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Pääkirjoitus

Silmät kiinni
Isä täytti 80 vuotta. Hänen syntyessään Suomi oli kovasti erinäköinen kuin nyt, maailmakin paljon suurempi.
Lapsuusvuosia leimasivat sotavuosien levottomuus ja
niukkuus.
Isän elinaikana on Euroopassa tapettu miljoonia juutalaisia. Tarkoituksella ja päämäärätietoisesti. Isän elinaikana
on lähetetty ihmisiä Siperiaan, katsottu sivusta kansanmurhaa Balkanilla ja oltu hiljaa järjettömästä teurastuksesta Ruandassa. Isän elinaikaan mahtuvat myös PohjoisKorean orjuutetut diktatuurin uhrit ja Syyrian pommitusten jalkoihin jääneet lapset.
Maailma on muuttunut, ihmiset eivät. Toki monessa
mielessä kyllä, mutta pohjimmiltaan eivät. Ihmiset elävät
arkea, johon mahtuvat vain ne asiat, jotka siihen kukin
haluaa mahduttaa. Asiat, joita kukin haluaa nähdä ja joista kuulla. Asiat, joihin kukin haluaa reagoida – tai olla
reagoimatta. Jos omaan arkeen ei mahdu ajatus toisen ihmisen hädästä, se ei vain mahdu.
Tässä ajassa toisten ihmisten hätään pääsee kiinni, jos on
vähääkään tahtoa. Tieto liikkuu hetkessä maailman toiselta laidalta toiselle, eikä ikäviltä uutisilta voi välttyä. Ihmisten hädän eri puolilla maailmaa voi sivuuttaa vain, jos
niin itse päättää. Tarkoituksella ja päämäärätietoisesti.
Hätää on erilaista. Jyväskylässäkin. On yksinäisyyttä, sairautta, köyhyyttä ja kodittomuutta. On työttömyyttä,
turvattomuutta ja väkivallan pelkoa. Kaikkia ei voi yksi
ihminen auttaa, mutta pieniä tekoja voi tehdä jokainen.
Tärkeintä on, ettei ummista silmiään ihmisen hädältä –
jopa hengenhädältä.
Tämä aika on tulevaisuuden historiaa.
Lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat tietämään, mitä tämän ajan vaikenemisesta
ja silmien sulkemisesta seuraa. Historioitsijat tulevat kertomaan, miten merkit
olivat nähtävissä, miten kaaos kasaantui. Miten annoimme laiskuuttamme
tilaa pahalle. Lakkasimme välittämästä ihmisistä. Milloin he olivat vääränlaisia, vääränmaalaisia tai vääräuskontoisia. Milloin mitäkin, mutta eivät riittävän samanlaisia.

Tapetilla

Ajassa

Aasillinen
viisautta

Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta oli odotettua parempi eli lähes 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Vuosikate oli noin 3,2 miljoonaa euroa, joka riitti kattamaan
1,9 miljoonan euron käyttöomaisuuspoistot.
Myönteiseen tulokseen vaikuttivat muun muassa ennakoitua suuremmat toimintatuotot
sekä henkilöstökuluista saadut
säästöt. Myös kirkollis- ja yhteisöveroja sekä valtion rahoitusta
kertyi budjetoitua enemmän.

KAARINA HEISKANEN teksti
NIKO KUHA kuva

Sohvi-aasin tapaamiseen on turha
ladata toiveita vauhdista ja vaarallisista tilanteista. Sohvin omistaja,
pastori Johanna Niiles-Hautanen
on ihastunut aasien rauhallisuuteen ja nöyryyteen.
– Monet ovat kysyneet, mitä
hyötyä Sohvista on. Ei mitään. On
suuri ilon aihe, että se vain on. Aasi ei hötkyile eikä tuo omaa viisauttaan esille. Kun Sohvilla on asiaa, se
töräyttää sen suureen ääneen.
Aasit ovat kotoisin jyrkänteisiltä
vuoristoalueilta, ja ne ovat oppineet kulkemaan askeleitaan varoen.
– Kun aasi säikähtää, se voi ottaa muutaman askelen ja pysähtyy
miettimään, meneekö tilanne ohi
vai pitääkö reagoida. Ja yleensä tilanne menee ohi.
Arki aasin kanssa on tasaista.
Aamulla ruoka, päivällä ruoka ja
ulkoilu hevosen kanssa sekä tallin

Pastori Johanna Niiles-Hautanen haluaa oppia Sohvi-aasilta
rauhallisuutta ja nöyryyttä.

siivous, illalla ruoka ja päätteeksi
tarkistus, että tallissa kaikki on ok.
Sohvin pääasiallinen ruoka on heinä ja olki. Herkkupaloja ovat omenat, porkkanat ja leivänpalaset.
Aasit eivät ole tyhmiä. Ne tarkkailevat ihmisten toimintaa ja oppivat vaivihkaa esimerkiksi sen, miten aitauksen portit avataan.
Aasi on raamatullinen eläin. Vanhassa testamentissa aasi yritti viestiä asiaansa profeetta Bileamille,

joka ei ymmärtänyt, miksi aasi pysähtyi, vaan löi sitä. Aasi todisti Jeesuksen syntymää, ja adventtina ja
palmusunnuntaina kirkoissa kerrotaan, miten Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemin.
– Se oli nöyryyden merkki. Jeesuksen aikaan aasit olivat tavallisten ihmisten kulkupelejä.
Sohvia on pyydetty muun muassa kirkkopuistoon ja Kuokkalan
kirkkoon. Ensin pitää kuitenkin harjoitella kuljetuskärryyn menemistä.

Jari Hokkasen tapahtumatärpit
Pääsiäisyön messu Korpilahden seurakuntatalolla
15.4. kello 23. Viime pääsiäisenä näin millainen se on katolisessa maassa. Oli aika näyttävä
juttu. En ole koskaan Suomessa
käynyt pääsiäisyön messussa.
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Hyväntekeväisyyskonsertti Kuokkalan kirkossa
ti 18.4. klo 18. Muskarikuoro, Piccante, Mixtape, Sirkat,
Studiokuoro tulus ja Ruamjai. Hienoa, että tuotto menee syöpää sairastavien lasten hyväksi.
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Pergolesi: Stabat Mater
-konsertti Palokan kirkossa ti 11.4. klo 18. Ohjelma 10 euroa. Ihan musiikin
vuoksi voisin mennä. Tykkään
kuunnella kaikenlaista musiikkia
laidasta laitaan.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Jari Hokkasen haastattelu sivulla 16.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &

Kuva: Sami Saarenpää

Oi, miten ihastuttavia
kuvia tässä näyttelyssä
onkaan. Ihan tulee
kesä mieleen.

Palvelevalla
puhelimella
uudet numerot

Hyvä parisuhde on aina vastavuoroinen, sanoo psykoterapeutti Maaret Kallio, joka on mukana Neulaskodin Mission possible -tapahtumassa.
Parisuhdeilta on suunnattu erityisesti nuorille perheille ja pikkulasten vanhemmille.

Hyvän vaaliminen on
parisuhteessa tärkeää
Elämä pienten lasten kanssa voi koetella parisuhdetta. Hyvää voi kuitenkin tietoisesti
vahvistaa, muistuttaa psykoterapeutti Maaret Kallio.
SIRPA KOIVISTO teksti
LAURA OJA kuva

Millaiset asiat vanhempia
tänä päivänä huolettavat?
Tietoa vanhemmuudesta on tavoitettavissa ehkä enemmän kuin
koskaan, mutta samalla asiallisen
ja tutkitun tiedon sekä mielipiteiden erottaminen toisistaan on monelle vanhemmalle hankalaa. Moni miettii tuskaisesti, että riitänkö
ja osaanko tarpeeksi?
Loppujen lopuksi vanhemmuuden ydin on sama kuin aina ennenkin: taito olla lapsen vankka turvapesä ja erilaisia oloja kestävä ja viisaasti rajaava aikuinen. Vanhemmuus on paljon myös sitä, miten
on itsensä kanssa.

Down

Erilaisuuden pelosta väistämme tai
vihaamme. Siinä on myös pääsiäisen
tarina.

Kannessa: Ida Maaranen, 4, ja Eevert Huttunen, 3, ovat
hyviä kavereita. Leikki-ikäisten kaveritaitoja vahvistamalla
voidaan ehkäistä myös kiusaamista. Lisää aiheesta sivulla 5.

Seurakunnan
tilinpäätös oli
ylijäämäinen

Niinkö?
Minulle tulee mieleen
äänestäminen ja se, että
en ole löytänyt yhtään
kunnon ehdokasta.

Mitkä asiat hiertävät pikkulasten vanhempien parisuhteessa?
Tutkitusti etenkin pikkulapsiaika on
hyvillekin parisuhteille usein aikamoinen haaste. Aikaa on huomattavasti vähemmän, talous voi joutua tiukemmalle ja tunneyhteys toiseen alkaa katkeilla arjen rattaissa.
Miten parisuhteeseen saa
positiivista virtaa?
Hyvän vaaliminen on tärkeä ihmissuhdetaito. Kannattaa muistaa, et-

tä hyvän on oltava moninkertaisesti suhteessa pahaan, jotta lämpö ja turvallisuus suhteessa voivat
säilyä. Hyvää voi myös tietoisesti
vahvistaa sanoittamalla pieniä tärkeitä hetkiä, kääntyä kuuntelemaan arjen murheita ja tietoisesti
nautiskella arkisista iloista ja yhdessä olon hetkistä. Parisuhde ei
oikein anna, ellei sille itsekin anna.
Entä jos arki uuvuttaa, eikä
toista jaksa huomioida?
Eikö parisuhteen tulisi olla juuri se
turvasatama, jonne saisi uupuneenakin saapua ja jossa saisi yhdessä
levähtää? Juuri sellaisissa hetkissähän yhteys ja lämpö toista kohtaan
syntyy.
Ei tarvitse olla ihmeitä tekevä
superpuoliso, vaan tunteva ja elävä
ihminen, joka antaa tulla lähelle ja
ilmaisee omaa läheisyyden tarvettaan. Hyvä suhde on vastavuoroinen: voi olla sekä toisen hoivaaja
että antautua itse toisen hoidettavaksi.
Milloin apua kannattaa hakea?
Psykoterapiasta puhutaan paljon
entistä enemmän ja pariterapiastakin osataan jo paremmin hakea
apua. Tunnekeskeisestä pariterapiasta on vahvaa tutkimusnäyttöä.

Toivoisin, että sitä uskaltauduttaisiin hakea vielä aiemmin, sillä aina
on helpompi lähteä purkamaan
vain parin vuoden ongelmia kuin
20 vuoden taakkaa. Pariterapiasta
voi olla hyötyä myös silloin, kun
suhde on johtamassa eroon, etenkin jos perheessä on lapsia.
Olet myös tunnettu tv-kasvo.
Miten se on vaikuttanut
elämääsi?
Varsin vähän se omaan elämääni
vaikuttaa. Yhtä lailla käyn töissä,
teen perheen parissa kalakeittoa ja
pihatöitä ja tapaan ystäviä kuin ennenkin. Yksityiselämäni jatkuu tavallisesti aivan kuten ennenkin, onneksi!
Tunnettuus tuntuu toki paikoin
pitkinä katseina, usein ilahduttavina palautteina, mutta ajoittain
myös rankkana arvosteluna. Sen
kestämiseksi ja ymmärtämiseksi
pyydän kollegoiltani usein apua.
Työtä on riittänyt ja se on suuri ilo.
Nähdäänkö sinua vielä
televisiossa?
Tällä hetkellä keskityn syksyllä tulevan uuden Inhimillisiä kohtaamisia
-kirjani työstämiseen, mutta jos
fiksu juttu tulee eteen, niin toki televisiotyönkin tekeminen on myö-

hemmin mahdollista. Telkkari ei
kuitenkaan houkuttele vain telkkarin vuoksi. Moneen on pyydetty
mukaan, mutta idean on oltava
sellainen, että koen siinä mukana
olemisen oikeasti työni näkökulmasta muita auttavaksi.
Miten pidät huolta omasta
jaksamisestasi?
Minua lataavat erityisesti juoksu ja
jooga, joita olen harrastanut sitkeästi jo nuoruusikäisestä lähtien.
Olen myös jo vuosia harjoittanut
päivittäistä meditointia ja mindfulness-harjoituksia. Ystävien, sylin ja
suklaan merkitystä jaksamisessa ei
myöskään sovi unohtaa!
Ilonaiheita juuri nyt?
Kevät, kevät, kevät! Talvehtineiden
pelargonioitteni leikkaaminen, uusien multien laittaminen ja verkkaisen kasvun seuraaminen.

Mission possible -parisuhdeilta erityisesti nuorille
perheille ja pikkulasten vanhemmille ke 26.4.
klo 18, Neulaskoti, Pihkatie 4. Psykoterapeutti
Maaret Kallio, perheneuvoja Pekka Puukko ja diakonissa Elina Fuchs.

Kirkon Palvelevan puhelimen
numerot ovat muuttuneet. Uusi
suomenkielinen palvelunumero
on 0400 22 11 80 ja ruotsinkielinen 0400 22 11 90. Soittaminen
on nyt aiempaa edullisempaa.
Uudistuksen myötä Palvelevan
puhelimen resursseja pystytään
kohdentamaan tehokkaammin
soittajien kohtaamiseen.
Palveleva puhelin on avoinna
joka päivä klo 18 alkaen, arkena ja pyhänä, myös pääsiäisen
aikana. Su–to päivystys jatkuu
klo 01.00 saakka, perjantaisin ja
lauantaisin klo 03.00 saakka.

Ruoka-apua
jaettiin yli
sadalle tuhannelle
EU-elintarviketuen jakelua seurakuntiin koordinoiva Kirkkopalvelut ry sai viime vuonna
jaettavakseen noin 750 000 kiloa elintarvikkeita. Vuoden aikana seurakuntien yli 300 jakelupisteessä jaettiin 104 570 ruokakassia ja tarjottiin yli 11 000
ateriaa. Ruoka-avun piirissä oli
yhteensä noin sata tuhatta ihmistä. Heistä suurin osa on yksinhuoltajia, pienituloisia, perustulon varassa eläviä, osa-aikatyötä tekeviä ja pienellä eläkkeellä kituuttavia ikäihmisiä.

Ulkomaanavun
työ on
tuloksellista
Ulkoministeriön teettämä riippumaton arviointi kehitysyhteistyöjärjestöistä kertoo, että Kirkon Ulkomaanavun työ
on innovatiivista, tuloksellista
ja kustannustehokasta. Ulkomaanavun ja muiden järjestöjen
työ tavoittaa erityisesti haurailla
alueilla haavoittuvassa asemassa olevia, köyhiä ja syrjäytyneitä.
Ensimmäinen osa kansalaisjärjestöjen arvioinnista julkistettiin viime vuoden syyskuussa. Raportit puhuvat järjestöjen
tekemän humanitaarisen ja kehitysyhteistyön tehokkuuden
puolesta.
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Keltinmäen
kirkkoon uudet
kirkkotekstiilit
Keltinmäen kirkko saa juhlavuonnaan uudet
kirkkotekstiilit. Ne on suunnitellut
kuvataiteilija Annukka Laine.
KAARINA HEISKANEN teksti
NIKO KUHA kuva

Pääsiäisenä Keltinmäen kirkossa
siunataan käyttöön uusien kirkkotekstiilien valkoinen värisarja. Kirkkoon on tulossa myös vihreät, violetit, punaiset ja mustat kirkkotekstiilit. Ne valmistaa tamperelainen
Ateljé Solemnis, joka on erikoistunut kirkkotekstiilien valmistukseen.
Kuvataiteilija Annukka Laineelle suunnitteluhaaste oli jännittävä
ja mieluinen.
– Se on lähellä sitä, mitä olen
kauan tutkinut, eli jakamattoman
kirkon ajan kirkkotaidetta.
Materiaali eli villa tuo jännitystä
taidemaalarille.
– Jännitti, kun en itse pysty toteuttamaan suunnitelmiani.
Suunnittelun lähtökohta on raamatullinen: Mooseksen toinen kirja, jossa Jumala antaa israelilaisille
ohjeet ilmestysmajan koristelun ja
pappien pukujen toteuttamiseen.
Kirkkovuoden ajankohdat ja Raamatun pelastushistoria ovat antaneet suuntaviittoja suunnitteluun,

samoin juutalainen kuvakieli, johon Laine on perehtynyt.
Hän iloitsee siitä, että tekstiilit
puhuvat myös sanallisesti, eivät
pelkästään muotokielellä ja kuvioinnilla.
– Pyöreän alttaripöydän liinoihin kirjotaan Raamatun sanaa. Esimerkiksi pääsiäisen valkoiseen liinaan tulee teksti Minä elän.
Keltinmäen kirkon nykyiset kirkkotekstiilit ovat jo käytössä nuhjaantuneet. Kirkon 25-vuotisjuhlavuosi on hyvä merkkipaalu tilata
uudet tekstiilit. Materiaaliksi valikoitui villa. Entiset tekstiilit ovat
silkkiä.
– Villa on ekologinen ja kestävä
materiaali, silkin tuotannossa on
omat eettiset ongelmansa. Lisäksi
silkkitekstiilien puhdistaminen on
hankalaa, kertoo aluekappalainen
Eivor Pitkänen.
Kirkkotekstiilien suunnittelu
käynnistyi jo kaksi vuotta sitten.
Pääsiäiseksi valmistuvat valkoisen
värisarjan tekstiilit, loput värit tulevat käyttöön vuoden kuluessa.

Maija Hallikas-Manninen on ommellut karitsan valkoiseen kirjaliinaan.

kuva on saarnan
väline.

– Hän tuntee varhaiskristillistä
taidetta ja symboliikkaa.
Symboliikalla on kirkossa vahva
viesti.
– Luterilaisen käsityksen mukaan kuva on saarnan väline, ei
pelkkä koristelu, Pitkänen toteaa.
Värimaailma muuttuu hieman
uusien koristekirjailtujen tekstiilien
myötä, sillä silkkiset tekstiilit ovat
hehkuneet väriä kirkossa.

Kuvataiteilija Annukka Lainetta
oli helppo pyytää tekstiilien suunnittelijaksi, sillä hänen töitään on
Keltinmäen kirkossa jo valmiiksi:
syntiinlankeemusta kuvaava taulu
Kohtalokas virhe ja helmikuussa
käyttöön otettu kastealttari.

Kirkkotekstiilit toteuttaa ompelija Maija Hallikas-Manninen Ateljé Solemniksesta. Pääsiäisen valkoisissa tekstiileissä hehkuu ketju- ja
varsipistoin kirjottu kulta.
Yhteistyö kuvataiteilija Annukka
Laineen kanssa on ollut helppoa.

Jokaiseen värisarjaan kuuluu alttariliina, kirjaliina ja ehtoollismaljan päälle laitettava kalkkiliina sekä
papin vaatteet eli stola ja kasukka.

Luterilaisen
”käsityksen
mukaan

Työskentely on edellyttänyt tutustumiskäyntejä Keltinmäen kirkossa
ja monia kokeiluja siitä, miten
luonnokset siirtyvät kirjotuiksi kuvioiksi villakankaalle.
– Kiva kun nämä värisarjat ovat
keskenään erityyppisiä, on yksinkertaisempaa ja perinteisempää
kuviointia ja runsaampaa kirjontaa. Innolla odotan, että pääsen
jatkamaan muita värisarjoja.
Uusien kirkkotekstiilien
valkoinen värisarja otetaan
käyttöön pääsiäispäivän
messussa, joka alkaa Keltinmäen kirkossa 16.4. kello
10. Kuvataitelija Annukka
Laine on mukana messussa.

Pidetään toivosta kiinni

Mitä haluat sanoa jyväskyläläisille juuri
tänä pääsiäisenä?
Levottoman maailman ja oman elämämme
huolten keskellä tarvitsemme toivon kiinnekohtia. Sanoma Jeesuksen kärsimyksestä
ja kuolemasta sekä ylösnousemuksesta antaa tänäänkin kestäviä vastauksia elämän ja
kuoleman kysymyksiin.
Mikä virsi tai hengellinen laulu soi
mielessäsi pääsiäisen aikaan?
Monista rakkaista lauluista tulkoon mainituksi virsi 78 ”Vieraalla maalla kaukana”.
Olen oppinut sen jo lapsuudessa. Se on kyllä pitkäperjantain virsiä, mutta sisältää
myös pääsiäisen riemua: ”Taivaaseen portin
aukaisit, kun voitit kuoleman ja siksi aina sinua, oi Jeesus, rakastan”.

Kaveritaidot valokeilaan
Kiusaaminen on arkipäivää leikki-ikäistenkin keskuudessa: jopa neljäsosa päiväkotilapsista
on osallisena kiusaamistilanteissa. Tutkija Vilja Laaksosen mukaan kiusaamista voidaan
vähentää kaveritaitoja vahvistamalla.

Hengissä

Onko sinun elämäsi varrella pääsiäisen
tienoota, joka on jäänyt erityisesti
mieleesi?
Muutama vuosikymmen sitten olin itse
nuorena mukana seurakunnan nuorten
pääsiäisretkillä Lapissa. Silloin koettu ystävyys ja hiihtelyn lomassa vietetyt hetket
pääsiäisen sanoman äärellä antoivat hyvin
valoisan kuvan pääsiäisestä ja ylipäätään siitä yhteydestä, jota seurakunnassa voi kokea.

Vilja Laaksosen mukaan leikki-ikäisten kiusaamista voi ennaltaehkäistä sillä, että aikuisten välillä on avoin keskusteluyhteys ja lasten kaveritaitoja tuetaan systemaattisesti.

Kuka pääsiäisen raamatunkertomuksen
henkilöistä olisit halunnut olla?
Puhuttelevaa on samastua Emmauksen tiellä kulkeneisiin kahteen Jeesuksen oppilaaseen. He olivat ymmärtämättömiä, mutta
samalla he myös pohtivat ja kyselivät Jeesuksen merkitystä. Ylösnoussut Jeesus liittyi
heidän seuraansa, mursi heille leipää, opetti
ymmärtämään pyhiä kirjoituksia ja sai heidän sydämensä hehkumaan innosta. Tämä
ei ole vain menneisyyttä vaan toteutuu tänäänkin messussa.
Miten pääsiäiseen saataisiin
enemmän iloa?
Pääsiäisjuhlan aihehan on hyvin riemullinen, tosin kärsimyksen taustaa vasten. Pääsiäisen jumalanpalveluksissa ja seurakunnan
muissa kokoontumisissa on pääsiäisen ilo
koettavissa. Jokainen osallistuja vielä lisää
juhlan tuntua. On hienoa, jos voimme pääsiäistä ulkoisin perinteinkin juhlistaa, kukkasin, koristein ja aterioilla. Pääsiäinen antaa joulun tapaan mahdollisuuden yhdessäoloon myös perheissä.
Hiljainen viikko vai pääsiäisviikko?
Kumpi on sinulle tärkeämpi?
Jeesuksen ristintien seuraaminen hiljaisella
viikolla johdattaa pääsiäisen ihmeen äärelle.

Mark. 16: 1–8
Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria,
Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat
tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan
Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä
ani varhain, kohta auringon noustua he
lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat:
”Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven
hautakammion ovelta?” Mutta tultuaan
paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois; se oli hyvin suuri kivi.
Hautaan mentyään he näkivät istumassa
nuorukaisen, jolla oli valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Nuorukainen sanoi:
”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on
noussut kuolleista, ei hän ole täällä.’”
Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät
kertoneet kenellekään mitään, sillä he
pelkäsivät.

Pääsiäinen on kokonaisuus. Emme jää kärsimyksessä vaille toivoa, mutta emme voi
myöskään valita elämää, joka olisi yhtä juhlaa.
Mitä tärkeitä perinteitä liittyy sinun
pääsiäisen viettoosi?

SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kirkkoherra Arto Viitala on liturgina
Taulumäen pääsiäisyön messussa klo
23. Saarna piispa Simo Peura.
Muut pääsiäisyön messut:
Kuokkalan kirkko klo 22
Kaupunginkirkko klo 23
Keltinmäen kirkko klo 23, nyyttikestit
Korpilahden seurakuntatalo klo 23,
mämmiä ja kahvia/teetä/mehua

Kyllä perinteet minulla painottuvat kirkollisiin hetkiin kiirastorstaina, pitkäperjantaina
ja pääsiäisyönä. Mämmi on hyvää ja virpojat
meille lämpimästi tervetulleita. Mielelläni
toteuttaisin lapsuuden kotiseudun keskipohjalaista perinnettä, pääsiäisyön kokkoa,
mutta se on käytännön syistä jäänyt.

Päiväkodissa osa lapsista aloittaa
kotileikin. Samu koettaa päästä siihen mukaan, mutta muut lapset
tulkitsevat hänen käytöksensä kiusaamisena. Heidän mielestään Samu sotkee ja häiritsee. Päiväkodin
opettaja näkee, että Samu ei noudata leikin sääntöjä, vaan toimii
oman mielensä mukaan.
”No jos ne sanoo, että ei saa tulla
mukaan leikkiin, ni sitten mä aina
kiusaan jokaista.”
Kun ope jututtaa Samua, hän
kertoo, että haluaisi olla muiden
kanssa ja häntä harmittaa, kun
muut eivät päästä häntä mukaan.
Mikä neuvoksi, tuoreen Kaveritaitoja-kirjan toinen kirjoittaja ja esikoululaisten kiusaamista tutkinut
Vilja Laaksonen?
– Aikuisen tehtävänä on auttaa
Samua ymmärtämään tilanne:
miksi muut lapset torjuvat hänet.
Hän tarvitsee myös tietoa siitä, mikä olisi taitavaa toimintaa kyseisessä tilanteessa. Näin hän pystyy seuraavalla kerralla toimimaan toisin.
Lapselle on tärkeää kertoa, että kyse on taidoista, joita voidaan har-

joitella, eikä siitä, että hänet torjutaan hänen persoonansa takia.
Laaksonen jakaa kaveritaidot ryhmässä toimimisen, vuorovaikutuksen ylläpitämisen, leikkiin liittymisen ja toisten huomioon ottamisen
taitoihin. Väitöstutkimuksessaan
hän havaitsi, että taidot ovat yhteydessä kiusaamisrooleihin.
– Kiusaamistilanteissa osallisina
olevilla lapsilla oli tyypillisesti heikommat kaveritaidot kuin niillä,
jotka ovat kiusaamisroolien ulkopuolella.

joka ei
”salliRyhmässä,
kiusaamista, sitä
ei esiinny.

Kiusaajilla havaittiin enemmän
harjoiteltavaa toisten huomioon
ottamisen taidoissa, kuten ystävällisessä käytöksessä tai kompromissien tekemisessä. Kiusatuilla taas
oli enemmän vaikeuksia vuorovaikutuksen ylläpitämisessä esimerkiksi palautetta antamalla.
Laaksosen ja Laura Revon toimittama Kaveritaitoja-kirja on
suunnattu varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille. Se tarjoaa käytännön
työkaluja, kuten havainnointilomakkeita ja harjoituksia kaveritaitojen kehittämiseen.
– Kasvattajilta on tullut palautetta, että taitojen pilkkominen
osataitoihin auttaa lasten vuorovaikutuksen havainnoinnissa.
Usein puhutaan sosiaalisista taidoista, mikä on valtavan laaja kokonaisuus. Se jättää huomiotta
sen, että lapsella voi olla vahvuuksia jossakin osataidossa ja kehitettävää toisessa, Laaksonen korostaa.
Hän pitää tärkeänä, että taitoja
harjoitellaan ryhmässä.
– Taitojen vahvistaminen parantaa myös ryhmän ilmapiiriä, mikä
auttaa ehkäisemään kiusaamista.
Ryhmässä, joka ei salli kiusaamista,
sitä ei esiinny.
Tuoreiden pohjoismaisten tulosten mukaan 13–25 prosenttia päiväkoti-ikäisistä lapsista on mukana
kiusaamistilanteissa – kiusaajana,
kiusattuna tai molemmissa rooleissa. Pienten lasten keskuudessa
kiusaaminen tapahtuu tyypillisesti
toista satuttamalla tai haukkumalla, esikoululaisten piirissä taas leikin ulkopuolelle jättämällä.

”No se on sellasta, että sanoo rumia sanoja toiselle vaikka että ’en
halua leikkiä sun kaa’.”
Päiväkoti-ikäisillä lapsilla kiusaaminen ei useimmiten liity ilkeyteen.
– Lapsi vain kokee jostain syystä
sellaisen käyttäytymisen palkitsevana, hän saa sen avulla haluamiaan asioita. Se voi olla myös taitamattomuutta.
– Esimerkin Samulla ei ollut riittäviä kaveritaitoja toimiakseen
ryhmässä niin, että muut ottaisivat
hänet mukaan leikkiin. Taitoja vahvistamalla kiusaamiskierteeseen
voidaan puuttua ennen kuin siitä
tulee pysyvä toimintatapa, Laaksonen toteaa.
”Mä tykkään niinku olla sillein
laumassa. Mä vähän pelkään yksinäisyyttä.”
Jyväskylän seurakunnan päiväkerhoissa tai muskareissa ei ole havaittu kiusaamista, mutta asiaan
on varauduttu.
– Ohjaajamme osaavat ottaa
mahdolliset kiusaamistilanteet
huomioon, ja elokuussa heille järjestetään koulutus pienten lasten

kiusaamisen ehkäisemisestä. Haluamme pysyä ajan tasalla tuoreista
tutkimustuloksista ja kasvattaa
ohjaajien ammattitaitoa entisestään, kertoo seurakunnan lapsi- ja
perhetyön työalasihteeri Ritva
Parkkali.
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Vilja Laaksonen & Laura Repo: Kaveritaitoja – tietoa ja harjoituksia toimivan
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Kolumni

Agricolan perintö
elää vahvana
Reformaatio ulottui kirkollisena uudistuksena kieleemme ja kirjallisuuteemme asti. Sen ansiosta voimme lukea Raamattua, laulaa
virsiä tai liittyä jumalanpalveluksen rukouksiin suomen kielellä. Sama pätee tarttuessamme kotimaiseen kirjallisuuteen. Nykypäivänä
vaativin tieteellinen tekstikin on mahdollista kirjoittaa suomeksi.
Monet varhaiset kotimaiset kirjailijat kirjoittivat ruotsiksi. Tästä
huolimatta he saattoivat edistää suomen kielen asemaa. Yksi näistä fennomaaneista oli Zacharias Topelius, joka kuvaa kirjassaan
Lukemisia lapsille suomen kirjakielen perustajan, Mikael Agricolan merkitystä näin: ”Tästä ajasta alkaen osaa jokainen tyttö ja
poika maassamme lukea, kaikille on Jumalan sana tarjolla omalla
kielellä, ja kaikki voivat rukoilla Jumalaa omalla kielellään.”
Onneksemme Agricola omaksui Lutherin ja muiden reformaattoreiden vallankumoukselliset näkemykset mukaan lukien sen, että
Jumalan sanaa tuli voida lukea ja saarnata kansan kielellä. Lahjakas
nuorukainen lähetettiin lopulta opiskelemaan reformaation syntysijoille, Wittenbergiin. Siellä Agricola sai opiskella yliopiston teologisessa tiedekunnassa ”kunnianarvoisa isä tohtori Martti Lutherin” sekä muiden valovoimaisten reformaattoreiden johdolla.
Agricola alkoi kääntää kirkollisia kirjoja ja tekstejä tavallisen kansan
käyttämälle kielelle. Kääntäessään hän joutui ratkaisemaan itsenäisesti sen, miten suomen kieltä kirjoitetaan. Kirjakieli oli luotava
kuullun puheen pohjalta ja ruotsista, saksasta, latinasta sekä kreikasta mallia ottamalla. Tämän vuoksi Agricolan kirjoittama kirjasuomi poikkeaa monin tavoin nykyään kirjoitetusta suomesta. Silti työ on kestänyt hyvin. Edelleenkin kolme neljännestä Agricolan
kirjallisen tuotannon kuudestatuhannesta sanasta on käytössä.
Toki jo ennen Agricolaa oli kirjoitettu suomeksi joitain keskeisiä
kristinuskon tekstejä: uskontunnustus, Isä meidän -rukous ja kymmenen käskyä, mutta mitään niistä ei ollut julkaistu painettuna.
Agricola oli ensimmäinen suomenkielinen kirjailija nimenomaan
siinä mielessä, että hänen teoksiaan painettiin. Jokainen, joka tänä päivänä käyttää ja uudistaa suomen kieltä, on hänen henkinen
perillisensä.

Turvaa
Yllättävän harva on varautunut elämän
odottamattomiin käänteisiin, vaikka
asioihin voisi vaikuttaa jo hyvissä ajoin
hoitotestamentin avulla.

Anna-Kaisa Inkala
Piispainkokouksen
teologinen sihteeri,
teologian tohtori

ilen
Tänään ruko

Rukoilen läheisteni puolesta
Rukoilen läheisteni takia, sillä lähipiirissä ja suvussa on ollut paljon sairautta ja surua.
Kiitän siitä, että itse olen saanut olla terve. Rukoilen parempaa ja tasapainoisempaa
elämää itselleni.
Mies, 33

SIRPA KOIVISTO teksti
LINDA SAARENPÄÄ piirros

Elämän arvaamattomuus saattaa yllättää
milloin tahansa. Vakava sairaus tai onnettomuus voi suistaa elämän raiteiltaan. Millaista hoitoa siinä tilanteessa haluaisin, miten
toivoisin viettäväni elämäni viimeiset hetket, jos toivoa parantumisesta ei enää olisi?
Hoitotestamentti on tahdonilmaus
omasta hoidosta sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden varalta. Se voi sisältää
myös toiveita hoivan arkeen liittyvistä asioista.
”Haluaisin, että hiukseni olisivat hyvin leikatut ja huuliin voisi sipaista välillä punaa.
Haluaisin viettää elämäni pitkissä Marimekon yöpaidoissa ja joskus ottaisin mielelläni lasin viiniä.”

Asianajaja Kirsi Wähäaho kehottaa miettimään etukäteen, miten haluaisi omia asioitaan hoidettavan silloin, kun ei itse siihen
enää kykene. Hoitotestamentteja Wähäaholta kysytään harvoin, mutta edunvalvontavaltakirjoja tehdään jo lisääntyvässä määrin.
– Nuoremmatkin ihmiset ovat havahtuneet miettimään tulevaisuuttaan, Wähäaho
sanoo.
Edunvalvontavaltakirja on hoitotestamenttia laaja-alaisempi asiakirja. Siinä voidaan terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi
määritellä, miten taloudelliset asiat hoidetaan, kun asianomainen ei siihen enää itse
kykene.
”Mulla on semmoinen toive, että elämää ei
keinotekoisesti pidetä yllä, jos ei ole toivoa
paranemisesta. Mitään turhia hoitotoimenpiteitä ei sitten enää tehdä.”

hoitotestamentista
Emma Honkanen toimii lääkärinä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen keskussairaalan Kotisairaalassa, jossa hoidetaan
muun muassa saattohoitopotilaita.
– Hoitoon liittyvät asiat askarruttavat
potilaita vaihtelevasti. Toisia paljon, toisia
yllättävänkin vähän. Ehkä luottamus suomalaiseen terveydenhuoltoon on riittävän
hyvällä tasolla, että uskalletaan antaa muiden päättää.
Jos potilas kertoo hoitotahdosta, Honkanen haluaa mielellään keskustella tarkemmin hoitotahdon sisällöstä, sillä yleensä hoitotahto on tehty lomakkeella, jossa hoitoon
liittyviä asioita on määritelty aika yleisellä
tasolla. Miten määritellään esimerkiksi toivo paranemisesta tai mitä on elintoimintojen keinotekoinen ylläpitäminen? Nämä eivät ole Honkasen mukaan ihan yksiselitteisiä asioita.
Myös arkisempien toiveiden ilmaiseminen hoitotestamentissa on Honkasen mielestä tärkeää.
– Olen nähnyt hoitotahtoja, joissa on erilaisia hoivaan liittyviä toiveita mieliruuasta
mielimusiikkiin sekä läheisten läsnäolosta
elämän loppuvaiheessa.
– Aina kaikkien toiveiden toteuttaminen ei ole mahdollista, mutta on tärkeää,
että potilas pääsee vaikuttamaan omaan

hoitoonsa mahdollisuuksien mukaan. Hoitotahto toimii raamina lääkärin tekemille
lääketieteellisille päätöksille, Honkanen sanoo.

”Jos olen sidottu paikalleni ja elinaikani on
muutamissa viikoissa, haluan, että läheiseni ja ystäväni kävisivät luonani jakamassa
muistoja ja tuomassa omia terveisiään.”

”Hoitotahtoni on tarkoitus helpottaa lasteni tulevia aikoja. Ei tarvitse miettiä, kun
olen tahtoni ilmaissut. Ja hautajaiset on
myös siinä käyty läpi.”

Hoitotestamentista puhuminen kuuluu
vakiona Keski-Suomen Muistiyhdistyksen
antamaan ohjaukseen ja neuvontaan. Tulevaisuuteen varautumisesta keskustellaan
viikoittain.
– Aika usein törmään siihen, ettei asiaa
ole mietitty lainkaan. On äärimmäisen tärkeää, että hoitotahdosta puhutaan riittävän
aikaisessa vaiheessa, kehittämispäällikkö
Ulla Halonen sanoo.
Muistiyhdistyksessä ohjataan aina tekemään laaja-alaisempi hoitotestamentti, jossa terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyvien
asioiden lisäksi tuodaan esiin toiveita ihan
arkisistakin asioista.
– Tykkäänkö tummasta vai vaaleasta leivästä, haluanko nukkua sukat jalassa vai ilman tai mikä on hengellinen vakaumukseni.
Pitäisi pohtia, mitkä ovat juuri minulle tärkeitä asioita. Jonain päivänä sairaus etenee
niin, ettei omista asioista pysty enää kertomaan, Halonen muistuttaa.
Hoitotestamentti kannattaa tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun diagnoosi
muistisairaudesta on saatu.

Hoitotestamentilla voi varautua myös
vanhuuden heikkouden varalle. Siihen voi
kirjata toiveita esimerkiksi hoitopaikasta tai
arjen pienistä yksityiskohdista.
– Jokaisen kannattaisi miettiä, mitkä ovat
ne asiat, jotka elämän loppuvaiheessa ovat
tärkeitä ja merkityksellisiä, Jyväskylän kaupungin Ympärivuorokautisen asumisen ja
hoidon palvelupäällikkö Anna-Liisa Heiskala sanoo.
Suurimmalla osa palveluasumiseen tulevista asiakkaista on jonkinasteinen muistisairaus. Hoidoista ja muista arjen asioista
keskustellaan usein omaisten kanssa, sillä
harvalla asiakkaalla on hoitotestamenttia.
– Perusarkeen liittyvät toiveet esimerkiksi päivärytmistä ja ruokailusta pystymme
varmasti huomioimaan, mutta jossakin vaiheessa resurssit tulevat vastaan, Heiskala
huomauttaa.
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Hoitotahto ja
hoitotestamentti
■■ Hoitotahdolla kerrotaan omaa

■■
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hoitoa ja hoivaa koskeva tahto
vakavan sairauden, onnettomuuden
tai vanhuuden heikkouden varalta.
Hoitotahdossa voi kertoa
esimerkiksi elvytyskiellosta, mutta
myös toiveita hoivan arkeen
liittyvistä asioista.
Hoitotestamentti on hoitotahdon
kirjallinen muoto.
Hoitotestamentti allekirjoitetaan ja
todistetaan kuten oikea testamentti.
Hoitotahdon voi ilmaista
lomakkeella, joita voi tulostaa muun
muassa Muistiliiton ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL)
sivuilta.
Hoitotahtokortti kertoo
hoitotahdon olemassaolosta. Se
kannattaa säilyttää lompakossa tai
käsilaukussa. Hoitotahtokortteja saa
esimerkiksi apteekeista.

Lähde: THL, Muistiliitto
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Pilauta pääsiäispöytään,
hiivaleivälle porttikielto
Jerusalemissa, Kyproksella, Botswanassa ja Tansaniassa pääsiäisessä ei ole
suklaamunia eikä tipuja. Pääsiäisiloa juhlitaan kirkoissa yötä myöten.
Pääsiäisen hengellinen sisältö korostuu, kun sitä viettää kaukana kotimaasta.
KAARINA HEISKANEN teksti
MARITTA ROSLAKKA kuva

Jerusalemissa pääsiäinen näkyy katukuvassa, sillä se on kahden uskonnon juhla. Juutalaiset viettävät pesah-juhlaa juutalaisen
kansan Egyptistä lähdön muistoksi.
– Happamattoman leivän juhla näkyy
kaikin mahdollisin tavoin. Kauppoja ja virastoja on kiinni, ihmisillä on vapaata, ja auki olevista kaupoista ei saa mitään hiivalla
kohotettua leipää tai leivonnaisia, kertoo
Suomen Lähetysseuran Shalhevetjah-keskuksella työskentelevä pastori Seppo Paulasaari.
– Kiirastorstaina kristityt kulkevat saatossa Jerusalemin vanhan kaupungin läpi Öljymäelle ja Getsemaneen. Pitkäperjantain Via
Dolorosa -kulkue Jerusalemissa on ainutlaatuinen kokemus.
– Pääsiäisaamun jumalanpalveluksia järjestetään joka puolella ja usein ollaan tervehtimässä pääsiäisaamun auringonnousua
– Kristus on noussut kuolleista!
Paulasaaren mukaan sen lähemmäksi
pääsiäistä ei voi päästä kuin mitä Jerusalemissa.
– Täällä olemme maailman suurimman
tapahtuman keskipisteessä, ja saamme todeta, ettei Jeesus ole haudassaan, vaan Hän
on ylösnoussut!
Juutalaisuus, islam ja kristinusko kohtaavat erityisesti Jerusalemissa. Suomen Lähetysseura on työskennellyt maassa vuodesta
1924. Suomen Lähetysseuran Jerusalemin
Shalhevetjah-keskuksella toimii useita etnisiä seurakuntia. Toiminnan tavoitteena on
kohdata erityisesti lapsia ja nuoria.
Vaajakosken alueseurakunta tukee kummilapsityötä palestiinalaisten parissa.

Tansaniassa pääsiäinen ei näy lasten askarteluina tai kodin sisustuksessa. Kristityt valmistautuvat juhlaan paastoten ja käymällä
usein kirkossa. Monet ovat kirkossa koko
pääsiäisyön ja vielä seuraavan aamun jumalanpalveluksenkin.
– Tiput, kanat ja suklaamunat eivät kuulu pääsiäiseen, vaan siihen liittyy ennen
kaikkea usko Jeesuksen ylösnousemukseen
ja voittoon kuolemasta, kertoo Pia Pyhtilä,
joka työskentelee Lähetysseuran palkkalistoilla ja Tikkakosken alueseurakunnan nimikkolähettinä.
– Juhlaruoka on sama kuin jouluna,
maustettu riisi eli pilau ja sen kanssa valmistettu liha- tai kanakastike.
– Pääasia on, että ruokaa on runsaasti!
Pääsiäisen hengellinen merkitys on korostunut ulkomailla ollessa.
– Jeesus kuoli kaikkien hylkäämänä ja
kaikkien pahat teot harteillaan, ja kuitenkin
hän voitti kuoleman.
Pyhtilän perhe seuraa Suomen pääsiäisen
tapahtumia.
– Jos netti on hyvä, kuuntelemme radiota ja olemme siten mukana suomalaisessakin pääsiäisen vietossa. Pääsiäisenä olemme
usein ensin kirkossa ja sitten retkellä, koska
kaikilla on vapaapäivät.
Perhe on ollut Suomesta pois viimeiset 11
pääsiäistä, ja juhliminen muokkautuu aina
sen maan mukaan, missä ollaan.
– Kun lapset olivat pienempiä, he virpoivat quavan oksilla. Osa perheestä paastoaa
herkuista. Emme syö lihaa, joten meillä ei
syödä myöskään lammasta kotona pääsiäisenä.
Tansaniassa on noin 50 miljoonaa asukasta. Pääuskonnot ovat kristinusko ja islam,
joiden kummankin kannattajia on noin 30

prosenttia väestöstä. Lisäksi on perinteisten
uskontojen harjoittajia.
Kyproksella psykologi Sanna Korpela
työskentelee päiväkeskuksessa, joka tarjoaa
psykososiaalista tukea ja työvalmennusta
ihmiskaupan uhreille.
– Puhumme naisten kanssa pääsiäisestä
ja sen tavoista. Voimme antaa pieniä lahjoja ja kortteja, joissa on tekstejä Raamatusta.
Pääsiäisenä päiväkeskus on kiinni.
Kyproksella pääsiäinen on joulua suurempi juhla. Sen valmistelut aloitetaan hyvissä
ajoin, ja lomat pyhien ympärillä ovat pitkät.
Suurin osa paikallisesta väestöstä on ortodokseja.
– Pääsiäisyönä kirkot ovat tupaten täynnä. Jokainen tuo mukanaan kynttilän, ja kulkue kiertää kirkkoa yöllä. Kokkoja poltetaan
ympäri kaupunkia, Korpela kertoo.

Jeesus kuoli
”kaikkien
hylkäämänä

ja kaikkien pahat teot
harteillaan, ja
kuitenkin hän voitti
kuoleman.
Etäisyys suomalaisiin pääsiäisperinteisiin
on tuonut pääsiäisen hengellistä sisältöä terävämmin esille.
– Selviän hyvin ilman mämmiä, mutta
Mignon-munia koetan varata jo etukäteen
Suomen reissulta. Ymmärrän ja tunnen syvemmin, että pääsiäinen ei ole kiinni traditi-

oista, joihin olen tottunut Suomessa. Pääsiäinen on todellisin sanoma vapaudesta ja
toivosta.
Botswanassa pääsiäisenä kaikilla on vapaapäiviä, ja monet käyvät kotikylissään tapaamassa perhettä, sukulaisia ja ystäviä. Zion Christian Church (ZCC), joka on kasvava
kirkkokunta, pitää pääsiäisenä ison konferenssin Moria-vuorella. Sen jäsenet matkaavat paikalle suurin joukoin ja ruuhkauttavat
tiet ja raja-asemat.
Luterilaisessa kirkossa pääsiäistä vietetään hyvin samalla mallilla kuin Suomessakin. Kiirastorstaina on ehtoollinen, pitkäperjantaina on jumalanpalvelus ja lyhyt
hautausjumalanpalvelus. Pääsiäisaamuna
on jumalanpalvelus.
– Joissain seurakunnissa on järjestetty
pääsiäisaamun jumalanpalvelus auringon
noustessa, ja toisaalla nuoret ovat pitäneet
pääsiäisleirejä, joihin on yhdistetty koko yön
rukousta ennen pääsiäisaamun jumalanpalvelusta, kertoo Marja Alastalo Botswanasta.
Hänelle pääsiäinen on ollut aina tärkeä
kirkollinen juhla.
– Erityisesti kiirastorstain ehtoollisjumalanpalvelusta ja pääsiäisjumalanpalvelusta
en haluaisi jättää väliin.
Suomen Lähetysseura toimii Botswanassa yhteistyössä luterilaisen kirkon ja kahden
kansalaisjärjestön kanssa. Maassa on myös
anglikaaneja, roomalaiskatolisia, metodisteja, helluntailaisia, baptisteja ja lisäksi itsenäisiä kirkkoja, joissa näkyy afrikkalainen kulttuuri ja tapa ilmaista uskoa. Myös islam ja
perinteiset uskonnot ovat läsnä.
Marja Alastalo on Suomen Lähetysseuran
lähetti ja Korpilahden alueseurakunnan nimikkolähetti.
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Etsitkö kristittyä terapeuttia?

Jyväskylän
Pääsiäinen 2017

Marjatta Ollikainen
sielunhoitoterapeutti,
sh, th
sielunhoitoterapeutti
psykoterapia
, sensorimotorinen

Jyväskylä

Su 9.4. klo 18.30 Keltinmäen kirkko

p.050 377 0167

VEISUIN KOHTI PÄÄSIÄISTÄ
Uspenskin Katedraalikuoro (Helsinki)
joht. VarvaraLeveä
Merras-Häyrynen
malli 1
Yhteistyössä Jyväskylän ortodoksisen
seurakunnan kanssa
Korkeus 3,0 cm
LiputLeveys
15/10/5
9,9 €cm

www.helmimaria.net

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Ke 12.4. klo 19 Taulumäen kirkko

JYVÄSKYLÄ SINFONIAN PÄÄSIÄISKONSERTTI
Jyrki Linjama: Suomalainen Stabat Mater
J. S. Bach: Pääsiäisoratorio
Liput 26/24/12 € teatterin lippumyymälästä
Käytetään + 2,50 €
tai Lippu.fi: palvelumaksut

Uspenskin katedraalikuoro aloittaa Jyväskylän Pääsiäinen -konserttisarjan Keltinmäen kirkossa
palmusunnuntaina.

Pääsiäismusiikki soi
kärsimystä ja iloa

AINA VAIN HAMPAISSA
Pidetään terveydestäsi huolta

Uspenskin Katedraalikuoro vierailee palmusunnuntaina ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Konserttisarjan perinteisessä ortodoksisen
musiikin konsertissa kuullaan
muun muassa viime vuonna edesmenneen Leonid Bashmakovin säveltämää kirkkomusiikkia. Nuorinta ortodoksisen kirkkomusiikin säveltäjäpolvea edustaa myös kuoronjohtajana tunnettu Mikko Sidoroff.
Konsertti järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ortodoksisen
seurakunnan kanssa.
Jyväskylä Sinfonian pääsiäiskonsertti on monella tavoin kaksijakoi-

nen: Jyrki Linjaman Suomalainen
Stabat mater on tuore teos (2012),
jonka aiheena on Marian murhe
ristiinnaulitun Poikansa ristin juurella.
J.S.Bach hyödyntää pääsiäisoratoriossaan aiemmin muihin yhteyksiin säveltämäänsä musiikkia ja
tempaa kuulijansa opetuslasten ja
pyhien naisten mukana Kristuksen
tyhjälle haudalle.
Kamarikuoro Ihmisen ääni tuo
kuultavaksi Dietrich Buxtehuden
seitsemästä, riipaisevan kauniista
pienestä kantaatista koostuvan
sarjan Membra Jesu nostri.
Niissä kussakin viivähdetään
Kristuksen ristin juurella ja mietiskellään hänen ruumiinosiensa kärsimyksen merkitystä ihmiskunnan

pelastukselle: jalat, polvet, kädet,
kylki, rinta, sydän ja kasvot.
Elämästä ylösnousemuksen jälkeen laulaa Matti Turunen, nuoremman polven oopperabasso ja
Joensuun seurakunnan kanttori.
Hän esiintyy yhdessä työtoverinsa,
urkuri Tuomas Pyrhösen kanssa.
Konsertissa kuullaan tuttuja ja
hieman tuntemattomampiakin
hengellisiä lauluja sekä monumentaalista urkumusiikkia Kaupunginkirkon uruilla. Turunen on laulanut
merkittäviä bassorooleja Suomen
Kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.
Pyrhönen on kysytty urkutaiteilijavieras Keski-Euroopassa, Baltiassa
ja Venäjällä. Hänet tunnetaan myös
taitavana improvisoijana.

DIETRICH BUXTEHUDE: MEMBRA JESU NOSTRI
Kamarikuoro Ihmisen ääni & soitinyhtye
joht. Uli Kontu-Korhonen
Liput 15/10/5 €

Su 16.4. klo 19 Kaupunginkirkko

ELÄMÄÄ YLÖSNOUSEMUKSEN JÄLKEEN
Matti Turunen, basso & Tuomas Pyrhönen, urut (Joensuu)
Liput 15/10/5 €

www.jyvaskylanseurakunta.fi

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Henki &

OSTETAAN
kuolinpesät, kaikki tyhjäksi yhdellä
kertaa. Lunastamme myös asunnot
ilman välityspalkkiota. Käteiskauppa.

Arve Oy / Vesku
p. 0400 629 521

Seppälä & Keljo

Seppälä & Keljo

Seppälä & Keljo

Renkaanvaihto
alle 10 min
Seppälän ja Keljon
Renkaanvaihto
alle 10 min Seppälän
ja Keljon
Prisman parkkihallissa
Renkaanvaihto allePrisman
10 minparkkihallissa
Seppälän
ja Keljon
3.4.-15.4.2017
3.4.-15.4.2017

Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
15.4.–15.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
lapset-ja-perheet

Prisman parkkihallissa
Ma-pe 3.4.-15.4.2017
9-17Ma-pe 9-17

HintaHinta
30 € 30 €

Ma-pe 9-17 La 9-16 La 9-16
www.pitstoppi.fi
tai soita 044 3348348
La 9-16 Varaa aikasiVaraa
aikasi www.pitstoppi.fi
tai soita 044 3348

Hinta 30 €

Laatukivet kohtuuhintaan

- Vaihtoehto, ei käytössä

RISTO VALTASAARI teksti
SIRPA PÄÄKKÖNEN kuva

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

Päiväkerhoissa leikitään, liikutaan,
musisoidaan, tehdään kädentöitä,
näytellään, hiljennytään kristinuskon
perusasioiden äärellä. Kerhot
kokoontuvat kerran tai kahdesti
viikossa. Ne ovat 3–6-vuotiaiden
lasten viikkotoimintaa

www.HautakiviHalvemmalla.fi

La 15.4. klo 15 Taulumäen kirkko

Jyväskylän Pääsiäisen neljä konserttia kuljettavat paaston ja
Kristuksen kärsimyksen seuraamisen kautta pääsiäisen iloon.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Nyt on aika ilmoittautua päiväkerhoihin

Varaa aikasi www.pitstoppi.fi tai soita 044 3348348

99 €
156 €

2425 €

960 €
1195 €

510 €

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

Tunturihotelli Vuontispirtti, majoitusta
huoneissa ja mökeisssä
Jyväskylä
osakasseurakunta,
hyödynnä -10 %
alennus hinnaston
hinnoista.
Ryhmille aina
omat tarjoukset.
Soita ja varaa lomasi!

Kukitamme
elämäsi
juhlat
HAU TAJAISE T
RISTIÄISET
VALMISTUJAISET
RIPPIJUHLAT
SYNTYMÄPÄIVÄT
YRITYSTILAISUUDET
HÄÄT

Arvon lahjat

Onnella on juuret

99340 RAATTAMA
Puh. 0400 380 093
www.vuontispirtti.fi

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat:
8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

ARVON lahjat

piplia.fi

■

FARKKURAAMATTU
Valitsetko tumman vai vaalean!
Molemmissa vetoketju ja oikea tasku. 27 €

uutuus

• Terveydenhuoltopalvelut on turvattava
kaikille, myös erityisryhmille
• Kaupungin hankinnat tulee
tehdä ensisijaisesti oman
talousalueen yrityksiltä
• Erityisesti on huolehdittava
vanhuksista ja erityisryhmistä
• Syöpähoidon tulee säilyä
keskussairaalan yhteydessä

Antti Koskela

30

erikoishammasteknikko CDT
Jyväskylä seurakunta, Palokan alueneuvoston jäsen
Toisen polven yrittäjä; jatkan isäni vuonna 1952 aloittamaa hammaslaboratorion toimintaa.
Perheeseeni kuuluu Tuula-vaimon lisäksi kuusi lasta ja kahdeksan lastenlasta.
0400 653 219/ antti@koskela.fi/ www.koskela.fi

Jyväskylän seurakunnan
vapaat/vapautuvat vuokra-asunnot
•
•
•
•
•
•

Haavikatu 2 h + k, vapautuu 30.4.
Keskusta, Vaasankatu 2 h + k
Keskusta, Vapaudenkatu 2 h + kk
Keskusta, Vapaudenkatu 2 h + k
Kolikkotie 2 h + k, vapautuu 30.4.
Savela 2 h + k

•
•
•
•
•
•

Silokkaantie 2 h + k
Keskusta, Vapaudenkatu 3 h + k
Kulottajantie 3 h + k, vapautuu 30.4.
Laikuttajantie 3 h + k
Sienitie 3 h + k
Tikkakoski 3 h + k + s, vapautuu 1.4.

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

` t ™

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi
LAHJARAAMATTU
Nahkakantinen
Raamattu
lahjansaajan
nimipainatuksella.
Tilaa ajoissa!

Asunnot vuokrataan nopeasti, ja asunnon varauksena toimii maksettu takuuvuokra.
Vuokratakuu on kahden kuukauden vuokran suuruinen. Asukkaiden valintakriteerinä
edellytämme luottokelpoisuutta. Lisätietoja verkkosivuiltamme tai 050 382 4424,
Kiinteistötoimisto. www.jyvaskylanseurakunta.fi/vuokra-asunnot
Lähelläsi hautajaisjärjestelyissä
hautajaisjärjestelyissä
Lähelläsi
Kauppakatu 12 JYVÄSKYLÄ, p. 014-614998, 040-487 6027
Kauppakatu 19 JYVÄSKYLÄ, 040-487 6027
s-posti: hautauspavelunooa@gmail.com www.hautauspavelunooa.fi
s-posti: hautauspalvelunooa@gmail.com
www.hautauspalvelunooa.fi
AVOINNA ma-pe 9-16.00, myös sopimuksen
mukaan

Avoinna: ma–pe klo 10–17, la 10–13 (tai sop. mukaan)

DESIGN-KORUT
Hopeiset riipukset ovat kotimaista
käsityötä. IKUINEN YSTÄVÄ 41 €
HERRAN SIUNAUS 36 €
KULJEN KANSSASI 51 €

UUDET VIRSIKIRJAT

Sointuisat virret uusissa kansissa.
Myös nahkakantisena. 16,90 €

Laajan raamattuvalikoiman löydät pipliakauppa.fi
Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | piplia.fi | pipliakauppa.fi
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Tapahtumat 7.–28.4.2017
koissa
Musiikkia kir

Taulumäen kirkko
			

Pergolesin Stabat Mater Palokassa
n Kärsimysaiheista musiikkia 1700-luvulta kuullaan Palokan kirkossa
11.4. klo 18. Stabat Materin esittävät Liisa Partanen, sopraano, Sirpa
Lampinen, altto, Heikki Niininen, viulu, Miia Kautto, viulu, Elias Pulkkinen, alttoviulu, Juhani Partanen, sello ja Jukka Hassinen, urut. Ohjelma
10 euroa.
Rakkauden valoa ja varjoa
n Vanhan musiikin yhtye Avivando Consort konsertoi Kuokkalan kirkossa reformaation merkkivuoden tunnelmissa lauantaina 8.4. klo 19.
Keskisuomalainen Avivando Consort esittää musiikkia renessanssista
barokkiin periodi-instrumentteja käyttäen. Siinä soittavat Katariina Poikela, mezzosopraano, Marianne Mieskolainen ja Reetta Pitkä, viulu ja
alttoviulu, Christine Bürklin, viola da gamba, ja Ilpo Vuorenoja, kitara.
Konsertissa kuullaan renessanssiajan laulu-ja soitinmusiikkia säveltäjiltä
kuten Desprez, Hassler, Lasso, Senfl, joista monilla oli yhteys Lutheriin ja
osansa reformaation pyörteissä.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 euroa.
Getsemanen puutarhassa Keltinmäessä
n Hiljaisen viikon musiikki-illassa Keltinmäen kirkossa 11.4. klo 19
kuullaan Miia Ratilaisen Getsemanen puutarhassa -pienoispassio Matteuksen evankeliumin mukaan. Sen esittävät Kamarikuoro Hehku ja
soitinyhtye Reetta Vasalammen johdolla. Vapaa pääsy. Mahdollisuus
keskusteluun klo 18.
Tikkakosken nuoret musisoivat
n Hiljaisen viikon musiikki-illassa keskiviikkona 12.4. klo 19 Tikkakosken kirkossa kuullaan paastonajan musiikkia ja lauletaan yhdessä
virsiä. Musisoimassa lapsia ja nuoria Tikkakoskelta. Vapaa pääsy. Kolehti
yhteisvastuukeräykseen.
Aava pääsiäistunnelmissa Vaajakoskella
n Lauluyhtye Aava esittää pääsiäisajan lauluja Vaajakosken kirkossa
lauantaina 15.4. klo 18. Tuolloin kuullaan koraaleja Johann Sebastian
Bachin passioista, jazzahtavia sävelmiä , kotimaisten nykysäveltäjien,
kuten Kaj Chydeniuksen ja Mia Makaroffin teoksia sekä jyväskyläläisten Akos Pappin ja Piia Laasosen lauluja. Aavassa laulavat Minna Lassila,
Maria Salmela, Antti Ikonen, Jussi Keltakangas, Mikko Miettinen ja Saila
Aarnio. Ohjelma 10 euroa.
Konsertti syöpää sairastavien lasten hyväksi
n Muskarikuoro, Piccante, Mixtape, Sirkat, Studiokuoro, Tulus ja
Ruamjai konsertoivat syöpää sairastavien lasten hyväksi Team Rynkeby
-hankkeen kautta. Konsertti on Kuokkalan kirkossa tiistaina 18.4. klo 18.
Ohjelma 10 euroa. Puhe Riku Bucht.
Potsdamilainen kuoro KuokkalassA
n Kamarikuoro Cantamus Potsdam konsertoi Kuokkalan kirkossa
yhdessä Kuokkalan Kantaattikuoron kanssa keskiviikkona 19.4. klo 18.
Cantamus Potsdamia johtaa Helgert Weber ja Kantaattikuoroa kanttori Eija-Liisa Väisänen. Ohjelmisto sisältää hengellisiä kuoroteoksia, eri
maiden kansanlaulusovituksia sekä musikaalisävelmiä.
Potsdam on ollut Jyväskylän ystävyyskaupunki vuodesta 1985. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 euroa.
Psalmien ilta
n Psalmien illassa Lahjaharjun kappelissa torstaina 27.4. klo 18 saadaan
tietoa psalmeista, kuullaan niitä luettuina, kommentoituina, laulettuina
ja yhdessä veisattuina virsinä. Toteuttajina Martti Mononen, Riitta
Lampila, Seija Astola, Hely Järvinen, Tuovi Tuomi, Arvi Tuomi ja Pentti
Ahonen sekä Tuija Mannström ja Ilpo Vuorenoja. Teetarjoilu. Illan Järjestävät Jyväskylän seurakunta ja joukko Lohikosken seurakuntalaisia.
Ortju ja Petrescu Yhteisvastuullisina
n Jonna Ortju laulaa Marian Petrescun säestyksellä Vaajakosken kirkossa 27.4. klo 18 hengellisiä lauluja ja Suomi 100 -teemaista musiikkia.
Ohjelma 10 euroa, tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Tuomasmessu su 9.4. klo 18, Puupponen, Kari, Vähäjylkkä, Björninen,
Mäki-Latvala, Tuunanen, Väisänen. Iltatee.
Jyväskylän Pääsiäinen -konsertti ke
12.4. klo 19. Jyrki Linjama: Suomalai
nen Stabat Mater, J.S.Bach: Pääsiäis
oratorio. Liput 26/24/12e teatterin lippumyymälästä tai Lippu.fi: palvelumaksut + 2,50e.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19,
Mäkinen, Puupponen, Hassinen, Lux
Auribus, joht. Kimmo Tuuri.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe
14.4. klo 15, R. Laine, Hassinen, Lux
Auribus, joht. Kimmo Tuuri.
Jyväskylän Pääsiäinen -konsertti la 15.4. klo 15. Dietrich Buxtehude:
Membra Jesu Nostri, Kamarikuoro
Ihmisen ääni & soitinyhtye, joht. Uli
Kontu-Korhonen. Liput 15/10/5e.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23, Viitala, Mäkinen, piispa Peura, Hassinen.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 18,
Puupponen, Nieminen, Lampinen.
2. pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo
18, Mäkinen, Rossi, Salmela, Ihanaisetgospelkuoro.
Partiomessu ke 19.4. klo 16, Mäkinen,
Mäki-Latvala.
Konfirmaatiomessu su 23.4. klo 10,
Jurva, Tahkola.
Messu su 23.4. klo 18, suomi-englanti,
Mäkinen, R. Laine, Lampinen. Iltatee.

Halssila
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Palmusunnuntain messu su 9.4. klo
10 srk-keskus, Tervonen, Keltakangas,
Astaha. Kirkkokahvit.
Lasten pääsiäishartaus ma 10.4. klo
9.15 ja 10.15.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 12.4.
klo 19 srk-keskus, Kärkkäinen, Markku
Tikkanen, Anna-Maija Valjus, Jyväskylän rauhanyhdistys.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19
srk-keskus, Kärkkäinen, Keltakangas,
Sarlund, Halonen, Astaha. Kuljetus
Huhtasuon kirkolta klo 18.45.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 14.4. klo 15 srk-keskus, Siistonen,
Tiusanen.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10
srk-keskus, Kari, Kärkkäinen, Keltakangas, Iloset.
Viikkomessu, 2. pääsiäispäivä ma
17.4. klo 18 srk-keskus, Tervonen, Tiusanen. Kuljetus Huhtasuon kirkolta
klo 17.45.

Simojoki konsertoi Kansanlähetyksen juhlassa
Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhlaa vietetään Halssilassa perjantaina 21.4. klo
18. Pekka Simojoki konsertoi, Teijo Peltola, Mika Tuovinen ja Arto Viitala puhuvat.
Kahvit klo 17.30.
Viron pyhäkoulujuhla su 23.4. srkkeskus. Messu klo 10, saarna Vallo Ehasalu, Päiviö Turtiainen ja Roseniuksen pojat -kuoro. Keittolounas
ja Viron pyhäkoulutyön juhla, Vallo Ehasalu, Imbi Danilso, Päiviö Turtiainen ja Mauri Tervonen. Lounaan
tuotto Viron pyhäkoulutyölle.
Sanan ja rukouksen ilta su 23.4. klo
17 srk-keskus. Seppo Juntunen, Tervonen.
Musiikkitilaisuudet
Kärsimysajan virsiä ti 11.4. klo 19 srkkeskus, Keltakangas, Astaha.
Iloset lauluryhmä ke klo 11.30 srkkeskus. Tied. 044 728 7719.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys Halssila ma ja ke
klo 9–10.30. Muuna aikana 050 549
7024 / juha.halonen@evl.fi.
Pietarin Kilta ti 18.4. klo 18 srk-keskus. Apostolien matkat.
Lapsille ja lapsiperheille
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 9.4.
ja 23.4. klo 16 srk-keskus.
Iltaperhekerho ma klo 17.30–19 Telkäntie 2 c kerhotila.
Päiväkerhot 3–6-vuotiaille ma ja to
klo 13–16 Telkäntie 2C.
Päiväkerhot 3–5-v ti ja to klo 9–11
Telkäntie 2 c kerhotila.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie
2 c kerhotila.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 c
kerhotila.
Hukkaperän pyhis ke 26.4. klo 17.30.
eskareiden ja koululaisten pyhäkoulu
Hukkaperä 6.
Toimintakerho 8–11-v ti klo 18. Telkäntie 2c kerhotila. Tied. leila.jokiniemi@evl.fi 050 549 7021.
Nuorille ja aikuisille
Aamurukouspiiri ke 19.4. klo 8 srkkeskus.
Raamattupiiri to 20.4. klo 17 srkkeskus.
Aamurukouspiiri ke 26.4. klo 8 srkkeskus. Rukousta yhteisten asioiden
puolesta.
Miesten tupailta ke 26.4. klo 18 srkkeskus. Pastori ja perheneuvoja Pasi
Lampinen
Torstaitapaaminen to 27.4. klo 13
srk-keskus. Pastori Raimo Laine ja Senegalin lähetystyö.

Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti.
Ruokailu ja olohuone ei Hilj. viikolla
eikä 18.4.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 9.4. klo 16 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 21.4. klo
9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke 26.4. klo 9.30 Neulaskoti.
Suuri Parisuhdeilta ke 26.4. klo 18
Neulaskoti, Maaret Kallio, Pekka
Puukko, Elina Fuchs.

Keltinmäki
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 9.4. klo 10 kirkko, Pitkänen, Ridanpää, Nieminen. Pyhäkoulu. Kahvit.
Lasten pääsiäiskirkko ma 10.4. klo
9–9.30 klo 9.45 ja klo 10.30, kirkko. Ridanpää, Nieminen.
Iltajumalanpalvelus, Jeesus Getsema
nessa ma 10.4. klo 19 kirkko, Ridanpää, Nieminen. Mahd. keskusteluun ja
rippiin klo 18.
Iltajumalanpalvelus, Jeesus tuomi
taan ke 12.4. klo 19 kirkko Salminen,
Nieminen.
Kiirastorstain viikkomessu to 13.4.
klo 16 Sotainvalidien sairaskoti, Keskussairaalantie 40, Pitkänen, Lintunen.
Kypärämäkeläiset tervetuloa.
Kiirastorstain messu Pyhä ehtoollinen
to 13.4. klo 19 kirkko, Salminen, Vilkko,
Lintunen, Nieminen, Seurakuntakuoro.
Mahd. keskusteluun ja rippiin klo 18.

Huhtasuo
Seurakuntakeskuksen toiminta on
päättynyt.
Messut siirtyvät Halssilan kirkolle sunnuntaisin klo 10. Huhtasuolta
yhteiskuljetus lähtee klo 9.45 kirkon
bussipysäkiltä, paluukuljetus tilaisuuden jälkeen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys Mäntykankaan
kappelin takana olevassa toimistorakennuksessa, Laukaantie 5. Ma klo
13–14.30 ja ti 10–11.30. Muuna aikana 050 549 7005 elina.sarlund@evl.fi.
Torstaitapaaminen to 20.4. klo 14–
15 Päiväkeskus, Nevakatu 2. Keskuksen järjestämät kahvit 2,35 €.
Lapsille ja perheille
Kerhot terveyskeskuksen tiloissa
Päiväkerhot to 20.4. alkaen terveyskeskuksen ryhmähuone..
Perhekahvila jatkuu 19.4. terveyskeskuksen Kaarisali. Huom aika 9–10.30.
Aikuisten käsityökerho ti 2.5. Klo 18
Terveyskeskuksen ryhmähuone.

Keljonkangas
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Huoltamomessu su 9.4. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Asikainen. Puhe
Matti Väätäinen, musiikki Johanna
Tentke & co.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18
Neulaskoti, Jurva.
Pitkäperjantai Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 14.4. klo 15 Neulaskoti, Jurva.
Messu su 16.4. klo 12 Neulaskoti, Jurva, Asikainen.
Toivon torstai to 20.4. klo 18.30 Neulaskoti, Jurva. Martan mieletön huoli
– Marian huoleton mieli Saija Väätäinen, Tahkola, Neulaset. Iltatee.
Tilkkutäkkimessu su 23.4. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Valtasaari.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ti klo 9–11 Neulaskoti. Elina Fuchs 050 5497 015.

Kiirastorstain messuun
kuljetus
Kuljetuksen reitti: Kuohun
kauppa klo 18.00, Humalamäen vanhan kaupan
kohdalta klo 18.10. Vesankajärventien pysäkki (päätien
varressa) klo 18.15, Ruokkeen
keskustan kautta klo 18.20.
Kypärämäki: Erämiehenkadun Kotitalousoppilaitoksen
pysäkki klo 18.25, Kortepohjan ostoskeskuksen P-alue klo
18.30. Keltinmäen kirkko klo
18.45. Paluu noin klo 20.30.
Sanajumalanpalvelus Jumalan Ka
ritsa pe 14.4. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Lintunen, Seurakuntakuoro. Kahvit.
Pääsiäisyön messu Kristus on voitta
nut kuoleman la 15.4. klo 23 kirkko,
Vilkko, Salminen, Lintunen. Nyyttärit.
Pääsiäispäivän messu Kristus on ylös
noussut su 16.4. klo 10 kirkko, Pitkänen, Ridanpää, Nieminen, Lähde!kuoro, lapset ja bändi..Uusien kirkkotekstiilien käyttöönotto, kuvataiteilija
Annukka Laine. Kahvit.
Aamurukous ti 18.4. klo 8–8.30 kirkko.
Aamurukous to 20.4. klo 8–8.30 kirkko.
Rukoushetki pe 21.4. klo 8.30 kirkko.
Messu su 23.4. klo 10 kirkko, Salminen, Vilkko, Lintunen. Isosten siunaaminen, kahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti 25.4. klo 8–8.30 kirkko.
Aamurukous to 27.4. klo 8–8.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Veisuin kohti pääsiäistä su 9.4. klo
18.30 kirkko. Uspenskin Katedraalikuoro (Helsinki), joht. Varvara Merras-Häyrynen. Jyväskylän Pääsiäinen
-sarja. Liput 15/10/5€.
Hiljaisen viikon musiikki-ilta ti 11.4.
klo 19 kirkko. Miia Ratilainen: Getse
manen puutarhassa -passio. Kamarikuoro Hehku, soitinyhtye. Mahd. keskusteluun klo 18.
Lapsikuoro ke 12.4. ja 19.4. klo 16
kirkko, tied. 050 5497049.

Apua ja tukea tarvitseville
Saihokadun lounas ti 11.4. ja 25.4. klo
12–13 Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa 4€, alle kouluik. 1€.
Tied. 050 5497 026.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12 kirkko. Voit tulla uusimaan/hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman
ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Lapsille ja lapsiperheille
Retki Tarhalehdon eläinpihalle ti 6.6.
klo 8.45–12.30. Retkimaksu 7€/aik.,
3€/lapsi, sis. bussikuljetukset (ajoreitti
Kortep.–Kypäräm.–Keltinm.), sisäänpääsy, munkkikahvit/mehut. Ilm. 10.–
30.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Perheolkkari ke 19.4. klo 9 kirkko.
Taaperoryhmä ma 24.4. klo 14.30
kirkko. Tied. 050 4088 852.
Perheolkkari ke 26.4. klo 9 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
26.4. klo 9.15 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to 20.4. ja
27.4. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille to
20.4. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten avoimet ovet pe 7.4. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Saihokadun olohuone ti 11.4. klo
11–12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Hil
jaisen viikon sanoma. Laitinen
Keltinmäen Olohuone ke 12.4. klo
13 kirkko. Pääsiäistä. Vapaaeht. kahvimaksu 1€. Diakoniatyön opiskelijat.
Miesten ilta ti 18.4. klo 18 kirkko.
Taka-Keljon lähetysilta ti 18.4. klo
18.30 Irja ja Petri Kilpisellä Kitumäessä, Ronsuntaipaleentie 564. Uuden
kodin siunaaminen.
Keltinmäen Olohuone ke 19.4. klo 13
kirkko. Noronen.
Seurakuntakuoro to 20.4. klo 18 kirkko. Tied.050 521 5414.
Sapattiateria pe 21.4. klo 18 kirkko.
Lepo ja siunaus. Sapattiaterian vieton tapoja ja merkityksiä. Hinta 18 €.
Ilm.12.4. mennessä 050 3409 891.
Kuohun päiväpiiri ma 24.4. klo 12 kylätalo. Retki Saukkojärven lintutornille. Opas ympäristöpäällikkö Reima
Välivaara Keski-Suomen liitosta.
Lähetyspiiri ma 24.4. klo 18 kirkko.
Saihokadun olohuone ti 25.4. klo 11–
12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Kevään
kynnyksellä. Diakoni Kaija Luoma.
Miesten ilta ti 25.4. klo 18 kirkko.
Keltinmäen Olohuone ke 26.4. klo
13 kirkko. Levyraati. Vapaaeht. kahvimaksu 1€. Diakoniatyön opiskelijat.
Keskiviikkoilta ke 26.4. klo 18 kirkko.
Seurakuntakuoro pe 28.4. klo 18
kirkko. Tied. 050 521 5414.

Keskusta
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Paastovesper pe 7.4. klo 18 Vanha
pappila.
Messu su 9.4. klo 10 Kaupunginkirkko. Ilvesmäki, Watia, Valtasaari. Hyvät
Jyvät, soitinyhtye. Josef Rheinbergerin
(1839–1901) Stabat mater.

Hiljaisuuden Talo
vie kohti pääsiäistä
Vanha pappila kutsuu hiljentymään, rukoilemaan, värittämään tai oleskelemaan
idylliseen miljööseen keskellä
kaupunkia 10.4.–13.4. klo
16–19. Voit poiketa hetkeksi
tai olla koko ajan. Jumalanpalvelus joka ilta klo 19 Kaupunginkirkossa.

Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus
ma 10.4. klo 19 Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen, Valtasaari
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus
ti 11.4. klo 19 Kaupunginkirkko. Wuolio, Vuorenoja
Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus
ke 12.4. klo 19 Kaupunginkirkko. Tikkanen, Björninen.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19
Kaupunginkirkko. Tikkanen, Mannström, Valtasaari.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10 Kaupunginkirkko.
Watia, Niiles-Hautanen, Vuorenoja.
Virpi Vuorenmaa, viulu.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23
Kaupunginkirkko. Wuolio, Mannström, Valtasaari
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10
Kaupunginkirkko. Tikkanen, NiilesHautanen, Björninen, Stemmina.
II Pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo
10 Kaupunginkirkko. Ilvesmäki, Valtasaari
Viikkomessu to 20.4. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 23.4. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Wuolio, Vuorenoja.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 23.4. klo 17 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 27.4. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitapahtumat
Pääsiäiskonsertti su 16.4. klo 19 Kaupunginkirkko. Elämää ylösnousemuk
sen jälkeen. Jyväskylän Pääsiäinen
2017 -sarja. Matti Turunen, Tuomas
Pyrhönen. 15/10/5€.
Laulurinki ti 11.4. ja 18.4. klo 13 Vanha pappila.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti 11.4. ja
18.4. klo 19 Vanha pappila.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenk. 60. Pietiläinen 050 549 7027,
Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen
050 340 0665, Lintulahti 050 549 7006.
Leskien klubi to 13.4. klo 10–12 Vanha Pappila. Heini Lekander ja Anne
Laimio. Matkakertomus Botswanasta.

Perheleiri
kutsuu Vesalaan
Perheleiri on 5.–8.6. Vesalassa.
Hinnat: aikuinen 30 €, lapset
10–17-v. 20 €, 4–9-v. 10 €, alle
4v. ilmainen. Ilmoittautumiset
18.–24.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Lisätietoja lea.pietilainen@evl.fi
050 549 7027, tai auni.pelkonen@evl.fi. 050 549 7001.

Lapsille ja lapsiperheille
Lasten pääsiäiskirkko ma 10.4. klo
9.15 ja klo 10.15 Kaupunginkirkko.
Noin 30 min kirkkohetki.
Lasten pääsiäiskirkko ti 11.4. klo 9.15
ja klo 10.15. Kaupunginkirkko.
Lasten pääsiäiskirkko ke 12.4. klo
9.15 ja klo 10.15 Kaupunginkirkko.
Lastenkonsertti Siina & Taikaradio
ma 17.4. klo 16 Kuokkalan kirkko.
Perhekahvila ti 18.4. ja 25.4. klo 13
Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho to 20.4. ja 27.4. klo 9.30
Yliopistonkatu 28 B.
Pappilan perhepyhäkoulu su 23.4.
klo 16 Vanha pappila.

Perheiden vappuhärdelli
Vanhassa pappilassa on ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille.
Munkkikahvit sekä munkkien
ja siman myyntiä, tuotto lähetykselle. Härdelli perjantaina
28.4. klo 10–12.

Nuorille ja aikuisille
Virtailtojen syksyn suunnitteluilta ke 12.4. klo 18 Yliopistonkatu 26 B.
Ketä vieraita ja mitä teemoja haluamme syksyyn? Mitä musiikkia, mitä ohjelmaa? Ideointia ja pientä purtavaaa
Tied. 040 560 9904.
Virtailta / Nightbreak to 13.4. klo
18 Yliopistonkatu 26 B. Kiirastors
tain raamis: 1. Piet.3:8–4:2 // Maundy
Thursdays Bible study, 1 .Peter. 3:8–4:2
Tied. 040 560 9904.
Nuortenilta ke klo 18.45–20.30 Yliopistonkatu 26 B.
Virtailta / Nightbreak to 27.4. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Musailta yhdessä
tehden // Musical evening by playing
together Tied. 040 5609 904.
Nuorten Raamis ke klo 17 Yliopistonkatu 26 B.

Eläkeläisten kevätretki
Hankasalmelle
Retkellä 8.5. tutustutaan Hankasalmen kirkkoon ja Villa
Mathildaan. Lähtö klo 8.45
Lohikosken kirkolta, ajetaan
Puistokadun kautta, klo 9
Keskusseurakuntatalo, ajetaan Länsipäijänteentien
kautta. Hinta 25 euroa sisältää matkan, ruoan ja kahvin.
Ostoksia Mathilda-puodissa
ja kirpputorilla. Paluu noin
klo 15. Ilmoittaudu 28.4. mennessä Auni 050 549 7001 tai
Lea 050 549 7027.
Seniorikammari ma 10.4. klo 14 Vanha pappila. Ihminen – ihmiselle, gerontologi Katja Pynnönen.
Raamattupiiri ti klo 10 Vanha pappila.
Avoin diakonia- ja lähetyspiiri ti
11.4. klo 10 Keljon Muistipäiväkeskus,
Keljonkatu 26. Kukkonen.
Lähetyspiiri ke 12.4. klo 10 Vanha
pappila.

Varttuneemman väen leiri
Leiri on Vesalassa 11.–13.8.
Ilmoittautuminen 31.5. mennessä Juho Hintikka 044 557
9447. Leirin järjestävät Tikkakosken ja Keskustan alueseurakunnat ja Keski-Suomen ev.
lut. Kansanlähetys.

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13. Puistotori 4.
Ehtoollishartaus ke 12.4. klo 14 Viitakoti. Eläkeläisten piiri.
Ihmisten ilta ke 19.4. klo 17–20 Aseman Pysäkki. Kaipaatko muita ihmisiä
ja seurakuntayhteyttä? Hartaus, iltapala, jutustelua, lautapelejä, askarrellaan kortteja. Tied. elina.lintulahti@
evl.fi 050 549 7006.
Novelleja ja neuleita to 20.4. klo 17–
19 Vanha pappila. Tied. anna.kaisa.
jaala@gmail.com. Naisten Pankki.
Kylän kammari to 20.4. klo 14 Vanha pappila.
Eläkeläisten piiri ke 26.4. klo 14 Viitakoti.

Korpilahti
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Palmusunnuntain messu su 9.4. klo
10 srk-talo, Koivisto, Laiho. Riitta Udd,
kantele ja nokkahuilu.
Kinkerit su 9.4. klo 13. Keskusta, Kotamutka 3, Kangasjärvelä.

Matka palmusunnuntaista
pääsiäiseen
Korpilahden seurakuntatalolla on kaikenikäisten pääsiäisvaellus 12.4. klo 18. Kesto
noin puoli tuntia.

Kiirastorstain iltamessu to 13.4. klo
18 kappeli, Koivisto, Perttilä, Virve
Klemetti, viulu.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 14.4. klo 15 kappeli, Koivisto, Perttilä.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23 srktalo, Tuominen, Laiho, kirkkokuoro.
Messun jälkeen mämmiä ja kahvia/
teetä/mehua.
2. pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo
10 srk-talo, Tuominen, Laiho. Ylistysryhmä.
Sanan ja rukouksen ilta to 20.4. klo
18 srk-talo.
Messu su 23.4. klo 10 srk-talo, Tuominen, Laiho. Korpilahden Sydänyhdistys sekä gospelyhtye Kahden maan
kansalaiset.
Miestenilta ke 26.4. klo 18 srk-talo.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoro to 27.4. klo 17.45 srk-talo. Tied. 050 5579 004
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotolle ajanvaraus kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557 9003.
Lapsille ja lapsiperheille
Pohjoisten kylien perhekerho ke
19.4. klo 9–11 Kylätalo. Kirkkohetki
klo 9.30, keittolounas pikkurahalla.
Iltaperhekerho ke 19.4. klo 18 srktalo.
Perhekerho to 20.4..klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma 24.4. klo 9.30 srktalo. Kevätnaamiaiset ja -nyyttärit,
Miian muskari.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
26.4. klo 9–11.
Perhekerho to 27.4. klo 9.30 srk-talo.
Kirkkohetki ja lounas.
Nuorille ja aikuisille
Hengari ti 18.4. klo 15 Sumbpi.
Nuorten iltakahvila pe 21.4. klo 18
srk-talo.
Ylistysryhmä ma 10.4. ja 24.4. klo
17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
NOJA-ryhmä ti 18.4. klo 18–20 srktalo.
Puolakan seurakuntapiiri to 20.4. klo
13 Ritva ja Juhani Ahvenuksella.
Pastorin pysäkki ma 24.4. klo 12–14.
Putkilahden kyläkauppa.
Diakoniatalkoot ma 24.4. klo 13 srktalo.
Pastorin pysäkki ti 25.4. klo 12–14.
Saakosken Koskibaari.
Palvelupäivä ke 26.4. klo 10 srk-talo.
Näkö- ja kuulovammisten kerho to
27.4. klo 11.30 srk-talo.
Aamupysäkki pe 28.4. klo 9–11 srktalo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 9.4. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Nieminen. Kahvit
Ristintien ilta ti 11.4. klo 18 srk-keskus, Salminen. Jeesuksen kärsimystien
mietiskelyä kuvien äärellä.

Lasten pääsiäiskirkko ke 12.4. klo
9–9.30, klo 9.45–10.15 ja klo 10.30–11
srk-keskus, Ridanpää, Lintunen.
Sanajumalanpalvelus Jumalan Karit
sa pe 14.4. klo 16 srk-keskus, Pitkänen,
Nieminen.
Messu Ylösnousseen kohtaaminen ma
17.4. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Pitkänen, Lintunen, Nieminen.
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 21.4. klo 13 srk-keskus.
Messu su 23.4. klo 16 srk-keskus, Salminen, Lintunen. Kahvit
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti 11.4. klo 14.4515.45 srk-keskus. Laitinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to 20.4.
ja 27.4. klo 9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan tai hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota
mukaan viimeisimmät tulo-menotiedot. Muut ajat diakoniatyöntekijälle
ajanvarauksella.
Torstaikahvila to 20.4. ja 27.4. klo 12–
13.30 srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke 19.4.ja 26.4. klo 9 srkkeskus
Kirkkohetki ke 19.4. klo 9.15–10 srkkeskus.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten avoimet ovet pe 7.4. klo 18
srk-keskus.
Tiistaitapaaminen ti 11.4. klo 13 srkkeskus. Marjatta Sollon Islannin matkakuvia. Tuo oma matkavalokuva ja
kerro muisto matkaltasi.
Lähetyspiiri ti 18.4. klo 10 srk-keskus.
Puhumme surusta ke19.4. klo 18 srkkeskus. Lohdun helmiä. Sanaa, rukousta ja musiikkia. Vilkko, Leppäpuisto.
Seurakuntakuoro to 20.4. ja 28.4. klo
18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521
5414
Tiistaitapaaminen ti 25.4. klo 13 srkkeskus. Vilkko

Kuokkala
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 9.4. klo 11 kirkko, Vähäjylkkä, M Korhonen, Lampinen, T
Korhonen. Vox Aurean lapsikuoroja.
Lounas 4/2 e.
Ristin tien äärellä ma 10.4. klo 19
kirkko. Käymme läpi Jeesuksen kärsimystien, kuorot, lausujat ja tanssiryhmä.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 11.4. klo
19 kirkko, Reukauf, Väisänen. Urkumusiikkia
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 12.4.
klo 19 kirkko, Korhonen, Väisänen.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19
kirkko, Bucht, Korhonen, Väisänen,
Nieminen. Kantaattikuoro, Toivon
Siivet -orkesteri, joht. Virpi Vuorenmaa.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 11 kirkko, Reukauf,
Lampinen.
Ristin tien äärellä pe 14.4. klo 15 kirkko. Käymme läpi Jeesuksen kärsimystien.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 22 kirkko, Korhonen, Bucht, Lampinen, Luomala. Kuorolaisia.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 11
kirkko, Reukauf, Bucht, Väisänen, Luomala, pyhäkoulu.
Sanajumalanpalvelus ma 17.4. klo
11 kirkko, Mäkinen, Lampinen. Virsimiehet.
Aamurukous to 20.4. klo 10–10.15
kirkko.
Sana elää, rukous kantaa to 20.4. klo
18 kirkko. Seppo Rytkönen ja Lentoon-lauluryhmä
Kelttiläisten rukousten ja laulujen
messu la 22.4. klo 18 kirkko, Laine,
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Tapahtumat 7.–28.4.2017
Lampinen, Ilpo Vuorenoja, kitara, Virpi Vuorenmaa, viulu, Mikko Oinonen,
basso, Eero Vuorinen, piano. Stemmakuoro, Kehittyvät laulajat. Radioidaan, lähetys YLE1 23.4. klo 10.
Messu su 23.4. klo 11 kirkko. Bucht,
Vähäjylkkä, Grönholm, Gospel Covertajat, nuoret, pyhäkoulu. Kahvit. (Radioidaan, lähetys YLE1 30.4. klo 10).
Äänekkäiden viikkomessu ke 26.4.
klo 18 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Rakkauden valossa ja varjossa -konsertti la 8.4. klo 19 kirkko, Avivando Consort. Vapaa pääsy. Ohjelma
10/5 €.
Hyväntekeväisyyskonsertti ti 18.4.
klo 18 kirkko. Muskarikuoro, Piccante,
Mixtape, Sirkat, Studiokuoro, Tulus,
Ruamjai. Ohjelma 10 e syöpää sairastavien lasten hyväksi. Bucht.
Kuorokonsertti ke 19.4. klo 18 kirkko.
Cantamus Potsdam ja Kantaattikuoro. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatoimisto, Kuokkalan kirkko, alakerta. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta ti klo 9–10. Muissa
asioissa ajanvaraus: 050 5497034, paivi.heikkila@evl.fi tai 050 5497007, kirsti.kataikko@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit. Tied. 050 340 9893.
Lasten pääsiäiskirkko ma 10.4. klo
9.15 ja klo 10.15 kirkko.
Lasten pääsiäiskirkko ti 11.4. klo 9.15
ja klo 10.15 kirkko.
Pyhäkoulu su 16.4. ja 23.4. klo 11 kirkko.
Lastenkonsertti Siina & Taikaradio
ma 17.4. klo 16 Kuokkalan kirkko.
Taaperotupa ti 18.4. ja 25.4. klo 9.30–
11 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke 19.4.
klo 9–11 kirkko.
Vauvaperhepesä to 20.4. klo 13–
14.30 kirkko.
Perhekerho ma 24.4. klo 9.30 kirkko.
Café Kide avoin olohuone ke 26.4. klo
9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 26.4. klo 18–20 kirkko.
Vauvaperhepesä to 27.4. klo 13–
14.30 kirkko.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 19.4. klo 19–21 Polttolinja 37. Rippikoululaisille ja muille halukkaille ohjattu iltaohjelma klo
19–20. Muuten vapaata pelaamista
ja oleilua.
Nuortenilta ke 26.4. klo 19–21 Polttolinja 37.
Syntymäpäiväjuhla 18.5. Kuokkalan alueseurakuntalaisille klo 13–15.
Kutsutaan tammi–kesäkuun 2017 aikana 70, 75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän täyttäviä. Voi kutsua myös yhden läheisen. Ilm. 10.5. mennessä, 050
5497 007 Kataikko tai 050 5497 034
Heikkilä.
Agricolan päivän juhla su 9.4. klo 17
kirkko. Äidinkielen juhla reformaation ja itsenäisyyden kunniaksi. Runoja, raamatunkäännöstyötä, Agricolan
rukous, iltateet. Bucht, Väisänen, Klemettinen, lausujat Joonas Hokkanen
ja Seija Nykänen.
Raamattupiiri ma 10.4. klo 19 kirkko.
Rukouspiiri ke 12.4. klo 19 Polttolinja 29.
Kuokkamiehet ti 18.4. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 19.4. klo 13
kirkko.
Sana elää, rukous kantaa -ilta to
20.4. klo 18 kirkko.
Raamattupiiri ma 24.4. klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä 26.4. klo
13 kirkko.
Rukouspiiri ke 26.4. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten kerho 27.4. klo 13 kirkko.

Lohikoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 9.4. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Koli, Valtasaari, kahvit.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19
Lahjaharjun kappeli. Wuolio, Björninen.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 14.4. klo 15 Lahjaharjun kappeli.
Mannström, Valtasaari.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 12
Lahjaharjun kappeli. Watia, Vuorenoja, kahvit.
Messu su 23.4. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Ilvesmäki, Vuorenoja, kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. Ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Pelkonen 050 549 7001 Kukkonen 050 340 0665, Lintulahti 050
549 7006.
Lapsille ja perheille
Lasten pääsiäiskirkko to 13.4. klo
9.15 ja klo 10.15 Lahjaharjun kappeli.
N. 30 min pääsiäiskirkkohetki.
Perhekahvila ke 19.4. ja 26.4. klo 9.30
kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Pappilan perhepyhäkoulu su 23.4.
klo 16 Vanha pappila.
Vappuhärdelli 28. 4. klo 10–12 Vanha pappila.
Leiri lapsiperheille 5.–8.6. Vesalassa.
Katso Keskustan alueseurakunta.
Nuorille ja aikuisille
Eläkeläisten kevätretki. Hankasalmen kirkkoon ja Villa Mathildaan
maanantaina 8.5. Lähtö klo 8.45 Lohikosken kirkko, ajetaan Puistokadun
kautta. Hinta 25 € sis. matkan, ruoan
ja kahvin. Ostoksia Mathilda-puodissa ja kirpputorilla. Paluu n. klo 15. Ilm.
ja tied. pe 28.4. mennessä Auni 050
549 7001 tai Lea 050 549 7027.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun
kappeli.
Nuottakadun kerho varttuneille ti
11.4. klo 14. Nuottakatu 3 B kerhohuone.
Kevätkarkelot
Kolikkotuvalla
Tule viettämään kevätpäivää 15.5. klo 12–14 Kolikkotuvalle. Musiikkia, seurakunnan
tervehdys, ulkopelejä, makkaranpaistoa ja muuta mukavaa.
Järjestäjänä Lohikosken Eläkkeensaajat ja Jyväskylän seurakunta.
Miesten Raamattupiiri ti klo 18 Lahjaharjun kappeli. Tied. martti.mononen@saunalahti.fi 014 620 856.
Psalmi-ilta 27.4. klo 18 Lahjaharjun
kappeli. Teetarjoilu.

Lutherin opetuksia ehtoollisesta.
Rukouspiiri ke 19.4. klo 18 kirkko.
Heikki Ilola.
Messu su 23.4. klo 10 kirkko, Ahonen,
Ruhanen, saarna Erkki Puhalainen
(Kylväjä). Banglamaja -lähetysnäyttely. Pyhäkoulu.
Miestenpiiri ti 25.4. klo 18 kirkko. Jee
sus elää ja antaa elämän. Iltakävely
Palokan raitilla.
Rukouspiiri ke 26.4. klo 18 opintosali. Heikki Ilola,
Musiikkitilaisuudet
Konsertti, Pergolesi: Stabat Mater ti
11.4. klo 18 kirkko. Ohjelma 10 €.
Kirkkokuoro to 27.4. klo 17.30 kirkko. Tied. liisa.partanen@evl.fi 050 358
1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ke 9–11 ja to 12–
14 kirkko Kotikäyntejä pyynnöstä.
Päivi Itkonen 040 7090142 ja Elina Romar 040 5609910, etunimi.sukunimi@evl.fi.
Aamupalapysäkki kirkko. Vapaaeht.
maksu 1 e.
Lapsille ja lapsiperheille
Tied. marja-terttu.kivela@evl.fi 040
560 9908.
Muskarit ke kirkko. Tied. Jenni 050
340 9898 ja Syrjä 050 571 5155.
Hiljaisen viikon toiminta: Vauvapysäkki ma klo 13–15.30, ei muita kerhoja.
Perheiden pääsiäispaja la 8.4. klo 14
kirkon alakerrassa. Kysy vapaita paikkoja 040 560 9908.
Pyhäkoulu su 9.4. ja 23.4. klo 10 kirkko.
Vauvapysäkki ma 10.4. ja 24.4. klo
13–15.30 kirkko.
Taaperopysäkki kirkko ti 18.4. klo
9.30–12.
Perhepysäkki ke 19.4. ja 26.4. klo
9–11.30 kirkko. Klo 9–11 aamupala.
Kaiken kansan kirkkohetki ke 19.4.
klo 9.30 kirkkosali. Erityisesti lapsille
suunnattu 20 min jumalanpalvelus.
Mannilan perhepysäkki ke 26.4. klo
9.30 Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Apua arkeen. Kaipaatko apua lapsiperheeseen? Tied. Eräjärvi 040 500
7820 Johansson 040 535 2276.
Kouluikäiset. Kerhoja ei ole toisena
pääsiäispäivänä.
Lisätiedot: http://www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Nuorille ja aikuisille
Nuorten aikuisten sähly pe 7.4., 21.4.
ja 28.4. klo 19.45–21 Jokelan koulu.
Seniori-isosten koulutuspäivä la
22.4. klo 10–16 nuorisotila. Ilmoita
Paulalle tulostasi.
Syntymäpäiväjuhla pe 5.5. klo 13–
15 kirkko. Vuoden aikana 70, 75, 80,
85,90 ja sitä enemmän täyttäville. Ilm.
pe 28.4. mennessä Romar 040 560
9910. Voi tulla omaisen tai ystävän
kanssa.

Palokka
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Palmusunnuntain messu su 9.4. klo
10 kirkko, Hautalahti, Laine, Partanen. Musiikki Ilkka Kauppi, sello. Pyhäkoulu.
Hiljaisuuden messu ke 12.4. klo 17.30
kirkko, Ahonen, Asikainen.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19
kirkko, Laine, Hautalahti, Partanen.
Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10 kirkko, Ahonen,
Partanen, Kaiku-kvartetti.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10
kirkko, Laine, Hautalahti, Partanen.
Kirkkokuoro.
2. pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo
10 kirkko, Hautalahti, Ruhanen.
Raamattu- ja keskustelupiiri ti 18.4.
klo 13–14.30 kirkko.
Katekismusilta ti 18.4. klo 18 kirkko.

Bangladeshilaista ruokaa
bambumajan katveessa
Palokan kirkolla voi osallistua
bangladeshilaisen ruoan valmistukseen lauantaina 22.4.
Ruoan valmistus alkaa klo
11, ja ruokailu on klo 12.30.
Banglamajaan voi tutustua klo 13.30–14 . Päätteeksi
arpajaiset ja tee. Mahdollisuus hiljentyä tai painaa kankaalle terveisiä Bangladeshin
kummilapsille. Ruuanlaittajille
10 paikkaa, ilmoittaudu 21.4.
mennessä 040 560 9904 sade.
pirttimaki@evl.fi. Ruokailu ja
muu ohjelma kaikille avoin, ei
vaadi ilmoittautumista.

Lähetyspysäkki ti 11.4. klo 10–12
kirkko.
Lähimmäisen Kahvitupa to 20.4. klo
12–14.30 kirkko. Banglamaja ja Kyläkoulutyö.
Lähetyspysäkki ti 25.4. klo 10–12
kirkko, takkahuone.
Lähimmäisen Kahvitupa to 27.4. klo
12–14.30 kirkko, ohjelmahetki klo 13,
hammaslääkäri Sari Kyytinen: suun
terveys.

Säynätsalo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 9.4. klo 10 kirkko, Väätäinen, Asikainen. Säynätsalon kirkon
90- vuotisuhlamuistelot kahveilla.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18
kirkko, Väätäinen, Asikainen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10 kirkko, Väätäinen,
Asikainen.
Messu Kristus on ylösnoussut su 16.4.
klo 10 kirkko, Väätäinen, Asikainen.
Kirkkokahvit, Arto Nurminen 80
vuotta. Siioninvirsiseurat. Mahdolliset muistamiset Yhteisvastuukeräykseen.
Messu su 23.4. klo 10 kirkko, Väätäinen, Valtasaari. Ylösnousseen todis
tajia. Gideonien kirkkopyhä. Saarna
Kaarina Salminen.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset ke 26.4. klo 18 srk-koti. Tied.
Tahkola 040 6842050.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys to 13.4., ti18.4. , to
20.4. ja ti 25.4. klo 9–11 srk-koti.
Mahikset ti 18.4. klo 11 srk-koti. Vertaisryhmä masentuneille. Ryhmän 1.
kokoontuminen. Tied. 050 5980 951.
Mahikset ti 25.4. klo 11 srk-koti. Vertaisryhmä masentuneille. Tied. 050
5980 951.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 20.4. ja 27.4. klo 9.30
srk-koti.
Perhekerhon kirkkohetki to 20.4. klo
9.30 kirkko.
Perheolkkari ma 24.4. klo 9.30 srkkoti.
Pyhäkoulu to 20.4. klo 17.30 srk-koti.

Vappumyyjäiset
seurakuntakodilla
Vappumyyjäiset on perjantaina 28.4. klo 12–13 seurakuntakodilla. Munkki- ja
simavaraukset 18.4. mennessä
050 5980 951.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 19.4. klo 19 srk-koti.
Miestenpiiri su 9.4. ja 23.4. klo 18 srkkoti. Teetarjoilua.
Pääsiäisnäytelmä ti 11.4. klo 18 srkkoti. Iltanäytös yleisölle.
Naisten solu ti 18.4. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 19.4. klo 13 srk-koti.
Raamatun tutkiskelua.
Olohuone ke 26.4. klo 13 srk-koti.
Kanttori laulattaa virsikirjan lisävihkosta.
Lähetysväen virkistyspäivä ke 26.4.
klo 13.30 Koivuniemi. Martan ja
mummon matkassa klo 13.30–21 (voi
olla vain osan päivää). Tied. ja ilm. 050
5980 951 viim. 11.4.

Tikkakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Palmusunnuntain koko perheen
messu su 9.4. klo 11 kirkko, von Gross,
Piilonen, Lapsikuoro. Kahvit, isoskoulutus.
Ahtikirkko ma 10.4. klo 19 kirkko,
Vallipuro. Musiikki: Maria Paukkunen.
Ahtikirkko ti 11.4. klo 19 kirkko, von

Gross. Musiikki: Riikka Kotilainen.
Hiljaisen viikon musiikki-ilta ke 12.4.
klo 19 kirkko, Sirpa Piilonen. Paastonajan musiikkia ja yhteisvirsiä. Musisoimassa lapsia ja nuoria Tikkakoskelta. Kolehti yhteisvastuukeräykseen.
Kiirastorstain iltamessu to 13.4. klo
19 kirkko , von Gross, Vallipuro, Piilonen. Rauhanyhdistyksen kuoro, joht.
Maria Paukkunen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10 kirkko, Vallipuro,
Piilonen, Candela.
Pääsiäissunnuntain messu su 16.4.
klo 10 kirkko , von Gross, Vallipuro,
Piilonen, Candela.
Pääsiäismaanantain iltamessu ma
17.4. klo 18 kirkko , Vallipuro, Piilonen.
Messu su 23.4. klo 10 kirkko, saarna
Kaukaasian lähetti, Vallipuro, Piilonen.
Lähetyksen ja diakonian kevätmyyjäiset ja lounas.
Sanan ja rukouksen ilta Rukous ja lä
hetys su 23.4. klo 18 kirkko, Kaukaasian lähetti, Risto Vallipuro.
Musiikkitilaisuudet
Candelan ja Palokan kirkkokuoron
harjoitus klo 17.30. to 20.4. Tikkakosken kirkko ja to 27.4. Palokan kirkko.
Konsertti to 4.5. klo Palokan kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto Pappila.
Diak. Marja-Liisa Jaakonaho 040 5609
916.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko.
Ruokajakelu to klo 10.30 aamupalan
yhteydessä.
MieliMaasta vertaisryhmä ti
25.4. klo 18 pappila. Joni Hakala 0409115796, jontte10@koti.luukku.com
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 18.4. klo 9.30 Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Perhekerho ti 18.4. klo 9.30 kirkko.
Vauva- ja taaperokerho to 20.4. klo
9.30 Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Perheiden kirkkohetki pe 28.4. klo
10 kirkko.
Perheiden vapputapahtuma pe 28.4.
klo 10.30 kirkko. Virity vapputunnelmaan!
Kouluikäisten toiminnasta tiedot
netissä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset ja Outi Pirttimäki 040 5609915.
Nuorille ja aikuisille
Vanhemman väen leiri Vesalassa
11.–13.8. Ilm. 31.5. mennessä Hintikka 044 557 9447. Järj. Tikkakosken ja
Keskustan alueseurakunnat sekä Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 7.4. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
18.4. klo 12 kirkko. Kahvi klo 14.
Miesten keskustelupiiri ti 18.4. klo 13
pappila. Kahvi klo 14.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 19.4.
klo 17.30.
Myyjäistalkoot la 22.4. kirkko. Myyjäisten valmistelua ja myyjäistuotteiden vastaanottoa klo 16–19 srk-sali.
Diakonian ja lähetyksen kevätmyyjäiset ja lounas su 23.4. kirkko jumalanpalveluksen jälkeen n. klo 11.30.
Pääsiäisen jälkeen
-naistenpäivä
Ihmeitä tekevästä Jumalasta puhuvat Leena Lehtinen
ja Inkeri Tuunanen. Tapahtuma on lauantaina 22.4. klo
13 Tikkakosken Helluntaiseurakunnan kirkossa Koivulammenkatu 1.

Diakonian ja lähetyksen työtupa ma
24.4. klo 12 kirkko.
Miesten keskustelupiiri ti 25.4. klo
13 pappila.
Vapaaehtoiskahvit ti 25.4. klo 14
kirkko.
Lukupiiri ke 26.4. klo 13 pappila.

Vaajakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Palmusunnuntain messu su 9.4. klo
10 kirkko, Kauppinen, Vänskä.
Hiljaisen viikon maanantai ma 10.4.
klo 19 kirkko. Huttunen, Tiusanen,
Krell-kuoro.
Hiljaisen viikon tiistai ti 11.4. klo 19
kirkko, Kauppinen, Salmela. Majakka-kuoro.
Hiljaisen viikon keskiviikko ke 12.4.
klo 19 kirkko, Laitinen, Tiusanen, Jonna Ortju.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19
kirkko, Kauppinen, Huttunen, Laitinen, Rossi ja Salmela. Anna Markkanen, laulu, viulu. Juha Markkanen,
oboe, Vaajan laulu, johtaa Jukka Parviainen.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe
14.4. klo 10 kirkko, Laitinen, Tiusanen,
Jonna Ortju.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10
kirkko, Huttunen, Salmela, Valoa-lauluyhtye, bändi.
2. pääsiäispäivän jumalanpalvelus
ma 17.4. klo 10 kirkko, Rossi, Salmela,
Janne Isoaho, laulu.
Miestenpiiri to 20.4. klo 18.30 kirkko.
Messu su 23.4. klo 10 kirkko, Kauppinen, Salmela. Ilkka Kauppi, sello.
Oravasaaren seurakuntailta ke 26.4.
klo 18.30 Oravasaaren koululla.
Miesten päiväraamattupiiri to 27.4.
klo 12 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Lauluyhtye Aavan pääsiäiskonsertti
la 15.4. klo 18 kirkko, Keltakangas, Salmela. Ohjelma 10 e.
Yhteisvastuukonsertti to 27.4. klo 18
kirkko, Jonna Ortju, Marian Petrescu.
Ohjelma 10 €.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset kirkolla ja Jyskän srk-kodilla ajanvaraus marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926 ja tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Jyskän aamupuuro ke klo 8.30–9.30
srk-koti.

Lapsille ja lapsiperheille
Iltaperhekerho ti 11.4. klo 17.30–19
kirkko.
Perhekerho ti 25.4. klo 9 Jyskän srkkoti.
Iltaperhekerho ti 25.4. klo 17.30–19
kirkko.
Pyhäkoulu su klo 14 Mutkatie 14.
Perhekerho ti 14.2. ja 25.4. klo 9 kirkko.
Pallerot ti 18.4. ja 25.4. klo 13 kirkko.
Taaperokerho to 20.4. ja 27.4. klo 9–11
kirkko.
Kaunisharjun perhekerho pe 21.4. ja
28.4. klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Kouluikäisten toiminta. Tied. satu.
harjula@evl.fi 040 558 2542. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Hiljaisen viikon Avoimet Ovet koululaisille kirkko, nuorisotilat. Ma 10.4.
1–3-lk, Ti 11.4. 4–7-lk ja Ke 12.4. 1–7lk. Klo 13–16. Pääsiäisaskartelua, pelailua, yhdessäoloa ja pientä välipalaa.
Nuorille ja aikuisille
Hengari ke 19.4. ja 26.4. klo 18 kirkon
nuorisotilat.
Tyttöjen juttu su 23.4. klo 14–17 kirkko. 6-luokkalaisille tytöille iltapäivä.
Herkkuja, kynsien lakkausta ja tyttöjen juttuja.
Lähetyspiiri ti 11.4. klo 13 kirkko.
Keskiviikkokerho ke 12.4. klo 13–
14.30 Jyskän seurakuntakoti.
Majataloilta ti 18.4. klo 18 kirkko.
Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, hyviä
sanoja uskosta ja elämästä, esirukouspalvelu, lapsille ohjelmaa.

Viherpäivässä asiaa
pihasta ja puutarhasta
Hortonomi Eeva Kortepuro
kertoo pihasta ja puutarhasta
lauantaina 22.4. klo 12–16
Jyskän seurakuntakodilla.
Tarjolla keittolounas. Vapaa
pääsy. Ilmoittautumiset Tarja
Palander 040 5741706
Keskiviikkokerho ke 19.4. klo 13 kirkko.
Lähetyspiiri ti 25.4. klo 13 kirkko.
Mikko Puhalainen Kylväjästä.
Keskiviikkokerho ke 26.4. klo 13–
14.30 Jyskän srk-koti
Leppälahden päiväpiiri pe 28.4. klo
12 vanha kauppa.

Kouluikäisten kesän leirit
Jalanjäljissä – lasten ja kouluikäisten suurleirit Sarpatissa. Ripaus keskiaikaa, toimintaa ja yhdessä oloa upeiden puitteiden alla. Yöt teltoissa,
ohjelma luonnon keskellä. Ilm. 22.3.–31.5. netissä
Leiri 7–9-vuotiaat 6.–7.6. Hinta 15 e.
Leiri 10–14-vuotiaat 7.–9.6. Hinta 25 e.
Tarmo – hiippakunnan telttaleiri 25.–28.7. Tarkoitettu 10–14-vuotiaille.
Telttailua Ähtärissä. Hinta 65 €, sis. kuljetuksen, ruokailut ja ohjelman.
Ilm. 3.4.–7.5.
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket
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Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 24.4. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
Aseman Pysäkki
Kahvila, pieni kirpputori/vaihtori
Hannikaisenkatu 27–29.
Ma, ti ja to klo 11–15. Suljettu to 13.4.
Tied. antti.laitinen@evl.fi 050 360
3484.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Papintunti (Kafekismus) to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 24.4. klo 12.
Kansainvälinen työ
Bambumajan katveessa, onnellisten
ihmisten maassa – ruokailua bangladeshilaisittain 22.4. klo 11–14 Palokan
kirkko. Ruuan valmistus alkaa klo 11,
ruokailu klo 12.30. Banglamaja, arpajaiset. Voit hiljentyä tai painaa terveisiä kankaalle Bangladeshin kummilapsille. Ruuanlaittajille 10 paikkaa, varaa
paikka 21.4. mennessä sade.pirttimaki@evl.fi 040 560 9904. Ruokailu ja
muu ohjelma kaikille avoin.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
9.4. klo 11, Voionmaankatu 18. Nyyttärit, kirkko, lastenohjelmat. Kirkon
jälkeen gospeljumppa.

KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 23.4. klo 17, Jukka
Jämsén, Mika Kilkki.
Katso www.kohtaamispaikka.net
Maahanmuuttajatyö
Mirja Hytönen (Kutti), diakoni 050
549 7033 mirja.hytonen@)evl.fi, Oxana Usova 041 705 2329 oxana.usova@
evl.fi
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman
Pysäkki. Kahvia, teetä, mehua, leipää
ja pullaa, vaatteita ja kodintavaroita.
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti klo 10–11.30,
Polttolinja 37. Karikko.
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30, Kauppak. 13. Mäkeläinen.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuon kirkko suljettu.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma 10.4.
ja 24.4. klo 9–11.
Ehtoollishartaus ti 11.4. klo 14 Kaupunginkirkko, Vilkko, Hassinen. Kahvit Aseman Pysäkillä.
Hyvinvointi-iltapäivä omaishoitajil-

le ja hoidettaville ke 19.4. klo 13–15
aikuisopistolla, Viitaniementie 1 A,
auditoria Oivallus A1.210. Mittauksia, ravitsemusohjausta, hierontaa,
käsienhoitoa, apuvälineitä. Ilm. 10.4.
mennessä kristiina.blinnikka-tossavainen@jkl.fi p. (014) 266 0538, tekstiviestit 050 4534047.
Omaishoitajien Oma hetki ke 26.4.
klo 12–13.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Pastori Miika Mäkinen.
Omaishoitajien virkistyspäivä ke
26.4. klo 9–15 Muurame. Ei yhteiskyytiä. Ilm. (ruokavaliot ja allergiat) 19.4.
mennessä Tuija 050 549 7023.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten retkipäivä ti 2.5. klo 10–15 Koivuniemessä. Susanna Turkkila ja Jorma
Vilkko. Sauna. Ilm. 24.4. mennessä.
Sana ja rukous
Majataloilta ti 18.4. klo 18 Vaajakosken kirkko.
Viittomakieliset
Diakonissa Päivi Lehtinen 050 549
7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Vapaudenkatu 60. Vastaanotto ti 9–12 ja ke 13–
15. Web-kamera-aika ke klo 11–12.
Viittomakielinen pääsiäiskirkko to
13.4. klo 18 Jyskän seurakuntakoti.
Viittomakielinen raamattupiiri to
20.4. klo 17.30 Vapaudenkatu 60.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 23.4.
klo 14 Vapaudenkatu 60.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat ma 17.4. klo 17.30
Vanha pappila. Kahvit.
Siioninvirsiseurat ke 19.4. klo 18 Kristillinen opisto.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Tanja Nieminen, 040 740
4472, jklnnky@elisanet.fi
Laku-ryhmä pe 7.4. klo 13, Sota-ajan
laulut.
Kirjapiiri I ma 10.4. klo 13. Sirpa Kähkönen: Tankkien kesä.
Avoin kohtaamispaikka ti 11.4. klo
9–11. Pitkäperjantaista pääsiäiseen,
Eevakaarina Launis.
Latinanpiiri ti 11.4. klo 18, Pirkko Sintonen.
Papin perhe su 6.5. klo 13 Kaupunginteatteri. Liput 20 euroa. Ilm. 13.4.
mennessä toiminnanohjaajalle.
Avoin kohtaamispaikka ti 18.4. klo
9–11. Kuvataiteesta ja sen opetukses
ta, Sirkka Laukkarinen.
Juhla-asujen kertomaa: Hääpuvut su
23.4. klo 15.
Avoin kohtaamispaikka ti 25.4. klo
9–11. Lutherin perintö, Eevakaarina
Launis.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Hiljaisen viikon messu ma 10.4. klo
19 Vaajakosken kirkko, Hannu Huttunen ja Lähteellä-kuoro. Bussit 1 ja 2.
Piirin juhla ja vuosikokous ke 12.4.
Viitasaaren helluntaisrk, Keskitie 26.
Bussi tilausajolaiturista klo 9.30.
Tilaisuus ma 24.4. klo 13.30 Pelastusarmeija, Ilmarisenk. 1, Erkki Luoto,
Lähteellä.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
Seurat la 8.4. klo 19, ry.
Alueseurat ja kahvit su 9.4. klo 13,
Palokan kirkko; klo 16 Seurat, ry; noin
klo 17.30 Seurat, ry.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 10.4.
klo 19, Muuramen kirkko.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 12.4.
klo 19, Halssilan kirkko.
Seurat su 16.4. klo 16, ry.
Seurat ma 17.4. klo 16, ry.

Tiistaikylä ti 18.4. klo 13, ry.
Seurat ke 19.4. klo 19, Kaupunginkirkko.
Nuoren perjantai pe 21.4. klo 19, ry.
Nuortenilta la 22.4. klo 18, ry.
Alueseurat su 23.4. klo 15, Vaajakosken kirkko; klo 16 Alueseurat, Korpilahden srk-talo; klo 16 Seurat, ry; noin
klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 26.4. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarink. 19
Naisia kaivolla -ilta to 20.4. klo 18 Nikolainsali. Sydämen parhaaksi, sairaanhoitaja Emmiina Vertanen Keski-Suomen sydänpiiri. Kahvit klo 19,
Vuoripuro-gospelyhtye, Tuula Hakkarainen. Sydänsairauksien oireiden
kokemuksia, Ulla-Maija Kovanen. 10 €.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, http://keski-suomi.sekl.fi
LÄHETYSKOTI
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Nuortenilta Breikki ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien
puolesta ke klo 14.30.
Sanan keidas ma 17.4 klo 16. Ylös
nousseen kohtaaminen, Juho Hintikka.
Naisten raamattupiiri ti 18.4. klo 13.
Naistenpiiri ke 19.4. klo 18.
Kahvihetki su 23.4. klo 16. Pienryh
mät, Arja Haapamäki.
JYVÄSKYLÄ
Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhla pe 21.4. klo 18 Halssilan srk-keskus.
Mika Tuovinen, Teijo Peltola, Pekka
Simojoki.
3:16-ilta 4.–8.-lk pe klo 18–20 Myrskylyhdyn päiväkoti, Antinmutka 18.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su klo 16
Halssilan srk-keskus.
Vaajakosken miestenpiiri to 20.4. klo
18.30 kirkko.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Bangladeshilainen ruokatapahtuma
la 22.4. klo 11–14.30 Palokan kirkko,
Hämynen ja Bangladeshin lähetti.

Messu su 23.4. klo 10 Palokan kirkko,
Puhalainen. Banglamaja.
Banglamajavierailu Palokan kirkko
20.–26.4.
Messu su 23.4. klo 10 Tikkakosken
kirkko, saarna Kaukaasian lähetti.
Sanan ja rukouksen ilta su 23.4. klo
18 Tikkakosken kirkko, Kaukaasian
lähetti.
Työpaja ma 24.4. klo 12 Tikkakosken
kirkko, Kaukaasian lähetit.
Messu su 23.4. klo 10 Halssilan kirkko,
Vallo Ehasalu, Päiviö Turtiainen ja Roseniuksen pojat. Keittolounas ja klo
12 Viron-työn juhla, Mauri Tervonen,
Veikko Pasanen, Turtiainen ja Roseniuksen pojat, Ehasalu, Imbi Tanilsoo.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su kello 12: 9.4. Petri Harju;
16.4. Ei messua; 23.4. Miika Mäkinen.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18.30. 12.4. Viikkomessu + opetus
rukouksista; 19.4. Kysy kummilta, Päivi Parikka ja Markku Jokinen; 26.4. Ja
mitteluseurat.
Toimintalauantai 7–14-v la 8.4.
10–16 Lutherin kirkko. Raamattua,
rukousta, laulua, leikkiä, askartelua,
ulkoilua. Tied. ja ilm. 6.4. menn. tekstari 050 466 4220 tai elias.jokinen1@
gmail.com. Ilm. lapsen nimi, ikä, allergiat ja huoltajan yhteystiedot.
Naisten päivä 22.4. klo 14–18 Lutherin kirkko. Olennaisia, kokonaisia, Py
hän Kirjan naisia – Maria, Jeesuksen
äiti. Kakkukahvit, korutyöpaja.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 20.4. Neulaskoti, Pihkatie 4. Martan mieletön huoli – Ma
rian huoleton mieli, Saija Väätäinen,
Tahkola, Neulaset.
Vuokatinrannan naistenpäivät 21.–
23.4. Meno-paluu 30 €, varaa majoitus
Vuokatinrannasta.
Risteily Päijänteellä 10.6. klo 11–14.
Hinta 40 € sis. risteily, lounas, kahvi.
Naistenpäivien ja risteilyn ilm. 050 590
3880, mphjokela@gmail.com tai 041
538 0942, mursuhyva@gmail.com
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Samanlaiset
erilaiset
HEIKKI IMPIÖ teksti

Leila Jokiniemi ja Ritva Valta kyllästyivät ihmisten jatkuvaan arvailuun heidän identtisyydestään.
Vuosi sitten oli lopulta aika varmistaa asia ja teettää dna-testit.
– Tulos oli, että olemme 99,99prosenttisella varmuudella identtisiä, Jokiniemi kertaa tulosta.
– Me ollaan samalla kertaa erilaisia, mutta myös paljon samanlaisia, Valta tarkentaa.
Molemmat tykkäävät tehdä samanlaisia asioita, myös nälkä ja väsymys yllättävät yhtä aikaa. Mutta
erojakin löytyy.
– Tykkäämme erilaisista miehistä. Onneksi, Valta naurahtaa.
– Onneksi, ja Ritva on varmaan
vähän kärsivällisempi ja siistimpi,
Jokiniemi täydentää.
Leila Jokiniemi (vas.) ja Ritva Valta ovat aina tykänneet piirtämisestä. Identtisten kaksosten yhteinen harrastus on öljyvärimaalaus, joka on mukavinta
silloin, kun sitä saa tehdä yhdessä.

Kaksin verroin mukavampaa
Identtiset kaksoset Leila Jokiniemi ja Ritva Valta harrastavat öljyvärimaalausta. Toiselta saatu palaute on
edesauttanut kehitystä, ja vuodet ovat tuoneet rentoutta työskentelyyn.
HEIKKI IMPIÖ teksti
niko kuha kuva

Vaajakosken Liekkilässä on meneillään Taideseura Koprun maalauskurssi. Leila Jokiniemi ja Ritva Valta viimeistelevät maalauksiaan
suuren salin takaosassa, jossa on
vieretysten kaksi maalaustelinettä.
Takana olevista ikkunoista tulee
sopivasti valoa, työpöydällä on öljyväriputkiloita ja purkeissa eri kokoisia siveltimiä. Välillä he saavat
neuvoja ja opastusta Svetlana
Ruoholta, joka toimii kurssin vetäjänä.
Jokiniemi ja Valta ovat identtisiä
kaksosia, joilla on yhteinen harrastus. Piirtäminen on kiinnostanut

aina, ja matkan varrella he ovat ehtineet tutustua erilaisiin maalaustekniikoihin. Pastellivärien jälkeen
molemmat ovat viime vuosina keskittyneet maalaamaan öljyväreillä.
– Nuorena aikuisena aloitin posliinimaalauksesta, mutta se ei ollut
minun juttuni, Jokiniemi muistelee.
– Kerran menin vahingossa akvarellikurssille, ja se oli ihan väärä
laji minulle. Ajattelin silloin, että en
osaakaan yhtään mitään, Valta täydentää.
Sisarukset painottavat, että on
tärkeää valita oikeanlaiset välineet.
Yhtä tärkeää on se, että ei heti luovuta. Maalaaminen tuskin luonnistuu keneltäkään heti mallikkaasti

ilman harjoittelua. Heillä maalaamisessa on ollut erilaisia kausia, ja
eri tyylilajejakin he ovat kokeilleet.

Maalatessa
”unohtaa
kaiken

muun. Se on hyvää
vastapainoa työlle ja
muulle elämälle.
Valta on keskittynyt enemmän
henkilökuviin ja on tehnyt tilaustyönä myös eläinkuvia. Hänen mielestään Jokiniemen maalauksissa
on enemmän mielikuvitusta, ja niistä löytyy usein jokin pieni jippo tai
jännittävä ajatus.

– Leilalla jotkut taulut tuovat
mieleen Salvador Dalin, Valta kuvailee.
– Tarkoittanet, että asiat eivät
mene luonnossa ihan samalla lailla
kuin tauluissa, Jokiniemi täsmentää.
Vuosien saatossa sisarusten maalaamisesta on tullut rennompaa ja
vapaampaa. Enää ei tarvitse olla
niin kiinni säännöissä, ja työskentely tuntuu mukavalta. Heidän
mielestään maalatessa unohtaa
kaiken muun. Se on hyvää vastapainoa työlle ja muulle elämälle.
Samalla oppii uusia asioita ja kehittyy jatkuvasti.
Sisarukset ovat ehtineet järjestää
jo muutaman yhteisnäyttelyn ja

maalaavat myös yhdessä aina, kun
siihen tulee tilaisuus. Kun Valta asuu
Jäppilässä ja Jokiniemi Jyväskylässä,
aina ei löydy yhteistä aikaa ja paikkaa maalaamiselle. Silloin on hyvä
laittaa valokuva keskeneräisestä
teoksesta toiselle arviointia varten.
– Omalle työlle sokeutuu, eikä
huomaa virheitään, mutta toinen
huomaa ne heti, Valta muistuttaa.
– Ja me kyllä sanotaan toisillemme asiat todella suoraan, Jokiniemi
huomauttaa.
Sisarusten yhteiset kotisivut: taidetuplat.webnode.
fi. Katso video, jossa he
maalaavat: youtube.com/
henkielama

Elämästä

En kannata kertakäyttökulttuuria
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Olen Jari Hokkanen, 47. Toimin
yrittäjänä Kylmä- ja kodinkonehuolto J. Hokkanen Oy:ssä. Aloitin
työskentelyn isäni yrityksessä 28
vuotta sitten, ja olen itse vetänyt
sitä viimeiset viisitoista vuotta.
Korjaamme ja huollamme kodinkoneita sekä myymme niihin liittyviä tarvikkeita.
Kodinkoneiden tekniikka on
muuttunut täysin työurani aikana.
Kaikkiin laitteisiin on tullut tietokone sisään. Ennen pienkoneitakin
pystyi korjaamaan. Nyt vain isoja

laitteita voi huoltaa samalla tavalla
kuin ennen.
Urani alussa korjasin jopa hiustenkuivaimia, kakkuvatkaimia ja
kahvinkeittimiä. Nykyään ne ovat
kertakäyttölaitteita. Jos laite maksaa muutamia kymppejä, sitä ei
pysty korjaamaan.
Kodinkoneista löytyy laadukkaita
ja pitkäikäisiä laitteita – edullisille ei
voi olettaakaan pitkää ikää. Toiset
laitevalmistajat kertovat, millainen
käyttöikä laitteelle on suunniteltu.
On todennäköisempää, että
1 300 euroa maksava pesukone on
pidemmän päälle halvempi kuin

300 euron laite. Halpa kone uusitaan muutaman vuoden välein, ja
hintaa tulee, kun se samalla asennetaan ja kuljetetaan. Osta mieluummin laadukas, on mielipiteeni. En kannata kertakäyttökulttuuria. Ei ympäristökään siitä tykkää.
Teollisuus on opettanut ostamaan meitä niin sanottua roskaa.
Jos tehdään liian pitkään kestävä
laite, niin se on huono tehtaalle.
Tykkään olla asiakkaiden kanssa,
se on positiivinen mauste tähän
hommaan. Suurin osa meidän
työstä tehdään ihmisen kotona,
yrityksessä tai laitoksessa.

Asiakkaat ovat yleensä tyytyväisiä. Jos on tyytymättömyyttä, niin
onko asiakas hankala, vai olisiko
niin, ettei tällä puolen tiskiä osata
hoitaa tilannetta. Siinä tarvitaan
ihmissuhdetaitoja.
Tyypillisin esimerkki tyytymättömyydestä on, ettemme saa hoidettua asiaa niin nopeasti kuin asiakas odottaa. Lapsiperheessä rikkinäinen pesukone on kova paikka.
Tavallisia ihmisiä mekin olemme ja
meillä on lapsia. Ymmärrämme
tällaiset haasteet.
Tyytyväinen asiakas on yrityksen
tärkein henkilö. Jos ei ole asiakkaita, niin ei ole yrityksiä.

Jari Hokkanen ei kannata
kertakäyttökulttuuria, joka käy
kuluttajan kukkarolle ja samalla on
turmiollinen ympäristölle.

