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Kirkon töissä
Istuin vastikään autokorjaamon pihalla vastakorjatussa
autossa puolitoista tuntia. Olin puhelimessa. Työasioita.
Olen istunut autossa puhelimessa myös kotipihalla, työpaikan pihalla, koulun pihalla, kirkon pihalla ja parkkihallissa. Joskus niin pitkään, että on tullut kylmä. Toisinaan niin kauan, että on tullut kuuma.
Olen hoitanut työasioita korjaamon nurkassa, kahvilassa, kampaajalla ja kaupassa. Tavannut ihmisiä livenä,
jutellut puhelimessa, lähetellyt sähköposti-, whatsapp-,
messenger- ja tekstiviestejä, päivittänyt Facebookia ja
ihastellut Instagramiin laitettuja kuvia.
Jonkin mielestä ollaan oikeasti töissä vain silloin, kun
ollaan työpöydän ääressä. Itse haluaisin olla nykyistä
enemmän ihmisten ilmoilla. Siellä, missä voi olla silmät
ja korvat auki sille, miten seurakunta elää ihmisille tässä
ajassa. Vai elääkö mitenkään.
Nykyaikainen työnteko ei tarvitse kirkossakaan monumentteja tuekseen. Ei tarvita prameita arvokiinteistöjä
tai uutuuttaan kiiltäviä rakennelmia – enemmän on
käyttöä ihmisille. Tarvitaan kekseliäitä, viitseliäitä, ahkeria, innostavia ja sitkeitä ihmisiä, joille on kunnia-asia
olla kirkon töissä. Jotka jaksavat tehdä seurakuntaa näkyväksi ihmisten arjessa, kauppakeskuksissa, kahviloissa
ja urheilukentän laidalla.
Vihonviimeistä on, jos seurakunnan rahat naulataan
niin tiukasti seiniin, että ihmisiin ei ole enää varaa. Irvileuka voisi sanoa, että onneksi sentään kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan ja työntekijöitä tarvitaan jatkossa aiempaa vähemmän.
Vapaaehtoiset voivat tehdä osansa, mutta rahatta on
hankala järjestää toimintaakaan. Ja jos seurakunnan
kerhot, leirit ja retket hinnoiteltaisiin todellisten, aiheutuneiden kulujen mukaan, hintalappu voisi hirvittää.
Osallistujat kävisivät vähiin. Seurakunta tulisi hivuttaneeksi itsensä hengiltä.
Ensi viikolla kokoontuva kirkkovaltuusto on
tiukan paikan edessä. Sen pitää päättää,
millaisissa rakennuksissa kirkon töitä Jyväskylässä tulevaisuudessa tehdään. Tärkeämpää olisi miettiä ensin miten. Sen
jälkeen seinistä päättäminen olisikin jo
helpompaa.

Seurakunta kieltää tekokuidut
arkuissa ja uurnissa
KAARINA HEISKANEN teksti
SANNA KROOK kuva

Jyväskylän seurakunta kieltää tekokuituiset materiaalit sekä tuhkattavissa että hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa.
Kirkkoneuvosto päätti asiasta
maanantain kokouksessaan. Kielto astuu voimaan ensi vuoden
alussa.
Päätökseen vaikuttavat sekä
työturvallisuusriskit että ympäristöseikat. Tekokuitua sisältävät arkut aiheuttavat krematorioissa riskitilanteita leimahtamisvaaran takia. Tekokuituverhoilu syttyy nopeasti, kun arkkua ollaan vasta
laittamassa uuniin. Syttymisestä
aiheutuvat muoviroiskeet saattavat pysäyttää arkkua kuljettavan
vaunun liian aikaisin. Samalla krematorion työntekijät altistuvat savukaasuille. Tekokuituisten arkkumateriaalien käyttö vaikuttaa myös
haitallisesti uunin rakenteisiin. Uunin arinalaatat pitää vaihtaa tavallista tiheämmin, ja uunien uudelleenmuuraustarve aikaistuu.
Tekokuituverhoiltu arkku palaa
epäpuhtaasti, mikä aiheuttaa hiukkaspäästöjä. Tekokuiduista koituu
ympäristöhaittoja myös hautausmaalla. Tekokuitumateriaaleja jää
hautaan, mikä hidastaa vainajan
maatumista ja haittaa hautasijan
uudelleenkäyttöä.
Tekokuitujen ongelmat ovat olleet
seurakuntien tiedossa jo pitkään.
Seurakuntien hautausalan toimijat ja Kirkkohallitus ovat ajaneet
lainsäädäntöä, joka ratkaisisi ongelman. Lakia odotellessa kukin
seurakunta tai seurakuntayhtymä
on itse tehnyt päätöksen tekokui-

Hautausalan toimijoiden kanssa
aiheesta on käyty keskustelua jo
viime kesänä. Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtaja
Kyllikki Forsius kertoo, että moni
suuri seurakunta on jo päätynyt
kieltämään tekokuidut arkuissa ja
uurnissa. Kieltopäätöksiä on tehty erityisesti paikkakunnilla, joilla
on krematoriot.
Kiellot tulevat voimaan pääsääntöisesti ensi vuoden alussa.
Siirtymäaika auttaa alan yrityksiä
sopeutumaan uuteen käytäntöön.
– Toivomme, että Kirkkohallitus
antaisi asiasta yhtenäisen suosi-

Jyväskylässä ja Jyväskylän eteläpuolella suositaan kangasverhoiltuja arkkuja, tästä
pohjoiseen arkut ovat koruttomasti verhoamattomia.

vapaa tai muu vastaava jakso?
Kyllä. Ei. En osaa sanoa.
Oletko aamu-uninen etkä siedä
touhottavia ihmisiä?
Kyllä. Ei. En osaa sanoa.
Jos vastasit kyllä kolmeen äskeisistä kysymyksistä, vapaaehtoistyö
orpojen laiskiaisten parissa Costa
Rican laiskiaisinstituutissa on juuri sinua varten. Orpojen laiskiaisten hoitaminen ei ole työteliästä
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Hautausmaksut nousevat 1.1.2017
alkaen, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen
hautamaksujen korottamisesta.
Hautamaksuja on edellisen kerran
nostettu vuoden 2014 alusta.
Hautapaikkamaksujen on Hautaustoimilain mukaan oltava kaikille samat. Hautamaksu muodostuu hautausmaiden perustamisesta sekä yleisalueiden hoitokustannuksista. Hautausmaksuilla katetaan ainoastaan osa kokonaiskustannuksista.

Keskitalo tyrmää
arkipyhiin
kajoamisen

Lamavuosien katveessa perustettu Yläkaupungin Yö porskuttaa edelleen. Tapahtuman perustaja Elisa Pesonen halusi lisänäkyvyyttä maailman kauneimmalle kampukselle, koska se on tärkeä osa Jyväskylää.

Loistava tulevaisuus laiskiaisinstituutissa
Kiinnostaako vapaaehtoistyö?
Kyllä. Ei. En osaa sanoa.
Tunnetko olosi epämukavaksi ihmisten parissa?
Kyllä. Ei. En osaa sanoa.
Haluatko nähdä uusia paikkoja?
Kyllä. Ei. En osaa sanoa.
Onko suunnitelmissasi vuorottelu-

Hautamaksuihin
odotettavissa
korotuksia

tuksen, joka koskisi kaikkia seurakuntia, Forsius sanoo.
Forsius toivoo myös, että kielto
ei koskisi kaikkia tekokuituja vaan
pelkästään synteettisiä tekokuituja, joiden raaka-aineita ovat muun
muassa öljy ja kivihiili. Muuntokuidut, kuten asetaatti ja viskoosi,
eivät hänen mukaansa aiheuta ongelmia krematorioissa ja hautausmailla.
Arkkuvalmistajia on Suomessa
vain muutama, ja ne ovat jo varautuneet kieltoon ottamalla käyttöön sopivat arkkujen ja uurnien
päällystyskankaat ja leimahtamattomat lakat.
– Ekologinen ajattelu on vienyt
arkku- ja uurnamuotoilua samaan
suuntaan. Pellava ja puuvilla ovat
suosittuja, Forsius sanoo.
Arkkua valitseville omaisille tekokuitukankaiden kielto ei hänen mukaansa aiheuta ongelmia, sillä hautaustoimistot tarjoavat asiakkaille
vain hyväksyttyjä materiaaleja.

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN teksti
SVANHOVEP/PIXABAY kuva

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

tujen käyttökiellosta arkuissa ja
uurnissa.
– Jyväskylän seurakunnan krematoriossa ei ole ollut vaaratilanteita tekokuituisten arkkuverhoilujen takia. Muissa seurakunnissa
niitä on sattunut, kertoo hauta- ja
puistotoimen päällikkö Antti Pekuri.

Ajassa

Hei, arvoisa laiskiainen! Ryhdistäydy vähän, sillä tuolla menolla ei tuottavuusloikka ikinä toteudu. Kampaisit edes tukkasi!

puuhaa, sillä ne nukkuvat jopa 20
tuntia vuorokaudessa.
Jos laiskiaisinstituutti hämmentää, on hyvä muistaa, että on meilläkin omituisuutemme – kuten Napapiirillä sijaitseva tonttuopisto.
Kurssitettu tonttu toimii osan
vuodesta joulutonttuna, osan
saunatonttuna. Suosittelin uravalintaa taannoin hajamieliselle teinille, joka jo ehtikin riemastua
urasta turisteille tien varressa vilkuttelevana punanuttuna. Tieto
siitä, että tontun pitää mahdollisesti hallita myös moottorikelkkasafari, söi valitettavasti innon.
Mutta takaisin luontoon. Se ei
päästä meitä helpolla. Uusi tutkimus kertoo, että puutkin nu(o)kkuvat. Tutkitut seurantakoivut palautuivat yön jälkeen alkuperäiseen
asentoonsa aamulla parissa tunnissa. Sen mitä aamuvirkkua itseäni tunnen, alan kyylätä takapihan
koivuja kuin omia teinejä. Läpsin
puita reippaasti tervehtien: Nukuitko hyvin? On aika herätä! Uusi päivä kutsuu, aurinko nousi jo.
Hopi hopi!

Elisa Pesonen aloitti
hullunrohkean Yön

Lapuan
hiippakunta
60 vuotta

Graafikko Elisa Pesonen opiskeli Jyväskylässä ja halusi kaupunkiin
tapahtuman, jota kaikki tekisivät innolla yhdessä ilman
ennakkoasenteita. Ja niin syntyi Yläkaupungin Yö.
KAARINA HEISKANEN teksti
JARKKO JOKELAINEN kuva

Yläkaupungin Yö tulee taas. Sinä
olet Yön äiti. Mistä idea syntyi?
Siihen johtivat monet asiat. Asuin
kampuksen vieressä ja vietin paljon vapaa-aikaakin Seminaarinmäellä. Olin JYY:n (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta) hallituksen kulttuurivastaavana. Ajattelin,
että maailman kaunein kampus
ansaitsisi koko kaupungin huomion. Yliopisto voisi nousta vähän
vapaamuotoisemmin framille,
koska se on tärkeä osa Jyväskylää.
Halusin, että kaikki tekisivät jotakin hienoa yhdessä, ilman ennakkoasetelmien ja -roolien kahleita.
Olen yöihminen.
Mitä teit Jyväskylässä vuonna
1992, kun ensimmäinen Yläkaupungin Yö järjestettiin?
Opiskelin yliopistossa, OKL:ssä
(opettajankoulutuslaitos).
Millainen savotta ensimmäinen
Yläkaupungin Yö oli?
Tiesin, että iso työ siinä tulee olemaan, mutta onneksi etukäteen
en voinut kuvitella, miten iso. Innostus, tahto ja jonkinlainen hullunrohkeus olivat avuksi. Melkoinen korkeakoulu se oli, luoda fes-

tivaali käytännössä tyhjästä ja saada kaikki pelaamaan yhteen, tehdä todeksi yhteinen innostus ja
tekemisen ilo. Ratkaista pulmia,
joita ei tiennyt olevan olemassa.
Kuinka monta Yötä ehdit järjestää Jyväskylässä ollessasi?
Kolme. Vuonna 1994 oli välivuosi,
ja vuoden 1995 jälkeen jäin hallitushommiin vuoteen 2001 saakka.
Oletko seurannut tapahtumaa,
kun et enää ole vetovastuussa?
Olen toki, ja tuntuu hienolta, että
alkuperäinen henki ja filosofia ovat
säilyneet. Yö on edelleen ihan oman
laisensa. Se ei pelkästään seuraa aikaansa vaan uskaltaa myös lentää
edellä.
Mihin haluaisit osallistua tämänvuotisessa Yössä?
Tutustuisin Ruusupuiston näyttelyihin ja kävisin Virtuaalitodellisuus on täällä! -luennolla. Samassa paikassa oleva Tukinajuri-tarinahetki kiinnostaisi: kuulisinko
siellä nykyaikaisesta, luontoystävällisestä metsätyöstä, menneiden
aikojen kertomuksia vai ehkä molempia. Tiedemuseon näyttelyt pitäisi nähdä, ja saman tien voisi
jäädä hetkeksi piirtämään elävää
mallia Seminariumiin.

Mikä hetki jäi mieleen ensimmäisestä Yläkaupungin Yöstä?
Tähtihetkiä oli monta, on mahdoton nimetä yhtä ainoaa. Ehkä kokonaisuutena pimenevä kevätyö,
ihmisvirta keskustasta kampukselle, hymyilevä, yllättynyt ja jotenkin
taianomainen tunnelma.
Osasitko aavistaa, että tapahtumasta tulee näin pitkäikäinen?
Ei käynyt mielessäkään.
Mitkä kolme asiaa ovat parasta
Jyväskylässä?
Ihmisten rohkeus tehdä yhdessä
asioita, lyhyet välimatkat ja yliopisto. Jyväskylä oli hieno paikka
asua, ja se pysyy varmaan jollakin
tapaa henkisenä kotikaupunkinani aina.
Millaiset kesätapahtumat sinua
kiinnostavat?
Ehkä jollakin tavalla odottamattomuuksia sisältävät tapahtumat.
En ole oikein kotonani suurissa tapahtumissa, mikä voi tietysti kuulostaa erikoiselta, kun olen sellaisia ilolla ideoinut ja järjestänyt.
Ensi kesänä ainakin Pekka Kuusiston luotsaama Meidän festivaali
Tuusulanjärvellä, P. J. Harvey Sidewaysissa ja Partch-projekti Musiikin ajassa.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö
Jukka Keskitalo toivoo, että työajan pidentämiselle löytyisi jokin
muu ratkaisu kuin arkipyhiin kajoaminen. Kaleva-lehden haastattelussa Keskitalo tyrmää ajatuksen, että Suomi luopuisi helatorstaista ja loppiaisesta pyhäpäivinä.
– Eipä juuri löydy Länsi-Euroopan maita, joissa molemmat päivät olisivat tavallisia työpäiviä.
Lähtisimme omille teillemme ja
eroaisimme länsimaisesta kulttuuriperinnöstä tässä mielessä.
Liitot neuvottelevat parhaillaan,
miten 24 tunnin vuosityöajan pidennys lisätään työntekijöiden kalenteriin. Keskitalo toivoo, että
neuvotteluissa löydettäisiin jokin
muu tapa työajan pidentämiseen.

Missä olet nyt? Mitkä asiat ovat
parasta siellä?
Kotona Tuusulassa. Parasta: järvi,
ihmiset, lyhyt matka pääkaupunkiin (ja sieltä pois).
Mitä teet töiksesi?
Juuri nyt Viitasaaren Musiikin ajan
julistetta – sinne kaikki ensi kesänä! Olen toiminut viime vuodet
graafikkona ja graafisen suunnittelun opettajana. Myös startup-yritys
Kuori on kiinnostava työkuvio ja
tulevaisuudessa toivottavasti vielä
isommassa roolissa.
Millaiset asiat innostavat sinua?
Olen aika altis innostumaan. On
ihan hyvä, etten osaa rajata tai nimetä erityisesti innostavia asioita.
Innostus on ennakoimatonta, se
alkaa spontaanisti ja voi johtaa
pitkäjännitteiseen toimintaan. Jos
ei johda, niin hyvä niin, koska
kaikkea ei tarvitsekaan toteuttaa.
Millaiset asiat kuohuttavat sinua?
Näköalattomuus, tylsähenkisyys.
Myös historiantajuttomuus ja se, että ei piitata kulttuurisista arvoista,
ymmärretä niiden merkitystä yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvoinnissa.
Mistä saat virtaa?
Järvestä ja metsästä.

Lapuan hiippakunnan perustamisesta on tänä vuonna kulunut 60
vuotta. Hiippakunnan juhlapäivää
vietetään Korpilahden kirkossa
sunnuntaina 22. toukokuuta. Klo
10 alkavan messun jälkeen juodaan kakkukahvit. Samana päivänä järjestetään Lapuan tuomiokirkossa kaikille avoin hiippakuntajuhla, joka alkaa messulla ja pappisvihkimyksellä.
Lapuan hiippakunta on yksi
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhdeksästä hiippakunnasta,
johon kuuluu 46 seurakuntaa. Jyväskylän seurakunta on hiippakunnan alueen suurin seurakunta.

Sporttikummi
tueksi lapsen
harrastukseen
Pelastakaa Lapset -järjestön
Sporttikummitoiminta laajenee Jyvässeudulle. Sporttikummi on aikuinen liikuntakaveri, joka tukee ja
tsemppaa lasta liikuntaharrastuksessa. Ensimmäinen valmennus
uusille Sporttikummeille järjestetään 11.6. Jyväskylässä yhteistyössä Jyväskylän Kenttäurheilijoiden
kanssa. Perheet voivat hakea lapselleen Sporttikummia jo nyt.
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Kirkon töis

”Musiikki on
rukouksen äidinkieli”
Musiikin kautta rakennetaan seurakunnan
hengellistä elämää. Kanttorin työssä tarvitaan
myös teologista ja kasvatuksellista osaamista.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Kanttoria on luonnehdittu maailman monipuolisimmaksi muusikoksi. Kanttorin työnkuvaan kuuluukin monenlaista. Hän muun
muassa soittaa ja laulaa jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnan tilaisuuksissa, johtaa kuoroja ja soitinyhtyeitä, osallistuu
kirkollisiin toimituksiin ja kehittää
seurakunnan musiikkitoimintaa.
– Tämä on työn näkyvin osa. Lisäksi työhön kuuluu paljon valmistelua, harjoittelua, laulujen sovittamista ja joskus jopa säveltämistä,
Keltinmäen alueseurakunnan kanttori Petri Lintunen jatkaa.
Kanttori on musiikin ammattilainen, mutta koulutukseen kuuluu
myös teologisia ja pedagogisia
opintoja.
– Muusikon identiteetti on tärkeä,
mutta toinen yhtä tärkeä asia on
seurakuntatyöntekijän identiteetti.
Kirkko kutsuu tähän tehtävään ja
kanttorin työn tarkoitus on seurakunnan hengellinen rakentuminen.
Lintunen innostui urkujensoitosta
lukioikäisenä. Taustalla oli jo pia-

no-opintoja, mutta urut kolahtivat nuoreen mieheen heti ensimmäisestä kokeilusta lähtien. Kiinnostus urkujensoittoon oli pohjana kanttoriopinnoille, mutta myös
halu ymmärtää ja paneutua jumalanpalveluselämään.
Keltinmäen alueseurakunnan
kanttorina Lintunen on toiminut
lähes kolmekymmentä vuotta. Lintunen nauttii yhä siitä, kun musiikki täyttää sille asetetun tehtävän,
ja toteutus on onnistunut, oli kysymys sitten kirkollisesta toimituksesta, pienen ryhmän säestämisestä tai kuoron juhlakonsertista.
Musiikki onkin tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Se on rukouksen äidinkieli, Lintunen tiivistää.
– Minuun on erityisesti vaikuttanut Lutherin teologia, jonka mukaan musiikki on Jumalan luomislahja, joka on annettu ilolla ja kiitollisuudella vastaanotettavaksi.
Lutherin musiikkikäsitys on lavea ja
se antaa hedelmällisen lähtökohdan luovuudelle.
Keltinmäen alueseurakunnan
musiikkitoimintaa Lintunen haluaa
kehittää yhdessä seurakuntalaisten
kanssa.
– Koko alueseurakunnan yhtei-

nen visio on, että seurakuntalaisten lahjat ovat käytössä monipuolisesti.
Pitkään kanttorina toimineena
Lintunen myöntää, että vaarana
voi olla leipääntyminen, kuten
missä tahansa muussakin ammatissa. Esimerkiksi kirkollisia toimituksia voi olla samana päivänä
neljäkin peräkkäin. Keskittymiskyky ja läsnäolo ovat kuitenkin osa
kanttorin ammattitaitoa, Lintunen sanoo.
Innoitusta ja vastapainoa pitkälti yksin tehtävään työhönsä Lintunen saa rivimuusikkona toimimisesta.
– Rivisoittajana saan nauttia musiikista aivan eri tavalla ja voin vaikka tarttua instrumenttiin, joka ei
ole kaikkein vahvin soittimeni. Työn
puolesta eri rooleissa liikkuminen
on virkistävää.
Lintusen mielestä on tärkeää
mennä aina välillä myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
– En halua sulkea mitään sellaista pois, mitä en vielä osaa. Haluan
säilyttää itsessäni kyvyn oppia koko ajan jotakin uutta, Lintunen
pohtii.

Kanttori Petri Lintusen mielestä on hyvä mennä välillä myös epämukavuusalueille ja oppia uutta, kuten soittamaan sähkörumpuja.

Tiesitkö?

Kanttori

koulutuksen mukaan A-, B- ja
C-virkoihin. Luokka A on laajaa
yliopistotutkintoa edellyttävä virka.

Työhön kuuluu muun
muassa soittaa ja laulaa jumalanpalveluksissa sekä muissa
seurakunnan tilaisuuksissa sekä
johtaa kuoroja ja soitinyhtyeitä.

Kanttoriksi voi opiskella SibeliusAkatemiassa Helsingissä ja Kuopiossa,
Oulun ammattikorkeakoulussa sekä
ruotsin kielellä Pietarsaaressa.

Kanttorin virat porrastetaan

Jyväskylän seurakunnassa
työskentelee 16 vakituista kanttoria.
Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden toimitalon rakentamista Taulumäen kirkon viereen. Taulumäki-talo tulisi kuvassa oikealla ylhäällä näkyvälle tontille, osin nykyisen
parkkipaikan päälle. Toimitilatyöryhmä oli yksimielisesti Valtiontalon ostamisen kannalla, mutta kirkkoneuvosto äänesti esityksen nurin.

Hengissä
Fariseusten joukossa oli Nikodemos,
juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli
yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: ”Rabbi,
me tiedämme, että sinä olet Jumalan
lähettämä opettaja.” Jeesus vastasi:
”Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti,
ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” Nikodemos kysyi:
”Miten joku voisi mennä äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?”
Jeesus vastasi: ”Totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän
ei pääse Jumalan valtakuntaan. Älä
kummeksu sitä, että sanoin Teidän
täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa
missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan,
mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne
se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.”
”Miten tämä on mahdollista”, Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi: ”Etkö sinä,
Israelin opettaja, ymmärrä sitä?
Totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä
olemme nähneet, mutta te ette ota
vastaan todistustamme. Jos ette usko,
kun puhun tämän maailman asioista,
kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta
tänne tullut: Ihmisen Poika. Niin kuin
Mooses autiomaassa nosti käärmeen
korkealle, niin on myös Ihmisen Poika
korotettava, jotta jokainen, joka uskoo
häneen, saisi iankaikkisen elämän.”

Valtiontalo ei
kelvannut neuvostolle

Älä mieti Kolminaisuutta yöllä
Nikodemos tuli Jeesuksen luo
yöllä. Mikä miesten tapaamisessa oli erikoista?
Niin, miksi yöllä? Myöhemmän
rabbiinisen tavan mukaan opetuksia pidettiin yöllä. Olikohan
tapa Nikodemokselle tuttu? Vai
olivatko kysymykset käyneet vaivaamaan häntä yön tunteina
niin paljon, että niihin oli pakko
saada heti selko? Vai halusiko
hän kulkea neuvostoveljiltään
salassa? Onko kyseessä draamallinen keino? Nikodemos on
siis vielä tietämättömyyden yössä, jota Jeesus sanoillaan valaisee. Myöhemmin samassa luvussa Jeesus puhuu siitä, kuinka valo on tullut maailmaan.
Mikä sinua koskettaa tekstissä?
Vertaus tuulesta. Se kuvastaa
minulle sitä, ettei Jumalaa ja hänen suunnitelmiaan voi ottaa
haltuun. Voimme vain uskoa,
aavistella, kysellä ja ihmetellä.
Sunnuntai on Pyhän Kolminaisuuden päivä. Miten sinä teet
Pyhää Kolminaisuutta ymmärrettäväksi?
Käytän joskus perinteiseen tapaan analogioita ja vertauksia.
Esimerkiksi ihmiselläkin voi olla

monia ”rooleja”. Nämä selitykset eivät tietenkään ole tyhjentäviä. Ei Kolminaisuutta voi täysin ymmärtää.
Kolminaisuusoppi on kompastus muun muassa islaminuskoisille. Miten yksi voi olla kolme?
Joskus vertaukset voivat auttaa
ymmärtämään, vaikka eivät ne
täysin asiaa selitä. Mietin joskus
kesällä uidessani, että kävelin
tämän saman aineen päällä
muutama kuukausi takaperin.
Kun se oli jäässä.
Miksi kolminaisuusopista on
ollut niin vaikea päästä yhteisymmärrykseen?
Aihe on vaikea ja arkijärjen yläpuolella. On paljon helpompiakin aiheita, joista ihmisten on
vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Ja Raamattukaan ei anna
tyhjentävää ja yksiselitteistä kuvaa Kolminaisuudesta, vaikka
Kolminaisuuden persoonat tulevat kyllä esille.
Kuinka paljon sinä olet joutunut pohtimaan kolmiyhteyttä?
Onhan sitä joskus tullut mietittyä. Ehkäpä olen miettinyt Kolminaisuutta enemmän sen yk-

sittäisten persoonien
kautta kuin ”kokonaispakettina”. Viime aikoina
Kolminaisuus ei ole paljon
mietityttänyt. Lapsiperheen
arjessa on tarpeeksi selvittelyä.
Miksi Jeesus vertaa Hengestä syntynyttä tuuleen,
josta ei tiedä mistä se tulee
ja minne menee. Eikö uudesti syntynyt ole matkalla
Jumalan valtakuntaan?
Voisiko ajatella, että lopullinen päämäärä on selvä, mutta välietapit ovat epäselviä?
Suunnistuksessa on annettu selkeät rastit karttaan matkalla
maaliin. Elämästä jännittävän
seikkailun tekee se, ettei rasteja
ole merkitty. Ne selviävät matkan varrella.
Mitä tarkoittaa syntyä uudesti
ylhäältä?
Käsitteestä on erilaisia määrittelyjä riippuen aiheen tulkitsijoista. Joillekin se voi tarkoittaa
niin sanottua uskoon tuloa tai
herätystä. Luterilainen kirkko
tulkitsee uudestisyntymän liittyvän kasteeseen. Jotain ihmisessä täytyy kuolla, jotta uutta voi

Sunnuntai 22.5. Pyhän
Kolminaisuuden päivä
Neulaskodin Tilkku
täkkimessussa klo 16
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syntyä. Jeesus puhui myös siitä,
ettei uutta viiniä voi laskea vanhoihin leileihin. Jumalan vaikutuksesta ihmisessä on joka tapauksessa kyse.
Mikä on tilkkutäkkimessu?
Neulotaanko siellä?
Sehän voisi olla hauskaa jos
neulottaisiin. Lahjoitettaisiin
sitten täkki hyvään tarkoitukseen. Mutta yleensä siellä lauletaan nuorten veisuja ja messun
kaava on vähän kymppimessua
lyhyempi. Meillä on isoskoulutus juuri ennen messua, joten
isoset voivat osallistua messun
suunnitteluun ja toteutukseen.

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto ei hyväksynyt esitystä Valtiontalon
ostamisesta. Kirkkovaltuustolle esitetään uuden toimitalon rakentamista Taulumäelle.
SIRPA KOIVISTO teksti
KEIJO PENTTINEN kuva

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto päättää ensi viikolla, miten
seurakunnan toimitilaratkaisussa
edetään. Maanantaina kokoontuneen kirkkoneuvoston esitys on,
että Kaupunginkirkko ja Vanha
pappila uudistetaan Keskustan
alueseurakunnan käyttöön. Taulumäelle rakennetaan uusi toimitila
muun muassa hallintoa ja yhteisiä
työmuotoja varten.
Kirkkoneuvosto ei ollut päätöksessään yksimielinen, vaan esitys
syntyi äänin 7-5. Pohjaesityksenä
oli hallintojohtaja Anu Lajusen
esitys Valtiontalon ostamisesta.
Esitys nojautui kirkkoherra Arto
Viitalan johtaman toimitilatyöryhmän yksimieliseen näkemykseen.

Vastaehdotuksen teki Tuulikki
Väliniemi Raija Sipisen kannattamana.
Arto Viitalan mukaan Valtiontalon hylkääminen ei tullut täytenä
yllätyksenä.
– Valtiontalo herättää ajatuksia
ja tunteita. Työryhmä oli kuitenkin
omasta mielestään löytänyt perustelut, joilla Valtiontaloa olisi kannattanut selvittää tarkemmin,
mutta nyt siihen ei löytynyt tahtotilaa. Kirkkovaltuusto päättää toimitilasta nyt toisen esityksen pohjalta.
Kirkkoneuvostossa huolta aiheutti erityisesti Valtiontalon huono
kunto.
– Sisäilmakysymykset nousivat
kirkkoneuvostossa suureksi kysymykseksi. Ongelmia nähtiin erityisesti Valtiontalon kohdalla, mutta

huolta ei niinkään kannettu siitä,
ovatko pappila tai Kaupunginkirkon krypta korjattavissa, Viitala
toteaa.
Valtiontalon etuina työryhmä
piti muun muassa erinomaista sijaintia keskusta-alueen ytimessä,
Kirkkopuiston laidalla. Rakennukseen voitaisiin toteuttaa saman katon alle monipuoliset tilat
Keskustan alueseurakunnalle sekä muulle seurakunnan toiminnalle.
Viitalan mukaan työryhmä on pyrkinyt tekemään selvityksiä eri tilavaihtoehdoista niin hyvin kuin aikataulun puitteissa on ollut mahdollista. Peruskriteereinä ovat olleet riittävät toiminnalliset edellytykset sekä tilojen terveellisyyteen
ja kuntoon liittyvät kysymykset.
Selvityksessä painoivat vahvasti

myös hankkeiden kustannukset.
Valtiontalo on vaihtoehtona
kaikkein edullisin. Kauppahinta
Valtiontalon koko osakekannasta
olisi noin kahdeksan miljoonaa
euroa. Työryhmän alustavan selvityksen mukaan pappilan ja Kaupunginkirkon uudistaminen sekä
Taulumäki-talon rakentaminen
olisivat Valtiontaloa vähintään
kolme miljoonaa euroa kalliimpi
vaihtoehto.
– Valtiontalo olisi myös nopein
toteuttaa, mikä painoi yhtenä tekijänä pohdinnassa. Taulumäki-talon osalta aikataulu on suurempi kysymysmerkki, Viitala huomauttaa.
Seurakunnan ensisijaisena tilavaihtoehtona on vuodesta 2014
lähtien viety eteenpäin Keskusseurakuntatalon peruskorjaamista.

Se on kuitenkin osoittautunut ennakoitua selvästi kalliimmaksi
vaihtoehdoksi. Hankkeen kustannusarvio on kohonnut 11 miljoonaan euroon. Kaupunginkirkon
kryptan rakentaminen on osa
kaikkia tilaratkaisuja.
– Kaiken kaikkiaan toimitilaratkaisut ovat isoja ja niiden yhteydessä on jouduttu pohtimaan kokonaistaloutta. Edessä on isoja
ratkaisuja, joista kiireellisimpänä
yli viisi miljoona maksava Korpilahden kirkon peruskorjaus. Viisautta joudutaan etsimään myös
muun muassa leirikeskusratkaisuihin, Viitala muistuttaa.
Kirkkovaltuuston kokous
tiistaina 24.5. klo 18 Palokan
kirkolla. Kokous on avoin
yleisölle.
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Kolumni

Turvallisesti yhdessä
pelimaailmaan

Nykyaikaa
Auton korjaukseen kuului vuokra-auto pariksi päiväksi.
Hämmästyin, kun vuokratiskin kohdalta löysin jääkaapin kokoisen kaapin. Tuijotin ruutua, jossa nuorimies
toivotti hyvät huomenet. Kakistelin, että tarvitsen auton.
”Selvä juttu, laittaisitko ajokorttisi kuvanlukijaan.” Tein
niin. ”Okei, printtaan vielä sopimuksen. Laitatko siihen
nimesi.” Kun paperit oli täytetty, kaveri sanoi avaavansa
luukun, josta saan avaimet. Ja että auto löytyy pihalta
rivistä kaksi.
Hämmentyneenä jäin miettimään, mahtaako tällainen
olla arkipäivää joskus seurakunnissa. Monia asioita hoidetaan puhelimessa. Mutta etenkin siunaustilaisuudet
on hoidettu, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, kasvotusten.
Mitä jos kirkkoherranvirastot muuttuvat tällaisiksi kaapeiksi? Olisihan se kätevää. Kierrätyksen hengessä saataisiin käyttöä tuhansille puhelinkopeille, mikäli niitä
vielä löytyy. Oveen tekstiksi 24/7 kastevaraukset, esteettömyystodistukset ja hautajaisista sopimiset. Ei kun
koppiin, painat nappia ja pian sinua palvelee ystävällinen virkailija.
”Jaa että hautausasioita. Mille hautausmaalle haluatte
siunaustilaisuuden varata? Selvä, valitaan. Osaston C
paikka 15 on minustakin hyvä. Entäs pappi? Koneen
mukaan vapaina ovat Mia Möttö ja Aki Kakko. Kyllä,
Miasta on tullut hyvää palautetta. On hauska ja sopii
varmasti teille. Olihan teidän pappa huumorimiehiä. Ja
tästä saatte koodin, jolla pääsette kappeliin.”
Pari vuotta sitten näin tämän painajaisena. Ei ikinä kirkon piirissä tällaista. Kyllä kasvokkain kohtaamisissa on
aina sitä jotain. Mutta turha on potkia tutkainta vastaan. Tekniset sovellukset ovat jo niin tätä päivää, että
tämän tyyppiset sovellukset tulevat tavalla tai toisella
seurakuntiinkin. Ei anneta tekniikalle kuitenkaan isännän roolia. Annetaan sille vain hyvä rengin paikka. Olkoot kirkossa etusijalla edelleen kasvokkain kohtaamiset.
Niin ihmisten välillä, kuin ihmisen ja Jumalan välillä. Että ei kun suuta auki ja kättä ristiin. Siinä sovellus, joka
kestää.

Lapset ja nuoret voivat pelata valvotussa ja turvallisessa
ympäristössä Minecraftia nyt kirkon Fisucraftissa. Jyväskylän
seurakunnassakin kaavaillaan kerhojen aloittamista Fisucraftissa.
PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Hiiren napsutusta, näppäimien
rapinaa ja keskittyneitä ilmeitä.
Ella Takkinen pelaa Minecraftia
yhdessä veljensä Aapon kanssa.
Minecraft on maailmanlaajuinen hittipeli, jossa rakennetaan
virtuaalisia maailmoja ja tavataan
kavereita. Peli imaisee mukaansa
perheiden juniorit, nuoret ja jotkut aikuisetkin. Vuosisatojen kehitys on hypännyt käpylehmistä legojen kautta tietokoneen ruudulle. Ihmisen mielikuvitus on löytänyt aina purkautumistiensä.
Minecraftin maailmat sijaitsevat servereillä eli palvelimilla ympäri maapalloa. Myös evankelis-luterilainen kirkko on perustanut oman Minecraft-palvelimen,
joka on nimeltään Fisucraft.
Kristillisyys näkyy Fisucraftissa
esimerkiksi pelimaailman kristillisinä symboleina ja teemoina. Virtuaalimaailmassa järjestetään
myös kirkkoon liittyviä rakentamiskilpailuita.
Fisucraftissa on paikalla valvojia,
joka tuovat pelaajille turvaa ja valvovat, että palvelimen sääntöjä
noudatetaan. Lähihoitajaksi opiskeleva Ella toimii Fisucraftin vapaaehtoisena valvojana.
– Teen tätä vapaa-ajalla huvin

Teen tätä
”vapaa-ajalla
huvin
vuoksi omasta
kiinnostuksesta.
Harri Romar
kirkkoherra
Laukaan seurakunta

oilen
Tänään ruk

Niin paljosta kiitän
Kiitän elämästä, siitä, että tänäkin päivänä saan olla olemassa.
Kiitän siitä, että vaikeina hetkinä
olet mun kanssa, Jeesus. Kiitän
lapsista, ystävistä, kaikista ihmi-

sistä. Kiitän toivosta, valosta ja
rakkaudesta. Aamen.
nainen, 35

vuoksi omasta kiinnostuksesta.
Kun pelaan, niin samalla tulee hoidettua valvojan hommia.
Valvotulla toiminnalla verkossa
on paljon plussia. Valvoja tuo pelaajille turvaa ilkivaltaa ja kiusaamista vastaan. Ilkivalta eli rakennusten rikkominen on Minecraftissa yleistä. Fisucraftissa valvoja
puuttuu rikkomiseen.
Yleinen rangaistus on pelaajan
heittäminen pelistä ulos. Tämä
käytäntö toimii vähän kuin varoittavana jäähynä – pelaaja pääsee
halutessaan takaisin mukaan peliin. Valvoja voi antaa pelaajalle
toistuvista rikkeistä myös bannit
eli porttikiellon. Koska maailmassa on armoa, niin porttikielto on
mahdollista purkaa.
Verkkopeleissä kiusataan. Minecraftin chatissakin voi jutustella
iloisesti ja myös satuttaa toista.
Valvoja seuraa keskustelua ja

myös puuttuu siihen. Lasten puheet voivat olla välillä julmia.
– On nimittelyä. Haukutaan, että toisen rakennelma on ruma.
Valvojaa tarvitaan rauhallisuuden
ylläpitämiseen.
Ella toimii Fisucraftin valvojana
silloin tällöin. Minecraftin lisäksi
hän ei pelaa muita pelejä, eikä pelaaminen vie muutenkaan kaikkea
hänen vapaa-aikaansa.
Toisella koneella pelaa Ellan pikkuveli Aapo. Hän on pelannut Minecraftia neljä vuotta. Fisucraft-serverillä hän on käynyt parin vuoden ajan.
Ellan mielestä Aapo tietää todella paljon Minecraftista. Valvo-

Täällä saa
”rakentaa
vapaasti
kaikenlaista ja
seikkailla eri
paikossa.

jan ominaisuudessa hän antaa
tunnustusta veljelleen.
– Aapo on tosi tunnollinen, eikä
riko sääntöjä.
Aapo on rakentanut Fisucraftiin
vaikka mitä – viimeksi sillan. Seuraavaksi hän on suunnitellut rakentavansa linnan.
Rakennelmat ovat mittavia, ja
niiden kasaamiseen menee aikaa.
Aapo pelaa kerralla tunnista neljään tuntia. Fisucraft on Aapon
mielestä hyvä serveri, koska se ei
ole painottunut monien servereiden sijaan minipeleihin.
– Täällä saa rakentaa vapaasti
kaikenlaista ja seikkailla eri paikossa.

Aapo kiittelee pelaajana rikkomis- ja kiusaamiskieltoa. Myös
Aapon rakennuksia on rikottu.
Tieto siitä, että rikkoja saa porttikiellon, lohduttaa. Iloista on myös,
että valvoja voi korjata rikotut rakennukset ennalleen.
Aapolle on tullut Minecraftissa
ystäviä, joiden kanssa hän rakentelee ja viestittelee.
Jyväskylän seurakunnan lapsi- ja
perhetyön työalasihteeri Ritva
Parkkali arvostaa Fisucraftin korkealle. Pelissä lapset ja nuoret ovat
turvallisessa ympäristössä.
– Fisucraft on paikka, minne
vanhemmat uskaltavat päästää
lapsensa pelaamaan turvallisesti.
Fisucraft ja virtuaalimaailmat
ovat tulossa seurakuntiin perinteisen toiminnan rinnalle. Esimerkiksi Tampereen eteläisessä seurakunnassa on järjestetty lapsille Fisucraft-kerhoja.
– Menemme sinne, missä lapset
ja nuoret tällä hetkellä ovat. Seurakunta menee toimijaksi heidän
maailmaansa, Parkkali sanoo.
Myös Jyväskylän seurakunnassa
on kaavailtu Fisucraft-kerhon perustamista.
– Tulevaisuudessa seurakunnille
on iso asia, että toimimme verkossa ihan perinteisten kerhojen rinnalla. Tämä on tulevaisuuden
haaste.
Verkkopelit ovat lapsille tuttu
paikka, mutta aikuiset joutuvat
varmasti opettelemaan, miten
siellä kannattaa ja voi toimia.
– Pitää osata kohdata lapsia ja
nuoria verkossa. Siihen tarvitaan
varmasti myös koulutusta, Parkkali toteaa.

Tiesitkö?

Fisucraft – turvallinen pelipaikka
Minecraftin pelaamiseen
tarvitaan tietokone tai
pelikonsoli ja maksullinen
Minecraft-peli

Fisucraft on osa lapsille ja
nuorille suunnattua
Lastenkirkon toimintaa

Fisucraft on kirkon
ylläpitämä Minecraftin
serveri, josta lisätietoa
osoitteessa fisucraft.net

Kirkko on esillä
Fisucraftissa erilaisilla
symboleilla ja teemoilla.
Pelaajille järjestetään välillä
rakennuskilpailuja

Fisucraftissa on valvojia,
jotka puuttuvat mahdolliseen kiusaamiseen ja
rikkomiseen

Vanhempien näkökulmasta Fisucraft tarjoaa
lapsille ja nuorille turvallisen
pelimaailman
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Sinuhe Walllinheimo on kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja. Keskustan Aila Paloniemi on vaikuttanut eduskunnassa vuodesta 2003 lähtien.

Wallinheimo 7 – Paloniemi 8
Kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Aila Paloniemi. Kumpi sai pallon silmäänsä,
runoilla porttikiellon kotiinsa, järjesti reippaita bileitä, oli kirkassilmäinen nuori
idealisti tai keräsi maasta kaverinsa suolenpätkiä. Kumpi on äkkipikainen, liian ylpeä,
makaa sohvalla television ääressä tai rentoutuu lasillisella punaviiniä.
PETRI KANANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Aila Paloniemi (kesk.) = AP
Sinuhe Wallinheimo (kok.) = SW
Hauska muisto lapsuudesta.
AP: Olen yhdeksänlapsisen perheen keskimmäinen, ja olin vähän
sellainen johtajatyyppi. Sain meidän lapset ja nuoret tekemään yhteistyötä. Meillä oli hirveän hauskoja leikkejä ja kehittelimme uusia.
SW: Paljon on urheilumuistoja.
Yksi mieleenpainuvimmista muistoista on, kun olimme Jyväskylän
musiikkiluokkien A-kuoron kanssa
(nykyinen Vox Aurea) Walesissa
Llangollenissa. Voitimme siellä
lapsikuorojen epävirallisen Euroopan mestaruuden.
Kipeä muisto lapsuudesta.
AP: 60-luvun lopussa, 70-luvun
alussa, Kyyjärven Noposenahosta
joutui lähtemään hirveän iso joukko työnhakuun Ruotsiin. Sieltä
loppuivat palvelut ja kyläkoulu.
Kylästä tuli melankolian kylä. Päätin silloin – vaikka en tiennytkään
että se on politiikkaa – että haluan
tehdä jotakin noposenahojen
puolesta, että ihmisten ei tarvitsisi
lähteä pakolla.
SW: Fyysisesti kipeää oli, kun
ensimmäistä kertaa puin jääkiekkomaalivahdin kamat 8–9-vuotiaana. Menimme poikien kanssa
takapihalle ampumaan. Kaikki
muut paikat olivat suojattuna,
mutta silmien edessä ei ollut mitään. Ensimmäinen kuti, jäinen
tennispallo, tuli suoraan silmään.
Se sattui, mutta jotenkin jäi kipinä, että tämä voisi olla lajini.
Mitä hurjaa teit nuoruudessa?
AP: Kirjoitin niin rankkoja runoja, että jotkut ihmiset tunnistivat
niistä itsensä. Luin niitä Ylen valtakunnan verkossa. Sain vähäksi aikaa porttikiellon kotiin. Isä sai aikamoiset pyyhkeet, että ”olet tuollaisen tytön kasvattanut”.
SW: Elämässä oli tietynlainen
vaihe, että asuimme 17-kesäisenä
kaverin kanssa kahdestaan kotona
aika isossa talossa. Vanhemmat
olivat ympäri maailmaa. Bileitä oli
aikalailla.
Olitko idealisti opiskeluaikoina?
AP: Olen ollut aika idealisti ja
vahvasti maailmanparantaja aina.
Valmistuin lastentarhanopettajaksi Savonlinnan OKL:stä ja menin

alan hommiin. Muutaman vuoden
päästä päätin lopettaa, kun kaikki
eivät vetäneet samaan suuntaan.
Ajattelin, että pystyisin nostamaan
lasten asioita, kun ryhdyn toimittajaksi ja pystyn vaikuttamaan tähän yhteiskuntaan niin, että lapsi
tulisi paremmin näkyväksi.
SW: En ollut oikeastaan minkäänlainen idealisti. Menimme
jääkiekko edellä. Otimme kursseja,
jotka vain mahtuivat ohjelmaan.
Maailmassa ei ollut muuta korjattavaa kuin torjuntaprosentti.
Mitä et haluaisi muistaa opiskeluajoistasi?
AP: Oli jyrkän politiikan aika menossa. Siellä oli taistolaisia ja toisella tavalla ajattelevia. Syntyi ihan
tarpeetonta ristivetoa ja vastakkainasettelua opiskelijayhteisössä.
SW: Kun olin Jenkeissä opiskelemassa ensimmäistä tutkintoa, niin
kävi muutama aika ikäväkin tapahtuma. Maalivahtikollegaa puukotettiin. Olin niinkin lähellä, että keräsin hänen suoliaan lattialta. Tosi
ikävä muisto, josta haluaisin päästä pois. Kerran minut ryöstettiin
kävelyreissulla Alaskassa. Siellä oli
paljon lieveilmiöitä, joita ei onneksi juuri Suomessa näy.
Mitä ajattelit tekeväsi isona?
AP: En ole oikein tehnyt elämälleni lopullista käsikirjoitusta. Haluan katsoa maailmaa avarin silmin niin, että kulman takaa voi
tulla aina uutta kiinnostavaa.
SW: Kyllä jo aika nuorena halusin jääkiekkoammattilaiseksi. Reilut parikymppisenä mietin, että
piru vie, olisi joskus kiva olla poliitikko. Pari unelmaa, ja pari osumaa unelmiin.
Kerropa itsestäsi yllättävä asia,
jota ei yleisesti tiedetä.
AP: Paitsi, että olen pieni rankka
runotyttö, kerään kirjoitusvirheitä. Se on hirveän hauskaa. Näen
niitä kaikkialla, kun olen äärettömän tarkkasilmäinen tyttö. Herkullisia kirjoitusvirheitä on myös
mainoksissa.
SW: Liittyy alkunuoruuteen. Soitin seitsemän vuotta viulua ja lauloin lähes kymmenen vuotta kuorossa. Jyväskylästä olen käynyt läpi
suunnilleen kaikki lapsikuorot, ja
viulua on soitettu. Ihmiset eivät
ehkä tiedä sitä minusta. Minulla
on aika lähellä absoluuttinen sävelkorva. Kuulen, kun ihmiset laulavat oikein tai väärin.

Mihin ominaisuuteesi olet tyytyväisin?
AP: Äärimmäiseen sinnikkyyteen,
koska sitä tarvitaan. Yksinhuoltaja
tarvitsee sinnikkyyttä näissä hommissa ja missä hommissa tahansa.
Olen tyytyväinen, että minut on
kasvatettu erittäin sosiaaliseksi ja
oikeudentuntoiseksi.
SW: Tietynlaiseen päämäärätietoisuuteen. Elämässä on ollut
tiettyjä tavoitteita, ja aina ne olen
enemmän tai vähemmän saavuttanut. On ollut tietynlainen ohjenuora, että mitä päättää, niin
sinne sitten pyritään. Ei siinäkään
ole mitään kyynärpäätaktiikkaa
käytetty.

että en lähtisi.
SW: En ole päättänyt lähdenkö
ehdolle. Teen päätöksen parin
vuoden jälkeen, eli ensi vuonna.

Mistä luonteenpiirteestäsi et pidä
lainkaan?
AP: Ehkä olen välillä liian äkkipikainen. Vedän liian nopeasti johtopäätöksiä, jotka eivät ihan aina
ole olleet oikeita.
SW: Kyllä minua kuvataan monta kertaa ylpeäksi. Tänäänkin taisin lukea viimeksi Keskisuomalaisen
lyhyiltä, että ”sulla voisi olla enemmän kannattajia, jos et ois niin ylpeä”. Se on harmi, kun sitä ei aina
niin itse tunnista. Mutta ilmeisesti
semmoinen piirre on, ja koetetaan
tehdä sen eteen töitä.

Mikä julkisuudessa olemisessa rasittaa erityisesti?
AP: Tiesin jo toimittajana ollessani vähän, mitä julkisuus tarkoittaa. Tänä päivänä julkisuudessa ja
julkisessa keskustelussa rasittaa
erityisen paljon, kun halutaan
väen vängällä monimutkaisetkin
asiat kyllä- tai ei-kysymyksiksi. Järkevän yhteiskunnallisen keskustelun sisällä on tapahtunut valtava
polarisaatio.
SW: Periaatteessa et ole koskaan itseksesi. Jos pelaajauran aikana menin jonnekin baariin, niin
muut saivat tehdä mitä tahansa,
ja ihmiset vetelivät minua hihasta
ja kyseli niitä näitä lätkästä. Oikeastaan se sama jatkuu. Tässäkin
ammatissa olet julkisuuden henkilö 24/7. Joskus sitä haluaisi olla
hetken se ei-julkisuuden henkilö.

Mitä rakastat isolla R-kirjaimella?
AP: Ihan oikeasti kahta poikaani. Lassi on 36-vuotias ja Vili juuri
16 vuotta täyttänyt iltatähti. He
ovat minulle ylivoimaisesti rakkaimmat ihmiset maailmassa.
SW: Klisee – vaimoa ja lapsia.
Viihdyn tosi hyvin perheeni parissa.
Pelkäätkö pysähtymistä?
AP: On äärettömän vaikea pysähtyä, kun ei voi veitsellä leikaten
lopettaa niitä tehtäviä, jotka olen
ottanut. Välillä oikein haaveilen,
että voisin pysähtyä, koska haluaisin kirjoittaa, unohtua ihmisiin,
hortoilla ja olla vaan.
SW: Sitähän juostaan kokouksesta toiseen, ei siinä ehdi oikein
pysähtyä. Pitäisi ehkä enemmän
pysähtyä ja miettiä päivän kulkuja,
ja mitä päätetään. Pysähtymistä
en pelkää, mutta ehkä olisi parempi, että välillä pysähtyisi.
Pelkäätkö putoamista seuraavissa eduskuntavaaleissa?
AP: En ole tehnyt minkäänlaisia
päätöksiä jatkon suhteen: en puolesta tai vastaan. Mikä ei tarkoita,

Mitä teet vielä ennen kuin jäät istumaan keinutuoliin?
AP: Yksi niistä on perhehoidon
kehittäminen, jossa olen ollut ihan
oikeasti forerunner (edelläkävijä).
Haluan saada vielä aikaan asioita.
En ole vielä ikäloppu, ja pää pelaa
toistaiseksi.
SW: Kiinnostaisi jollakin aikavälillä olla aktiivisesti mukana yrityselämässä. Minusta ei saa sellaista
poliitikkoa, joka on eduskunnassa
40 vuotta.

Mitä paheita sinulla on?
AP: Liikun liian vähän ja syön
liian paljon hyvää. Toisin sanoen
tuohon keskivartalon tienoille tahtoo pakkautua liian paljon tavaraa. Paheeni on olla laiska, kun siihen on mahdollisuus ja maata
sängyn pohjassa sekä katsella televisiota liian usein.
SW: Kyllä tykkään melkein ottaa
iltaisin puolikkaan lasin punaviiniä tai siideripullollisen. Jos se on
pahe, että alkoholia nauttii sopivasti ja säännöllisesti, niin sitten
ehkä se. Joku on sanonut, että se
on terveellistäkin.
Kuinka turhamainen olet asteikolla ykkösestä kymmeneen?
AP: Olen erittäin tarkka ainakin.
Sanotaan, että kahdeksan.
SW: Tietyissä asioissa todella
turhamainen ja joissakin en ollenkaan. Kutonen tai seiska.
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LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

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

10
Kukitamme
LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
elämäsi
juhlat
RIITTA KIVELÄ

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

p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
Onnella
juuret
• palvelua
myöson
kotikäynteinä

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

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
www.viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932 Laatukivet kohtuuhintaan
leikko@viherlandia.fi
www.HautakiviHalvemmalla.fi
Kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min.
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

99 €

156 €

2425 €

960 €
1195 €

510 €

Puh: 045 109 1809 – Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi

KankitieKRISTILLINEN KIRJAKAUPPA
on nyt
Muurame
s
Harjunporra
Monipuoliset valikoimat & edulliset hinnat!
EkoCenter Kankitie

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-18.00
la 10.00-15.00

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

KO

RT I

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00
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I R J AT
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Jyväskylän 
Pääsiäinen 2016

ELLIN KIRJA ON KÄVELYKADULLA, KAUPPAKATU 25
P. 044 055 6289
MA–PE 10–18, LA 10–14

Su 20.3. klo 18 Keltinmäen kirkko
Musica-kuoro, johtaa Pekka Kostiainen
Bach – Purcell – Bruckner – Kostiainen
Ohjelma 15/10/5 € tuntia ennen kirkon ovelta

Kankitie
Ke 23.3. a
Taulumäen kirkko
epääsiäiskonsertti,
m19
r klo
MuuSinfonian
Jyväskylä
johtaa Ville Matvejeff
s
Antonín Dvorák:
Stabat
Mater
a
r
r
o
p
jun
arLippupiste
HLiput
^

Pe 25.3.
klo 18 Taulumäen
kirkko
Monipuoliset
valikoimat
& edulliset hinnat!
Lux Auribus, johtaa Kimmo Tuuri

EkoCenter Kankitie

EkoCenter Harjunporras

Schütz – Purcell – Tallis
– Ortiz
Aukioloajat:
Aukioloajat:
ma-pe 10.00-18.00
ma-pe 10.00-17.00
Ohjelma 15/10/5 € tuntia
ennen kirkon
la 10.00-15.00
la 9.00-14.00

EkoCenter Muurame Autotalo

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

Punasillantie 4
Su 27.3. klo 18 Taulumäen kirkko
40950 Muurame

Gummeruksenkatu 13
Kankitie 10
40100 Jyväskylä
40320 Jyväskylä
J.S.712
Bach:
Pääsiäisoratorio
Vivaldi: Gloria
040 765–3303
020
1580

040 545 0353

Kamarikuoro Valo, soitinyhtye, solistit, johtaa Pertti Tahkola
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Lounasmusiikit
ja lounaskonsertit
Ma 28.3. klo 18 Kaupunginkirkko
Risto Valtasaari, urut
Kaupunginkirkossa
Bach – Franck – Vierne – Boëly
Ohjelma 15/10/5 € tuntia ennen kirkon ovelta

1.6. klo 12–12.15
8.6. klo 12–13
15.6. klo 12–12.15
22.6. klo 12–12.15
29.6. klo 12–12.15
6.7. klo 12–13
13.7. klo 12–12.15
20.7. klo 12–12.15
			
27.7. klo 12–12.15
3.8. klo 12–12.15
10.8. klo 12–13
17.8. klo 12–12.15
24.8. klo 12–12.15
31.8. klo 12–12.15

Anne Federley, laulu, Pekka Björninen, piano
Sixten Enlund (Helsinki), urut
Mattiwww.jyvaskylanseurakunta.fi
Pesonen, urut
Ilpo Vuorenoja, kitara
Marjukka Andersson (Helsinki), urut
Marju Riisikamp (Tallinna), urut
Verena Steffen, huilu, Olivier Eisenmann, urut (Sveitsi)
Reetta Pitkä, viulu, Christine Bürklin, viola da gamba		
Risto Valtasaari, urut 			
Hannakaisa Nyrönen, laulu, András Szabó, urut
Juho Torkki & Kasperi Linjama, urut
PSALMIEN
SIIVIN
Anna Pulli (Helsinki),
urut

Nälkä uhkaa kymmentä
miljoonaa etiopialaista
SUOMEN LÄHETYSSEURA teksti
ARI VITIKAINEN kuva

Suomen Lähetysseura on myöntänyt 50 000 euroa lisäavustusta
Etiopian kuivuuskatastrofin hoitoon Etiopian Mekane Yesus -kirkon kautta. Lähetysseura myönsi
50 000 euron avustuksen myös
helmikuussa.
Lähetysseuran tuki kohdenneVALTASAARI teksti
taanRISTO
erityisesti
LUX
AURIBUSArsin
kuva maakuntaan,
jossa kirkon hätäaputyö kohdistuu ensisijaisesti haavoittuviin
Jyväskylän
Pääsiäisen
konserttisarväestöryhmiin,
kuten
aliravitseja
kutsuu kuuntelemaan
Kristukmuksesta
kärsiviin lapsiin
sekä
sen kärsimyksen ja ylösnousemuksen sanomaa sanoin ja sävelin.
Palmusunnunt aina Musica-kuoron konsertissa Keltinmäen
kirkossa kuullaan J.S. Bachin vavahduttava motetti Jesu, meine
Freude, joka pohjautuu Roomalaiskirjeen tekstiin. Tämän lisäksi
hiljaisen viikon sanoman äärelle
johdattavat Brucknerin, Purcellin
sekä kuoron johtaja Pekka Kostiaisen sävellykset.

imettäviin äiteihin ja raskaana oleviin naisiin. Ruoka-avun lisäksi
kirkko tukee kuivuudesta kärsineen maataloustuotannon elpymistä. Kotitaloudet saavat siemenviljaa ja eläinrehua, puhtaan veden
saantia edistetään ja väestölle annetaan hygieniakoulutusta.
– Tilanne Arsin maakunnan Negellen kunnan alueella on edelleen
vaikea, kehitysyhteistyökoorditää
säveltäjän
kaikkien
kolmen
naattori
Timo Ahlberg
kertoo.
lapsen
varhainen
kuolema.
Koska
ruokaa on
ollut vähän ja
se on ollut yksipuolista, väestö on
Kimmo
johtama
lauluyhtye
heikossaTuurin
kunnossa.
Ruoka-apu
tuLux
Auribustarpeeseen.
tarjoaa pitkäperjanlee suureen
Siemenviltain konserttissaan väkeviä kärsimysaiheisia tekstejä barokin mestareiden Heinrich Schützin ja Henry Purcellin säveltäminä.
Schützin Cantiones sacrae -laulut
edustavat varhaisbarokin ekspressiivistä ilmaisua. Schütz uudisti
vanhaa motettityyliä tuomalla siihen vaikutteita muun muassa
Claudio Monteverdin madrigaaleista. Jeesuksen kärsimystekstit
inspiroivat säveltäjää pakahduttavaan ja riipaisevan kauniiseen sävelmaalailuun.
Henr y Purcellin hengellinen
kuoromusiikki koskettaa ihmisiä
vuosisadasta toiseen. Konsertissa
kuullaan monia Purcellin rakaste-

Musiikki ju(h)listaa
Jyväskylän pääsiäistä

Jyväskylä Sinfonian pääsiäiskonsertin teos on Antonín Dvořákin
Stabat mater. Se on sävelletty suurelle orkesterille, kuorolle ja solisteille. Teoksen syntytaustaa sävyt-

Etiopian kuivuuskriisi on pahin katastrofi 30 vuoteen. Noin kymmenen miljoonaa
ihmistä on ruoka-avun tarpeessa.

rukoustasi.

Kesäkeskiviikkojen lounasmusiikkeihin ja -konsertteihin on vapaa pääsy,
KRISTUS ELÄÄ
ovella vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.

Pieni lahjakirja pääsiäisen
keskeisimmistä
tapahtumista.

Risto Valtasaaren urkukonsertti
koostuu pääosin saksalaisesta ja
ranskalaisesta musiikista. Bachin
Preludi ja fuuga D-duuri kuuluttaa
Jeesuksen ylösnousemusta. Konsertin edetessä saadaan häivähdys
ikuisesta valosta, ja välillä ollaan
ihan kuutamolla. Entä miltä mahtaa kuulostaa César Franckin ”valekoraali”?
(Franck päälle.
itse oli Näkykyllä
turvapaikanhakijan
ihan
Kattauksen
välläoikea
tavallasäveltäjä.)
vammaisen
on vaikea
lopuksi
nautitaan
A.P.F. Boëlyn
saada työtä,
jos tavoitteena
on
tuplafantasia,
jonka sisään on leivain korkea tuottavuus.
vottu
fuuga.
Peura
muistutti saarnassaan
myös positiivisesta uskonnonvapaudesta. Vaikka kirkon asemasta
julkisessa elämässä kiistellään,
Suomessa on helppoa olla kristitty.
– Keskustelua käydään siitä,
kuinka uskontoa harjoitetaan kirkon ja yhteiskunnan rajapinnalla
kouluissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, vankiloissa ja Puolustusvoimissa. Saamme silti olla kristittyjä
vapaalla mielellä. Oikeus omaan
uskontoon on myös heillä, jotka
tulevat maahamme toisista kulttuureista. Demokratiaan kuuluu
positiivinen uskonnonvapaus.

Vihapuhe ajankohtaistaa
kahdeksannen käskyn
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

mitä ja miten puhumme lähimmäisistä. Käsky on entistä ajanSuomen evankelis-luterilaisen kir- kohtaisempi sosiaalisen median
Siellä on
helppo
konAuribus
kirkolliskokous
kokoontuikonsertissaan
vii- todellisuudessa.
Lux
vie pitkäperjantain
syvälle kärsimyksen
teemoihin.
pahaa toisesta ja riistää häme viikollakuullaan
istuntokautensa
en- puhua
Taulumäellä
barokin mestareiden
sävellyksiä.
simmäiseen istuntoon. Avajais- neltä hänen maineensa ja kunmessussa Turun tuomiokirkossa niansa. Maineensa menettänyttä
saarnasi Lapuan piispa Simo Peu- ei saa jättää yksin ja sulkea yhteira. Hän pohti saarnassaan evan- sön ulkopuolelle. Hänen kanssaan
keliumin pohjalta Puolustajan, Py- on pysyttävä yhdessä ja häntä on
hän Hengen, tehtävää tämän päi- puolustettava.
vän maailmassa ja jokaisen elämässä. Piispa Peura muistutti, et- Piispa Peura totesi, että tämän päitä myös jokaisen kristityn tehtävä- vän suomalaisilla on korjaamista
nä on puolustaa toista ihmistä, myös muussa yhteiselämässä.
suojella, tukea ja auttaa lähim– Meillä on paljon oppimista
mäistään.
esimerkiksi siinä, kuinka kohtaam– Yhden esimerkin toisten puo- me vieraat tulijat. On käsittämälustamisesta antaa kahdeksas käs- töntä, että suomalainen saattaa
ky. Se kiinnittää huomion siihen, syljeksiä kadulla tummaihoisen

Piplian ilosanomaa
Sanoja sanattomalle. Anna
Lauri Hallikainen, kitara
pääsiäisen
aikaanpiano
liittyvien
Tuija Kiviranta, laulu,
Pekka Björninen,
psalmien
kantaa
Anna-Maija Valjus, urut

jaa ei viime vuoden kuivuuden takia jäänyt, joten hätäapuna jaettava siemenvilja on myös hyvin
tarpeellista. Viime viikkoina
alueella on satanut jonkin verran,
ja kylvötöihin päästäneen lähiaikoina.
– Sateitten ansiosta karjalle on
nyt ruohoa saatavilla, mutta uusi
sato kypsyy vasta lokakuulla, joten
siihen saakka tarvitaan hätäapua,
tuimpia
kuorosävellyksiä, mm.
Ahlberg arvioi.
kahdeksanääninen Hear My Prayer,
O
Lord. kuivuuskriisi on pahin
Etiopian
Konsertinkolmeen
muita renessanssin
ja
katastrofi
vuosikymmebarokin
ajan säveltäjiä
ovat arvioi
Thoneen. Vuoden
alussa hallitus
mas
Tallis, Diego
Ortiz ja ihmisen
Johann
yli kymmenen
miljoonan
Jakob
Konsertissa
olevanFroberger.
ruoka-avun
tarpeessa.soitKuitavat
Christine
Bürkvuuden myös
syynä pidetään
voimakaslin-Schwarzmeier
gamta El Niño -ilmiötä.(viola
Viimedavuonna
ba)
ja András
(urut). eivät
Etiopian
kevät-Szábo
ja kesäsateet
tulleet normaalisti, minkä takia
Kamarikuoro
Valo, solistit
ja soiruokaturva maassa
heikkeni
notinyhtye
peasti. Pertti Tahkolan johdolla
ju(h)listavat pääsiäisen ilosanomaa esittämällä Bachin pääsiäisoratorionSuomen
ja Vivaldin
Glorian.
Lähetysseuran
katastrofityötä voi
tukea kuin
Pääsiäisoratoriossa
tullaan
osoitteessa www.
juosten verkossa
Jeesuksen
haudalle.
suomenlahetysseura.fi/ Siellä
kaipaus,katastrofikerays
pohdiskelu ja kysymykset
pankissa
IBAN:
FI60 8179
vaihtuvat
lopulta
riemuun
ja kii0312 86, BIC: DABAtokseen.9710
FIHH, viestikenttään AUTA
Glorian
teksti kattaa
jumalansoittamalla
puhelinnumeroon 0600 11320
(puhelun
palveluksestamme
tutut
Kunnian
hinta 20,28
e + pvm.)
tai
ja kiitosvirren
Pyhälle
Kolminailähettämällä tekstiviesti
suudelle,
jotka(5Vivaldi
muotoili väAUTA5
e) tai AUTA10
rikkääksi
(10jae) koskettavaksi
numeroon 16155.musiikiksi.

Ilmoita lehdessä,
jolla on asiaa.

MUKIT

Arabian mukit Heljä LiukkoHenki &
Sundströmin upeilla
kuvilla. Kerää koko sarja!
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi
Kevät
herää, Elämänvirran
enkelit, Suojassa
enkelten.
040 535
0047
26 € / kpl

Palveluasumista
parhaimmillaan!
Jyväskylän seurakunnan

www.piplia.fi

■

Elämää myötätuulessa palvelukoti
kirkkovaltuuston
kokous
on yksityinen,
viihtyisä ja

turvallinen koti kaikille
ympärivuorokautista hoivaa
Palokan kirkolla, Rovastintietarvitseville
8, tiistaina– 24.5.2016
iästä ja toimintakyvystä
riippumatta.
klo 18 alkaen. Kokous on avoin
yleisölle.
Myös palveluseteliasiakkaat ilman
ARA:n tulo- ja varallisuusrajoja.

Yksi asukaspaikka
heti vapaana!
Soita ja kysy: 040 522 9326

~ Lämmintä huolenpitoa Sinusta ~

Kirkko tukee tyttöjä
Demin keskustelupalstalla
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
DEMI.FI KUVAKAAPPAUS kuva

Evankelis-luterilainen kirkko ja
A-lehtien Demi.fi-verkkopalvelu
ovat aloittaneet yhteistyön. Kirkon työntekijät ovat keskustelemassa Demin Syvälliset-palstalla
kolmena iltana viikossa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota tukea
elämänkysymyksissä ja luoda positiivista ja monipuolista kuvaa
kirkosta.

– Syvälliset aiheet, kuten ihmissuhteisiin, moraaliin tai vaikkapa
syrjintään liittyvät kysymykset kiinnostavat monia tyttöjä. On hienoa, että tytöillä on nyt mahdollisuus käsitellä itselle tärkeitä asioita kirkon työntekijöiden kanssa,
Demin päätoimittaja Anni Lintula
sanoo.
Demi.fi on Suomen suurin nuorten naisten ja tyttöjen keskustelusivusto. Se tavoittaa noin 200 000

Demi.fi-keskustelusivusto tavoittaa noin 200 000 kävijää viikossa. Syvälliset-palstalla keskustelee pappeja sekä nuoriso- ja diakoniatyöntekijöitä.

kävijää viikossa. Sivuston keskustelualueilla kysytään neuvoja ja
jaetaan ajatuksia monenlaisista
aiheista.
– Olemme paikalla nuoria varten ja toivomme, että kynnys ottaa
yhteyttä kirkon työntekijään on
mahdollisimman matala, sanoo
kirkon verkkotyön koordinaattori
Henna Ahlfors.
Jo ensimmäisillä päivystyskerroilla nuorilta on tullut paljon kysymyksiä ja kommentteja. Eniten puhuttavia aiheita ovat olleet usko ja
epäily, ihmissuhteet sekä kirkon
opetus seksuaalisuudesta ja avioliitosta. Myös rippikoulu on monelle
”demittäjälle” ajankohtainen aihe.
– Suosio on yllättänyt positiivisesti. Jouduimme heti kutsumaan
lisää päivystäjiä, kun kysymyksiä
tuli niin paljon, Ahlfors toteaa.
Syvälliset-palstalla on jatkossakin mahdollista käydä myös
omia keskusteluja palstalaisten
kesken.
– Kunnioitamme tyttöjen omaa
tilaa ja yksityisyyttä, Ahlfors painottaa.
Demi.fi:n Syvälliset-palstalla on
keskustelijoina pappeja sekä nuoriso- ja diakoniatyöntekijöitä. Heidät
tavoittaa Demistä tiistai-, torstai- ja
sunnuntai-iltaisin kello 19–21.

Naisten saunaillat
Vesalassa
Naisten saunaillat alkavat Vesalassa tiistaina 7.6.
Kokoontuminen klo 18 Keskusseurakuntatalon
edessä, josta lähtö yhteiskyydein.
Tarjoilu 3 euroa, kyydin jokainen maksaa itse.
Kesäkuu:
7.6.
Sini Ihanainen-Alanko ja Jutta Pirhonen
14.6. Pirjo Paajanen ja Mirja Puhalainen
21.6. Riitta Lampila ja Maire Lilja
28.6. Ursula Hyvärinen ja Mirja Jokela
Heinäkuu:
5.7.
Ulla Koskinen ja Eeva Hynninen
12.7. Maire Lilja ja Marja-Liisa Kilpeläinen
19.7. Asta Häkkinen ja Pirkko Veijo
26.7. Liisa Puhalainen ja Katri Lilja
Elokuu:
2.8.
Inkeri Tuunanen ja Mirja Lavonen-Niinistö
9.8.
Aino Viitanen ja Piritta Viitanen
16.8. Päivi Ala-Mutka, Helena Nieminen ja
Anneli Malinen
23.8. Anne Nykänen ja Hanna Törrönen
30.8. Marja-Leena Saarinen ja Pirjo Turunen
Jyväskylän seurakunta Aikuistyö

Viserrämme
Twitterissä tilillä
@Henkielämä

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 €. Kysy vapaita paikkoja
050 3400638.
Jäniksen loikka -taideleiri 5–9 -v.
lapsille 14.–16.6. klo 9.30–13.30.
Huhtasuon kirkolla. Hinta 6 €.
Ilm. 2.6. asti Seijalle 050 323 5355.
Perheleiri 10.–12.6. Vesalassa. Hinta
30 €/aikuinen, lapset 10–17 -v. 20 €,
4–9 -v. 10 €, alle 4-v. ilmaiseksi.
Tied. 050 340 0638 ja 050 549 7024.
Kesäkivaa 4–6 -vuotiaille
29.–30.6. klo 10–14. Telkäntien
kerhohuone Halssila. Ilm. 15.6.
mennessä Jaana 050 301 8233.
KELTINMÄKI
Kesäolkkarit klo 9–13,
30.–31.5. Kypärämäen kerhotila,
(Erämiehenkatu 6)

1.–2.6. Keltinmäen kirkko
(Keltinmäentie 10)
7.–9.6. Kortepohjan srk-keskus
(Isännäntie 4)
Ruokailumahdollisuus, maksu 1 €.
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
Ilm. 31.5. mennessä.
www.jyvaskylanseurakunta.fi,
maks. 15 lasta /ryhmä
Perheleiri 14.–17.6. Vesalan
leirikeskus (Vesalantie 136).
Haku www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Hinta aik. 37 €, 10–17 -v. 27 €, 4–9
-v. 15 €, alle 4-v ilmaiseksi. Etusijalla
Keltinmäen aluesrk:n perheet.
7–10 -v. Koululaisten leiri
20.–22.6. Koivuniemen leirikeskus.
Ilm. www jyvaskylanseurakunta.fi.
Mahtuu 25 lasta, etusijalla
Keltinmäen alueseurakunnan
lapset.
KESKUSTA
Lasten kesäkerhot
Lohikoskella
13.–15.6.
Yliopistonkadulla
13.–15.6.
Ilmoittautuminen
netissä 29.5. asti.
Perheiden kesäpäivät klo 9.30–12.
Lohikosken kirkko
to 16.6. ja ma 20.6.

Vanha Pappila 21.6.–22.6.
Grilli kuumana,
omat eväät!
Kouluikäisten Picnicpäivä ke 8.6.
Tarkoitettu 5–7 -luokkalaisille. Ilm.
netissä 22.5. mennessä. Ilmainen.
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 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, mahd. yöpyä ma ja ti
välinen yö. Hinta 20 € ja 25 € yöpyjä.
Perheiden retki Särkänniemeen
ti 21.6. Retkimaksut pituuden
mukaan: yli 120 cm ja
aikuiset 35 € (sis. elämysrannekkeen
ja matkat),
100–120 cm 29 €
alle 100 cm ilmaiseksi.
Ilm. kesäpäiviin, leirille ja retkelle
29.5. mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat. Tied. 050 340 9887,
tiina.korhonen@evl.fi
Kouluikäisten kesätoiminta
Pyöräpicnic 8.6. Palokkajärven
ympäri 5–7-luokkalaisille. Kypärä
päähän ja menoksi. Säävaraus, pieni
sade ei haittaa. Ilm. 16.5–5.6.
Retki kesäiseen Kuokkalan
siirtolapuutarhaan
1–6-luokkalaisille 22.6. Pääset
elämään hetken Annelin ja Onnelin
maisemissa. Maksuton. Ilm.
23.5.–12.6. henna.luomala@evl.fi
Kaupungilla mökillä 5.–6.7.
Samassa paketissa leffa ja
rantasauna 4–7 -luokkalaisille
Ilmoittaudu 30.5.–19.6.

SÄYNÄTSALO
Koululaisten kesäpäivät (1–3 -lk)
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.–16.6. Ilm. 29.5.
mennessä. Hinta 35 €.
Lehtisaaripäivät (3–7 -lk)
7.6.–10.6. klo 9–15, ilm. 29.5.
mennessä. Tied. ja ilm. jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-kouluikaiset
VAAJAKOSKI
Aarreleirit, lasten päiväleirit,
kirkko 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, sisarukset 6 €
Tied. ja ilm. 20.5. asti.
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 22.5. asti. Tied.
Assi Nieminen 040 558 2542.
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Tapahtuma

20.5.–3.6.2016
TAULUMÄEN KIRKKO

i
Kirkoissa so

Messu su 22.5. klo 18, Puupponen,
Palola, Hassinen, Keski-Suomen kirkkomusiikkipiirin kirkkokuorot.
Messu su 29.5. klo 18, Palola, Helin,
Partanen, Naiskuoro Pulssi, johtaa
Noora Määttä.

HALSSILA
Messu su 22.5. klo 12 seurakuntakeskus, Koli, Vuorenoja.
Kevätkirkko su 29.5. klo 16 (huom
aika!) Huhtasuon kirkossa.

Musiikkitapahtumat

YLEISÖN PYYNNÖSTÄ: SYNTISTEN VEISUT
n Syntisten veisut -yhteislaulutilaisuus on lauantaina 21.5. klo 19 Kaupunginkirkossa. Laulut ovat peräisin Jaakko Heinimäen kokoamasta
Syntisen virsikirjasta. Tapahtuma on osa Yläkaupungin Yötä. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy.
EVERY TIME I FEEL THE SPIRIT YLÄKAUPUNGIN YÖSSÄ
n Ihanaiset-kuoro osallistuu Yläkaupungin Yöhön konsertilla Every
time I feel the Spirit lauantaina 21.5. klo 21 Kaupunginkirkossa. Kuoroa
ja bändiä luotsaa Maria Salmela. Solisti on Alli Haapamäki. Illassa kuullaan englanninkielistä gospelia. Vapaa pääsy.
SUVIVIRSI SOI KIRKKOPUISTOSSA

n Suvivirttä ja kesäisiä yhteislauluja lauletaan Kirkkopuistossa sunnun-

taina 22.5. klo 14 Kuokkalan Pelimannien säestyksellä ja Keski-Suomen
kirkkomusiikkipiirin kuorolaisten vahvistuksella.

NELJÄSATAA KUOROLAISTA KOOLLA
n Keski-Suomen kirkkomusiikkipiirin kuorot laulavat Taulumäen kirkon
messussa 22.5. klo 18. Mukana on 30 kuoroa, lähes 400 laulajaa, joista
lapsia ja nuoria on 60. Kuorot osallistuvat sunnuntain yhteislaulutapahtumaan Kirkkopuistossa laulamalla Sibeliuksen Soi kunniaksi Luojan.
Tapahtuman jälkeen kuorot siirtyvät Kirkkopuistosta kulkueena Taulumäen kirkkoon.
MUSIIKKIKOULUN KEVÄTSOITTAJAISET HALSSILASSA

n Anna-Maija Valjuksen musiikkikoulun kevätsoittajaiset on Halssi-

lan seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 22.5. klo 14.30. Vapaaehtoinen
ohjelmamaksu 5 euroa seurakunnan musiikkityön hyväksi.

GOSPEL COVERTAJAT KEVÄISENÄ
n Gospel Covertajien konsertissa kuullaan muun muassa virsikirjan
lisävihkon uusia virsiä. Konsertti on Huhtasuon kirkossa 22.5. klo 16.
VILHELMIINA-FLYYGELI JUHLII MINNANPÄIVÄÄ

n Minnanpäivän keväinen konsertti kuullaan torstaina 26.5. klo 18

Kuokkalan kirkossa. Konsertissa esiintyvät Kuokkalan kuorot, soittajat
ja tanssijat. Flyygeliä soittaa Konsta Koskinen. Vapaa pääsy.

LAPSIKUOROJEN KEVÄTKONSERTTI

n Lapsikuorot laulavat Kuokkalan kirkossa perjantaina 27.5. klo 17.30.

Konsertin järjestää Vox Aurea tuki ry. Vapaa pääsy.

KESÄ ALKAA SUVIVIRRELLÄ VUORILAMMIN LAAVULLA

n Suvivirsi ja muita keväisiä yhteislauluja lauletaan Vuorilammin

laavulla Huhtasuolla sunnuntaina 29.5. klo 12. Tilaisuuden järjestävät
Huhtasuon asukasyhdistys ja Huhtasuon alueseurakunta. Mehutarjoilu.

SUVIVIRSITAPAHTUMA PALOKAN TORILLA
n Kesä alkaa Suvivirren veisuulla Palokan torilla perjantaina 3.6. klo
12. Seurakunta tarjoaa pullakahvit. Tapahtuman yhteydessä on arpajaiset, joiden tuotto käytetään Pietarin lastensuojelusäätiön työn
tukemiseen.
LOUNASMUSIIKIT ALKAVAT KAUPUNGINKIRKOSSA
n Lounasmusiikkituokiossa Kaupunginkirkossa 1.6. klo 12 esiintyvät
Anne Federley, laulu, ja Pekka Björninen, piano. Sarja jatkuu kesäkeskiviikkoisin. Lounasmusiikit ovat noin vartin mittaisia musiikkituokioita.
Kerran kuukaudessa on tunnin mittainen lounaskonsertti.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaan
avulle kerätään kirkon ovella.
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VERKKARIKIRKKO KELTINMÄESSÄ

n Liikuntapappi Eeva-Liisa Helle-Lahtinen pitää liikunnallisen saarnan,

Isä meidän rukouksen ja Herran siunauksen verkkarikirkossa, joka on
Keltinmäen kirkossa luomakunnan sunnuntaina 29.5. klo 10. Päivässä
huolletaan kehoa ja otetaan huomioon ihminen kokonaisvaltaisesti.
Jumalanpalveluksen jälkeen on liikuntatuokio kirkon ulkopuolella ja
yhteinen kävelylenkki. Tilaisuus soveltuu kaikenikäisille ja -kuntoisille.
Laita verkkarit tai tuulipuku päälle ja vietä erilaista pyhäpäivää.

KORPILAHDELLA TEHDÄÄN LINNUNPÖNTTÖJÄ
n Luomakunnan sunnuntain 29.5. pihatapahtuma on Korpilahden
kirkon pihalla klo 15–17. Tule kokoamaan pihapuuhusi linnunpönttö.
Tarjoilut tapulikahvilasta, päätteeksi on kansanlaulukirkko klo 17.

Musiikkikoulun kevätsoittajaiset su
22.5. klo 14.30. Vapaaeht. ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityölle.
Kevätlaulajaiset su 29.5. klo 12
Huhtasuon Vuorilammen laavulla.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Kesäkivaa 4–6.vuotiaille 29.–30.6. klo
10–14. Telkäntien kerhohuone. Ilm.
15.6. mennessä Jaana 050 301 8233.
Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen 22.5. asti www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tämän jälkeen voi paikkoja
kysyä Jaanalta 050 3018233.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukoushetki ke 25.5. klo 8
seurakuntakeskus. Rukous- ja
hiljentymishetki kirkossa.
Miesten Tupailta ke 25.5. Kevätretki
Säynätsaloon Osmo Väätäisen
vieraaksi. Lähtö klo 17.30 kirkolta.

HUHTASUO

Musiikkitapahtumat

Sävelen ja lähetyksen ilta to 2.6.
klo 18 Neulaskoti, Väätäinen, Jurva.
Laulua ja tositarinoita lähetyskentiltä.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapset ja perheet

1–3-luokkalaisten päiväleiri Neulaskodilla (Pihkatie 4, Keljonkangas)
ma–ke 13.–15.6. klo 9–14. Maks. 15
lasta, lounas 15€/lapsi. Ilm. ma 30.5.
klo 13–16 ja ti 31.5. klo 13–16 p. 050
442 0198.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.5. klo 10 kirkko, K Ridanpää, Salminen, M Ridanpää. Tikkakosken rauhanyhdistyksen kuoro.
Kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Hiljainen aamurukous to 26.5. klo
8 kirkko. Luetaan viikon raamatunkohdat, joita seuraa n. 20 minuutin
rukoushiljaisuus.
Verkkarikirkko su 29.5. klo 10 kirkko,
Eeva-Liisa Helle-Lahtinen, Salminen,
Ridanpää, Lintunen. Liikutaan, huolletaan kehoa ja otetaan huomioon
ihminen kokonaisvaltaisesti.

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.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.5. klo 10 kirkko,
Siistonen, Tiusanen.
Gospel Covertajat -konsertti su 22.5.
klo 16 kirkko.
Kevätkirkko su 29.5. klo 16.

Kevätkirkko päättää
lasten kerhokauden

Kevätkirkko on Huhtasuon
kirkossa sunnuntaina 29.5.
klo 16. Siinä esiintyvät lapset,
ja kirkonmenot toimittaa
Annemari Siistonen ja Ilpo
Vuorenoja sekä lapsityöntekijät. Samalla vietetään kerhojen, lapsikuorolaisten ja
muskarien kevätjuhlaa. Jätskitarjoilu.

Musiikkitapahtumat

Kevätlaulajaiset su 29.5. klo 12. Vuorilammen laavulla. Suvivirsi ja kesän
vastaanottajaiset. Mehutarjoilu.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti–ke klo 9–10.30,
muulloin elina.vepsalainen@evl.fi
050 549 7005.
Aamupuuro ke 25.5. klo 11 kirkko.
Perhekahvilan jälkeen aamupuuro.
Ruokailta ke 25.5. klo 17 kirkko.
Hartaus ja hengellisiä lauluja. Ruokamaksu 1€/aikuinen ja 0,50€/lapsi

Lapsille ja perheille

Syksyn päiväkerhoihin haku 22.5. asti
www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tämän
jälkeen voi paikkoja kysyä Seijalta
050 3235355.
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.
Äitien hyvinvointi-ilta to 2.6. klo
17.30. Ilm Seijalle 050 3235 355.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 22.5. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Tahkola. Isosten
siunaaminen.
Messu su 29.5. klo 16 Neulaskoti,
Väätäinen, Keltakangas. Solukirkko.

Aikuisten kokkikerho Keltinmäessä

Aikuisten kokkikerho
kokoontuu maanantaisin klo 17–19 Keltinmäen
kirkolla. Kerhossa suunnitellaan hyviä ja edullisia ateriakokonaisuuksia
ja opetellaan kokkaamaan
tavallisista raaka-aineista.
Tiedustelut Jukka Rantanen,
050 549 7032 tai Ainoleena
Laitinen, 050 549 7026.

Ruokapankkisetelipäivystys to 2.6.
klo 12–13 kirkko. Huom! Keltinmäen
alueen ruokapankkisetelipäivystykset
muuttuvat kesäajaksi (9.6.–11.8.) ajanvaraukselle kesälomien takia.

Lapsille ja perheille

Perheiden kesäolkkari ke 1.6. ja to
2.6. klo 9–13 kirkko. Yhdessäoloa ja
puuhaa. Ruokailumahdollisuus noin
klo 11, maksu 1€. Ei ilmoittautumista.

Nuorille ja aikuisille

Miesten piiri ti klo 19 kirkko. Tiedustelut Alpo Toivola 040 563 1360.
Taka-Keljon lähetysilta to 26.5. klo
18.30 Koskisilla, Ronsuntaipaleentie
547. Sanaa, laulua ja lähetystä.

Musiikki

Syntisten veisut -yhteislaulutilaisuus
la 21.5. klo 19, Kaupunginkirkko.
Yläkaupungin Yön tilaisuus.
Ihanaiset-kuoron konsertti la 21.5.
klo 21, Kaupunginkirkko. Every time
I feel the Spirit. Ihanaiset-kuoroa ja
bändiä luotsaa Maria Salmela. Solistina Alli Haapamäki. Ohjelmassa englanninkielistä gospelia. Vapaa pääsy.
Yläkaupungin Yön tilaisuus.
Suvivirren sunnuntai su 22.5. klo 14
Kirkkopuisto. Sateen sattuessa
Kaupunginkirkossa.
Virsi- ja lauluhetki ke 25.5.
klo 12–12.15, Kaupunginkirkko.
Lounasmusiikki ke 1.6. klo 12–12.15,
Kaupunginkirkko, Anne Federley,
laulu, Pekka Björninen, piano.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18,
Lahjaharjun kappeli. Johtaa Pekka
Björninen 0400 746 372.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Hiljaisuuden hetki pe 20.5. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 22.5. klo 10, Kaupunginkirkko, Watia, Tikkanen, Keltakangas.
Viikkomessu to 26.5. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 27.5. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.
Messu su 29.5. klo 10, Niiles-Hautanen, Tikkanen, Björninen.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 29.5. klo 17, Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 2.6. klo 13,
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 3.6. klo 12–14,
Kaupunginkirkko.

Kesäretki Lohjalle
ja Vivamoon

Retkellä 15.6. tutustutaan
Lohjan museoon ja Alitalon
tilaan Lohjansaaressa sekä
katsotaan Johannes-näytelmä Vivamossa. Hinta 45
euroa sisältää matkan, pääsyliput, lounaan ja kahvin.
Ilmoittautumiset Kirsi
Lepoaholle 31.5. mennessä
050 557 9003.

Apua ja tukea tarvitseville

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

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot päättyvät viikolla 21.
Hyvää kesää kaikille!
Päiväkerhot, perhekerho ja ekavauvaryhmät, Kerhotila Yliopistonk. 28 B
(sisäpiha) Tied. p. 050 340 9895.
Perhekerho to klo 9.30–11.30.
Tuunaus ja tekele – perheiden
kädentaitoaamu ma klo 9.30-11.30.
Pyhäkoulu su 29.5. klo 16,
Vanha pappila.
Muskarit: Tied. 050 340 9893.
Kouluikäiset tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi 050 595 3945

Kerholaisten Keltainen Kevätjuhla ja
luontokirkko ke 25.5. klo 18 Kirkonmäki. Sään salliessa ulkona, sateella
kirkossa. Voit halutessasi pukeutua
keltaiseen väriin. Tarjoilua ja traktorikyytiä.
Luomakunnan sunnuntain pihatapahtuma su 29.5. klo 15–17 kirkon
piha. Tule kokoamaan pihapuuhusi
linnunpönttö! Tarjoilut tapulikahvilasta, tapahtuman päätteeksi kansanlaulukirkko klo 17.

Nuoret ja aikuiset

Nuorille ja aikuisille

Nuorten toiminta Tied. Teresa
Muhonen 050 549 7016.
Facebook: Keskustan Pandat.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten kahvila to klo 18 (parill. viikot).
Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi
Eläkeläisten piiri Viitakoti ke 25.5.
klo 14 ehtoollishartaus. Jatkuu ke 14.9.
Lähetyspiiri jatkuu syksyllä ke 14.9.
klo 10–11.30 Vanha pappila.
Osallisuuden kahvihuone eläkeiässä
muuttaneille Vanhassa pappilassa ti
klo 14 (paritt. viikot). Kevätkauden
päätökseksi Kevätlaulajaiset
ti 26.5.

Hiljaisuuden talossa
voi vaikka värittää

Hiljaisuuden talo on
avoinna Vanhassa pappilassa perjantaina 17.6. klo
10–16. Hiljaisuuden talossa
voi rauhoittua kauniissa
ympäristössä keskellä kaupunkia, rukoilla tai kirjoittaa omia rukouksia, lukea
hengellistä kirjallisuutta tai
värittää aikuisten värityskirjan kuvia. Poikkea hetkeksi
tai vaikka koko päiväksi.
Ovet ovat avoinna
kaikille hiljentymistä kaipaaville, vapaa pääsy. Lisätietoja:
johanna.niiles-hautanen@
evl.fi, 050 5222380.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Kansanlaulukirkko su 29.5. klo 17
kirkko, Palola, Laiho, Pakarinen. Korpilahden Pelimannit sekä Kirkkokuoro.
Isosten tehtävään siunaaminen.
Tapahtuma kirkon pihalla alkaen klo
15, ks. kohdassa lapset ja perheet.
Korpihovin hartaus ke 1.6. klo 10.

Osallisuuden puuhapaja seniorinaisille Vanhassa pappilassa ti klo 14
(parill. viikot) kevätkauden päätökseksi Kevätlaulajaiset ti 26.5. klo 14.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10, Vanha pappila.
Seniorikammari Vanhassa pappilassa
ma klo 14 (parittomat viikot).

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.5. klo 10 kirkko, Koivisto, Luiro. Mukana Pohjoisten kylien
väkeä. Lapuan hiippakunnan 60-vuotisuutta juhlitaan kakkukahvein.
Hartaushetki to 26.5. klo 10
Korpihovi.

Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Hengari ti 24.5. klo 15–17 nuorisotila Sumpbissa (Koulumäentie 8). Tule
kahville, pelailemaan, hengailemaan!
Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin
Nuorisopalvelujen kanssa
Miestenilta ke 25.5. klo 18 Mutasen
saunalla.
Kirkkokuoron harjoitukset to 26.5.
klo 17.45 kirkko. Lisätietoja kanttori
Tiina Laiho 050 5579 004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Puuhamessu su 22.5. klo 16 seurakuntakeskus. K. Ridanpää, M. Ridanpää,
Haaparanta-Kocabiyik,
Noronen

hayrinen@evl.fi 050 549 7008, jukka.
rantanen@evl.fi 050 549 7032.
Ruokapankkisetelipäivystys to 2.6.
klo 9–10 seurakuntakeskus. HUOM!
Keltinmäen alueen ruokapankkisetelipäivystykset muuttuvat kesäajaksi
(9.6.–11.8.) ajanvaraukselle kesälomien takia.

Rukouspiiri ke klo 18.30 Polttolinja 29
(22.6. asti, jatkuu 3.8.).
Kuokkamiehet ti 31.5. klo 18 kirkko,
alakerta.

Nuorille ja aikuisille

Apua ja tukea tarvitseville

Tiistaitapaaminen ti 24.5. klo 13 seurakuntakeskus. Pyhä Kolminaisuus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 22.5. klo 11 kirkko, Bucht,
Lampinen, Nieminen. Isosten siunaaminen, jätskit.
Hiljaisuuden ilta ke 25.5. klo 18
kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Mukana Ce’li Dé -kuoron laulajia.
Messu su 29.5. klo 11 kirkko, Reukauf,
Bucht, Lampinen, Heikkilä,
Virsimiehet ja Ikolan ukot Leivonmäeltä. Lounas 4/2 e. Vaihtotori
messun jälkeen.
Hiljaisuuden ilta ke 1.6. klo 18 kirkko.
Arkiretriitti ja iltahartaus.

Musiikkitapahtumat

Minnanpäivän konsertti to 26.5. klo
18 kirkko. Kuokkalan musiikkiryhmät
ja uusi Vilhelmiina-flyygeli. Pianisti
Konsta Koskinen, kuoroja, soittajia ja
tanssijoita. Vapaa pääsy.
Lapsikuorojen kevätkonsertti
pe 27.5. klo 17.30 kirkko. Vox Aurea
tuki ry. Vapaa pääsy.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus
tiistaisin klo 10–11 p. 050 549 7007 tai
050 549 7034 tai marjo.ronkainen@
evl.fi tai paivi.heikkila@evl.fi.
Ruokapankkisetelipäivystys tiistaisin
klo 9–10, ruokapankkisetelin
uusimista varten (ei 24.5.).

Messu su 29.5. klo 16 seurakuntakeskus, Salminen, Lintunen.
Viikkomessu to 2.6. klo 12 seurakuntakeskus, Vilkko, Lintunen.
Yhteistä kahvittelu ja jutustelua.
Viikkomessu Kortepohjan seurakuntakeskuksessa torstaisin klo 12
kesä–heinäkuun ajan. Ei messua sunnuntaina. Messu normaalisti 7.8.
alkaen su klo 16.

Musiikkitapahtumat

Yhteislauluhetki ti 24.5. klo
14.45–15.45 seurakuntakeskus.
Kevään viimeinen yhteislauluhetki.
Jatkamme taas 6.9.

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.

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.
Ruokapankkisetelipäivystys to 2.6.
klo 9–10 seurakuntakeskus. Huom!
Keltinmäen alueen ruokapankkisetelipäivystykset muuttuvat kesäajaksi
(9.6.–11.8.) ajanvaraukselle kesälomien takia.

Lapsille ja perheille

Kesäolkkari perheille ma 30.5. ja
ti 31.5. klo 9–13 Erämiehenkatu 6.
Yhdessäoloa ja puuhaa. Ruokailumahdollisuus noin klo 11, maksu 1€.
Ei ilmoittautumista.

Nuorille ja aikuisille

Kuohun päiväpiiri ma 23.5. klo 13–15
Kuohun kylätalolla. Paistetaan makkaraa ja laulellaan Sarvenperän korsulla.
Kokoontuminen Kuohun kylätalolla
klo 12.30, josta lähtö yhteiskyydeillä.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.5. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Pirtala, Keltakangas. Kirkkokahvit.
Messu su 29.5. klo 12, Lahjaharjun
kappeli, Wuolio, Björninen.

Apua ja tukea tarvitseville
Vaihtotorilla vaihtuvat
lelut ja vaatteet

Vaihtotori on Kuokkalan
kirkolla sunnuntaina 29.5.
klo 12.30–14. Vaihtotorille
voit tuoda tai hakea ilmaiseksi lasten leluja sekä lasten
ja aikuisten vaatteita. Lahjoitustavaraa (lasten leluja,
lasten ja aikuisten vaatteita) voi tuoda Kuokkalan
kirkolle (Syöttäjänkatu 4)
25.–29.5. Lisätietoja 050 549
7007 Emppu Ronkainen tai
050 549 7034 Päivi Heikkilä.

Puuhamessu on
muskarin kevätkirkko

Kortepohjan ja Keltinmäen
muskarilaiset viettävät puuhamessua sunnuntaina 22.5.
klo 16 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.
Muskarilaiset musisoivat
Jenni Jurvan ja Mia Syrjän
ohjauksella. Messun jälkeen
nakkikeittoa.

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖRUOKE-KUOHU-VESANKA

Lapsille ja perheille

Lapsiperheiden aamubrunssi ke 1.6.
klo 9.30 kirkolla.
Jalkapallokerho 8–12-vuotiaille tiistaisin klo 18–19 Pohjanlammen hiekkakentällä. Kerho toimii kesäloman
ajan 7.6.–9.8. Ilmoittautumiset 27.5.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.
fi /Tapahtumat. Mahtuu 15 lasta.
Vetäjänä Jarmo Hyvärinen. Lisätietoja
riku.bucht@evl.fi 050 407 0115.
Lasten kesäpäivät 4–7-vuotiaille
7.–9.6. klo 10–15 Polttolinja 29:ssä.
Hinta 15 e. Mukaan 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. Mukaan mahtuu 30 lasta. Leirillä
on mahdollisuus yöpyä maanantain ja
tiistain välinen yö. Ohjelmassa sirkustelua, seikkailua, askartelua, uimista,
saunomista. Hinta 20 e tai yöpyen 25
e. Ilmoittautumiset 29.5. mennessä
jyvaskylanseurakunta.fi /Tapahtumat.
Perheiden retki Särkänniemeen ti
21.6. Kaikilla lapsilla tulee olla huoltaja
mukana. Lisätietoa, hinnat ja ilmoittautumiset 29.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi /Tapahtumat.

Nuorille ja aikuisille

Raamattupiiri ma klo 19 kirkko,
alakerta.

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

Lapsille ja perheille

Päiväkerhot päättyvät viikolla 21.
Hyvää kesää kaikille!
Päiväkerhot, perhekahvila, ekavauvaryhmät. Kerhotila Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.30
ja to 13–15.
Lahjaharjun pyhäkoulu on kesälomalla. Tervetuloa mukaan syksyllä!
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340
9895.
Kouluikäisten kerhot ja leirit tied.
Kirsi-Marja Piippanen 050 595 3945.
Muskarit Lahjaharjun kappelissa.
Tied. 050 340 9893.
Kts. Keskustan Lapsille ja perheille.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten toiminta Tied. Teresa
Muhonen 050 549 7016.
Facebook: Keskustan Pandat.
Café Taukopaikka – Nuorten aikuisten kahvila to klo 18 (parill. viikot).
Yliopistonk. 26 B. tied. elina.lintulahti@evl.fi

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.5. klo 10 kirkko, Kari,
Hautalahti, Ruhanen, Cantica-kuoro.
Kirkkokahvit. Rauhanyhdistyksen
seurat klo 13.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, opintosali. Piirin vetäjä Heikki.Ilola@jkl.fi
Iloisesti koulutielle! ke 25.5. klo 18
kirkko, Kari, Partanen sekä alueseurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijät. Elokuussa koulutiensä aloittavien lasten
siunaaminen. Mukana myös esikoulunopettajia.
Messu su 29.5. klo 10 kirkko, Hautalahti, Partanen. Luomakunnan sunnuntai, kirkkokahvit.
Messu su 5.6. klo 10 kirkko, Hautalahti, Partanen.

Musiikkitapahtumat

Suvivirsitapahtuma pe 3.6. klo 12

Palokan tori. Tervetuloa aloittamaan
kesää yhteisellä Suvivirren veisuulla
Palokan torille. Seurakunta tarjoaa
pullakahvit. Arpajaiset, tuotto Pietarin
lastensuojelusäätiön työn tukemiseen.
Musiikkityön tied.
Liisa Partanen 050 358 1860 ja
Tuovi Ruhanen 040 560 9931.

Apua ja tukea tarvitseville

Tukea arkeen, konkreettista apua
lapsiperheille! Tarvitsetko tilapäistä
apua omien asioittesi tai lasten hoitoon? Haluatko jutella? Tied. Sari
Eräjärvi 040 500 7820, Sirpa Talvitie 040 548 3216, Mira Maasola 050
408 8813.
Diakonian päivystys ke 9–11 ja to
12–14. Päivystys muina aikoina sopimuksen mukaan. Elina Romar 040 560
9910 ja Päivi Itkonen 040 709 0142.
Kotikäyntejä pyynnöstä.
Aamupalapysäkki ke 25.5. klo 9–11
(kevään viim. kerta), takkatupa.
Pysäkki kutsuu ateriayhteyteen aamupalan merkeissä sekä hiljentymään
hetkeksi päivän alkajaisiksi. Vapaaehtoinen maksu. Tied. Elina Romar
040 560 9910.

Lapsille ja perheille

Päiväkerhoihin 2016–2017 ilmoittautuminen 22.5. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi
Pysäkit ovat iloisia tapaamispaikkoja lapsille ja aikuisille Ei tarvitse
ilmoittautua, voitte tulla, kun teille
sopii. Tarjoamme kahvia, mehua ja
pientä syötävää. Voitte tuoda myös
omia eväitä.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkon alakerta. Ensimmäisen lapsensa saaneille
perheille.
Taaperopysäkki ti klo 9.30 kirkon
alakerta. Ryhmä n. alle 2-vuotiaille ja
heidän aikuisilleen.
Kirkon perhepysäkki to klo 9 kirkon
alakerta.
Mannilan perhepysäkki to klo 9.30
Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Tiedustelut: Lapsityönohjaaja marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Facebookissa Palokan alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö.
Kouluikäiset: jyvaskylanseurakunta.
fi/palokka-kouluikaiset sekä Minna
Junttila 040 773 9851.

Nuorille ja aikuisille

Nuoriso-, isos- ja rippikoulutyön tied.
paula.k.raatikainen@evl.fi, 040 560
9909, hanna-maire.leppanen@evl.fi,
044 720 3115 ja niina.kari@evl.fi, 040
831 0565. Facebookissa: Palokan alueseurakunnan nuorisotyö.
Lyydiat-kutojaryhmä Palokan kirkon
väestönsuoja. Lyydiat kutovat mattoja, poppanoita yms. Palokan kirkolla omaan tahtiinsa. Myyntitulot
ohjataan lähetyksen ja diakoniatyön tarpeisiin. Kaiken taitoiset kutomisesta kiinnostuneet tervetuloa
joukkoon. Tiedustelut Päivi Itkonen
040 709 0142, paivi.itkonen@evl.fi
Lähimmäisen Kahvitupa to 26.5.
klo 12 takkatupa, ohjelmahetki klo 13.
Kevään viimeinen kerta.

Torilla tavataan
Palokassa

Palokan kevättapahtuma
on lauantaina 28.5. klo 11
Palokan torilla. Alueseurakunta on menossa mukana.

Miesten piiri ti 31.5. klo 18 kahvio,
Hautalahti. Miesten piirissä miehet
puhuvat asiat halki.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.5. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.
Messu su 29.5. klo 10 kirkko,
Väätäinen Keltakangas.
Viittomakielinen messu su 29.5.
klo 15 kirkko. Kirkkokahvit messun
jälkeen seurakuntakodilla.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11

seurakuntakoti, Saarnatie. Ajanvaraus
050 598 0951/paula.kiviranta@evl.fi.

Lapset ja perheet

1–3-luokkalaisten päiväleiri seura
kuntakodilla (Saarnatie, Säynätsalo)
ma–ke 6.-8.6. klo 9–14. Maks. 15 lasta,
lounas 15€/lapsi. Ilm. ma 30.5. klo
13–16 ja ti 31.5. klo 13–16 p. 050 442
0198.

Nuorille ja aikuisille

Miestenpiiri su 22.5. klo 18 seurakuntakoti. Teetarjoilua.

Kevätretki
Saarijärvelle

Kevätretkelle lähdetään 25.5.
Säynätsalon kunnantalolta
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. 050 5980
951.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 22.5. klo 10,
von Gross, Piilonen.
Kotakirkko to 26.5. klo 18 Kalliomäen
puolimatkan kodin pihapiirissä.
Messu su 29.5. klo 10 kirkko, saarna
Harri Alatupa, Vallipuro, Piilonen.
Luomakunnan sunnuntai. Kirkkokahvit ja infoa Suomen Gideonien toiminnasta.
Messu Sarpatissa su 5.6. klo 11, von
Gross, Ruhanen.

Kirkonmenoja
kodalla ja Sarpatissa

Kotakirkko on Kalliomäen
Puolimatkan kodin pihapiirissä torstaina 26.5. klo 18.
Kesäinen messu on Sarpatissa luonnon keskellä sunnuntaina 5.6. klo 11.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle. marja-liisa.jaakonaho@evl.fi 040 5609916.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 24.5.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Paula Rinne
0408244561, paurinne77@gmail.com.

Lapsille ja perheille

Kouluunlähtevien siunaaminen ti
24.5., ke 25.5. ja to 26.5. klo 18 kirkko.

Nuorille ja aikuisille

Miesten saunailta, siivoustalkoot
Sarpatissa ke 25.5. klo 17 alkaen.
Pyyhe ja piplia mukaan!
Varttuneen väen leiri Vesalassa pe
12.8.–14.8. Raamattuleiri Kirjeitä
meille kaikille 2. Opettajina Ulpu ja
Raimo Lappi. Ilmoittautuminen ma
30.5. mennessä 044 5579 447 Juho
Hintikka/K-S Kansanlähetys.
Eläkeikäisten virkistysleiri
Koivuniemessä 9.–12.8., hinta 45 €.
Ilmoittautuminen ke 22.6. mennessä
Leena Syrjälä 050 5510440.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.5. klo 10, kirkko. Koli,
Salmela, Liimatainen.
Lähetysnuotio Helena Kalliolla ja
Timo Hakasella ke 25.5. klo 18.30 Teerilahdentie 190, Tuija Kuikka, musiikki
Antti Välitalo. Lähetysnuotiolle lähtö
yhteiskyydein kirkolta klo 18.
Herättäjän seurat pe 27.5. klo13.00,
kirkko. Seuroissa puhuvat rovastit
Saqsman, Krogerus, Huttunen.
Kansanlaulumessu su 29.5.
klo 10, kirkko.

14

15

lun kautta. Tied. kanttori Maria Salmela 050 380 0608.
Kanteleryhmä. Tied. Ulla Honkonen
p. 0400 669 146.

Kansanlaulumessun
monet instrumentit

Kansanlaulumessu on
Vaajakosken kirkossa sunnuntaina 29.5. klo 10. Sen
toimittavat Hannu Huttunen, Maria Salmela ja Toni
Launonen. Messun musiikista vastaavat Eija Kärkkäinen, sello, Anne Rahkonen,
huilu, Marja-Leena Mäkinen,
viulu, ja Seppo Marttinen,
harmonikka. Esilaulajina
ovat Maria Salmela ja Seniorit-lauluryhmä.

Musiikkitapahtumat

Gospelkuoro Ihanaiset ma klo
17.30–19, Taulumäen kirkko. Ohjelmisto lähinnä englanninkielistä.
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12,
kirkko.
Gsus-lauluryhmä ke klo 16.30–18,
kirkko. Nuorten naisten lauluryhmä.
Majakka-kuoro ke klo 18–20, kirkko.
Suomenkielistä gospelmusiikkia.
Uusia laulajia otetaan ryhmiin koelau-

Apua ja tukea tarvitseville

Päivystykset Vaajakoskella ja Jyskässä
ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. marja-leena.liimatainen@
evl.fi 040 560 9926 ja tero.reingoldt@
evl.fi 040 560 9927.
Jyskän aamupuuro ”porinat” ke 25.5.
klo 8.30, Jyskän seurakuntakoti. Tule
nauttimaan aamupuuro ja avaamaan
päivä Jyskän srk-kodilla. Avoin kaikille.

Lapsille ja perheille

Kesäleiri 7–12-vuotiaille 21.–23.6.
Mutasen leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen nettisivuilla 9.–22.5. Lisätietoja Assi Nieminen 040 558 2542.
Jyskän perhepysäkki ti 24.5. Jyskän
seurakuntakoti. Perheiden yhteinen
aamupäivä. Aamupuuro klo 9 alkaen.
Perhekerho ti 24.5. klo 9 kirkko.
Pallerot-ekavauvaryhmä ti 24.5. klo
13–14.30, kirkko. Kohtauspaikka ja
ensimmäisen vauvan vanhemmille.
MusaPampulat-vauvaryhmä ke 25.5.
klo 13–14.30, Kaunisharjun kerhotila.
Musiikkipainotteinen vauvaryhmä on
kohtauspaikka ja vertaistukiryhmä
vauvoille ja vanhemmille.

Koulutielle siunaamiset Vaajakosken kirkolla ke 25.5. klo 18 ja to 26.5.
klo 18.
Kaunisharjun Perhepysäkki pe 27.5.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila. Lasten
ja aikuisten yhteinen aamupäivä.
Perheiden puuha-aamut to 2.6. klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila. Perheiden yhteinen aamupäivä.

Nuorille ja aikuisille

Asiaa pihasta ja puutarhasta Vaajakosken kirkolla. Ti 24.5. klo 18 ja ti 7.6.
klo 18. Hortonomi Eeva Kortepuro.
Iltatee. Ilm. tarja.palander@evl.fi
Miesten piirien saunailta pe 27.5. klo
18 Koivuniemessä.

Eläkeikäisten virkistysleiri Koivuniemessä 9.–12.8. Järj. Tikkakosken ja
Vaajakosken alueseurakuntien 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.

Grilli kuumana
Vaajakosken kirkolla

Grilli-ilta on Vaajakoskella
keskiviikkona 1.6. klo 18.30.

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
€, 4–9 v 10 €, alle 4-v
ilmaiseksi. Kysy kerhopaikkoja
050 3400638 tai 050 549 7024.
KELJONKANGAS
JA SÄYNÄTSALO
Kaiken kansan leiri
Salaisuus Vesalassa
2.-4.8. Leiri kaikenikäisille; lapsiperheille,
pariskunnille, yksineläville,
ikäihmisille. Eri sukupolvien
yhdessäoloa, lepoa,
hiljentymistä, hyvää
ruokaa, mukavaa
tekemistä järven ja
metsän äärellä.Tied. ja
hakukaavakkeet Paula
Kiviranta 0505980951 tai
Elina Fuchs 0505497015.
Haku 17.6. mennessä.
Etusija Säynätsalon
alueseurakunnan alueella
asuvilla. Leirin hinta aik. 30 €,
10–17v. 20 €, 4-9v 10 €, alle 4 v.
ilmaiseksi. Tarvittaessa voit
neuvotella maksualennuksesta.
KELTINMÄKI JA KORTEPOHJA
Perheleiri Voimaa Arkeen! 		
14.–17.6. Voimavaroja arkeen
valmiin ohjelman ja
ruokapöydän ääreltä. Leirimaksu
aik. 37 €, lapset 10–17 -v. 27 €,

4–9 -v 15 € ja alle 4-v
veloituksetta. Ensisijaisesti
Keltinmäen alueseurakunnan
alueen perheille. Tied. ainoleena.
laitinen@evl.fi, 050 549 7026.
Hakemukset netissä: Jyväskylän
seurakunta-tapahtumat-lapsille ja
perheille-Perheleiri Voimaa
arkeen.

Ilm. Leena Syrjälä 050 5510 440
22.6. mennessä. Tied.
Marja-Leena Liimatainen
040 5609 926 tai Marja-Liisa
Jaakonaho 040 560 9916.

NÄKÖVAMMAISTEN JA
HUONOKUULOISTEN LEIRI
Vesalassa 20. – 23.6. Leiri alkaa
maanantaina klo 10 ja kotiin
KESKUSTA JA TIKKAKOSKI
lähdemme torstaina klo 12.30.
Varttuneen väen leiri 		 Matkat tulisi jokaisen huolehtia
Vesalassa pe 12.8.–14.8.
itse. Hinta 45 €. Leirin vetäjinä
Raamattuleiri Kirjeitä meille
diakoniatyöntekijät Tuija
kaikille 2. Ulpu ja Raimo Lappi.
Emaus-Etindelle (050 549 7023)
ja Tero Reingoldt (040 560 9927)
Ilm. ma 30.5. mennessä
044 5579 447 Juho Hintikka
K-S Kansanlähetys.
KUOKKALA
Eläkeläisten leiripäivä ke 24.8.
klo 9–15 Vesalassa. Hinta 15 €.
Tied. ja ilm. 17.8. mennessä: 050
5497034 Päivi Heikkilä tai 050
5497007 Marjo Ronkainen.
PALOKKA
Vanhemman väen leiri 12.–14.8.
Koivuniemessä. Tied. Päivi
Itkonen 040 7090 142. Hinta 60 €
TIKKAKOSKI JA VAAJAKOSKI
Eläkeikäisten virkistysleiri
Koivuniemessä ti–pe 9.–12.8.

VIITTOMAKIELINEN LEIRI
Koivuniemessä 15.–18.8. Anna
meille iloa. Yhteyshenkilö Päivi
Lehtinen 050 5497 012.
Hinta 85 €.
OMAISHOITAJIEN LEIRI
Leiri Vesalassa 4.–7.7. Leiri alkaa
ma klo 9.30–10.45
majoittumisella, yhteinen aloitus
klo 10.45. Leiri päättyy torstaina,
jolloin vietämme omaishoitajien
ja hoidettavien
VIRKISTYSPÄIVÄÄ
klo 10–15.30.
Kyyti tulisi jokaisen järjestää itse.
Leirimaksu 45 €. Leirin
diakoniatyöntekijöinä ovat
Tuija Emaus-Etindelle, 050 5497
023 ja Eevi-Riitta Kukkonen.

rjestöt
Kristilliset jä

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29.
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi.
Avoinna maanantaisin ja torstaisin
klo 11–15.
Tietovisa joka viikko ma klo 13.30.
Rukouspiiri to 26.5. ja 2.6. klo 11.30.
Lenkkiryhmä to 26.5. ja to 2.6. klo 12.
Viikkomessu to 26.5. ja to 2.6. klo 13
Kaupunginkirkossa.
Papintunti to 26.5. ja to 2.6. klo 14.
Laulutunti ma 30.5. klo 12.
Askartelutunti to 2.6. klo 11.30.

Kansainvälinen työ

Lähde liikkeelle -koulutus Jyväskylässä syksyllä 2016 opiskelijoille ja
työikäisille (20v.+). Hinta 200 (sis.
ruuat, materiaalin, opetuksen). Nykypäivän lähetystyön kysymyksiä,
teologisia perusteita ja omaan kutsumukseen syventymistä. Mahdollisuus
hakea Lähetysseuran työalueille 2–6
kk mittaiselle harjoittelu- tai vapaaehtoistyöjaksolle. Koulutusjaksot
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/
Retki Lähetysjuhlille Vihtiin 11.6..
Vapaita paikkoja voi tiedustella Riikka
Jussilalta, 050 410 9772 tai riikka.jussila@evl.fi
Hannatyön rukouspiiri on kesätauolla. Seur. kerran ma 5.9. klo 18 Vanhassa pappilassa.

Tule suunnittelemaan
kävelykatutempausta

Kävelykatutempaus on elokuun 13. päivä. Tehtäviä on
tarjolla mehun jakamisesta
hartiahierontaan.
Tempausta suunnitellaan
tiistaina 26.5. klo 18 iltateen
äärellä Cygnaeuksenkatu
8.n kerhohuoneessa. Tied.
Säde Pirttimäki 0405609904,
sade.pirttimaki@evl.fi

Missiotiimi to 26.5. klo 18 Cygnaeuksenkatu 8, kerhohuone. Kävelykadun 13.8. tapahtuman ideointia ja
iltateetä.
Christian Fellowship Musical Group
harjoitukset ma 30.5. klo 16 Cygnaeuksenkatu 8. Kevään viimeiset harjoitukset, jatkamme syksyllä! Kesällä
olemme mukana kansainvälisessä lauluillassa Lehtisaaren kesäkodilla 29.6.
klo 18. Tied. Kutti, 050 549 7033.
KohtaamisPaikka
RetkiPäivä Lehtisaareen su 22.5.
KohtaamisPaikan Iltamessu @ Kaupunginkirkko su 29.5. klo 17, Seppo
Wuolio, Mika Kilkki.
Muut toimintatiedot mm raamatun-

lukuohjelmasta, KohtaamisRyhmistä, seuraavasta ALFASTA kts www.
kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram@
kohtaamispaikka

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8, Mirja Hytönen
(Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni, 050 549 7033, mirja.hytonen@
evl.fi, Irina Aranson, maahanmuuttajatyön 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 (Keltinmäentie 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.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11, Cygnaeuksenk. 8. Ei päivystystä 30.5.–6.6.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten leiri 20.–23.6. Vesalassa. Hinta 45
€, päiväseltään, lounas ja kahvi 8 €,
ilm. viim. 25.5.
Omaishoitajien leiri 4.–7.7. Vesalassa.
Hinta 45€, ilm. viim. 16.6.
Omaishoitajien ja hoidettavien virkistyspäivä to 7.7. Vesalassa.

Sana ja rukous

Retki Kairoksen karismaviikolle
31.7.-6.8. Mitä on lepo Jumalan läsnäolossa, mitä on sydämen yhteys
Jumalan kanssa? Tule ja koe virvoittava viikko Lapin kauniissa maisemissa, Raamatun sanan äärellä ja
Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä.
Tunturivaellusten lomassa tutkimme
Vanhan testamentin profeettojen mielenkiintoista sanomaa. Mitä profeetat näkivät, mitä he kertovat meille?
Yhteiset rukoushetket ovat tärkeä
osa karismaviikon sisältöä. Ohjelmavastuussa mm. Kari ja Mari Valkonen,
musiikissa Erik Bäckström. Majoitusvaraukset Kairosmajalle 020 768 1730.
Kyselyt ohjelmasisällöstä ja bussikuljetuksesta kari.valkonen@sana.fi
050 384 3702.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen,
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.
fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto
ti 9–12, ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo 11–12) ja to 15.30–16.30.
Viittomakielinen messu su 29.5. klo
15 Säynätsalon kirkossa, Saarnatie.

Keski-Suomen körttien kesäretki
Viitasaarelle 8.6. Ilmoittautuminen
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 €).
Ohjelmassa mm. rukoushetki Viitasaaren kirkossa ja seurat
Tervamäen kappelilla. www.h-y.
fi/2685-kesaretki-viitasaarelle
Päivämatka Vantaan herättäjäjuhlille. Lähtö Jyväskylän matkakeskuksesta la 9.7. klo 7, paluumatkalle
iltaseurojen jälkeen n. klo 20. Hinta 60
€. Ilmoittautumiset Herättäjän
toimistoon (06) 433 5700.
Kahden päivän retki Vantaan herättäjäjuhlille. Lähtö Jyväskylän matkakeskuksesta 9.7. klo 7, paluumatkalle
10.7. päätösseurojen jälkeen n. klo
15.30. Hinta 110 €. Mukaan mahtuu
50 ensinnä ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset 6.6. mennessä Herättäjän toimistoon (06) 433
5700. www.h-y.fi/2686-retket-vantaan-herattajajuhlille

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Lähetysyhdistys Kylväjän Viron matka
15.–20.8. Ilmoittautuminen ja lisätiedot sähköpostilla tai puhelimella 11.6.
mennessä. paivioturtiainen@gmail.
com 0400 857005. Kysyä voi myös
Veikko Hautalalta 0405731898.
Syyskausi alkaa tilaisuudella Sepänkeskuksessa 12.9.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 21.5. klo 19, ry.
Alueseurat ja kahvitus su 22.5. klo
13, Palokan kirkko; klo 16 Alueseurat,
Korpilahden srk-talo; klo16 Seurat, ry;
n. klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 25.5. klo 19, ry.
Seurat su 29.5. klo 18, ry.
Seurat ke 1.6. klo 19, ry.

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.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Bussiretki Vivamoon Lohjalle. Ohjelmassa uutuusnäytelmä Johannes
– Ukkosenjylinän poika. Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista la 11.6. klo 8,
paluu illalla. Matkan hinta 50 €, lapset
(alle 12 v) 40 €, sis. bussimatkan,
näytelmälipun ja Vivamon esittelyn.
Menomatkalla ruokailutauko (omin
kustannuksin). Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä Inkeri V-J p.
0400 547 753, invir@elisanet.fi tai Iiris
Heinonen p. 050 360 4736. Matkan
toteutuminen edellyttää vähintään
30 lähtijää.

Lähetyskoti, Kauppakatu 13
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Toimisto suljettu 30.5.–31.7.
LÄHETYSKOTI:
Aamurukouspiiri pe klo 8–9 (27.5.
kevään viimeinen).
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Naisten ystäväpiiri ti klo 11. Jutustelua, yhdessäoloa, rukousta kahvia.
Sanan Keidas su 22.5. klo 18. Salattu
Jumala, Juho Hintikka. Sanaa, juttuseuraa ja kahvia.
Naisten Raamattupiiri ti 24.5. klo 13.
Keskustan Raamattupiiri ti 31.5. klo
18.
MUUALLA JYVÄSKYLÄSSÄ:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkis-kerho su 22.5. klo 11 Päiväkoti
Aarresaaressa Toritie 22, Kuokkala.
Kevätjuhla nyyttärieväin.
Vaajakosken naistenpiiri ma 30.5. klo
18–20, Lintulenkintie 3.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5:
Messu sunnuntaisin kello 12.
Su 22.5. Samuel Korhonen, 29.5. Petri
Harju.

Yhteiskristillinen motoristikirkko
lauantaina 21.5. klo 14 Vesalassa leirikeskuksessa.
Musiikki Grace Came Down
Järjestäjinä Gospel Riders ja Jyväskylän seurakunta.

Facebookissa nähdään!
Anna meille juttuvinkkejä ja palalutetta!

!
verkossa

Elokuussa koulutiensä aloittavien siunaaminen

Ole kuulolla!

Palokan kirkossa
25.5. klo 18

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
Vaajakoskella
25.5. ja 26.5. klo 18

Henki &

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Motoristikirkko

Henki &

Seurakunnan päiväkerhot
lapsen ja leikin puolella

Iloisesti koulutielle!

Herättäjä-Yhdistys

Henki &
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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/Päivi
Kärkkäinen 050 523 4149
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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#Suunnitelma
muuttaa naisen elämän
Naisten Pankki tempaisi Tiina Aihos-Määtän mukaan
vapaaehtoistoimintaan. Naisten Pankin Minulla on #suunnitelma
-kampanja kannustaa kehitysmaiden naisia kouluttautumaan ja yrittämään.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Esiopettaja Tiina Aihos-Määttä
keskittyy Naisten Pankin ammatinvalintatestiin netissä.
– Koulussa lempiaineeni oli biologia. Haluan luoda hyvää mieltä
ja helpottaa ihmisten liikkumista,
hän naputtelee vaihtoehtoja.
Ja kappas – testin mukaan Aihos-Määttä vaihtaa työnsä lasten
kanssa venetaksikuskin hommiin.
Naisten Pankin tukemat myanmarilaisnaiset työskentelevät menestyksekkäästi venetaksien kuljettajina kylissä, joista miehet ovat lähteneet tienestiin kaupunkiin tai
vieraisiin maihin.
Aihos-Määttä aloitti keväällä
Naisten Pankin Jyväskylän paikallisryhmän puheenjohtajana. Naisten Pankki on koukuttanut hänet
vapaaehtoistoimintaan.
– Minua on ollut vaikea saada
mukaan hyväntekeväisyystyöhön.
Ajatus siitä, että joku ottaa rahoja
välistä, on tehnyt kyyniseksi ja
epäluuloiseksi. Naisten Pankki
tempaisi mukaansa heti. Auttamisen kohdemaita on rajattu määrä,
ja apu menee suoraan perille.
Aihos-Määttä kiittelee myös sitä, että Naisten Pankin suomalaistoimijat ovat vapaaehtoisia.
Naisten Pankki toimii Kirkon Ulkomaanavun sateenvarjon alla.

Alkuvuonna ne kampanjoivat Minulla on #suunnitelma -teemalla.
Suomessa #suunnitelma tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi
järjestää varainhankintakampanjan. Erään henkilön #suunnitelma
on neuloa 60-vuotispäiväkseen 60
sukkaparia. Hän antaa sukkaparin
heille, jotka lahjoittavat Naisten
Pankin avulla koulutuksen. Eräs
taiteilija järjestää arpajaiset, joiden tuotolla hän tukee Naisten
Pankin toimintaa. #Suunnitelma
voi olla sekin, että tulee tekemään
talkootöitä Naisten Pankille.
Avun vastaanottajamaissa naisten #suunnitelma voi tarkoittaa
naisten kouluttautumista uuteen
ammattiin tai pienlainan ottamista ja yrityksen käynnistämistä. Oiva esimerkki tästä on Liberian kananmunatuotanto.
– Liberiassa kananmunantuotanto lähti liikkeelle pientuotannosta. Nyt pientuotannon ympärille on kehitelty varastointia ja logistiikkaa, jotta kananmunat saadaan myyntiin kauppoihin.
Mutta miksi Naisten Pankki?
Ovathan kouluttamattomat ja
työttömät nuoret miehet alttiina
terroriin värvääjien houkutuksille.
Aihos-Määtän mukaan Naisten
Pankki ei ohita miehiä. Naisten
voimaantuminen tukee koko perhettä. Kun äidit saavat tuloja, he
laittavat lapsensa kouluun.

Esimerkiksi Liberiassa toteutettu kanaprojekti antaa työtä myös
miehille – miehet lastaavat ja kuljettavat kananmunia.
– Alttius värvääjän houkutusten
kuulemiselle ei ole suuri, kun perhe voi hyvin ja oma kylä voi hyvin,

Kymmenen
miljoonaa euroa
pankissa
KAARINA HEISKANEN teksti

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Yhdeksän toimintavuotensa aikana se on kerännyt liki kymmenen miljoonaa
euroa, joiden avulla naiset ovat
saaneet koulutusta ja tukea pienyrittäjyyteen. Naisten Pankin hankkeita toteutetaan seitsemässä
maassa. Jyväskylän Naisten Pankin
paikallisryhmässä on toimintaaa
kädentaidoista kulttuuriin.
Naisten Pankin Cafe Cherie
-kahvila 21.5. klo 13–16
Vaajakoskella antiikkiliike
Wanhan Veikon tiloissa,
Konttistentie 1.
Golfaa Naiselle Ammatti
-tapahtumat 5.6. Himos ja
13.8. Peurunka.
www.naistenpankki.fi

Elämästä

Gospel Riders on avannut uuden maailman
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Esa Kankkunen, 59 vuotta.
Työskentelen maanrakennusalalla
teknisenä toimihenkilönä. Työhöni kuuluu muun muassa tarjouslaskentaa, urakkaneuvotteluja ja
kustannusseurantaa. Maanrakennusalalla kilpailu on kovaa ja työ
on sesonkiluonteista. Talvella töitä on vähemmän, mikä tarkoittaa
myös lomautuksia.
Tietynlainen varovaisuus on leimallista tälle ajalle. Talonrakennusprojekteihin ei herkästi lähdetä,
niinpä sillä rintamalla on ollut hiljaista. Julkisella puolella kilpailu on
erittäin kovaa. Uudisrakentaminen

on vilkastunut, mutta on vielä kaukana niin sanotuista hyvistä ajoista. Kysyntää on erilaisille saneerauksille, ja esimerkiksi homekorjaukset ovat poikineet alalle töitä.
Pyöräilen töihin Seppälänkankaalle päivittäin ympäri vuoden. Liikunta on tärkeä osa elämää. Se pitää
ruumiin ja mielen virkeänä. Luonnossa liikkuminen ja retkeily vaimon kanssa on mieluista. Kymmenisen vuotta sitten hankimme yhdessä moottoripyörän, joka oli ollut haaveeni jo nuoruudesta lähtien. Jo vuosia aikaisemmin olimme
osallistuneet elämänkaarityöskentelyyn, jossa molempien piti laittaa

kartalle omia unelmia. Moottoripyörän hankkiminen oli yllättäen
molempien haave.
Moottoripyöräkausi alkaa keväällä vapun tietämillä. Teemme
pieniä reissuja viikoittain. Olemme
kiertäneet paljon kotimaassa ja
Gospel Riders -porukan kanssa
myös monissa Euroopan maissa.
Gospel Riders on kristillinen moottoripyöräkerho, johon kuuluu
moottoripyöräharrastajia eri kirkkokunnista. Meininki on rentoa ja
pönötysvapaata. Kokoontumisajoja ja motoristikirkkoja on eri puolella Suomea. Toiminnan myötä
olemme saaneet uusia ystäviä, ja se
on avannut aivan uuden maailman.

Hengellisyys on minulle tärkeää.
Gospel Ridersissa yhdistyvät
luontevasti kristillinen usko ja
moottoripyöräharrastus. Tämän
tyyppinen evankelioiminen sopii
hyvin minun luonteelleni. Haluan
olla osaltani välittämässä toivoa,
jota Jumala voi antaa. Ympärillä
on niin paljon toivottomuutta,
vaikkei sitä aina päälle päin
näekään.
Elämä ei ole aina niin helppoa,
mutta vuosien myötä olen oppinut suhtautumaan elämään maltillisemmin. Myös vaikeat asiat
kuuluvat siihen. Tulevaisuudessa
haluaisin olla enemmänkin viemässä Jumalan toivoa eteenpäin.

Esa Kankkunen
Gospel Riders -moottoripyöräkerhossa yhdistyvät luontevasti
kristillinen usko ja moottoripyöräharrastus, sanoo Esa Kankkunen.

