mutta vaikeaa, jos he ovat kaikki
illat vastaanottokeskuksessa keskenään. He tapaavat kyllä suomalaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia, mutta eivät ole paljonkaan
saaneet nähdä suomalaisten
omaa elämänpiiriä ja olla siitä
osa. Juuri kukaan heistä ei ole esimerkiksi vieraillut kenenkään suomalaisen kotona, Bucht kertoo.
Hän haastaakin yksittäiset jyväskyläläiset sekä erilaiset järjestöt
kutsumaan turvapaikanhakijoita
kylään.
– Helluntai, jolloin eri kieliä puhuvat ymmärsivät toisiaan, voisi
olla mainio päivä siihen. Olisi hienoa, jos yksittäiset ihmiset ja eri-

laiset järjestöt taustastaan riippumatta voisivat lähteä tempaukseen mukaan, Bucht heittää.

kolmella tuhannella hengellä. Päivää sanotaan kirkon syntymäpäiväksi.

Ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa tapahtui outoja: toisilleen ventovieraat ihmiset, jotka
puhuivat vieraita kieliä, ymmärsivät toisiaan. Jeesus oli äskettäin
jättänyt opetuslapset ja noussut
taivaisiin.
Hämmentyneet ja pelokkaat
opetuslapset olivat koolla Jerusalemissa ja katso – taivaalta kuului
kohahdus, kuin olisi käynyt raju
tuulenpuuska, ja se täytti talon,
jossa he olivat.
– Opetuslapset näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin
päälle. He tulivat täyteen Pyhää
Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille
puhuttavaksi, kertoo helluntain
raamatunteksti.
Tuhannet ihmiset saivat kuulla
pelastussanoman omalla kielellään. Paikalla oli nimittäin juutalaisia, jotka olivat tulleet Kreikasta, Roomasta, Fryygiasta Jerusalemiin viettämään juutalaista elonkorjuujuhlaa. Pietarin saarnaa oli
kin kuuntelemassa väkeä kuin helluntaiepistolassa. Suuri joukko ihmisiä kastettiin, ja pienen seurakunnan jäsenmäärä kasvoi noin

Helluntain juuret ovat alunpitäen
juutalaisuudessa. Juutalaiset viettivät päivää ensin elonkorjuujuhlana ja sittemmin Siinailla tapahtuneen lain antamisen muistojuhlana. Helluntaista alkoi uusi liitto
Jumalan ja ihmisten välillä. Tapahtuma korosti kristittyjen yhteyttä
ja kristillisen sanoman kuulumista
kaikille kansoille.
Helluntaista on ennustettu tulevan
kesän säitä ja viljasatoa. Maanviljelijä tietää, että helluntain sade ja
juhannuksen pouta ovat kultaista
miekkaa kalliimpia. Vanhan kansan helluntai oli erityisesti nuorisolle iloinen juhla, jolloin järjestettiin tansseja ja etsiskeltiin kesäheilaa ja mahdollisesti tulevaa puolisoa. Kesä on alussa ja toivoa täysi.
– Kun ois kesä ja helluntai eikä
milloinkaan talvi ja maanantai,
toivoi vanha kansa.
Jos kiinnostuit kyläilyn järjestämisestä helluntaina,
laita sähköpostia
riku.bucht@evl.fi.
Noudamme vieraat messun
jälkeen luoksemme
muutamaksi tunniksi.

Tervetuloa kyläilemään suomalaiskodissa! Muualta tullutta saattaa hämmästyttää se, että ulkokengät jätetään eteiseen ja talossa sipsutellaan sukkasillaan.

Tiesitkö?

Helluntai
Kristityt ovat viettäneet
helluntaita erillisenä juhlana
jo 200-luvulta lähtien.
Sitä vietetään 50. päivänä
pääsiäisestä. Monessa kielessä
päivän nimi perustuukin kreikan

kielen pentekoste- eli viideskymmenes-sanaan. Suomen kielen
helluntai tulee ruotsin sanasta
helig dag, pyhä päivä.
Helluntaita kuvaavat Pyhän
Hengen vertauskuvat kyyhkynen ja
liekki. Liturginen väri on punainen.
Tänä vuonna helluntai on 15.5.

Meidät on ympäröity
arjen enkeleillä

Hengissä
Joh. 16: 5-15
Jeesus sanoi:
”Te saatte puolustajan;
minä lähetän hänet Isän luota.
Hän, Totuuden Henki, lähtee
Isän luota ja todistaa minusta.
Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani
alusta asti.
Olen puhunut teille tämän,
ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika,
jolloin jokainen, joka surmaa
jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen
Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää
eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun
se aika tulee, te muistaisitte
minun sanoneen tämän teille.”
Ennen taivaaseenastumistaan
Kristus lupasi omilleen Pyhän
Hengen ja kehotti heitä odottamaan tämän lupauksen täyttymistä. Hänen omansa saavat
Jeesuksen tavoin kutsua Jumalaa nimellä Abba, Isä.
Seurakunta odottaa rukoillen
Pyhän Hengen lahjaa.

Minun totuuteni on parempi kuin sinun?
Mistä Totuuden Hengen tunnistaa?
Kun evankeliumia puhtaasti
saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan, Pyhä Henki
vaikuttaa. Kun ihmisille saarnataan Jumalan armosta ja rakkaudesta, Pyhä Henki vaikuttaa.
Jumala on meitä kohtaan aina
armollinen. Hän haastaa meitä
tuohon samaan asiaan myös
kanssaihmisiämme kohtaan.
Pyhän Hengen, Totuuden Hengen tunnistaa myös Hengen hedelmistä, joista galatalaiskirjeessä puhutaan. Hengen hedelmää
rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus lempeys ja itsehillintä.
Pyhä Henki on aiheuttanut
myös erimielisyyksiä. Miksi?
Yksi erimielisyys liittyy siihen,
mistä Pyhä Henki lähtee. Päivän
tekstissä sanotaan: ”Totuuden
Henki lähtee Isän luota”. Nikean
uskontunnustuksessa puolestaan sanotaan: ”Me uskomme
Pyhään Henkeen, Herraan ja
eläväksi tekijään, joka lähtee
Isästä ja Pojasta ja jota yhdessä
Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan.” Meidän
kirkossamme uskotaan siis Py-

hän Hengen lähtevän sekä Isästä
että Pojasta.
Jeesus ennusti juutalaisten ja
kristittyjen välien kiristymisen:
Jokainen, joka surmaa jonkun
teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle.
Kristillinen usko oli aluksi enemmänkin juutalaisuuden uudistusliike. Irtaantuminen juutalaisuudesta alkoi, kun varhaiskristityt alkoivat julistaa evankeliumia muille kuin juutalaisille.
Tässä kunnostautui erityisesti
apostoli Paavali.Se herätti ristiriitoja, sillä juutalaisten oppi korosti heidän erityistä asemaansa
valittuna kansana. Kristittyjen
pelastuskäsitys Jeesuksesta syntien sovittajana poikkesi juutalaisten opista. Kristityille Jeesus
on Jumalan Poika ja Vapahtajamme. Odotettu Messias!
Mitä mieltä olet uskonnon ja väkivallan liitosta, tarvitseeko Jumala ihmisten aseita? Miten uskontoperustaista väkivaltaa voi
hillitä?
Raamattua on käytetty lyömäaseena. Näin käy usein juuri silloin, kun se oma tapa tulkita
Raamattua on ainoa oikea. Jotkut

jopa uskovat tekevänsä Pyhän palveluksen Jumalalle,
kun eivät hyväksy eri tavalla
ajattelevia omaan kirkkoon
tai uskonnolliseen yhteisöön.
Jos Raamattu on minulle tärkeä kirja, joudun miettimään,
miten luen ja tulkitsen sitä.
Raamattu ei ole väkivallan kirja. Päinvastoin, se kehottaa
meitä armollisuuteen.
Mikä on sinulle tärkein kohta
päivän tekstissä?
Kaunis kohta on, kun Jeesus
sanoo: ”Myös te olette minun
todistajiani, olettehan olleet
kanssani alusta asti.” Kristitty,
Jumalan luoma, voi turvallisesti
luottaa siihen, että on elämänsä
alusta saakka ollut Jumalan hyvässä johdatuksessa. Yksin armosta! Kaste liittyy tähän. Elämämme ensi hetkistä lähtien Jumala huolehtii meistä, ja kasteessa hän ottaa meidät iankaikkiseen liittoon. Kasteessa saamme lahjaksi Pyhän Hengen.
Sunnuntai 8.5. on äitienpäivä.
Mitä terveisiä lähetät äideille?
Nostetaan liput salkoon ja juhlitaan äitejä ja kiitetään heitä siitä
työstä, jota he perheiden ja isän-

Onko sinut yllätetty pienellä arkisella hyvällä teolla? Jyväskyläläistä
lämmittää, kun hänelle avataan ovi, tarjotaan ruoka tai autetaan
auton huollossa.
Sunnuntai 8.5.
Äitienpäivä
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maan hyväksi päivästä toiseen
tekevät. Hyvä olisi, jos tuo kiitollinen mieli jäisi päälle, ja osaisimme olla kiitollisia äitejä kohtaan myös arjessa.
Lueskelin edesmenneen Juice
Leskisen runokirjaa Äeti. Kirjassa on runo nimeltä Äeti, sellainen
elämä. Se menee seuraavasti:
”Äeti, sellainen elämä, että sen
voisi kirjoittaa näytelmäksi,
mutta jos sen kirjoittaisi, se olisi
mahdoton näytellä, mahdoton
esittää eikä sitä kukaan katsoisi
eikä arvostelija sitä uskoisi, ei
vapaaehtoisesti. Äeti, sellainen
elämä, että se on pakko elää,
jotta se tulisi todeksi.”

PETRI KANANEN teksti
NICK KENRICK kuva

Olin kaupassa ostamassa ruokaa.
Vieras mies lähellä sanoi, että minä
maksan ne ostoksesi. Tuntui siltä,
että onko noin hyviä ihmisiä.
Helvi
On hirveästi viikoittain ystävällisyyden ja välittämisen kokemuksia.
Minusta ne ovat niitä tärkeimpiä.
Hyviä tekoja ovat, kun joku kiittää
hyvästä työstä tai kysyy mitä kuuluu. Tai tarjoaa lounaan, kahvin tai
kyydin. Yksi tuttu antaa ilmaiseksi
ratsastaa hevosellaan. Nämä ovat
elämän suola.
Riikka
Istuin tuolla ravintolassa, ja joltakin oli pudonnut auton parkkilap-

pu. Annoin sen kyseiselle henkilölle, joka oli ihan tuntematon. Hän
sanoi, että tämähän on minun.
Tämä oli ehkä hyvä teko.
Anssi
Eilen sain kaverilta jeesiä. Hän antoi paikan, missä korjata autoa.
Tietysti autan itsekin, jos vain on
suinkin mahdollisuus.
Miika
Jos kaveri sanoo, että ootpa nätti
tänään. Tai ostaa suklaapatukan,
vaikka ei ole synttärit. Tuntuu, että
joku välittää musta. On ihmisiä,
keneen voin turvautua.
Emilia
Hyvät teot ovat sellaisia, että huomioi toista. Ykskaks voi käydä
niin, että nainen tai nuori nainen

avaa oven tämän ikäiselle, se tuntuu tosi merkilliseltä, mutta mukavalta. Olen yrittänyt itsekin huomioida, mutta joskus se unohtuu.
Se kyllä hävettää sitten.
Veikko

Ja se oli ihan totta. Oli aika voimaannuttavaa katsoa kerran video ja tehdä se.
Riitta

Siitä on aikaa, kun olin vielä intissä. Tulin synttäreiden jälkeen
lomille, ja äiti oli tehnyt ison satsin
pullia ja kaikkea muuta.
Jeri

Minulla on gluteeniton ruokavalio. Minut yllätettiin tänään työpaikalla hyvällä gluteenittomalla
kahvileivällä. Se lämmitti todella
paljon mieltä, että joku oli huomioinut.
Jarmo

Lähinnä vanhan auton kanssa
olen saanut apua. Ajoin naulaan,
ja laitoin Facebook-sivulle kyselyn,
mitä sen kanssa voisi tehdä. Kaveri latasi Motonetin videon. Oli sitä
mieltä, että kun pystyn valjastamaan ja satuloimaan hevosen,
niin sen videon katsomisen jälkeen
pystyn itse korjaamaan renkaan.

Gerocenterillä ja seurakunnalla oli
yhteistä aikoinaan tässä takavuosina. Ihan tuli henkilökohtainen
kirje, että haluatko tulla seurustelemaan muiden kaupunkiin vastamuuttaneiden tai paluumuuttajien kanssa. Meillä on ollut kiva
osallisuuden kahvila.
Raija
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Media muokkaa
suomalaista lapsuutta

Kolumni

KAARINA HEISKANEN teksti

Suomalaiselle perhe-elämälle on
leimallista se, että juuri mitään
asiaa ei voi nostaa leimalliseksi.
– Meillä on monenlaisia perheitä
ja monenlaisia elämäntapoja, ja se
on rikkautta, sanoo tutkija Marianne Notko Jyväskylän yliopiston
perhetutkimuskeskuksesta.
Hän arvioi, että ulkomaalaisen
silmään pistää perhe-elämän ja
harrastusten vilkkaus.
– Se on tosin tyypillistä muissakin länsimaissa. Köyhistä maista
tuleva panee varmasti merkille
päivähoito- ja koulutusjärjestelmät, joissa hyvin koulutetut ammattilaiset työskentelevät lasten
parissa.
Yleisen väitteen mukaan suomalainen lapsuus on lyhentynyt. Notkon mukaan media ja tietotekniikka muokkaavat lapsuutta. Vanhempien ja ammattikasvattajien
tulisi tutustua todellisuuteen, jossa lapset ja nuoret elävät, ja se on
suuri haaste. Sosiaalinen media
muodostaa ison osan lasten ja
nuorten elämästä.
Kiellot, sensuuri ja paheksunta
eivät toimi. Yhteinen keskustelu ja
lasten ja nuorten maailmaan mukaan meneminen tuottavat sen sijaan tulosta.
– Mediakasvatus on iso juttu. Esimerkiksi maahanmuuttokeskustelu
käy vilkkaana, ja lapset ja nuoret
näkevät paljon asenteellista kirjoittelua. On hyvä pohtia, miksi joku
kirjoittaa tällaisia mielipiteitä.
Tytöt ja pojat ovat keskenään sikäli tasa-arvoisia, ettei meillä esimerkiksi kyseenalaisteta tyttöjen
pääsyä opintielle. Monen mielestä
koulu suosii tyttöjä ja pojat syrjäytyvät.

Matkalaukkuvauva
Tämän ajan kuumottavin esine on matkalaukku. Tai mikä tahansa kantoväline, johon ihmiset voivat tunkea tärkeät tavaransa, jos joutuvat lähtemään äkisti kotoaan
kohti tuntematonta määränpäätä.
Niin kävi laittomasti Iranissa asuneelle afgaaninaiselle
ja hänen puolisolleen. Lähtöhetkellä nainen joutui valinnan eteen: kumman lapsistaan hän ottaa, kumman jättää. Järkisyyt sanoivat: ota tyttövauva, hän ei pysy elossa ilman rintamaitoa. Kaksivuotias poika jäi vilkuttamaan kotiovelle kuin tietäen, että tältä matkalta äiti ei
palaa. (Olethan katsonut Sofien valinta –elokuvan, olethan? Siinä juutalaisnainen joutuu päättämään, kumpi
lapsista jää eloon, kumpi joutuu kaasutettavaksi.)
Pakolaiset seurasivat salakuljettajaa lumisille vuorille.
Sudet ulvoivat, matkaa tehtiin yöllä, päivisin oli piileskeltävä. Vauva itki, salakuljettaja uhkasi ampua hänet,
ja äiti lupasi hyssyttää vauvan hiljaiseksi. Salakuljettaja
antoi vauvalle rauhoittavaa lääkettä, ja vauva hiljeni.
Muutaman päivän jälkeen hän oli eloton. Äiti laittoi vauvan matkalaukkuun ja veti laukkua perässään. Isän mielestä taakka oli turha, joten hän kantoi matkalaukkuvauvan vuorenrinteeseen ja kasasi päälle kiviröykkiön.
Äiti ei suostunut jättämään lasta. Hän purki röykkiön ja
otti vauvan mukaansa. (Isän kunniaksi on mainittava,
että hän raahasi väsynyttä vaimoaan pitkin vuoren rinteitä, kun hän ei jaksanut kävellä.)
Yhtenä päivänä nainen avasi matkalaukun: ja katso –
vauva tuijotti häntä nappisilmillään ja hengitti.
Naisen tarinassa on enemmänkin ihmeellisiä käänteitä.
Hän asuu Ruotsissa ja on saanut poikansa luokseen.
Toive tavata sukulaisia sai hänet epävarmalle matkalle
Iraniin, jossa hänet pidätettiin. Uhkana oli usean vuoden vankeus. Oikeusistunnossa nainen sanoi hiljaa mielessään: Jeesus, jos pelastat minut, käännyn kristityksi.
Tuomari näytti syytettä ja kysyi: mitä sanoisit, jos revin
tämän paperin ja vapautan sinut.
Kuin sadusta. Mutta nainen kertoi elämästään Suomen
televisiossa, ruotsinkielisellä kanavalla. Hän työskentelee nyt pappina Ruotsin kirkossa.
Enkä sitten halua Jeesusta kirsikaksi kakkuun. En tarkoita, että tarina saa onnellisen lopun, kunhan vain joku
turvapaikanhakija kääntyy kristityksi. Tarkoitan vain, että elämä on, ja että matkalaukuista on moneksi. Ja äidinvaistosta.

oilen
Tänään ruk

Tee rosoisesta kauneutta
Kristus, annathan polulleni, elämääni ja sydämeeni kaikkea mitä
tarvitsen. Kiitos elämäni ihmeisten
lempeistä katseista, niistä sanoista, jotka tekevät hyvää, ja kosket-

tamisesta, jota ilman en voi elää.
Tee minusta sellainen runo, joka
minut on tarkoitettu olemaan.
Tee rosoisesta kauneutta!
Mies 46

Suomalaislasten päivähoito, terveydenhoito ja koulu ovat kansainvälisen vertailun kärkipäätä. Nyt
niihin on tulossa suuria muutoksia. Notko toivoo päättäjiltä malttia, jotta säästöillä ja supistuksilla
ei murennettaisi hyvän elämän
edellytyksiä. Päättäjien tulisi havahtua siihen, että lapsiperheiden
jako hyvin ja huonosti pärjääviin
syvenee, ja ongelmat kasaantuvat
samoihin perheisiin.
– Vielä 20–30 vuotta sitten meillä pyrittiin poistamaan lapsiköyhyys, ja turvaverkkoa pyrittiin kutomaan tiheäksi. Nyt meillä korostetaan enemmän yksilöiden ja perheiden omaa vastuuta. Turvaverkon harventaminen näyttää huolestuttavalta.
Lasten ja nuorten vanhemmille
satelee ohjeita ja arvostelua perheen ulkopuolelta ahdistukseen
asti. Notko rauhoittaisi tilannetta.
– Joskus vanhemmille tulee toivoton olo, ettei täytä kriteereitä.
Oleellista on, että he löytävät
oman tapansa toteuttaa vanhemmuutta.

HULLUNKURISET PERHEET
Vitsaa vai ei? Kouluun, paimeneen vai tuulilasin pesijäksi? Perhe-elämä on kovasti erinäköistä maailman eri laidoilla.
Enot, sedät, tädit ja isovanhemmat ovat osa perhettä. Paitsi ehkä Suomessa.
KAARINA HEISKANEN teksti
HENRI KÄHKÖNEN piirros

Kaarina Heiskanen
Tiedottaja
Jyväskylän
seurakunta

– Koulussa kaikkia pitää kohdella tasavertaisesti, mutta tarpeet
huomioiden. Jos pojat tarvitsevat
tukea siihen, että kiinnostuisivat
koulutyöskentelystä, heille on sitä
tukea tarjottava. Yläasteikäisiin
tyttöihin taas kohdistuu seksuaalisuuteen liittyvää kiusaamista.
Notko toivoo ymmärrystä sille,
että on monenlaisia tapoja olla
poika ja tyttö. Varsinkin kaupallinen maailma on nostanut sukupuolierot esille niin vaatteiden
kuin lelujen tarjonnassa.
– Isojen kauppojen käytävillä
erottuvat vaaleansinisten ja vaa
leanpunaisten vaatteiden rivit.

Botswanassa isä on perheen pää.
Äiti vastaa lasten kasvatuksesta ja
kodista, ja isä vastaa taloudesta.
Yksinhuoltajaperheitä on paljon,
ja lapsia annetaan usein isoäidin
kasvatettavaksi, kun äiti käy töissä. Isällä ’uhataan’, jos lapset
käyttäytyvät huonosti. ”Kerronko
isälle mitä teet?” Nuorissa perheissä myös isät ovat aktiivisia
kasvattajia. Enon rooli on suuri.
Kun nuoret seurustelevat ja suunnittelevat avioliittoa, eno johtaa
neuvotteluja.
Tytöt ja pojat osallistuvat kotihommiin, mutta kun lapset kasvavat, tytöiltä odotetaan enemmän
kokkaamista, pyykinpesua ja sisaruksista huolehtimista kuin pojilta.
Kaikki lapset saavat mennä kouluun.
Vauvoja kannetaan ja pidetään
lähellä. Noin 3–4-vuotiaana lapsi
siirtyy vanhempien sisarusten hoivattavaksi, varmaan myös siksi, että perheeseen on syntynyt uusi lap-

si. Varhaismurros- ja murrosikäiseltä odotetaan, että hän hoitaa jo
itse omat asiansa. Lain mukaan
lapset ovat aikuisia joissain suhteissa 18-, toisissa 21-vuotiaina.
Kovaa kuria pidetään ruumiillisen kurituksen ja perinteisen kunnioitus-käsityksen voimin. Opettajatkin kurittavat oppilaita, vaikkei
kuritus ole yleisesti käytettynä sallittua.
Koulutetut ja hyvin toimeentulevat vanhemmat laittavat lapset yksityiskouluun, osallistuvat koulun
tapahtumiin ja kuljettavat lapset
kouluun ja kotiin. Yksityiskouluissa
kannustetaan enemmän kyselemiseen ja mielipiteiden esittämiseen
kuin hallituksen kouluissa. Yksityiskouluissa ei käytetä ruumiillista kuritusta.
Suomesta haluaisin viedä Botswanaan sen, että molemmat vanhemmat osallistuvat kasvatukseen. Että lasten mielipiteitä arvostettaisiin. Lastensuojelussa toivoisin, että suojaa tarvitsevat lapset saisivat sitä nopeammin ja varmemmin.

Suomalaisilla olisi opittavaa laajennetun perheen mallissa. Asioista
sovitaan neuvottelemalla, kutsumalla perheenjäseniä kokoon ja
keskustelemalla asioista. Mukana
on tätejä, setiä ja isovanhempia.
Tosin käytäntö on modernin elämän myötä rapistumassa.
Marja Alastalo, Suomen
Lähetysseuran kummilapsityön
koordinaattori Botswanassa
Nicaraguassa isä on perheen pomo. Äiti käy töissä mutta tekee kotityöt. Naisten täytyy siivota, valmistaa ruokaa ja hoitaa perhe, ja
mies katsoo televisiota. Uskon, että tilanne muuttuu pikkuhiljaa.
Kun olin pieni, meillä oli kotiapulainen. Se on tavallista, eikä tarkoita, että perhe on rikas.
Lapset muuttavat kotoa, kun
menevät naimisiin. On huono juttu, jos lapsi asuu tyttö- tai poikaystävän kanssa. Jos yksin elävä nainen harrastaa seksiä, se tuo hänelle huonon maineen, miehen mainetta se taas kasvattaa. Esimerkiksi minun enoni asuu vanhempiensa

luona, koska hän ei ole naimisissa
– ja hän on jo 45-vuotias!
Köyhissä perheissä lapset auttavat paljon kotitöissä. Esimerkiksi
isäni syntyi köyhään perheeseen,
jossa ei ollut isää – oli vain äiti ja
äidin vanhemmat. Isä teki kotitöitä
viisivuotiaana. Sisareni ja minä
aloimme tehdä kotitöitä, kun olimme 14-vuotiaita. Jos vanhemmilla
on yritys, lapset tekevät siellä töitä.
Kun olin lapsi, isällä oli torilla oma
kafeteria, ja autoin häntä viikonloppuisin, mutta vain neljä tuntia
päivässä. Jo kuusivuotiaana tein
pieniä asioita: järjestin lautasliinat,
lajittelin setelit kassaan.
Perheeseen kuuluvat äiti, isä,
lapset, serkut, enot, sedät, tädit ja
isovanhemmat. Me kunnioitamme vanhoja ihmisiä. Kokoonnumme kerran viikossa syömään isovanhempien kotiin. Me olemme
yhdessä, kun tapahtuu jotain hyvää, ja kun tapahtuu jotain surullista. Me myös autamme toisiamme. Esimerkiksi pari kuukautta sitten enoni oli työtön, eikä Nicaraguassa makseta työttömyyskor

vausta. Siksi me kaikki autoimme
häntä ja hänen perhettään. Kun
minä matkustin Espanjaan opiskelemaan, perheenjäsenet auttoivat
minua.
Nicaragualainen
nainen 30 v
Japanissa isät ovat yleensä pitkät
päivät töissä, ja lastenkasvatusvastuu on äidillä. Äidillä ja lapsella on
useimmiten hyvin tiivis suhde.
Useat naiset lopettavat töissä käymisen avioiduttuaan tai viimeistään, kun syntyy lapsia. Töihin on
vaikea palata myöhemminkään,
koska Japanissa tehdään pitkiä päiviä, ja lasten koulutukseen liittyvät
asiat vievät paljon äidin aikaa. Perheessä suurimmat paineet ja odotukset kohdistuvat vanhimpaan
poikaan.
Raha- ja kotiasioista määrää
useimmiten äiti. Mies antaa palkkansa vaimonsa käytettäväksi, ja
vaimo antaa taskurahaa miehelle.
Lasten asema on kohtuullisen
hyvä. Koulutusta korostetaan paljon, ja yhteiskunnan kilpailuhenki-

syyys laittaa paljon paineita lastenkin harteille. Paineiden ja kiusaamisen takia usea lapsi ja nuori kieltäytyy menemästä kouluun.
Japanissa on ihan normaalia
asua kotona vielä aikuisenakin.
Moni asuu kotona vaikkapa avioitumiseensa saakka.
Miehet ja naiset ovat aika epätasa-arvoisessa asemassa. Veisin
Suomesta mallia, jossa sekä isällä
että äidillä olisi mahdollisuus olla
töissä ja osallistua lastenhoitoon.
Suomessa odotetaan itsenäistymistä liiankin varhain – että heti
18-vuotiaana muutetaan pois kotoa. Japanissa yliopisto-opiskelijatkin vaikuttivat melko lapsellisilta ja
ovat taloudellisesti yleensä vanhempiensa tuen varassa, mikä tietysti johtuu siitä, ettei Japanissa ole
opintotukisysteemiä.
Johanna Perendi
on työskennellyt Japanissa
Kylväjän lähettinä
Kreikassa mies on perheen pää,
mutta naiset pitävät kiinni kukkarosta eli huolehtivat ostoksista ja

laskuista. Kaupungeissa nuoret
isät osallistuvat kodin töihin ja lastenhoitoon luontevasti, vanhemmassa polvessa on vielä palveltavia patriarkkoja.
Piilomatriarkat ovat aina osanneet kääntää perheenpään pään
mielensä mukaan. Mieheltä vaaditaan yleisesti kaiken ”byrokratiapuolen” hoitamista, mikä ei ole
vähäinen työsarka Kreikassa.
Vielä pari vuosikymmentä sitten
poikalapsia hellittiin, mutta nyt pojat ja tytöt ovat tasavertaisia.Pojilla
on tosin enemmän vapautta perheissä, he saavat esimerkiksi liikkua
ulkona enemmän kuin tytöt.
Perhe on läsnä nuorten elämässä hyvällä tavalla: nuorta ei jätetä
oman onnensa nojaan, kun hän
täyttää 18. Tässä suomalaisilla
olisi opittavaa kreikkalaisista perheistä, samoin kuin alkoholikulttuurissa.
Lapsi voi silti kasvaa itsenäiseksi, vaikka vanhemmat huolehtivatkin hänen asioistaan pitkälle yli
kaksikymppiseksi. Lapset ovat taloudellisesti riippuvaisia vanhem-

mistaan pitkälle aikuistumisen jälkeen, ja se ilmiö on yleistynyt nuorison massatyöttömyyden takia.
Suomeen haluaisin tuoda vanhempien kunnioitusta.Lapset ovat
myös perheissä erityisasemassa.
Käytännössä koko perhe menee aina lasten etu edellä. Vähän kärjistän kun sanon, että Suomessa kysytään ”miten parhaiten toteuttaisin itseäni”, ja Kreikassa kysytään
”miten parhaiten toimisin lasteni
eduksi”.
Hyvä käytös on itsestään selvää,
mikä näkyy esimerkiksi kouluissa.
Opettajilla on arvonsa, mutta lapset voivat hyvinkin vapaasti keskustella heidän kanssaan melkein
asiasta kuin asiasta.
Kreikkalaiset uskovat koulutukseen ja uhraavat suuria summia
lasten harrastuksiin, yksityistunteihin ja ulkomailla opiskeluun, koska
he eivät luota, että Kreikan koululaitos antaisi tarpeeksi eväitä elämään.
Kreikassa asuvien suomalaisten
perheenäitien havaintoja,
keskustelupalstalta.
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Jyväskylän VPK:n nuoriso-osaston harjoituksissa Palokan paloasemalla Lauri Pulkkinen kiipeää
varastorakennuksen katolle.
Nuoret harjoittevat tikkailla kiipeämistä ja palotarvikkeiden
nostoa katolle köysien avulla.
Samaan aikaan toinen puolet
porukasta keskittyy sammutusletkujen käsittelyyn ja suihkutusharjoituksiin.

Tikkaita ylös
ja tulta päin
Jyväskylän Vapaaehtoinen Palokunta toimii Palokan paloasemalla, jossa nuoriso-osasto
harjoittelee kerran viikossa. Vaihtelevien tehtävien kautta opetellaan palomiestaitoja.
Niistä on hyötyä myös arjessa.
HEIKKI IMPIÖ teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Palokuntanuoria on kokoontunut
halliin palo-auton viereen nimenhuutoa ja tehtävänantoa varten.
Palokan paloasemalla on alkamassa joka tiistai pidettävät Jyväskylän Vapaaehtoisen Palokunnan
(Jyväskylän VPK) harjoitukset.
Hetken kuluttua porukka on jo
tositoimissa ulkona. Joukko nuoria laskee tikkaita käynnissä olevan paloauton katolta, toiset ottavat takaluukusta esiin letkuja ja
muita sammutustarpeita.
Lauri Pulkkinen ja Sippo Sihvonen
ovat olleet mukana Jyväskylän
VPK:n nuoriso-osastossa jo kolmisen vuotta. He ovat ehtineet oppia
hyödyllisiä taitoja tänä aikana
roppakaupalla. Hyödyllisimmiksi
molemmat listaavat elvytys- ja alkusammutustaidot. Myös arkea
ajatellen VPK:ssa toimimisesta on
ollut hyötyä.
– Nyt voi auttaa ihmisiä, jos niillä on oikeasti hätä. Osaa antaa ensiapua ja soittaa hätäpuhelun jos
on vaaratilanne, pojat listaavat.
Joidenkin asioiden harjoitteleminen on osoittautunut muita
työläämmäksi, ja siksi niitä kerrataan harjoituksissa usein. Molemmilla on vaikeimmasta ja ehkä vähiten innostavasta hommasta selkeä mielipide.
– Ne on nuo palonarut, niitä pitää harjoitella moneen kertaan,

ennen kuin tietää, miten se pitää
tehdä, Pulkkinen naurahtaa.
Sippo Sihvosella oli jo aiemmin
muutama kaveri mukana VPK:n
toiminnassa, ja heidän innoittamanaan hän lähti itsekin mukaan.
Lauri Pulkkinen osallistui aikoinaan Päivä Paloasemalla -tapahtumaan ja innostui sen kautta toiminnasta.
Jyväskylän VPK:n nuoriso-osastoon kuuluu yli kaksikymmentä
nuorta. Ikähaarukka on kymmenestä vuodesta ylöspäin. Erilaisten
vaihtuvien harjoitusten kautta
nuorten tiivis ryhmä on oppinut
luottamaan toisiinsa.
– Lauri on tullut minulle hyväksi
kaveriksi VPK:n kautta, Sippo Sihvonen toteaa.
Molemmat ovat tykänneet
VPK:n toiminnasta, mutta vasta
tulevaisuus näyttää jatkavatko he
iän karttuessa varsinaiselle hälytysosastolle.
Tikkaat kootaan piharakennusta
vasten, ja nuoret aloittavat tikaskoulutuksen. Korkeuksiin pitää
kiivetä oikealla tekniikalla ja turvallisesti.
Palokuntanuoret nousevat
vuorotellen rakennuksen katolle.
Hetken päästä yksi nuorista pudottaa kelalla olevan palonarun
alas. Alhaalla toinen nuorukainen
sitoo köyden toisen pään moottorisahan kahvaan, ja sen jälkeen
katolle ehtineet vetävät sahan
köyden avulla korkeuksiin.

Mika Kupari toimii Jyväskylän
VPK:n hälytysosastossa yksikönjohtajana sekä nuoriso-osaston
johtajana. Hän kertoo, että nuorten kanssa tehdään aivan samoja
harjoituksia kuin aikuisten palomiesten kanssa. Palokaluston
käyttö, ensiapu- ja pintapelastustaidot, kaikkea harjoitellaan.
– Joitakin harjoituksia tietysti
tehdään kevennettyinä, ovathan
he kuitenkin vielä poikia ja tyttöjä,
Kupari toteaa.

Nyt voi auttaa
”ihmisiä,
jos niillä
on oikeasti hätä.

Kuparin mukaan tytöt osallistuvat täsmälleen samoihin harjoituksiin, ja joskus ehtivät tehdä jopa vähän enemmän kuin pojat.
– Leikkimielisillä pojilla on taipumusta välillä innostua koko porukalla, mutta hyvin he hoitavat
annetut tehtävät.
Palokassa toimivalla Jyväskylän
VPK:lla on aktiivisen nuorisotoiminnan lisäksi myös naisosasto ja
varsinainen hälytysosasto. Mika
Kupari kertoo, että vuosittain yksi
tai kaksi nuorta jatkaa hälytysosastolle.
– Tämä nuorten ryhmä on niin
tiivis ja innostunut, että varmaan
melkein kaikki haluavat aikanaan
hälytysosastolle.
Palokuntanuoret osallistuvat

vuosittain palokuntaleireille. Nuoriso-osaston harjoituksissa on valmistauduttu myös keväisiin palokuntanuorten SM-kilpailuihin.
Kuparin mielestä Veikon malja -nimeä kantava kalustonkäsittelyn
vuosittainen kilpailu antaa lisäpuhtia harjoitteluun.
Vuosien saatossa Jyväskylän VPK
on pärjännyt kisoissa hyvin. Paras
sijoitus on kuuden vuoden takaa,
kun Helsingin Senaatintorilla järjestetyissä kisoissa tuli neljäs sija.
– Joukkue roikkui ihan kärkisijoilla, mutta viimeinen erä muutti
tilanteen. Paluumatkalla oltiin
hiukan pettyneitä. Mutta yön yli
nukuttuamme, ja Keski-Suomen
pelastuslaitokselta tulleiden huomionosoitusten myötä tajusimme, kuinka hyvin olimme suoriutuneet.
Pihan toisessa päässä paloletkut
on saatu jo viriteltyä paikoilleen.
Yksi harjoitukseen osallistujista
kääntää nurmikon reunaan sijoitetun punaisen jakoliittimen kahvaa, ja veden paine saa letkut pullistumaan.
Yhden letkun varressa on aina
kaksi nuorta jämäkässä asennossa, ja he suuntaavat vesisuihkun
kohteeseensa. Ilmiselvästi tätä on
harjoiteltu monta kertaa aiemminkin.
Katso video osoitteessa
youtube.com/henkielama
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Älä laihduta -päivä tulee,
piilota vaaka!
KAARINA HEISKANEN teksti

Älä laihduta –päivänä 6.5. toivotetaan ruokarauhaa. Teemapäivän tarkoituksena on herätellä ihmisiä kyseenalaistamaan laihduttamiseen ja painoon liittyviä päähänpinttymiä ja pakkomielteitä.
Päivän järjestäjät toivovat, että
edes yhtenä päivänä vuodessa jokainen voi ja saa hyväksyä kehonsa sellaisena kuin se on.
Arveluttava keskustelukulttuuri
on hiipinyt myös ruokapöytiin:
päivitellään kaloreita, syötävää
ruokamäärää ja syyllistytään syömisestä. Syömishäiriöliitto onkin
julkaissut Ruokailutilan huoneentaulun, joka muistuttaa normaalista tavasta suhtautua syömiseen.
Älä laihduta -päivän teesit
muistuttavat, että ei ole olemassa
yhtä oikeaa kehon muotoa ylitse

muiden. Ihminen voi elää terveellisesti ja olla terve koosta riippumatta.
Laihduttamisen epäonnistuminen aiheuttaa ahdistusta, masennusta ja kelpaamattomuuden
tunteita. Laihdutuskeinot ovat
usein kaikkea muuta kuin terveellisiä. Jos paino on terveydellinen
riski, pitäisi painon pudottaminen tapahtua keholle ja mielelle
lempeällä tavalla, jolloin muutos
voi olla pysyvää.
Syömishäiriöisten liitto ja
sen jäsenyhdistykset ympäri
Suomen viettävät Älä laihduta –päivää eri tavoin.
Tapahtumat kootaan Facebook-sivulle https://www.
facebook.com/alalaihduta/
sekä liiton nettisivuille
http://www.syomishairioliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ala-laihduta-6-5.html

Perinteiset ja uskopohjaiset
rauhanvälittäjät ovat luotettavia
KIRKON ULKOMAANAPU teksti
VILLE ASIKAINEN/KUA kuva

Perinteiset ja uskopohjaiset paikalliset rauhanvälittäjät ovat henkilöitä, joiden sosiaalinen asema
määrittyy perinteiden ja uskonnon
pohjalta. He ovat arvostettuja ja
luotettuja sekä omissa että muissa
yhteisöissä. Sen takia heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa ristiriidan osapuoliin ja rakentaa rauhaa.
Perinteisten ja uskopohjaisten
johtajien rauhanverkosto on teettänyt selvityksen, jossa tutkittiin
perinteisiä ja uskopohjaisia rauhanvälittäjiä Myanmarissa, Thaimaassa, Libanonissa, Kolumbiassa, Keniassa ja Malissa. Tutkimuk-

sen teki Berghof-säätiö, ja sen
rahoittivat Suomen Ulkoasiainministeriö, Kirkon Ulkomaanapu ja
uskontojen ja kulttuurien välisen
vuoropuhelun keskus KAICIID.
Perinteiset ja uskopohjaiset rauhanvälittäjät luovat rauhanomaista yhteiseloa ja puuttuvat väkivaltaisuuksiin. He toimivat rauhanvälittäjinä aseellisissa konflikteissa
ja innostavat yhteisöjen jäseniä
osallistumaan toimintaan, joka
tähtää väkivallattomaan sosiaaliseen muutokseen.
– Paikalliset perinteiset ja uskopohjaiset rauhanvälittäjät ovat
myös mukana rakentamassa yhteiskunnan ja yksilöiden valmiuksia vaikuttaa konfliktien kehitykseen. He jopa luovat uusia kaltai-

Seurakunta otteluisäntänä
neljättä kertaa
SIRPA KOIVISTO teksti

Jyväskylän seurakunta on jo neljättä kertaa otteluisäntänä Kirittärien pesäpallo-ottelussa. Naisten
Superpesiksen kausi käynnistyy
Hippoksella keskiviikkona 11.5.
klo 18, jolloin vastassa on lappeenrantalainen Pesä Ysit.
Seurakunta osallistuu kauden
avaukseen yhdessä partiolaisten
kanssa. Mukana on Reippaat po-

jat -lippukunnan sisupartiolaisia.
Sisupartiolaiset ovat partiolaisia,
joilla on jokin aisti-, liikunta- tai
kehitysvamma.
Partiotoimintaan voi tutustua
Kirittärien pelin aikana. Partio
on myös yksi tämän kevään Yhteisvastuukeräyksen keräyskohteista.
Kirittärien kotipeli aloitetaan
tutulla Suvivirrellä, jonka esilaulajina toimivat partiolaiset.

Onko uskonto rauhan
lähtökohta vai sairaus?
KAARINA HEISKANEN teksti

Miten eri uskonnoissa on tuotu
esille rauhan sanomaa? Entä kun
uskonto valjastetaan ajamaan poliittisia etuja? USVAn eli Jyväskylän
uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen verkoston tapaamisessa pohditaan ajankohtaisia ky-

Uskonnolliset ja perinteiset johtajat työpajassa Somaliassa. Paikallisten uskonnollisten ja perinteisten johtajien osaaminen jää usein käyttämättä konfliktimaissa.

symyksiä. Tapaaminen on torstaina 12.5. klo 17.30 ortodoksisen
seurakunnan juhlasalissa. Samalla
juhlitaan USVAn yksivuotisuutta.
USVA on avoin keskustelufoorumi, joka lisää yhteisymmärrystä
ja tutustuttaa erilaisiin ajattelutapoihin, uskontoihin ja vakaumuksiin.

siaan rauhanvälittäjiä, kuten vaikkapa Myanmarissa, jossa tietyt
perinteiset ja uskopohjaiset rauhanvälittäjät ovat olleet fasilitoimassa uskonnollisten johtajien välistä keskustelua. Vuoropuhelu on
valmistanut myös muita toimimaan rauhanvälittäjinä. Menestyksen avainasioita ovat innovatiivisuus sekä hyvin matalalla profiililla toimiminen, selittää Mir Mubashir, toinen tutkimuksen toteuttaneista tutkijoista Berghof-säätiöstä.
Perinteisten ja uskopohjaisten
paikallisten rauhanvälittäjien täysi potentiaali jää tutkimuksen
mukaan usein käyttämättä. Suurimpana ongelmana on puutteellinen yhteistyö perinteisten ja uskopohjaisten rauhanvälittäjien
sekä rauhantyön muiden toimijoiden välillä.
Tutkijat ehdottavat ratkaisuksi
yhteistyöhön ja vastavuoroisuuteen perustuvaa tukiverkostoa.
Tärkeää olisi, että muut rauhantyön toimijat tunnistaisivat perinteisten ja uskopohjaisten rauhanvälittäjien työn merkityksen.
Tutkimus antaa arvokasta tietoa
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkostolle.
– Tutkimus luo pohjan työlle paremman tuen kehittämiseksi paikallisten perinteisten ja uskontopohjaisten rauhanvälittäjien tukemiseen, sanoo Uskonnollisten ja
perinteisten johtajien rauhanverkoston johtaja Antti Pentikäinen.
–Nyt r yhdymme neuvottelemaan verkoston jäsenten ja YK:n
kanssa tutkimuksen suositusten
toimeenpanosta.
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Kuljen kanssasi
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HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Hopeiset RIIPUKSET

Sydämellinen lahja ystävälle, joka kulkee kanssasi. Hopeiset riipukset suomalaista käsityötä!
Ikuinen ystävä 41 € Kuljen kanssasi 51 €

LAADUKAS RAAMATTU

Nahkakantinen Raamattu tai virsikirja kultaisella nimipainatuksella. Runsas valikoima eri
kokoja ja kansivärejä www.pipliakauppa.fi

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

BIBLE JOURNALING
Inspiroiva Uusi testamentti ja Psalmit. Leveät
marginaalit, piirroskuvia ja tyhjiä sivuja. Kuvita
raamatunkohtia mielesi mukaan. 14,90 €

Ilmoita
lehdessä,
jolla on asiaa.
Henki &

` t ™

| www.pipliakauppa.fi

jklsrk.ilmoitukset@evl.fi
040 535 0047

Palveleva
puhelin
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 31.5. mennessä.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/muskarit ilmoittaudu
Tiedustelut Miia Syrjä 050 5715155 tai miia.syrja@evl.fi

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

Leirejä perheille ja ikäihmisille
HUHTASUO JA HALSSILA
Perheleiri 10.–12.6. Vesalassa.
Hinta 30 €/aik, lapset 10–17 v 20
€, 4–9v 10€, alle 4-v
ilmaiseksi.
Ilm. 20.5. mennessä
lapsityönohjaaja
Anne Kettunen
050 3400638
tai diakoni
Juha Halonen
050 549 7024.
KELJONKANGAS
JA SÄYNÄTSALO
Kaiken kansan leiri Salaisuus
Vesalassa perheille, yksin eläville,
ikäihmisille 2.–4.8.
Vesalan kurssikeskuksessa
Vesangalla. Lepoa ja

luontoa, valmis
ruokapöytä, virkistymistä,
yhdessäoloa ja mukavaa
tekemistä. Lisätiedot ja
hakukaavakkeet Paula
Kiviranta 0505980951 tai Elina
Fuchs 0505497015.
KELTINMÄKI JA KORTEPOHJA
Perheleiri Voimaa Arkeen! 		
14.–17.6. Voimavaroja arkeen
valmiin ohjelman ja ruokapöydän
ääreltä. Leirimaksu aik. 37 €,
lapset 10–17v. 27 €, 4–9v 15 € ja
alle 4v veloituksetta. Ensisijaisesti
Keltinmäen alueseurakunnan
alueen perheille. Tied. ainoleena.
laitinen@evl.fi, 050 549 7026.
Hakemukset 19.5. mennessä

netissä: Jyväskylän seurakuntatapahtumat-lapsille ja perheillePerheleiri Voimaa arkeen
KESKUSTA JA TIKKAKOSKI
Varttuneen väen leiri Vesalassa pe
12.8.–14.8. Raamattuleiri Kirjeitä
meille kaikille 2. Opettajina Ulpu
ja Raimo Lappi. Ilm. ma 30.5.
mennessä 044 5579 447 Juho
Hintikka/K-S Kansanlähetys.
TIKKAKOSKI JA VAAJAKOSKI
Eläkeikäisten virkistysleiri
Koivuniemessä ti–pe 9.–12.8.
Ilm. Leena Syrjälä 050 5510 440
ke 22.6. mennessä. Tied. diakonit
Marja-Leena Liimatainen
040 5609 926 tai Marja-Liisa
Jaakonaho 040 560 9916.

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

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

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

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

Kesäkivaa lapsille ja perheille
Lehtisaaren kesäleiripäivät
9.–10.6. ja 20.–22.6. lähtö klo 9
Viitaniemen rannasta, viim. paluu
klo 14. Lapsella tulee olla aikuinen
mukana. Leiriläisille eväät,
uimavarusteet, säänmukainen
vaatetus. Seurakunta tarjoaa
tikkupullat, mehun, kahvin, teen ja
hillon. Teemat: KalaPekka,Taivaan
linnut, Viidakkossa vilisee, Maatilan
eläimet, Luominen. Ilm. 30.5.
mennessä. Voit ilmoittautua
yhteen päivään tai kaikkiin.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat
HUHTASUO
8–11-v Koululaisten kesäleiri
Vesalassa 21.–23.6. Hinta 30 €,
sisarus 25 €. Ilm 8.– 20.5. www.
jyvaskylanseurakunta.fi.
Ensikertalaiset etusijalla.
Tied. Anne 050 3400638.
Jäniksen loikka -taideleiri 5–9 v.
lapsille 14.–16.6. klo 9.30–13.30.
Huhtasuon kirkolla. Hinta 6 €. Ilm
9.5–2.6. Seijalle 050 323 5355.
Perheleiri 10.–12.6. Vesalassa.
Hinta 30€/aikuinen, lapset 10–17 v.
20€, 4–9v. 10 €, alle 4v. ilmaiseksi.
Ilm. 20.5. mennessä 050 340 0638
tai 050 549 7024.
Kesäkivaa 4–6-vuotiaille 29.–30.6.
klo 10–14. Telkäntien kerhohuoneella Halssilassa. Ilm. 15.6.
mennessä Jaana 050 301 8233.

KELTINMÄKI
Kesäolkkarit klo 9–13,
ruokailumahdollisuus maksu 1€
30.–31.5. Kypärämäen kerhotila
(Erämiehenkatu 6)
1.–2.6. Keltinmäen kirkko
(Keltinmäentie 10)
7.–9.6. Kortepohjan srk-keskus
(Isännäntie 4)
Ei ilmoittautumista.
Lasten kesäkerhot 3–6 v.
klo 9–11 ja klo 12–15
13.–14.6. Kortepohjan srk-keskus
15.–16.6. Keltinmäen kirkko
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 €, 4–9v 15€,
alle 4v ilmaiseksi. Etusijalla
Keltinmäen aluesrk:n perheet.
7–10-v. Koululaisten
leiri 20.–22.6.
Koivuniemen
leirikeskus. Ilm.
1.–18.5. www.
jyvaskylanseurakunta.
fi. 25 lasta ilm.
järjestyksessä,
etusijalla Keltinmäen
alue-seurakunnan
lapset.

KESKUSTA
Lasten kesäkerhot
Lohikoskella 13.–15.6.
Ilmoittautuminen netissä 9.-29.5.
Yliopistonkadulla 13.–15.6.
Ilmoittautuminen netissä 9.–29.5.
Perheiden kesäpäivät
Lohikosken kirkolla to 16.6. ja ma
20.6. klo 9.30–12. Iloista touhua
koko perheelle. Grillit kuumana,
omat makkarat ja eväät!
Vanhassa Pappilassa 21.6.–22.6.
klo 9.30–12. Iloista touhua pihalla
koko perheelle. Grilli 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 paikkatieto myöhemmin.
KUOKKALA
Lapsiperheiden aamubrunssi
ke 1.6.klo 9.30– 2 Kuokkalan kirkko.
Lasten kesäpäivät 4–6-vuotiaille
7.–9.6. klo 10–15 Polttolinja 29.
Mahtuu 20 lasta. 15 €, omat eväät.
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 pituuden
mukaan: yli 120 cm ja
aikuiset 35 €/hlö (sis.
elämysrannekkeen ja matkat),
100–120 cm 29 €/hlö
alle 100 cm ilmaiseksi.
Ilm. kesäpäiviin, leirille ja retkelle
29.5. mennessä
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 eväät. Tied. ja ilm.
jyvaskylanseurakunta.fi/palokkakouluikaiset
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 €
Tied. ja ilm. 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.
Kesäleiri 7–12-vuotiaille 21.–23.6.
Mutasen leirikeskuksessa. Ilm
nettisivuilla 9.–22.5. Tied. Assi
Nieminen 040 558 2542.

12

13

t
Tapahtuma

6.5.–20.5.2016
TAULUMÄEN KIRKKO

i
Kirkoissa so

Messu su 8.5. klo 18, Koli, Vähäjylkkä,
Väisänen.
Helluntaiaaton messu la 14.5. klo 18,
Pitkänen, Hassinen, Kehittyvät laulajat,
kuoroja kahdeksasta seurakunnasta
eri puolilta Suomea Jan Hellbergin
ohjauksessa. Kanttorien musiikkiryhmä, Del Monte. Suomen- ja ruotsinkielinen.
Tuomasmessu su 15.5. klo 18, Puupponen, Viitala, Korhonen, Björninen ja
bändi, Aartolahti ja kuoro, Seija Laitinen, Inkeri Tuunanen.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
HÄÄMUSIIKKIA KAUPUNGINKIRKOSSA
n Häät tiedossa, mutta häämusiikki valitsematta? Tähän tilanteeseen
antaa apua Kaupunginkirkon Häämusiikki-ilta torstaina 12.5. klo 19.
Kanttorit esittelevät tuttua häämusiikkia ja uusia musiikkivaihtoehtoja.
Vapaa pääsy.

Messu su 8.5. klo 12 seurakuntakeskus, Kärkkäinen, Vuorenoja. Kahvit.
Messu su 15.5. klo 12 seurakuntakeskus, Kärkkäinen, Tiusanen.
Leipäsunnuntai su 15.5. klo 16 seurakuntakeskus, Reino Saarelma.

SÄVELET SOIVAT LÄHETYKSELLE
n Sävelen ja lähetyksen ilta on keskiviikkona 11.5. klo 18 Neulaskodilla.
Illassa on yhteislaulua ja Matti Mertasen johtaman MMV-kuoron esityksiä. Lähetysasiaa kertoo Kaija Korpela.

Apua ja tukea tarvitseville

MMV-KUORO ASTUU AREENALLE HUHTASUOLLA

Lapsille ja perheille

n Kevätlaulajaiset on sunnuntaina 15.5. klo 18 Huhtasuon kirkossa.

Kuoroa luotsaa Matti Mertanen. Lisäksi ohjelmassa on keväisiä yhteislauluja ja Ansa Leinosen lausuntaesityksiä. Illan juontaa aluekappalainen Mauri Tervonen. Kolehti lähetystyölle Lähetysyhdistys Kylväjän
kautta.

BOVALLIUKSEN KEVÄTLAULAJAISET
n Bovallius-ammattiopiston kevätlaulajaiset kuullaan maanantaina
16.5. klo 13 Kaupunginkirkossa.
TULEVAISUUDEN JA TOIVON SÄVELET
n Lauluja tulevaisuudesta ja toivosta -konsertissa esiintyy Lähteellä-kuoro. Konsertti on maanantaina 16.5. klo 14 Keltinmäen kirkossa.
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu kello 13.30.
KEVÄT SOI KORPILAHDELLA
n Korpilahden kevätlaulajaisissa esiintyvät muun muassa Säpäkät Soinnut, Korpiset ja Väentuvan lauluryhmä. Musiikkituokioon mahtuu
myös keväisiä yhteislauluja. Laulajaiset on torstaina 19.5. klo 18 Korpilahden seurakuntatalolla. Alussa kahvit, kolehtituotto Yhteisvastuukeräykselle.
YLEISÖN PYYNNÖSTÄ: SYNTISTEN VEISUT
n Syntisten veisut -yhteislaulutilaisuus on lauantaina 21.5. klo 19 Kaupunginkirkossa. Yhteislaulut lauletaan Jaakko Heinimäen kokoamasta
Syntisen virsikirjasta, johon on päässyt muun muassa Vanha holvikirkko, Puhtaat purjeet ja Mun sydämeni tänne jää. Tapahtuma on osa
Yläkaupungin Yötä, ja siihen on vapaa pääsy.
EVERY TIME I FEEL THE SPIRIT YLÄKAUPUNGIN YÖSSÄ

n Ihanaiset-kuoro osallistuu Yläkaupungin Yöhön konsertilla Every

time I feel the Spirit. Konsertti on lauantaina 21.5. klo 21 Kaupunginkirkossa. Ihanaiset-kuoroa ja bändiä luotsaa Maria Salmela. Solistina Alli
Haapamäki. Illassa kuullaan englanninkielistä gospelia. Vapaa pääsy.

SUVIVIRREN AIKA ON KÄSILLÄ
n Suvivirren sunnuntaita vietetään 22.5. klo 14 Kirkkopuistossa. Suvivirttä ja kesäisiä yhteislauluja lauletaan Kuokkalan Pelimannien säestyksellä. Tilaisuudessa on mukana myös Keski-Suomen kanttoreita. Sateen
sattuessa tilaisuus on Kaupunginkirkossa.

Äitienpäivälounas Vesalassa
Tuo äiti lounaalle sunnuntaina 8.5.
Kattaukset klo 11 ja 13.15
Elävää musiikkia. Kaikille äideille ruusu.
Varaukset ja tiedustelut:
vesala@evl.fi p. 040 535 1657
Aikuiset 26,50 € Lapset 4–13v 12 €
menu:
jyvaskylanseurakunta.fi/vesalan-leirikeskus

Lähde Israeliin ja Petraan
Israelin ja Jordanian Petran matka syksyllä 30.9.–8.10.
Matkan hinta puolihoidolla noin 1 595 euroa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.5. mennessä
Matti Väätäinen 045 6313 811 matti.v.vaatainen@gmail.com
Jukka Rantanen 050 5497 032 jukka.rantanen@evl.fi

Diakoniapäivystys ma–ke klo
9–10.30, muuna aikana 050 549 7024
juha.halonen@ev.fi.
Syksyn päiväkerhoihin 3–6 v. ilmoittautuminen 2.5. mennessä: www.
jyvaskylanseurakunta.fi.
Avoin vauvaryhmä ma klo 9.30
Telkäntie 2 C kerhotila.
Päiväkerhot Telkäntie 2 C kerhotila.
Kesäkivaa 4–6-vuotiaille 29.–30.6. klo
10–14. Telkäntien kerhohuone. Ilm.
15.6. mennessä Jaana 050 301 8233.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukoushetki ke klo 8 seura
kuntakeskus.
Torstai-tapaaminen to 12.5. klo 13
seurakuntakeskus. Kasvavan kirkon
kuulumisia, Jukka Jämsén.
Raamattupiiri to 19.5. klo 17 seurakuntakeskus.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.5. klo 10 kirkko, Tervonen,
Tiusanen. Äitienpäivän kirkkokahvit.
Messu su 15.5. klo 10, kirkko, Siistonen,
Tiusanen. Lapsille Leikkihuonepyhis.

Musiikkitapahtumat

MMV-kuoron kevätlaulajaiset
su 15.5. klo 18 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Pihatalkoot ja
Pikkulauantain ruokailu

Huhtasuon kirkolla talkoillaan keskiviikkona 11.5. klo
15. Luvassa on haravointia
ja talkookahvit. Päivä jatkuu
Pikkulauantain ruokailulla
klo 17 ja iltamessulla.
Vapaaehtoisten kiitosilta ke 18.5.
klo 18 kirkko.

Lapsille ja perheille

Syksyn päiväkerhoihin 3–6 v. ilmoittautuminen 22.5. mennessä: www.
jyvaskylanseurakunta.fi.
Ekavauvaryhmä ma klo 14.
Tied. 050 323 5355.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Voit tulla tekemään omia tai ohjattuja
kädentöitä.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.
Äitien hyvinvointi-ilta to 12.5.
klo 17.30. Ilm. Seijalle 050 323 5355.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 16.5. klo 17.30. Lapset oman
aikuisen seurassa, aikuiset voivat tulla
myös ilman lapsia.
Käsityöpaja yli 5 v. lapsille (oman)
aikuisen kanssa to 19.5. klo 17.30–
19.30. Materiaalimaksu 10€/ perhe/
kevätkausi. Ilm Seija 050 323 5355.
Jäniksen loikka -taideleiri 5–9 v. lapsille 14.–16.6. klo 9.30–13.30. Hinta 6
€. Ilm 9.5–2.6. Seijalle 050 323 5355.

Perheleiri 10.–12.6. Vesalassa. Hinta
30€/aikuinen, lapset 10–17 v. 20€,
4–9v. 10€, alle 4v. ilmaiseksi. Ilm. 20.5.
mennessä Anne Kettuselle 050 340
0638 tai Juha Haloselle 050 549 7024.
Koululaisten kesäleiri 8–11-vuotiaille
Vesalassa 21.–23.6. Hinta 30 €, sisarus
25€. Ilm. 8.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Ensikertalaiset etusijalla.
Tied. Anne 050 340 0638.

Nuorille ja aikuisille

Lentopalloa to klo 15 kirkko.
Naisten jumppa to klo 18–19,
kaikenikäisille naisille.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu Evästä elämään su 8.5. klo 16
Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola.
Huoltamo-messu su 15.5. klo 16
Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola.
Musiikissa Johanna Tentke & Band.

Musiikkitapahtumat

Sävelen ja lähetyksen ilta ke 11.5.
klo 18 Neulaskoti. Yhteislaulua,
MMV-kuoro Matti Mertasen johdolla,
lähetysasiaa Kaija Korpela,
Raija Hämynen.

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.

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. Mahdollisuus käsitöiden tekemiseen ja
yhteiseen kahvihetkeen
Neulaskodin ruokailu to klo 11–12
Neulaskoti. 4 € aikuinen, 1 € lapsi,
6 € työssäkäyvä
Kaiken kansan leiri Salaisuus Vesalassa perheille, yksin eläville, ikäihmisille 2.–4.8. Vesalan kurssikeskuksessa
Vesangalla. Lepoa ja luontoa, valmis
ruokapöytä, virkistymistä, yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä. Lisätiedot ja hakukaavakkeet Paula
Kiviranta 0505980951 tai Elina
Fuchs 0505497015.

Lapsille ja perheille

Vauvaryhmä ma klo 9.30 Neulaskoti.
Tied. 050 586 3056.
Taaperoryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Alle 2-v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 442 0198.
Perhekerho pe 13.5. klo 9.30
Neulaskoti.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 20.5. klo
9.30 Neulaskoti

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 8.5. klo 10 kirkko, Vilkko,
K. Ridanpää, Lintunen. Äitienpäivän
kakkukahvit.
Aamurukous ti klo 8-8.30 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Luetaan viikon raamatunkohdat, joita
seuraa n. 20 min. rukoushiljaisuus.
Messu su 15.5. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Salminen, Lintunen, M. Ridanpää. Seurakuntakuoro ja Lähde!-kuoro, kahvit.

Musiikkitapahtumat

Lauluja tulevaisuudesta ja toivosta ma 16.5. klo 14 kirkko. Lähteellä-kuoro. Vapaa pääsy. Kahvi klo 13.30.

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.
Ilta särkyneelle Marialle ja Martalle
ke 11.5. klo 18 kirkko.

Ilta särkyneelle
Marialle ja Martalle

Sillä ei ole merkitystä miksi
tai miten olet särkynyt, vaan
sillä, että voisit kokea olevasi
Jumalan hoidettavana. Naisten illassa on rukousta ja
laulua, hiljentymisen polkua,
Jumalan sanaa ja iltapalaa.
Ilta on keskiviikkona 11.5.
klo 18 Keltinmäen kirkossa.
Myötätuuleen-mielenvirkistysryhmä
to 12.5. klo 14–15.30 kirkko. Arjen
asioita ja positiivisia näkökulmia. Virkistystä arkeen. Tied. 050 549 7026.
Mennään ulos, varaudu ulkovaattein.
Perheleiri Voimaa Arkeen! 14.–17.6.
Voimavaroja arkeen valmiin ohjelman
ja ruokapöydän ääreltä. Leirimaksu
aik. 37€, lapset 10–17v. 27€, 4–9v 15€
ja alle 4v veloituksetta. Ensisijaisesti
Keltinmäen alueseurakunnan alueen
perheille. Tied. ainoleena.laitinen@
evl.fi, 050 549 7026. Hakemukset 19.5.
mennessä netissä: Jyväskylän seurakunta-tapahtumat-lapsille ja perheille-Perheleiri Voimaa arkeen.

Musiikki

Virsi- ja lauluhetki ke 11.5.
klo 12–12.15, Kaupunginkirkko.
Häämusiikki-ilta to 12.5. klo 19,
Kaupunginkirkko. Vapaa pääsy.
Bovallius-ammattiopiston kevätlaulajaiset ma 16.5. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Virsi- ja lauluhetki ke 18.5.
klo 12–12.15, Kaupunginkirkko.
Yläkaupungin Yö: Syntisten veisut
-yhteislaulutilaisuus la 21.5. klo 19,
Kaupunginkirkko.
Yläkaupungin Yö: Ihanaiset-kuoron
konsertti la 21.5. klo 21, Kaupunginkirkko. Every time I feel the Spirit. Ihanaiset-kuoroa ja bändiä luotsaa Maria
Salmela. Solisti Alli Haapamäki. Englanninkielistä gospelia. Vapaa pääsy.
Suvivirren sunnuntai su 22.5.
klo 14 Kirkkopuistossa. Sateen
sattuessa Kaupunginkirkossa.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19,
pappilan rippikoulusali. Johtaa Valtasaari 050 521 5411.
Laulurinki ti klo 13 Vanha pappila.
Laitoksia ja jumalanpalveluselämää
palveleva avoin lauluryhmä ilman ikärajoja ja pääsyvaatimuksia. Jumalanpalveluslauluja, psalmeja, vanhoja ja
uusia hengellisiä lauluja sekä virsiä.
Johtaa ja tied. Risto Valtasaari.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18,
Lahjaharjun kappeli. Johtaa Pekka
Björninen 0400 746 372.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Tutustumme taiteeseen
ja paperin tekemiseen ja
syömme hyvin. Hinta 40 €
sisältää lounaan ja päiväkahvit sekä bussikuljetuksen.
Lähtö Kuohun kyläkaupalta
klo 8, ja reitti kulkee Kypärämäen, Kortepohjan ja Keltinmäen kautta. Paluumatkalla
vierailu Petäjäveden vanhalla kirkolla. Keltinmäessä
olemme noin klo 18. Tied. ja
ilm. 27.5. mennessä: leena.
hayrinen@evl.fi 050 549
7008 tai ainoleena.laitinen@
evl.fi 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Taaperoryhmä ma 9.5. klo 14.30
kirkko. 1–2v. taaperoille vanhemman
kanssa. Tied. 050 408 8852.
Perheolkkari ke 11.5. klo 9 kirkko.
Perheolkkarin kirkkohetki ke 11.5.
klo 9.15 kirkko. Kaikille avoin.

Nuorille ja aikuisille

Lähetyspiiri ma 9.5. klo 18 kirkko.
Miesten piiri ti klo 19 kirkko.
Tied. Alpo Toivola 040 563 1360.
Olohuone ke 11.5. klo 13–15 kirkko.
Tarjoilu, vapaaehtoinen maksu 1€
Helmiä polkuni varrelta, Raili Ritvos.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Hiljaisuuden hetki pe 6.5. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 8.5. klo 10, Kaupunginkirkko, Ilvesmäki, Niiles-Hautanen,
Björninen.
Nuorten messu ke 11.5. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 12.5. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 13.5. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 15.5. klo 10, Pohjola, Watia,
Valtasaari, Studiokuoro, joht. Hannu
Ikonen. Kirkkokahvit Vanha pappila.
Nuorten messu ke 18.5. klo 19.15,
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 19.5. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 20.5. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.

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

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.5. klo 10 kirkko, Koivisto,
Valtasaari. Äitienpäivä. Kirkkokahvit.
Hartaushetki ke 11.5. klo 13 Iltatähti.
Messu su 15.5. klo 10 kirkko, Koivisto,
Laiho. Kaatuneitten muistopäivä.
Seppelpartiot. Messun jälkeen 75- ja
80-vuotissyntymäpäiväjuhlat srk-talolla. Ehtoollinen Iltatähdessä.

Musiikkitapahtumat

Kevätlaulajaiset to 19.5. klo 18 srktalo. Säpäkät Soinnut, Korpiset ja
Väentuvan lauluryhmä. Kahvit, kolehti
Yhteisvastuukeräykseen.

Apua ja tukea tarvitseville

Ajanvaraus diakonissan vastaanotolle.
kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557 9003.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot, perhekerho ja ekavauva
ryhmät, Kerhotila Yliopistonk. 28 B
(sisäpiha) Tied. 050 340 9895.
Perhekerho to klo 9.30–11.30.
Tuunaus ja tekele – perheiden kädentaitoaamu ma klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu su 15.5., 29.5. klo 16
Vanha pappila.
Muskarit: Tied. 050 340 9893.
Kouluikäiset tied. 050 595 3945
kirsi-marja.piippanen@evl.fi.

Pohjoisten kylien perhekerho ke 11.5.
klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Retkeillään Hangasjärvelle
(Hangasjärventie 106, Tikkala).
Iltaperhekerhon retki ke 11.5. klo 18.
Kiviönniemessä metsäleikkejä ja makkaranpaistoa. Omat kyydit, ajo-ohjeita
050 557 9006. Omat eväät/makkarat.
Perhekerho to 12.5. klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma 16.5. klo 9.30 srktalo. Taaperoiden (alle 3 v) perheille.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
18.5. klo 9 Ylä-Muuratjärven kylätalo. Kerho kokoontuu omatoimisesti.
Kevään viimeinen perhekerho.
Perhekerho to 19.5. klo 9.30 srk-talo.
Marjaanan ompelupaja aikuisille.

Nuoret ja aikuiset

Nuorille ja aikuisille

Lapsille ja perheille
Diakoniaväen kesäretki
Serlachius-museoille

Osallisuuden puuhapaja seniorinaisille ti klo 14 Vanha pappila (parill.
viikot). Kevätlaulajaiset ti 26.5. klo 14.
Raamattupiiri ti klo 10, Vanha pappila.
Seniorikammari Vanha pappila
ma klo 14 (parittomat viikot).
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
Puistotori 4. ke klo 13, kevätkauden
viimeinen kerta 4.5.
Varttuneemman väen leiri Vesalan
leirikeskuksessa 12.–14.8. Sen teema
on Kirjeitä meille kaikille II. Raamattuo-

Nuorten messu ke klo 19.15–19.45
Kaupunginkirkko.
Tied. Teresa Muhonen 050 549 7016.
Facebook: Keskustan Pandat.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 9.30–11.30 (diakonia ja lähetys)
Keljon palvelutalo Keljonk. 26 B-talo
4. krs, jää kesätuolle.
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke klo 14
(paritt. vkot)
Kylän kammari Vanha pappila to klo
14 (parill. vkot), kevätjuhla 19.5.
Leskien klubi to 19.5. klo 10 Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2, Ehtoollishartaus, kevätkauden
päätös.

Hengari ti klo 15–17 nuorisotila
Sumpbissa (Koulumäentie 8). Tule
kahville, pelailemaan, hengailemaan!
Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin
Nuorisopalvelujen kanssa.
Naisten aamukahvit la 7.5. klo 9
srk-talo.
Pastorin pysäkki ma 9.5. klo 10–13
Putkilahden kyläkaupalla.
Pastorin pysäkki ti 10.5. klo 10–13
Saakosken Koskibaarissa.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Kirkkokuoro to 12.5. klo 17.45 kirkko.
Lisätietoja kanttori 050 557 9004.
Syntymäpäiväjuhla 75 ja 80 vuotta
täyttäville su 15.5. klo 11.30 srk-talo.

KORTEPOHJA
Café Taukopaikka
leireilee Sarpatissa

Nuorten aikuisten kahvila
lähtee yhden yön leirille Sarpattiin torstaina 19.5. klo
17.30. Tarjolla on saunomista, nyyttärit ja rentoa
yhdessäoloa. Lähtö kimppakyydeillä Keskusseurakuntatalolta (os. Yliopistonkatu 12).
Paluu perjantaina 20.5. klo 13.
Ota vuodevaatteet, uinti- ja
saunomisvarusteet, syötävää nyyttikesteihin ja hyvää
mieltä! Tied. ja ilm. (viim.
10.5.) elina.lintulahti@evl.fi
050 549 7006. Ilmoita samalla,
jos sinulla on auto käytössäsi.

Lähetyspiiri jatkuu syksyllä 14.9. klo
10 Vanhassa pappilassa.
Messuosasto to 12.5. klo 17
Vanha pappila.
Osallisuuden kahvihuone ti klo 14
(paritt. viikot) Vanha pappila. Kevätlaulajaiset ti 26.5.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 8.5. klo 16 srk-keskus,
Vilkko, Lintunen. Äitienpäivän
kakkukahvit.
Kolmen kirkon kierros – Polkupyörävaellus su 15.5. klo 13.15–17. Pyöräilemme Palokka- ja Tuomiojärven
rantoja reitillä: Taulumäen kirkko –
Palokan kirkko – Kortepohjan kirkko.
Matkaa tulee n. 15 km. Pysähdys Palokan kirkolla ja Tuomiojärven uimarannalla. Juoma- ja hedelmätarjoilu.
Kortepohjassa klo 16 helluntain messu.
Messu su 15.5. klo 16 srk-keskus,
Vilkko, M. Ridanpää.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 20.5. klo 12.15 srk-keskus.
Raamattu ja muistiinpanovälineet
mukaan.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti klo 14.45–15.45
srk-keskus. Tied. Laitinen 050 549 7026.
Lauluja tulevaisuudesta ja toivosta
ma 16.5. klo 14 Keltinmäen kirkko.
Lähteellä-kuoro. Vapaa pääsy. Kahvi
klo 13.30.

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.
Ilta särkyneelle Marialle ja Martalle ke 11.5. klo 18 Keltinmäen kirkolla. Laulua, rukousta, hiljentymisen
polkua, Jumalan sanan hoitoa ja iltapalaa. Lisätietoja: Keltinmäki.
Diakoniaväen kesäretki Serlachiusmuseoille Mänttä-Vilppulaan 9.6.
Tutustumme taiteeseen ja paperin
tekemiseen ja syömme hyvin. Hinta
40 € sis. lounas ja päiväkahvit sekä
bussikuljetus. Lähtö Kuohun kyläkaupalta klo 8. Paluumatkalla käymme
Petäjäveden vanhalla kirkolla. Keltinmäessä olemme n. klo 18. Tied ja ilm
27.5. mennessä: leena.hayrinen@evl.fi,
050 549 7008 tai ainoleena.laitinen@
evl.fi, 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma 9.5. klo 9 seurakuntakeskus.

Sokeria suupieliin partion
munkkimyyjäisissä

Perinteiset partion munkkimyyjäiset on lauantaina 7.5.
klo 10–13 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Munkkeja voi mutustaa paikan
päällä tai ostaa mukaan.

Nuorille ja aikuisille

Lähde!-kuoro to 12.5. klo 18 srk-keskus.
Tiistaitapaaminen ti 10.5. klo 13
srk-keskus. Kaipauksella – kuulethan?
Torstaikahvila to klo 12–13.30
ssrk-keskus. Tarjoilu maksutonta.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 8.5. klo 11 kirkko, Mäkinen,
Reukauf, Väisänen, Ronkainen, Kantaattikuoro. Pyhäkoulu, kakkukahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 11.5. klo 18
kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Messu su 15.5. klo 11 kirkko, Mäkinen, Bucht, Väisänen, Luomala. Mieskuoro Sirkat, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Aamurukous to 19.5. klo 10–10.15
kirkko.

Musiikkitapahtumat

Toivon siivet -orkesterin harj.
ti klo 18.15 kirkko.
Del Monte -rumpuryhmän harj.
to 12.5. klo 19.15-20 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus
tiistaisin klo 10–11 050 549 7007 tai
050 549 7034 tai marjo.ronkainen@
evl.fi tai paivi.heikkila@evl.fi.
Ruokapankkisetelipäivystys tiistaisin klo 9–10 ruokapankkisetelin uusimista varten. Ei diakoniapäivystyksiä
24.5.
Vaihtotori Kuokkalan kirkolla su 29.5.
klo 12.30–14. Voit tuoda tai hakea
ilmaiseksi lasten leluja sekä lasten ja
aikuisten vaatteita. Lahjoitustavaraa
(leluja, lasten ja aikuisten vaatteita)
voi tuoda kirkolle 25.–29.5. Tied 050
549 7007 Emppu Ronkainen tai 050
549 7034 Päivi Heikkilä.

Lapsille ja perheille

Monikulttuurinen perhetapahtuma
Yrttisuon perhepuistossa ti 17.5.
klo 17.30–19.30.
Lasten kesäpäivät 4–7-vuotiaille
7.–9.6. klo 10–15 Polttolinja 29:ssä.
Hinta 15 e. Mahtuu 20 lasta. Ilmoittautumiset 29.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi /Tapahtumat.
Lastenleiri Samassa veneessä
8–13-vuotiaille 13.–15.6. klo 9–16
Lehtisaaren kesäkodissa Tuomiojärvellä. Mahtuu 30 lasta. Mahdollisuus
yöpyä maanantain ja tiistain välinen
yö. Sirkustelua, seikkailua, askartelua, uimista, saunomista. Hinta 20 e
tai yöpyen 25 e. Ilm. 29.5. mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi /Tapahtumat.

Perheiden retki Särkänniemeen
ti 21.6. Kaikilla lapsilla tulee olla
huoltaja mukana. Tied. hinnat ja ilm.
29.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.
fi /Tapahtumat.
Perhekerho ma klo 9.30 kirkko.
Isovanhemman kaa ma klo 14 kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13 kirkko.
Kerhot jäävät kesätauolle
viikon 20 jälkeen.

Nuorille ja aikuisille

Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla to
26.5. klo 13–15 Kuokkalan kirkossa.
Kutsumme Kuokkalan alueseurakunnan juhlaan tammi-kesäkuun
2016 aikana 70, 75, 80, 85, 90 v. ja sitä
enemmän täyttäviä. Mukaan voitte
kutsua myös yhden läheisenne.
Juhlaan ilmoittautuminen 20.5.
mennessä p. 050 5497034 Päivi Heikkilä tai 050 5497007 Marjo Ronkainen.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko,
alakerta.
Sateenkaareva raamattupiiri ma
klo 19 Polttolinja 29. Tied. Taani 045
1618 155, desimius@gmail.com.
Café Kide avoin olohuone
ke klo 9–11 kirkko.
Rukouspiiri ke klo 18.30
Polttolinja 29.
Elämässä eteenpäin -ryhmä
ke 11.5. klo 13, ulkoilua.
Nuortenilta ke 11.5. klo 19
Polttolinja 37.
Kuokkamiehet ti 17.5. klo 18 kirkko,
alakerta.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 15.5. klo 13
Sotainvalidien sairaskoti, Vilkko, Lintunen.

Musiikkitapahtumat

Lauluja tulevaisuudesta ja toivosta
ma 16.5. klo 14 Keltinmäen kirkko.
Lähteellä-kuoro. Vapaa pääsy. Kahvi
klo 13.30.

Nojatuolikirkossa
puhutaan kirkon kielestä

Nojatuolikirkko on Lahjaharjun kappelissa 15.5. klo
12. Siinä kysytään helluntain hengessä, miten Pyhä
Henki voi uudistaa kieltä ja
millainen on musiikki kirkon
kielenä. Miten kirkon kieli
koskettaa tämän päivän
ihmistä? Keskusteluvieraat
ovat dosentti Tapio Lampinen ja kanttori Pekka
Björninen, liturgi ja keskustelusaarnan vetäjä on pastori Kirsi Pohjola.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

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

Nuorille ja aikuisille

Nuoret ks. keskustan nuorisotyö.
Avoin solu ti klo 16.30–18, Lahjaharjun kappeli. (paritt. viikot) Tied. Hely
Järvinen 050 3595611.

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.
Ilta särkyneelle Marialle ja Martalle
ke 11.5. klo 18 Keltinmäen kirkolla.
Naisten ilta käsittää laulua ja rukousta, hiljentymisen polkua, Jumalan
sanaa ja hoitoa sekä iltapalaa.
Diakoniaväen kesäretki Serlachiusmuseoille Mänttä-Vilppulaan 9.6.
Tutustumme taiteeseen ja paperin
tekemiseen ja syömme hyvin. Hinta
40 € sis. lounas, päiväkahvit ja linja-autokuljetus. Lähtö Kuohun kyläkaupalta klo 8. Paluumatkalla käymme
Petäjäveden vanhalla kirkolla. Keltinmäessä olemme n. klo 18. Tied ja ilm
27.5. mennessä: leena.hayrinen@evl.fi,
050 549 7008 tai ainoleena.laitinen@
evl.fi, 050 549 7026.

Lapsille ja perheille

Kevättä
ikäihmisille

Toimintaa sisällä ja ulkona
on luvassa ikäihmisille Kolikkotuvalla (Kolikkotie 2)
maanantaina 16.5. klo 12.
Tapahtuman järjestää Lohiverkko.
Olohuone jatkuu syksyllä 6.9. ja
Kolikkotuvan Olohuone 1.9.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Äitienpäivän messu su 8.5. klo 10,
Sulkala, Luiro. Kakkukahvit.
Rukouspiiri ke klo 18, tied. Heikki.
Ilola@jkl.fi
Kaiken kansan kirkkohetki to
12.5. klo 9.30. Laulamme, leikimme,
olemme ihan lähellä Taivaan Isää!
Helluntain messu su 15.5. klo 10,
Ahonen, Sulkala, Luiro.
Kahvit.

Perheolkkari to 12.5. klo 9
Erämiehenkatu 6.

Nuorille ja aikuisille

Saihokadun olohuone ti 10.5. klo
11–12 Saihokatu 4. Kevään viim. olohuone. Lauletaan yhdessä. Jatkuu 6.9.
Saihokadun lounas ti 10.5. klo 12–13
Saihokatu 4. Kevään viimeinen lounas.
4 €, alle kouluikäiset 1 €. Jatkuu 6.9.
Hartaus to 19.5. klo 12.30 Salokatu
20, Ainoleena Laitinen. Kypärämäen
päiväkeskuksessa.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.5. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Ilvesmäki, Björninen.
Nojatuolikirkko su 15.5. klo 12
Lahjaharjun kappeli, Pohjola,
Björninen, Tapio Lampinen.

Kolmen kirkon
polkupyörävaellus

Sunnuntaiksi 15.5. kannattaa tarkistaa pyörän kunto,
sillä tuolloin on polkupyörävaellus Palokka- ja Tuomiojärven rantoja pitkin. Reitille
osuvat Taulumäen, Palokan ja Kortepohjan kirkot.
Lähtö klo 13.15 Taulumäen
kirkolta, ja välipysähdykset ovat Palokan kirkolla ja
Tuomiojärven uimarannalla.
Matkalla ja perillä on juomaja hedelmätarjoilu. Vaellus
päättyy helluntain messuun
Kortepohjan kirkossa klo 16.
Ylle sään mukainen varustus.

14

15

KohtaamisPaikan iltamessu su 15.5.
klo 17 kirkko, Mika Kilkki, Marko
Remes, Tarja Sulkala. Lastenohjelmat.
Raamattupiiri ti 17.5. klo 13 takkatupa. Ota mukaan oma Raamattusi.

Musiikkitapahtumat

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

Apua ja tukea tarvitseville

Tukea arkeen perheille. Tarvitsetko
tilapäistä apua? Haluatko jutella?
Tied. Sari Eräjärvi 040 500 7820,
Sirpa Talvitie 040 548 3216,
Mira Maasola 050 408 8813.
Aamupalapysäkki ke klo 9–11,
takkatupa. Aamupalaa ja hiljentymistä päivän alkajaisiksi. Vapaaeht.
maksu. Tied. 040 560 9910.
Diakonian päivystys ke 9–11 ja to
12–14. Päivystys muina aikoina sop.
mukaan. Elina Romar 040 560 9910 ja
Päivi Itkonen 040 709 0142. Kotikäyntejä pyynnöstä.

Lapsille ja perheille

Iloisesti koulutielle! Elokuussa
koulun aloittavien siunaaminen
kirkossa ke 25.5. klo 18. Ilm. 20.5. mennessä 040 560 9908 tai marja-terttu.
kivela@evl.fi (ilmoitathan henkilömäärän). Mukana esikoulunopettajia.
Syksyn päiväkerhoihin
ilmoittautuminen 22.5. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkon
alakerta. Ekavauvaperheille.
Taaperopysäkki ti klo 9.30 kirkon alakerta. Alle 2-v ja heidän aikuisilleen.
Kirkon perhepysäkki to klo 9 kirkon
alakerta.
Mannilan perhepysäkki to klo 9.30
Mannilan Lyhty,
Mankolantie 3.

Lehtisaaripäiviä
kouluikäisille

Maksuttomat Lehtisaaripäivät ovat 7.–10.6. klo 9–15.
Ne on tarkoitettu 3–7-luokkalaisille. Kokoontuminen
aamulla klo 9 Viitaniemen
rannan pikkulaiturille, josta
mennään veneellä Lehtisaareen, pelastusliivit saa soutajilta. Ota mukaan täytetty
osallistujakortti ja eväät sekä
uikkarit ja pyyhe, jos haluat
saunoa ja uida. Saaressa voi
paistaa makkaraa. Säänmukainen vaatetus, olemme
ulkosalla. Paluu Viitaniemen
rantaan klo 15. Ilmoittautuminen 29.5. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.
fi/palokka-kouluikaiset/
lehtisaaripaivat. Mukaan
mahtuu 15 nopeinta.
Muskarit ke klo 9.45 alkaen, opintosali. Muskarit päättyvät viikolla
20. Tied. Jenni Jurva 050 340 9898.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut: 040
560 9908 tai marja-terttu.kivela@evl.fi
Facebookissa Palokan alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö.
Kouluikäiset: jyvaskylanseurakunta.
fi/palokka-kouluikaiset sekä Minna
Junttila 040 773 9851.
1–6-lk Kesäleiri Mutasella. 14.–16.6.
Hinta 35 €, mahtuu 20 lasta. Ilm.
9.5.–29.5. www.jyvaskylanseurakunta.
fi/palokka-kouluikaiset/leirit.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten aikuisten sähly yli 18-vuotiaille pe klo 20–21.30 Jokelan koulun
liikuntasali.
Houseband ti 10.5. klo 17. Yläkoulu
ikäisille ja sitä vanhemmille.
Nuortenilta ke 11.5. klo 18.30 harrastetila. Leppoisa ilta, kavereita, biljardia, kahvia ja lopuksi iltahartaus.
Yökahvila pe 13.5. klo 19-23 harrastetila. Vesa Laakkosen stand up -show!
Lisätietoja paula.k.raatikainen@evl.fi
p. 040 560 9909, hanna-maire. leppanen@evl.fi 044 720 3115 ja niina.kari@
evl.fi 040 831 0565. Facebookissa:
Palokan alueseurakunnan nuorisotyö.
Lähetyspysäkki ti 10.5. klo 10 kirkko,
takkatupa. Kahvihetki lähetystyön
ajankohtaisten kuulumisten äärellä.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12

kirkko, takkahuone. Ohjelmahetki 13.
Lyydiat-kutojaryhmä kirkon väestönsuoja. Tied. 040 709 0142, paivi.itkonen@evl.fi.

Diakonian kevätretki
Mikkeliin

Retkipäivä on tiistai 24.5.
Hinta 40 euroa sisältää
matkat, ruokailun ja ohjelman. Ilmoittautuminen 16.5.
mennessä ja tiedustelut:
Päivi Itkonen 040 709 0142.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.5. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Äitienpäivä. Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä. Saarnaa
rovasti Kari Kuittinen.
Messu su 15.5. klo 10 kirkko,
Väätäinen, Tahkola.
Mestarin jalanjäljissä – Seurakunnan alkutaival to 19.5. klo 18 srk-koti,
Jurva. Odotuksesta näkemiseen! -raamattuillat.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
srk-koti, Saarnatie. Ajanvarauksella
050 598 0951 paula.kiviranta@evl.fi.
Kaiken kansan leiri Salaisuus
Vesalassa perheille, yksin eläville,
ikäihmisille 2.–4.8. Vesalan kurssikeskuksessa. Lepoa ja luontoa, valmis
ruokapöytä, virkistymistä, yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä. Lisätiedot
ja hakukaavakkeet Paula Kiviranta 050
5980 951 tai Elina Fuchs 050 5497 015.

Lapsille ja perheille

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 12.5. klo 17.30 srk-koti.
Lasten hetki Raamatun sanoman
äärellä sekä yhdessä puuhailua.
Perhekerhon kirkkohetki to 19.5.
klo 9.30 kirkko.

Kevätretki
Saarijärvelle

Kevätretkelle lähdetään 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.

Nuorille ja aikuisille

Miestenpiiri su 8.5. klo 18 srk-koti. Tee.
Olohuone ke 11.5. klo 13 srk-koti.
Osmo ja Martti. Osmo-pappi tutustuttaa Lutheriin.
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Tied. 040 684 2050
Naisten solu ti 17.5. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 18.5. klo 13 srk-koti.
Kevätjuhla. Voit tuoda omaa ohjelmaa.
Nuortenilta ke 18.5. klo 19–21 srk-koti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Äitienpäivän messu su 8.5. klo 10,
Vallipuro, Partanen, Tikkakosken
mieslaulajat. joht. Jukka Parviainen.
Messun jälkeen täytekakkukahvit.

Helluntaita juhlitaan
Ränssin kievarissa

Helluntain 15.5. messu on
Ränssin kievarissa klo 11.
Sen toimittavat Risto Vallipuro, Ville von Gross ja Sirpa
Piilonen. Candela-kuoro
laulaa. Lopuksi kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 22.5. klo 10,
von Gross, Piilonen.

Musiikkitapahtumat

Candela-kuoro to klo 18 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus diakoniatyöntekijä marja-liisa.jaakonaho@evl.
fi 040 5609 916.
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 10.5.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Paula Rinne
0408244561, paurinne77@gmail.com.
Torstaiaamun hartaus ja aamukahvi
to klo 10 kirkko. Vapaaeht. maksu
nimikkolähetykselle. Ruokajakelu
aamupalan yhteydessä.

Lapsille ja perheille

Perhemuskari ke klo 9.45. ja klo 10.30,
kirkko. Muskarit päättyvät viikolla 20,
tied. 050 571 5155.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille ke klo
14–17 kirkon nuorisotila. Oleilua,
pelailua, läksyjen tekoa.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta to 12.5. klo 18–20 kirkon
nuorisotila.
Miestenpiiri ti 10.5. klo 13 pappila.
Keskustelua maan ja taivaan väliltä.
Lukupiiri ke 11.5. klo 13 pappila.

Kevätiloa-tapahtumassa
Rantasten kahvikonsertti

Satu ja Arto Rantanen konsertoivat Tikkakosken kirkolla perjantaina 13.5. klo
12.30. Reserviläiset avustavat
kuljetuksissa. Jos tarvitset
kyytiä, soita 040 8337 505.
Konsertin järjestää Tikkakosken lähiverkko eli Päiväkeskus, SPR ja seurakunta.
Naisten ilta, kevään päättäjäiset Sarpatissa pe 13.5. klo 18.
Musiikilliset iltapäiväkahvit ke 18.5.
klo 13. Myytävänä aamulla paistettuja
karjalanpiirakoita lähetyksen hyväksi.
Varttuneen väen leiri Vesalassa pe
12.8.–14.8. Raamattuleiri Kirjeitä meille
kaikille 2. Ulpu ja Raimo Lappi. Ilm. ma
30.5. mennessä 044 5579 447 Juho Hintikka/K-S Kansanlähetys.
Eläkeikäisten virkistysleiri Koivuniemessä ti–pe 9.–12.8. Ilm. aluesihteeri
Leena Syrjälä 050 5510 440 ke 22.6.
mennessä. Tied. diak. Marja-Leena Liimatainen 040 5609 926 tai Marja-Liisa
Jaakonaho 040 560 9916.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.5. klo, 10 kirkko. Kauppinen, Vuorenoja, Launonen.
Tölskän srk-ilta Kerttu ja Heimo
Savelalla ke 11.5. klo 18.30. Mutkatie
14. Kevätlaulajaiset.
Miesten päiväraamattupiiri to 12.5.
klo 12, kirkko.
Messu su 15.5. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela, Reingoldt. Majakka-kuoro.
Nuorten messu ja isosten siunaus
ke 18.5. klo 18, kirkko. Koli.
Miesten raamattupiiri to 19.5.
klo 18.30. Paikka ilm. myöhemmin.

Musiikkitilaisuudet

Kirkkokuoro to klo 18, kirkko.
Tied. 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 gospelia.
Tied. 050 380 0608.
Kanteleryhmä. Tied. 0400 669 146.

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 seurakuntakoti.

Asiaa pihasta
ja puutarhasta

Piha- ja puutarhaillat ovat
Vaajakosken kirkolla 24.5. ja
7.6. klo 18. Ilmoittautumiset
tarja.palander@ev.fi.

Lapsille ja perheille

Aarreleiri kirkolla klo 8–15.15:
6.–8.6. v. 2009–2012 syntyneille ja
13.–16.6. v. 2007–2008 syntyneille
Maksu: 8 €/henk./pv, 6€/sisar/pv.
Ilm. ma–pe 9.–20.5. klo 8–9
p. 040 574 2026/Marja Lähteelä
Pallerot-ekavauvaryhmä ti
klo 13–14.30, kirkko.
Iltaperhekerho ti 10.5. klo 17.30,
kirkko. Koko perheen yhteinen hetki.
MusaPampulat ke klo 13–14.30
Kaunisharjun kerhotila. Musiikkipainotteinen ekavauvaryhmä.
Perheiden aamu to 12.5. klo 9, kirkko.
Vietetään yhteistä aamua touhuillen.
Kirkkohetki klo 10.30.
Kaunisharjun Perhepysäkki pe klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila. Lasten ja
aikuisten yhteinen aamupäivä.
Musiikkihartaus lapsille ja perheille
ma 16.5. klo 9.30–10, kirkko. Osallistava Kannelkoira Kamun Kevätmusatuokio. Tervetuloa musisoimaan!
Jyskän perhepysäkki ti 17.5. Jyskän
seurakuntakoti. Aamupuuro klo 9.
Perhekerho ti 17.5. klo 9, kirkko. Perheiden yhteinen aamupäivä.
Musiikkihartaus lapsille ja perheille
pe 20.5. klo 9.30–10 Kaunisharjun
kerhotila. Kannelkoira Kamu kutsuu
musisoimaan Perhepysäkissä.

Kesäleiri 7–12-v Mutasen leirikeskus 21.–23.6. Ilm nettisivuilla 9.–22.5.
Tied. Assi 040 558 2542.

Nuorille ja aikuisille

Hengari, ke 11.5. klo 18, nuorisotilat.
Lähetyspiiri ti 10.5. klo 13, kirkko.
Miesten raamattupiiri to 19.5. klo
18.30, kirkko.
Päiväpiirien kevätretki Viitasaarelle
ke 25.5. Lähtö kirkolta klo 8.15. Paluu
n. klo 16. Hinta 25 €. Tied. ja ilm. 16.5.
mennessä 040 560 9926.
Eläkeikäisten virkistysleiri Koivuniemessä 9.–12.8. Järj. Tikkakosken ja
Vaajakosken diakoniatyö. Hinta 45 €.
Tied. Marja-Liisa Jaakonaho 040 560
9916 ja Marja-Leena Liimatainen 040
560 9926. Ilm. 22.6. mennessä aluesihteeri Leena Syrjälä 050 5510 440.

Lätkää jännitetään
porukassa Vaajakoskella

Lätkäiltapäivässä Vaajakosken kirkolla seurataan
MM-kisojen Ranska–Suomi
-ottelua lauantaina 14.5. klo
12.15 alkaen. HK-makkarabaari, puffetti Yhteisvastuun
hyväksi. Vapaa pääsy.

Yhteiset
Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 16.5. klo 18
Vesalan leirikeskuksessa.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29. Tied. 050 360
3484, antti.laitinen@evl.fi.
Avoinna ma ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Tietovisa joka viikko ma klo 13.30.
Rukouspiiri to 12.5. ja 19.5. klo 11.30.
Lenkkiryhmä to 12.5. ja 19.5. klo 12.
Viikkomessu to 12.5. ja 19.5. klo 13
Kaupunginkirkossa.
Papintunti to 12.5. ja 19.5. klo 14.
Laulutunti ma 16.5. klo 12.

Huoltamo

Huoltamo-messu su 15.5. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola. Musiikissa
Johanna Tentke & Band.

Kansainvälinen työ

Hannatyön rukouspiiri ma 2.5. klo 18
Vanha pappila. Rukousta maailman
naisten puolesta. Tied. Kuulasmaa
045 267 4614 ja Puukari 050 493 3459.
Jalkapallokenkä- ja jalkapallokeräys
ma 2.–20.5. maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Tavaroita otetaan
vastaan Cygnaeuksenk. 8:ssa arkisin
klo 8.30–15.30. Tied. Ulla Klemettinen
050 340 9889.
Lähde liikkeelle -koulutus syksyllä
opiskelijoille ja työikäisille (20 v +).
Hinta 200 €. Nykypäivän lähetystyön
kysymyksiä, teologisia perusteita ja
omaan kutsumukseen syventymistä.
Mahd. hakea Lähetysseuran työalueille 2–6 kk harjoittelu- tai vapaaehtoisjaksolle. Koulutukset 7.–9.10.
Keskustan nuorisotilat, 28.–30.10.
Pieksämäki srk-opisto, 11.–13.11.
NA-leiri / Päiväkumpu (ei pakollinen), 2.–4.12. Keskustan nuorisotilat.
Tied. ja haku http://suomenlahetysseura.fi/ls_fi/sivut/tule_mukaan/kouluttaudu/lahde_liikkeelle/ Huom!
Iiris Kontra Suomen Lähetysseurasta
kertoo koulutuksesta 15.5. Huoltamo-messussa Neulaskodilla klo 16 ja
Tuomasmessussa Taulumäellä klo 18.
Retki Lähetysjuhlille Vihtiin 11.6.
Reitti: klo 6.10 Harjukadun tilausajolaituri; klo 6.20 Vaajakoski, Wessmanninmäen pysäkki. Paluumatkalle
lähtö klo 18. Kyyti 20 €. Tied: 050 410
9772 tai riikka.jussila@evl.fi. Ilm. 20.5.
mennessä joko sähköisesti: http://
bit.ly/1nBGaeg tai Riikalle riikka.jussila@evl.fi
Missiotiimin ja 3K:n katutempaus
ma 9.5. klo 18.30. Ilta opiskelijoille ja
nuorille aikuisille. Tapaamme Kansanlähetyksen Lähetyskodilla (Kauppakatu 13) klo 18.30. Yhdessäoloa ja
jalkautumista. Tied. 040 560 9904.
Missiotiimi to 12.5. klo 18 Cygnaeuksenk. 8. Katse Etiopiaan, maistiaisia!

KohtaamisPaikka

Iltamessu @ Palokan kirkko su 15.5.

klo 17, Mika Kilkki, Marko Remes.
Muut toimintatiedot 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 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

Naisten saunailta ti 17.5. klo 17.30
Vesalan leirikeskuksessa. 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.
Huoli puheeksi -tilaisuus ma 9.5. klo
12.30–14.30 pääkirjasto.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten leiri 20.–23.6. Vesalassa.
Omaishoitajien leiri Vesalassa 4.–7.7.

Sana ja rukous

Retki Kairoksen karismaviikolle
31.7.–6.8. Virvoittava viikko Lapin
maisemissa, Raamatun sanan äärellä
ja Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä. Vaelluksia, Vanhan testamentin
profeettojen sanomaa, rukoushetkiä.
Kari ja Mari Valkonen, musiikissa Erik
Bäckström. Majoitusvaraukset Kairosmajalle 020 768 1730. Kyselyt ohjelmasta ja kuljetuksesta 050 384 3702
kari.valkonen@sana.fi.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa, paivi.lehtinen@
evl.fi, 050 549 7012 Cygnaeuksenk. 8.
Vastaanotto ti 9–12, ke 9–11 (puh.
ja web.kamera-aika klo 11–12) ja to
15.30–16.30.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 15.5.
klo 14, Cygnaeuksenkatu 8.
Viittomakielinen raamattupiiri to
19.5. klo 17.30, Cygnaeuksenkatu 8.

rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

Herättäjän kirkkopyhä 8.5.
Säynätsalon kirkko.
Keski-Suomen körttien kesäretki Viitasaarelle 8.6. Ilm. maksulliseen bussikuljetukseen 19.5. mennessä (reitti
Jämsä-Muurame-Jyväskylä-Tikkakoski-Äänekoski): hanna.tuura@h-y.fi /
040 772 1903, ruokailuun 1.6. mennessä (Viitasaaren seurakuntatalolla,
12 €). Rukoushetki Viitasaaren kirkossa ja seurat Tervamäen kappelilla.
www.h-y.fi/2685-kesaretki-viitasaarelle.
Päivämatka herättäjäjuhlille Vantaalle. Lähtö Jklän matkakeskuksesta
la 9.7. klo 7, paluumatkalle iltaseurojen jälkeen n. klo 20. Hinta 60 €. Ilm.
Herättäjän toimistoon (06) 433 5700.
Kahden päivän retki herättäjäjuhlille Vantaalle. Lähtö matkakeskuksesta 9.7. klo 7, paluumatkalle 10.7.
päätösseurojen jälkeen n. klo 15.30.
Hinta 110 €. Mahtuu 50. Sitovat ilm.
Herättäjän toimistoon (06) 433 5700
6.6. mennessä.www.h-y.fi/2686-retket-vantaan-herattajajuhlille

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi, www.ywca.fi > Paikallinen
toiminta > Jyväskylän NNKY
www.facebook.com/jklnnky
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee
musiikkia pe 6.5. klo 13.
Kirjapiiri I ma 9.5. klo 13. Laura
Lindstedt: Oneiron.
Piano-oppilaiden kevätmatinea
ma 9.5. klo 17.30.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 10.5. klo 9–11.
Satavuotias setlementti-liike, Pauliina
Kinnunen.
Latinanpiiri ti 10.5. klo 18,
Pirkko Sintonen.
Kevätlaulajaiset su 15.5. klo 15.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 euroa) ti 17.5. klo 9–11,
Pienimmän lantin yhteisön lanttihartaus.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Tilaisuus ma 9.5. klo 14 Sepänkeskus.
Vainottujen kristittyjen ahdingosta
kertoo Seppo Huotari, Lähteellä-kuoro. Kahvit ennen tilaisuutta.
Kolehti Marttyyrien Ääni ry:lle.
Lauluja tulevaisuudesta ja toivosta
ma 16.5. klo 14 Keltinmäen kirkko,
Lähteellä-kuoro. Kahvi klo 13.30.
Vapaaeht maksu. Kolehti.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 7.5. klo 19, Kuokkalan kirkko.
Seurat su 8.5. klo 16, ry.
Seurat su 8.5. klo 17.30, ry.
Seurat ke 11.5. klo 19, ry.
Seurat la 14.5. klo 19, ry.
Kevätjuhla su 15.5. klo 16, ry.
Seurat ke 18.5. klo 19,
Kaupunginkirkko.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Kevätmatka Tammelaan Liisa ja Erkki
Puran tilalle la 21.5. Hämäläinen pito-

Henki &

Iloisesti koulutielle!
pöytä 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.
Inkeri V-J 0400 547 753 tai invir@elisanet.fi tai Iiris Heinonen 050 360 4736.
Muutama paikka vapaana!

Elokuussa koulutiensä aloittavien siunaaminen

Lähetysyhdistys Kylväjä

Elämään-messu su 8.5. klo 16 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Raamattuopetus
Filippiläiskirjeestä jatkuu, Erkki Puhalainen.
Sävelen ja lähetyksen ilta ke 11.5. klo
18 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Yhteislaulua ja lähetystyön kuulumisia,
Paula Kiviranta, R. Hämynen, MMVkuoro ja Matti Mertanen.
Viron piiri to 12.5. klo 17 NNKY:n tilat,
Veikko Pasanen, Päiviö Turtiainen.

SLEY
Lutherin kirkko

Messu su 8.5. ja 15.5. klo 12,
Petri Harju.
Evankelisten opiskelijoiden ilta
ke klo 18.30. Ke 11.5. Kevätkarkelot.
Hamona-kuoro 9.5. klo 18.30.
Toimintalauantai 7–14-vuotiaille
14.5. klo 10–16. Raamatunopetusta,
rukousta, laulua, leikkiä ja paljon
ulkoilua! Mukaan omat retkieväät
(sään salliessa syödään ulkona) ja
ulkoiluvaatteet sekä Raamattu.
Ilm. Eliakselle 12.5. mennessä tekstiviestillä 050 466 4220 tai elias.jokinen1@gmail.com (kerro lapsen nimi,
ikä, allergiat ja huoltajan yhteystiedot).
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Seurakunnan
radio-ohjelmat
Radio Yle Jyväskylä
99,3 MHz tiistaisin ja
torstaisin noin klo 13.15

Tikkakoskella
24.5., 25.5. ja 26.5. klo 18

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 pen klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille
ja opiskelijoille ma klo 18.30.
Naisten ystäväpiiri ti klo 11. Jutustelua, yhdessäoloa, rukousta, kahvia.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 15.
Sanan Keidas su 8.5. klo 18. Pyhän
Hengen odotus, Heimo Kajasviita.
Naisten Raamattupiiri ti 10.5. klo 13.
Tyttöjen Donkki-ilta 3.–8.-luokkalaisille pe 13.5. klo 18–20.
Keskustan Raamattupiiri ti 17.5. klo 18.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 8.5. klo 11 Päiväkoti
Aarresaari, Toritie 22, Kuokkala. Vanhemmilla raamattuhetki.
Isä-lapsi-sähly la 14.5. klo 10–12.
Leipäsunnuntai su 15.5. klo 16 Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5.
Pyhän Hengen aika, Reino Saarelma.
Lapsille oma ohjelma ja kirkkokahvit.
Vaajakosken naistenpiiri ma 16.5. klo
18–20, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken miestenpiiri to 19.5. klo
18.30 kirkolla, Kirkkotie 11.

Ole kuulolla!

Palokan kirkossa
25.5. klo 18

Vaajakoskella
25.5. ja 26.5. klo 18

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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Sergio Cruz viljelee Reilun kaupan kahvia Nicaraguassa. Reilun kaupan kahvista saadulla tuotolla tuetaan kahvinviljelijöiden toimeentuloa ja parannetaan viljelijöiden mahdollisuuksia kamppailla ilmastomuutosta vastaan.

Kampanja kannustaa
Reilun kaupan kahvitauolle
World Fairtrade Challenge kutsuu kaikki kahvin ystävät kampanjoimaan
kahvinviljelijöiden puolesta ilmastonmuutosta vastaan.
SIRPA KOIVISTO teksti
SEAN HAWKEY kuva

Toukokuista Reilun kaupan päivää
vietetään tänä vuonna kansainvälisen World Fairtrade Challenge
-kampanjan merkeissä. Kampanjan tavoitteena on haastaa kaikki
kahvin ystävät nauttimaan reilua
kahvia.
– Kampanjassa on mukana parikymmentä maata ympäri maailmaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun eri maat yhdessä kampanjoivat kahvinviljelijöiden puolesta,
iloitsee Reilu kauppa ry:n tiedottaja Sanna Räsänen.

Maailman suurin Reilun kaupan
kahvitauko tukee kahvin pienviljelijöitä sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos on
kahvin pienviljelijöille todellinen
uhka. Lämpimämpi ilma edistää
muun muassa kasveja tuhoavien
hyönteisten lisääntymistä ja kasvitautien leviämistä.
Valitsemalla Reilun kaupan kahvia voi tukea kahvinviljelijöiden
toimentuloa ja parantaa viljelijöiden mahdollisuuksia kamppailla
ilmastonmuutosta vastaan.
Reilun kaupan kahvi oli Räsäsen
mukaan itsestään selvä tuote

maailmanlaajuiseen kampanjaan;
onhan koko Reilu kauppa saanut
alkunsa kahvinviljelijöiden aloitteesta.
– Kahvi on yhä suurin Reilun
kaupan tuote. Liki puolet kaikista
Reilussa kaupassa mukana olevista viljelijöistä työskentelee kahvin
parissa, Räsänen muistuttaa.
Useimmilla työpaikoilla nautitaan jo reilua kahvia. Kampanjaan on Räsäsen mukaan saatu
hyvin mukaan myös isoja hotellija ravintolaketjuja. Lisäksi monessa kahvilassa on jo tarjolla
eettinen vaihtoehto tavalliselle
kahville.

Jyväskylän seurakunta on ollut jo
pitkään eettisten hankintojen
edelläkävijä. Reilun kaupan seurakunnan arvonimen Jyväskylän seurakunta sai vuonna 2010. Seurakunnan kaikissa tilaisuuksissa ja
toimipaikoissa tarjotaan Reilun
kaupan kahvia ja teetä.
Kahvi on banaanien ohella suomalaisten suosituin Reilun kaupan
tuote. Reilun kaupan kahvin myynti on kasvanut vuosi vuodelta.
– Reilun kahvin valikoimassa on
jo yli sata erilaista kahvilaatua, joten tarjontaa löytyy varmasti jokaiselle, Reilun kaupan vastuuhenkilönä seurakunnassa toimiva

Paula Raatikainen huomauttaa.
Jo pienillä arjen valinnoilla voi
tehdä paljon hyvää. Raatikainen
nauttii reilua kahvia aina kun
mahdollista ja kannustaa siihen
muitakin.
– Yllätä lähimmäisesi Reilun
kaupan kahvitauolla, hän ehdottaa.

World Fairtrade Challenge
-kampanja järjestetään 13.15. toukokuuta. Kampanjan
teemana on kahvi. Maailman
Reilun kaupan päivä on 14.
toukokuuta.

Elämästä

Yhteinen olohuone toteutti haaveen
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Maritta Jylhälehto, 55 vuotta. Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä. Minulla oli monta vuotta oma, ammatillisia kuntoutuspalveluita tuottava yritys muutaman muun osakkaan kanssa. Toiminnan vaatiessa laajennusta, päädyimme myymään yrityksen
isommalle toimijalle. Tämän yrityksen palveluksessa olin vielä muutaman vuoden, kunnes pari vuotta
sitten jäin vuorotteluvapaalle.
Jo pidemmän aikaa mielessäni oli
kytenyt ajatus, että haluaisin tehdä jotakin erilaista. Olin aina haa-

veillut sellaisesta sosiaalityöstä,
jossa asioihin voisi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi niin, ettei hankalia ongelmia pääsisi syntymään.
Haaveeni toteutui viime syksynä,
kun löysin Jyväskylän keskustasta
sopivat tilat toimintaa varten.
Olohuone Kyllin kypsä on nyt toiminut puoli vuotta. Se on kantakaupungin väen yhteinen olohuone, jonne voi pistäytyä kahville,
seurustelemaan, pelaamaan vaikka lautapelejä sekä osallistumaan
kaikenlaiseen toimintaan. Tilaa
voi myös vuokrata erilaisia tapahtumia ja ryhmätoimintaa varten.
Olohuonetta perustaessani
ajattelin erityisesti ikäihmisiä, jot-

ta heillä olisi mahdollisuus kohdata muita, tehdä jotakin mukavaa
yhdessä ja nauttia elämästä, mutta tervetulleita ovat aivan kaikenikäiset ihmiset. Olohuone on toiminta-areena, sillä ei ole merkitystä, kuka toimintaa pyörittää, kunhan se soveltuu olohuoneen
ideaan. Koko ajan ideoimme ja
suunnittelemme kävijöiden kanssa
yhdessä, mitä voisimme tehdä.
Suurin toiveeni on, että olohuone
juurtuisi pysyväksi osaksi keskusta-alueen toimintaa. Saan valtavasti
energiaa tästä työstä ja nautin suuresti ihmisten kanssa työskentelemisestä. Saan tehdä mukavia asioita,
jotka tuottavat iloa kanssaihmisille.

Monet kävijät ovat kertoneet päässeensä tämän paikan ansiosta neljän seinän sisältä. Se on parasta palautetta. Olen tavannut niin paljon
ihania ihmisiä, jotka kannustavat ja
kysyvät mitä voisivat tehdä, jotta
olohuone menestyisi.
Luonteessani on aina ollut ripaus
maailmanparantajaa, ehkä siksi hakeuduin aikanaan sosiaalialalle.
Niin kauan kuin muistan olen tehnyt vapaaehtoistyötä Punaisessa
Ristissä. Olen edelleen paikallisosaston hallituksessa ja vedän ystäväpalvelukoulutuksia. Vapaa-ajalla
harrastan monenlaista liikuntaa ja
puuhailen mökillä mieheni kanssa.

Maritta Jylhälehto
Maritta Jylhälehto toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti kaikille yhteisen olohuoneen Jyväskylän keskustaan viime syksynä.

