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Pääkirjoitus

Tapetilla

Rippikoulun
suosio pysyy
vahvana

Ajassa

Kansallisperhonen se vielä puuttuukin

Rippikoulun asema osana suomalaista nuorisokulttuuria vahvistuu. Valtakunnallinen tavoittavuus on nyt 85,9 prosenttia.
Rippikoululaisia oli viime vuonna 50 032, kun heitä vuonna aiemmin oli 49 065. Kuluneella
vuosikymmenellä kävijämäärä
on ollut hienoisesti laskussa ennen viime vuoden käännettä.
Luvuissa ovat mukana kaikki
rippikoulun käyneet suhteessa
15-vuotiaiden ikäluokkaan.
Suomi on ainutlaatuinen maa
Euroopassa, kun vertaillaan rippikouluun osallistumista. Missään muussa maassa rippikoulu
ei ole yhtä suosittu ja osallistumisprosentti yhtä korkea kuin
Suomessa.

KAARINA HEISKANEN teksti
KANSALLISPERHONEN kuva

Työn juhlaa
Sinä vappuna laskettiin Harjulla mäkeä. Lunta oli niin
paljon, että mäenlasku sujui keliolosuhteiden puolesta
ongelmitta. Kun ainejärjestöhaalarit olivat ulkoliikunnasta märät, sullouduimme porukalla yksiööni kuivattelemaan vaatteita. Opiskelijavuosista on kulunut jo tovi,
mutta anteeksipyyntö silloisille naapureille ei liene liian
myöhässä vieläkään. Kyllähän parikymmentä nuorta kolmessakymmenessäkin neliössä ääntä piti.
Vuosien varrelle on mahtunut monenlaisia vappuja. Lumen lisäksi juhlintaa on sävyttänyt joskus vesisade, joskus aurinko ja lämpö. Sääoloista riippumatta vappu on
kuitenkin itselleni sen merkki, että kesä on ihan nurkan
takana.
Vappu on paitsi opiskelijoiden myös työn juhla. Perinteiset työväenmarssit ovat ajan saatossa kutistuneet, mutta
työn juhla on saanut nimensä mukaisen kohtelun – vappu on aiempaa useammalle työpäivä. Kauppojen aukiolon vapauttaminen on tarkoittanut sitä, että työtä tehdään kalenterimerkinnöistä riippumatta.
Ei tarvita kristallipalloa sen ennustamiseen, että pyhäpäivien merkitys yhteiskunnassa haalenee entisestään. Kun
yhä kasvavan kansanosan täytyy päästä ostamaan palaa
ja sen painiketta myös pitkäperjantaina, vappuna ja itsenäisyyspäivänä, ei kauaa mene siihen, kun ostoksille pääsee vuoden jokaisena päivänä.
Luonteva kysymys sen jälkeen on, mikä enää tekee näistä
pyhistä erityisen. Miksi leikitään, että on pyhäpäivä, jos
sillä ei ole valtaosalle väestä minkäänlaista merkitystä. Ja
kun sillä ei ole merkitystä, joudamme kaikki töihin ja opiskelemaan juhlapyhistä piittaamatta.
Perinteet murtuvat ja muuttuvat. Jotkin
niistä sietävätkin uusiutua, mutta joistakin
on mukava pitää kiinni. Itse kukin valitsee ne elementit, jotka ovat tärkeitä
säilytettäväksi. Mäenlaskusta vappuna ei tullut perinnettä, eikä ajan saatossa kutistunutta ainejärjestöhaalaria enää ole tallessa. Ylioppilaslakin laitan silti päähäni, ja huolehdin
siitä, että saatavilla on munkkeja. Ilman niitä vappu ei ole vappu.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Varma kevään ja alkavan kesän merkki on, kun
moottoripyörät ilmestyvät katukuvaan. Niki Peuran menopeli
on ollut talvisäilytyksessä olohuoneessa ja on valmis kesän
rientoja varten. Lisää aiheesta sivulla 3.

Satavuotias Suomi saa kansallisperhosen. Äänestys on parhaillaan
käynnissä. Tähän astihan meillä on
kansallislintu laulujoutsen, -eläin
karhu, -kukka kielo, -kala ahven ja
-puu rauduskoivu sekä -ruoka ruisleipä.
Kansallisperhoseksi on tarjolla
20 liihottelijaa. Suruvaippa? Hyvä
mollisointuiselle kansalle. Nastakehrääjä lentää poukkoilevasti kevätkesäisessä metsässä. Ihan tulee
suomalainen juhannus mieleen.
Matarakiitäjä on vähälukuinen –
no eihän meitä suomalaisiakaan
niin kovin paljoa ole, ja syntyvyys
on laskenut.
Loistokultasiivellä ja kirjoverkkoperhosella on suomalaiset elämäntavat: jokaisella perhosella on reviiri, jolla ne jahtaavat toisia perhosia.
Koiraat syöksyvät välittömästi kaiken liikkuvan perään mutta palaavat pian asemapaikalleen.
Myös neitoperhosella on hyvät

mahdollisuudet: millään muulla ei
ole yhtä sinisiä silmiä
viininpunaisissa siivissä. Jep,
sinisilmäiset suomalaisnaiset.
Keisariperhonen on pois laskuista. Itsenäistymiskahinoissahan
meillä hoilattiin, että meitä keisarit
ei enää hoivaa. Raakkaisin listalta
myös siniritariyökkösen ja ritariperhosen, jotka eivät sovi tasavaltaan. Tilalle nostaisin metalliyökkösen – suomalaisten musiikkimaku! – ja jokusen paksupääperho-

siin kuuluvan lajin sekä
humalayökkösen. Ja ei kun valitsemaan.

Tero Heikkilän tapahtumatärpit
Retki Tarhalehdon eläinpihalle ti 6.6. klo 8.45–
12.30. On hyvä, että lapset oppivat sekä tuntemaan että
kunnioittamaan eläimiä. Tunnelmallinen ja rauhoittava ympäristö
maatilalla.
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Iskän kaa -ilta Kuokkalan
kirkolla ke 10.5. klo 18–
20. Ihana ilta lasten kanssa
kirkolla pois hälinästä ja kiireestä. Isät
ja lapset tarvitsevat yhteistä aikaa kivan tekemisen ja yhdessä rauhoittumisen parissa.
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Seurakuntavaalit
ehkä viikkoa
myöhemmäksi

Äänestyksen järjestävät Vuokon
Luonnonsuojelusäätiö, Suomen
luonnonsuojeluliitto, Suomen
Luonto, Suomen Perhostutkijain
Seura ry sekä Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti.
Äänestys on käynnissä 4.6. asti
osoitteessa kansallisperhonen.fi.
Voittajaa juhlitaan kesäkuussa.

Perheiden vapputapahtuma Tikkakosken kirkolla pe 28.4. klo 10.30. Virittäydytään yhdessä vapputunnelmaan. Luvassa varmastikin mukava yhteinen tilaisuus koko perheelle hengellisessä ilmapiirissä.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Tero Heikkilän haastattelu sivulla 5.

Niki Peuran olohuoneessa
kiiltelevä menopeli toimii
katseenvangitsijana niin sisällä
kuin ulkonakin. Tarpeelliset
huoltotyöt tapahtuvat
kätevästi kotosalla.

Motoristi nauttii
mutkista ja mäistä
Kevät ja lämpenevä sää houkuttelevat motoristin tien päälle. Ajokausi Suomessa ei ole
pituudella pilattu, mutta Niki Peura nauttii moottoripyöränsä seurasta myös talvella.
HEIKKI IMPIÖ teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Down

Miten innostuit
moottoripyöräilystä?
Kiinnostus syttyi, kun olin viiden
vanha. Isä osti mökille ensimmäisen
mopon, joka oli Honda Monkey.
Sillä harjoiteltiin ensin pellolla ja sitten hiekkatiellä. Tajusin homman
aika nopeasti, ja siitä asti kaksipyöräiset ovat olleet minulle läheisiä.
Millaiset maastot ja reitit ovat
kaikkein mukavimpia ajaa?
Alaikäisenä hiekkamontut ja metsät olivat mukavia paikkoja kurvailla. Siellä riitti paljon haasteita,
mikä teki siitä jännittävää. Tällä
hetkellä asfaltilla ajo on mukavinta, koska tämänhetkinen pyöräni
soveltuu ainoastaan asfaltille.
Oletko liikkunut moottoripyörällä ulkomailla?
Kotimaa on vielä ainakin riittänyt
ajeluun. Pisin reissu, jonka olen tehnyt, suuntautui Turun saaristoon.

Kuva: Sami Saarenpää

Suosikkireittisi, missä ja miksi?
Tykkään ajella vanhempia teitä,
jotka ovat vähän sivumassa kau-

pungista. Ajaessa voi ihailla maastoa, joka ei ole pelkästään yksitoikkoista suoraa tietä, vaan siinä on
sopivasti mutkia ja mäkiä. Sellaisia
ovat Laukaan pikkutiet, ja Saarijärvelle on kiva ajaa vanhaa tietä Uuraisten kautta.
Paljonko kilometrejä kertyy
kauden aikana?
1 000–2 000 km, joka on kieltämättä aika vähän.
Mitä mietit ajaessasi?
Totta kai mietin muita tiellä liikkujia ja pyrin ennakoimaan liikennettä, eräänlainen varmuustila päällä.
Parasta moottoripyöräilyssä?
Se on se vauhdin tunne sekä yhteisöllisyys muiden motoristien kanssa.
Miksi motoristit moikkaavat
liikenteessä toisiaan?
Minun mielestäni se on toisen motoristin kunnioittamista.
Onko moottoripyörää valitessasi
etusijalla teho, ulkonäkö vai
jokin muu seikka?
Tärkeää on moottoripyörän kunto,
että se käyttäytyy mutkissa oikein,

eikä seilaile sinne tänne. Tehoa pitää olla sen verran, että pystyy sen
myös itse hallitsemaan. Ulkonäkö
on minulle kuitenkin se tärkein asia,
pyörän pitää erottua massasta.
Millainen moottoripyörä olisi
haaveittesi täyttymys?
Yli tuhatkuutioinen turbo, sellainen tehokas streetfighter-tyylin
moottoripyörä.
Harmittaako, kun pyöräilykausi
Suomessa on niin lyhyt?
Minulle siitä ei ole haittaa, koska
pyörä pysyy koko vuoden lähellä.
Talvella säilytän pyörääni asuntoni
olohuoneessa.
Rassaatko pyörääsi talvella?
Kyllä. Asuntoni olohuoneessa teen
tarpeelliset huollot, myös kiillotus
on jokaviikkoista.
Mitkä ovat mielestäsi suurimmat riskit moottoripyöräilyssä?
Moottoripyörässä ei ole metallia
ympärillä kuten autossa, jolloin
kuljettaja on haavoittuvaisempi.
Vauhti voi kasvaa todella nopeasti,
jolloin ennakoimisesta voi tulla
vaikeampaa, ja autoilijat eivät vält-

tämättä huomaa. Mielestäni suurin riski liittyy ennen kaikkea kokemattomuuteen, pyörää pitää osata
hallita kaikissa tilanteissa.
Onko moottoripyöräily
kallis harrastus?
Kyllä se vaatii lompakolta jonkin
verran, riippuen tietysti aika paljon
itse pyörästä ja sen huolto-ohjelmasta. Säästöä syntyy, jos osaa itse
huoltaa pyörän.
Moottoripyöräjengeillä on maineensa. Onko siitä ollut itsellesi
haittaa moottoripyöräilijänä?
Minulle ei ole ollut siitä haittaa, en
ole ainakaan liikenteessä sellaista
huomannut.
Hallitus luopui suunnitellusta
moottoripyöräverosta. Ehtikö
verokaavailu vaikuttaa sinuun
mitenkään?
Verokaavailut eivät kerenneet vaikuttamaan minuun ollenkaan,
paitsi mitä kahvipöydissä kavereitten kanssa keskusteltiin aiheesta.
Itse olisin joutunut luopumaan siinä vaiheessa pyörästä, koska minulla ei olisi ollut varaa maksaa sellaista ”hupiveroa”.

Kirkkohallituksen täysistunto
esittää kirkolliskokoukselle seurakuntavaaleja koskeviin säännöksiin muutoksia muun muassa siten, että seurakuntavaalien
vaalipäivää siirrettäisiin viikkoa
myöhemmäksi.
Tällöin seurakuntavaalit aloitettaisiin vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina.
Ennakkoäänestyksen aloittamista ehdotetaan vastaavalla tavalla siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi.

Ulkomaanapu
rakentanut
kouluja tuhansille
Kirkon Ulkomaanapu on rakentanut Nepaliin turvallisia koulutiloja 44 000 lapselle historiallisen voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. Samalla on koulutettu opettajia ja tuettu henkistä toipumista.
Kaksi vuotta sitten tapahtuneet maanjäristykset jättivät
jälkeensä yhdeksän tuhatta
kuolonuhria ja puoli miljoonaa
tuhoutunutta kotia. Tuhansia
kouluja tuhoutui. Kirkon Ulkomaanapu on Nepalin toiseksi
suurin koulujen jälleenrakentaja Unicefin jälkeen.

Lastenkirkko.fi
-sivustoa entistä
helpompi käyttää
Lasten digitaalinen kirkonkylä
Lastenkirkko.fi uudistuu entistä
helppokäyttöisemmäksi. Lastenkirkossa on nyt kolme erilaista ohjelmaosiota, joista Lastenkirkon kylä on täynnä pieniä
animointeja. Kirkossa voi esimerkiksi sytyttää kynttilän ja
ihmetellä symboleiden merkitystä. Ohjelmapaikat löytyvät
selkeästi. Aikuisille-palkki opastaa aikuisia Lastenkirkko-median käyttöön.
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Kirkon töissä

Opiskelu on
tärkeintä
IT-alalla jatkuva tietojen päivittäminen on
osa työn arkea. Alan kehityksen seuraaminen
on vienyt tietohallintopäällikkö Jouni
Lahtisen yhä uudelleen opiskelujen pariin.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Jouni Lahtiselle tulee kohta kaksi
vuotta täyteen nykyisessä työssään
tietohallintopäällikkönä Jyväskylän
IT-aluekeskuksessa. Yhteensä kymmenkunta vuotta ehti sitä ennen
vierähtää kuntapuolella, atk-suunnittelijana Toivakassa ja tietohallintosuunnittelijana Laukaassa.
Lukioikäisenä Lahtinen sai ensimmäisen oman tietokoneen. Harrastuneisuus johti lopulta opiskelemaan alaa. Nyt taskussa ovat datanomin paperit ammattiopistosta
sekä tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lahtisen mielestä jatkuva uuden opiskelu on
suorastaan edellytys alalla, joka
muuttuu koko ajan nopealla tahdilla.
– Koulutus on kulkenut aina käsi kädessä työn mukana. Nytkin
aloitin työn ohessa opiskelun, ja
tähtäimessä on johtamisen erikoisammattitutkinto.
Lahtisen mielestä seurakunta ei

omissa tietoteknisissä ratkaisuissaan poikkea olennaisesti muista
vastaavista toimijoista, kuten kunnista, kaupungeista tai yrityksistä.
Suurimpana erona kuntaan nähden hän pitää valtakunnallista yhteistyötä, joka seurakunnissa on
aktiivista ja laajaa. Tietohallintoasioissa yhteistyötä tehdään erityisesti muiden aluekeskusten kanssa,
joita on Suomessa 15. Lahtinen itse johtaa Keski-Suomen IT-aluetta
ja tiimiin kuuluu kuusi työntekijää.
– Itsellänikin on ympäri Suomea
kymmeniä kontakteja, joilta voi
kysyä neuvoa, jos ei jossain asiassa
oma tietämys tai ymmärrys riitä.
Tietotekniikkahankinnoissa ollaan seurakunnissa jo aiemmin siirrytty leasing-käytäntöön, jolloin
välineitä uusitaan sopivin ajanjaksoin. Lahtinen valmistelee ja kilpailuttaa hankintoja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Monet
työasiat hoituvat suoraan omalta
työpisteeltä, mikä on vähentänyt
reissaamisen tarvetta. Yhteydenpi-

Tietohallintopäällikkö Jouni Lahtiselle tabletti ja läppäri ovat arjen työvälineitä.

toa ja kokoustamista voi hoitaa
vaikkapa Skypen välityksellä, ja
työntekijöiden tietokoneisiin voi
luoda etäyhteyden ongelmien ratkaisemista ja tukea varten.
Lahtisen mielestä mukavaa työssä on se, että koko ajan oppii uutta, ja päivät ovat erilaisia. Palkitsevimpia ovat ne hetket, kun löytää
ratkaisun tekniseen ongelmaan,
jonka kanssa työntekijä on tuskaillut jo pidemmän aikaa.
– Parasta on, kun saa jollakin tietoteknisellä välineellä tai ohjelmistolla nopeutettua toisen työntekijän tekemistä.
Lahtinen näkee, että digitalisaatio
kannustaa seurakuntia löytämään
uusia ajattelutapoja ja mahdollisuuksia. Sähköisen asioinnin palveluissa on seurakunnilla vielä paljon

kehitettävää, mutta palveluja ollaan koko ajan viemässä oikeaan
suuntaan.
– On selvää, että henkilökohtainen palvelu on ykkösasia, se että
pystytään asioimaan helposti, mistä tahansa ja milloin tahansa.
Omien työpisteiden sijaan liikkuvan työn ratkaisut ovat osa tätä
päivää. Älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet kulkevat jo mukana, ja tulevaisuudessa panostetaan
entistä enemmän tehokkaisiin tietoliikenneyhteyksiin. Kehittyneet
järjestelmät ja tehtävien automatisointi voivat parhaimmillaan mahdollistaa sen, että työntekijöille jää
enemmän aikaa varsinaiseen kirkon
työhön eli ihmisten kohtaamiseen.
– Jo nyt on nähtävissä, että seurakunnat käyttävät sosiaalisen median palveluita tosi monipuolisesti.

itkö?

Ties
			

Keski-Suomen
IT-alue
■■ IT-alueet ovat seurakun-

tien sopimuspohjaisesti
muodostamia yhteistyöalueita. Kullakin IT-alueella
on oma it-aluepalvelukeskus, joka huolehtii alueen
seurakuntien it-asioista.
■■ Keski-Suomen IT-alue
käsittää 16 seurakuntaa,
joista Pihtipudas on
pohjoisin ja Joutsa
eteläisin.
■■ Jyväskylän seurakunta on
alueen isäntäseurakunta.

Hengissä

Isä kuskaa kerhoon

Tahtojen taistelu
Luther sanoo Isä meidän -rukouksen
selityksessä, että Jumalan tahto on hyvä
ja armollinen. Entä jos Jumalan tahto ei
näytä lainkaan hyvältä?
Jumala on Jumala. Hän ei ole meidän toiveittemme tynnyri. Elämä ja Jumala johdattavat meitä myös vaikeisiin päiviin. Voimme
kuitenkin luottaa siihen, että Jumalan tahto
on hyvä silloinkin, kun siihen on vaikeaa uskoa.
Tapahtukoon sinun tahtosi on raskas
lause. Sitä ei ole helppo sanoa.
Usein on niin, että oma tahto tuntuu tärkeimmältä. Paljon hyvää voi kuitenkin tapahtua, jos kysymme ensin toisten ihmisten
tahtoa. Emme ole itseämme varten, vaan
toisiamme varten.
Vielä paljon enemmän siunausta voimme
saada, jos suostumme Jumalan tahtoon.
Hän tietää meistä paljon enemmän kuin me
itse.
Vanha rukous sanoo, että Jumala antaa
meille enemmän kuin me osaamme anoa
tai ymmärtää.
Minne olette joutunut menemään,
vaikka ette ole tahtonut?
Aika usein mieleeni tulee iltavirsi, numero

560, ja sen sanat: ”Nyt ihmettelen tässä,
näin, Herra, elämässä lastasi talutat, suot armolahjojasi ja hoidat sanallasi ja joka päivä
armahdat.” Olen ollut huono suunnittelemaan elämääni. Tuntuu, että minulle on
käynyt paremmin kuin olisin itse osannut
päättää.
Onko hyvä paimen laumansa herra
vai palvelija?
Paimenen tehtävä on ajatella enemmän laumaansa kuin itseään. Tämä asenne kelpaa
kaikkeen elämään, kotiin, työpaikoille ja
kirkkoon.
Oletteko te joutunut elämässänne
kapinoimaan Jumalan tahtoa vastaan?
Ei kai siinä mitään ihmettä ole, että olen
useinkin toivonut muuta kuin mitä on tapahtunut tai mitä olen saanut. Elämä Jumalan kanssa on usein ollut aikamoista kädenvääntöä. Jälkikäteen asiat ovat sitten näyttäneet erilaisilta kuin, mitä itse olin toivonut.
Mitä se on teille opettanut?
Nuorena sitä uskoi tietävänsä enemmän siitä, miten asioiden kuuluisi olla. Vanhemmiten oppii tyytymään.

Tero Heikkilä kuljettaa usein lapsiaan kerhoihin. Seurakunnan
päiväkerhoja hän kehuu lämminhenkisiksi ja mukaviksi.

Joh. 21:15-19
Jeesus sanoi Simon Pietarille: ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä
toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.”
Jeesus sanoi: ”Ruoki minun karitsoitani.” Hän kysyi toistamiseen: ”Simon,
Johanneksen poika, rakastatko minua?”
”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä
olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Kaitse
minun lampaitani.” Kolmannen kerran
Jeesus kysyi: ”Olenko minä sinulle
rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että
Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä,
ja vastasi: ”Sinä tiedät, että olet minulle
rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki lampaitani.
Kun olit nuori, sinä sidoit vyösi ja menit
minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinut vyöttää toinen, joka vie sinut

Olette nähnyt paljon pahaa ja katastrofeja. Miten olette pystynyt säilyttämään
uskonne?
Sillä hetkellä, kun on tapahtunut jotakin kamalaa, uskokin on joutunut koetukselle. Miksi ihmeessä Jumala sallii näin paljon pahaa?

PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Taulumäen reformaatiomessussa 30.4.
saarnaa emeritus piispa Eero Huovinen.
Sarja käsittelee Martti Lutherin selityksiä
Isä meidän -rukoukseen.
minne et tahdo.” Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava
Jumalaa. Sitten hän sanoi: ”Seuraa minua”.

Kärsimysten keskellä tarvitaan kärsivällisyyttä. Ei pidä kiirehtiä. On hyvä odottaa ja
olla paikallaan, vähän rukoillakin, jos jaksaa.
Vähitellen Jumala voi näyttää lempeämmät
kasvonsa. Toivon luonteeseen kuuluu, että
se löytyy hitaasti.

Lasten kuljettaminen kerhoihin on
tuttua puuhaa Mannilassa asuvalle
Tero Heikkilälle. Kaikki perheen
neljä lasta ovat kerhokonkareita.
Perheen nuorimmainen, viisivuotias Janita, käy tällä hetkellä kahdessa kerhossa: seurakunnan päiväkerhossa ja kaupungin kerhossa.
– Pirjon kerhossa leikitään sisällä nukeilla ja autoilla, Janita sanoo.
Eskaria käyvä seitsemänvuotias
Leevikin muistaa vielä seurakunnan päiväkerhon hyvin.
– Kerhossa oli hyvä kaveri, Sara.
Sekin on nyt eskarissa, Leevi kertoo.
Mannilassa seurakunnan kerhoa vetää kerran viikossa lastenohjaaja Pirjo Johansson, joka toimi
jo Heikkilöiden 21-vuotiaan esikoi-

sen, Juulian, ”kerhotätinä”. Myös
perheen 14-vuotias Niko on käynyt seurakunnan kerhoissa.
Seurakunnan päiväkerhossa lapset viettävät aikaa ikäistensä lasten
ja ohjaajan kanssa. Leikin, askartelun ja välipalan lisäksi ohjelmassa
on pieni hartaushetki.
– Minulle on tullut vaikutelma,
että seurakunnan päiväkerhoissa
lapsille mieluisinta on ollut toisten
lasten seura. Kerhon tunnelma on
ollut lämmin ja mukava, Tero Heikkilä sanoo.
Tero Heikkilä ehtii kuljettaa lapsiaan kerhoihin ja viettää heidän
kanssaan paljon aikaa, koska hän
on nyt sairauseläkkeellä. Heikkilä
nauttii sataprosenttisesti lastensa
kanssa olemisesta.
– Ihan lahjana pidän tätä asiaa.

Heikkilän perheen lapsilla on paljon ohjelmaa, Tero Heikkilän mielestä jo vähän liikaakin. Seurakunnan päiväkerhon ja kaupungin kerhon lisäksi perheelle tuttuja ovat
perhekerhot ja Kuokkalan isi-illat.
– Perhekerho ei oikein mahdu
enää aikatauluun.
Tero Heikkilä pitää seurakunnan
kerhoissa annettavaa kristillistä kasvatusta arvokkaana.
– Minulle se on tärkeää.
Perhekerhojen ohjelmasta Tero
Heikkilä kiittelee mukavaa loppuhartautta, jossa ollaan yhdessä ja
sytytetään kynttilät. Isi-illoissa taas
isit pääsevät rauhoittumaan työelämän kiireistä lapsen kanssa.
– Perhekerhot olivat kivoja. Kävin niissä ennen kuin lähdin töihin.
Oli mukava nähdä muita vanhempia samalta asuinalueelta. Kerhot

toivat vaihtelua arkeen, perheen
äiti Satu Heikkilä sanoo.
Lehtikirjoituksista ja kokemuspiiristään Tero Heikkilä on huomannut, että lapset pitävät isien seurasta. Hänellä on mielikuva, että äidit menevät usein liikaa pilkulleen
ohjekirjan mukaan. Isät puolestaan
saattavat olla vähän rennompia ja
joustavampia vaikkapa aikataulujen kanssa.
– Olen huomannut, että lapsista
saattaa olla mukavampi, jos vaatteissa on vähän likaa. Se on sellainen miesten tapa.
Ilmoittaudu seurakunnan päiväkerhoihin 14.5.
mennessä osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi/lapset-ja-perheet

Seurakunnan päiväkerhot
ovat tuttuja Heikkilän
perheen lapsille Leeville ja
Janitalle. Perheen isän
Tero Heikkilän oma äiti
veti aikoinaan seurakunnan päiväkerhoja. Myös
äiti Satu Heikkilä kävi
lapsuudessaan seurakunnan päiväkerhossa.
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Kolumni

Vaikenemisen
sijaan tekoja
Suomessa on pitkäaikaistyöttömiä 117 000. Jyväskylässäkin yli
4 000. Hiljaa hiipineen niukkuuden ajan tuottama tulos on rajuin
sitten vuoden 1994 jättityöttömyyden. Kun kansasta suurella osalla menee paremmin, piiloon jää hiljainen työttömyyden kova ydin,
joka suli esimerkiksi 1990-luvulla kovin hitaasti. Syystä tai toisesta
tästä vaietaan eri tahoilla nyt aktiivisesti.
Ja siksi työttömyydestä on puhuttava nyt kirkossa. Kirkon tehtävä
on julistaa evankeliumia ja toteuttaa lähimmäisen rakkautta. Tähän kuuluu se, että nostetaan esiin ne, joilla on uhka jäädä matkasta ja jotka muut unohtavat. Siksi kirkossa katse kääntyy työttömiin.
Merkittävään asemaan nousevat paikalliset kaupunkien tukitoimet, jotka edesauttavat työpolun löytymistä. Niissä kirkko voi olla
kantamassa kortensa kekoon. Kirkko on tullut tunnetuksi diakonia-avusta, ruoan jakamisesta ja yhdessä syödyistä lounaista. Nyt
etsitään uusia tapoja tukea työttömiä.
Seurakuntien varat ovat toki rajalliset, mutta silti on hyvä haaste
miettiä paikallisesti: mitä me voisimme tehdä? Kirkon työttömyysryhmä näkee monia mahdollisuuksia alkaen siitä, että tehdään
työttömien tilanne näkyvämmäksi. Seurakunta voi tarjota myös
työttömälle mahdollisuuden lyhyeen tukityöjaksoon. Monessa paikassa on saatu myönteisiä kokemuksia vapaaehtoisesta työkokeilusta. Alleviivatusti on sanottava, että työkokeilut ovat mielekkäitä
kuitenkin vain silloin, kun ne ovat ehdottoman vapaaehtoisia ja haluttuja molemmin puolin.
Seurakunnilla on hieno voimavara ja mahdollisuus: paikallisen yhteisön keskellä eläminen ja oman toimintayhteisön ovien avaaminen. Yksi työttömyyden myrkyistä on yksin jääminen ja yhteisön
reunalle putoaminen. Seurakunnan tarjoama muutaman kuukauden työmahdollisuus voi olla uusi alku ja toivon merkki tulevasta.
Siksi Kirkko, työ ja työttömyys –työryhmä (lue lisää: kytkin.fi) asettaa kirkossa riman korkealle ja esittää, että vuosina 2017–2018 kirkossa syntyy 1001 uutta työmahdollisuutta.
#jeesusolityötön, #1001työtä, #uusialku

Kari Latvus
Dosentti,
Johtava asiantuntija
Kirkkohallitus

ilen
Tänään ruko

Puhalletaan yhteen hiileen
Rukoillaan tänään ihmisille nöyrää ja anteeksiantavaa sydäntä ja ”yhteen hiileen
puhaltamista” valtakunnallisella, kunnallisella ja yksityisellä tasolla.
Mies, 51

Meistä
tuli.....
Minna Kuitusen herätyskello pärähtää aamuyöstä. Silloin Kuitunen laittaa pitkot ja
pullat nostatuskaappiin ja jatkaa vielä hetken ajan uniaan.
Jyskän Hovileipureiden varsinainen työpäivä alkaa muutama tunti myöhemmin
ruisleipien ja vaaleiden leipien leivonnalla,
nostatettujen pitkojen ja pullien paistamisella ja muiden leivonnaisten teolla.
Jyskän Hovileipureilla on 60 vuoden historia. Minna Kuitunen on ollut leipomoyrittäjänä 15 vuotta.
– Yrittäjyyden opin äidiltäni jo 15-vuotiaasta lähtien, kun menin työskentelemään
äitini omistamaan kahvilaan.
Leipomossa valmistetaan perinteisiä leipomotuotteita, jotka istuvat pitkäaikaisten
asiakkaiden makuun.
– Ostetuimpia tuotteita ovat täysrukiinen ruisleipä, johon ruis tulee lähituottajalta, sekä rusinapullapitkot, kermaiset täytekakut sekä voileipäkakut.
Kasvis- ja vegaanituotteiden kysyntä on
lisääntynyt viime aikoina, samoin kuin
muut erikoisruokavalioleivonnaiset.
– Minulla on usein harjoittelijoita ammattiopistolta, ja yhteistyö opistojen kanssa
on ollut tiivistä alusta alkaen. Annan oppilaille vapaat kädet leipoa erilaisia tuotteita
ja toteuttaa itseään.
Parasta työssä ovat tyytyväiset asiakkaat
ja heiltä saatu positiivinen palaute.
– He saattavat soittaa minulle ja kertoa,
miten vieraat ovat kehuneet pöydän antimia.
Työn varjopuolia on sesonkiluonteisuus.
Kun töitä on, päivät venyvät pitkiksi. Alkuvuosi on hiljaista aikaa. Pääsiäiseltä alkaa vilkastua, ja kesällä kiirettä tuovat valmistujaiset ja rippijuhlat.
Tuomas Mäkinen on toiminut Salmelan tilan isäntänä kohta viisitoista vuotta. Tilalla
kasvaneelle Mäkiselle tilanpidon jatkaminen oli itsestään selvää.

– Se oli sellainen isältä pojalle -ratkaisu.
Nämä hommat ovat kiinnostaneet minua
nuoresta pitäen.
Mäkinen pyörittää Puuppolassa sijaitsevaa tilaa vaimonsa Pia Mäkisen kanssa. Tilalla viljellään kauraa, ohraa ja vehnää. Lisäksi tilalla on vilja- ja nurmisiementuotantoa. Viljelijän työn Tuomas Mäkinen on aina
kokenut monipuolisena ja mielekkäänä.
– Tässä työssä näkee kättensä jäljen. Se
ruokkii jaksamista.
Tila on ollut nykyisellä suvulla vuodesta
1932. Jo nuorena Mäkinen oppi, millaista
maatilan isännän työ on. Perustyö ei ole
merkittävällä tavalla muuttunut.
– Nyt viljely on enemmän yritystoimintaa. Olemme onneksi pystyneet viljelemään
tilaa päätoimisesti, eikä kummankaan ole
tarvinnut työskennellä tilan ulkopuolella.
Toimeentulon turvaamiseksi tuotantoa
on kuitenkin kehitettävä jatkuvasti.
– Ei saa liikaa urautua, vaan on yritettävä
miettiä koko ajan uusia juttuja siemenkaupan kasvattamiseksi.
Tulevaisuuden suhteen Mäkisellä on kaksi toivetta.
– Että voisi terveenä jatkaa tilanpitoa ja
saisi lapset kasvatettua niin, että heilläkin
olisi samat ajatukset ja arvostus tätä työtä
kohtaan kuin mitä itselläni on ollut.
Korpilahtelaisen matkailutila Surkeenjärven omistaja Mari-Anne Ahonen jatkaa
vanhempiensa työtä. Matkailutila on ollut
toiminnassa jo noin 40 vuotta.
Työ tilalla on monipuolista. Kaikki tekevät
kaikkea. Päivittäisiin töihin kuuluu ruoanlaittoa, leipomista, tarjoilua sekä siivousta,
petausta ja pyykkien käsittelyä. Lisäksi yrittäjä suunnittelee asiakkaiden kanssa erilaisia
tilaisuuksia ja juhlia. Paperityöt vievät paljon aikaa.
– Työni on sellaista kuin aloittaessani
odotinkin: vaihtelevaa ja mielenkiintoista.
Työn luonne on muuttunut viimeisen 20
vuoden aikana. Alussa samat asiakkaat saattoivat viipyä kaksikin viikkoa, mutta nyt visiitit ovat kutistuneet yhden–kahden yön

Tässä työssä
”näkee
kättensä

Mari-Anne Ahonen

Tuomas Mäkinen

Puusepän
”työssä
kiehto-

Parasta
”työssä
ovat

Markku Purhonen

Minna Kuitunen

aloittaessani
odotinkin.

Otsasi hiessä pitää sinun leipäsi syömän.
Kun ihminen karkotettiin paratiisista, hän
sai osakseen raadannan. Raamatusta tutut
ammatit elättävät suomalaisia nykyäänkin.
KAARINA HEISKANEN,
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Työni on
”sellaista
kuin

vinta on esineiden muotoilu.

mittaisiksi. Kesät menevät lähinnä häiden ja
koiraporukoiden kanssa, aiemmin lomalaiset täyttivät majoituspaikat. Myös ruokavaliotrendit näkyvät, kun suomalainen koti- ja
juhlaruoka ei enää olekaan se juttu.
– Vegaaniruoka ja ruoka-allergiat tuovat
oman haasteensa.
Matkailutila elää nyt sesongin alkuvaihetta, ja sesonkia kestää lokakuulle asti.
– Kesähäiden suunnittelut ovat kiireimmillään, ja erilaiset ryhmät tulevat viikonloppuisin. Kohta alkavat pihojen haravointi
ja muut puutarhatyöt.
Hienointa ovat mukavat asiakkaat.
– Osa heistä on käynyt meillä vuosikausia. He ovat ehkä enemmän ystäviä kuin asiakkaita. Negatiivista on se, että työ painottuu viikonloppuihin ja on kausiluonteista.
Kun on töitä, tehdään pitkää päivää.
Markku Purhonen pääsi Schaumanin vaneritehtaalla työskennellessään pariksi vuodeksi vanhan puusepän oppiin. Kymmenen
vuoden ajan Purhonen veti tehtaan liikelahjaosastoa, kunnes tehtaan siirtyessä Lutakosta Säynätsaloon koko osasto lopetettiin.
Purhonen osti liikelahjojen sorvaukseen tar-

koitetut laitteet itselleen ja perusti oman
yrityksen, Purtsin Puupajan, parikymmentä
vuotta sitten.
Nykyisin Oravasaaressa toimiva yritys valmistaa vanerista tehtyjä käyttöesineitä liikelahjoiksi. Erilaisia tuotteita on valikoimassa
lähes 50.
Puu on innoittanut Purhosta jo pienenä.
– Huonekalutkin tein kotiin melkein
kaikki itse, hän sanoo.
Puusepän työssä kiehtovinta on Purhosen
mukaan esineiden muotoilu. Purhonen suunnittelee itse kaikki käyttöesineet. Lähes kaikki
yrityksen tuotteet tehdään vanerista. Vastaavanlaisia tuotteita ei Suomessa moni muu tee.
Yrittäjänä toimiminen on kuitenkin kovaa. Kustannukset ovat korkeat ja hinnoilla
on vaikea kilpailla Kiinasta tulevaa halpatuotantoa vastaan. Puusepän ammattitaidon lisäksi pitäisi hallita tuotteiden myynti
yhä nihkeämmiksi käyvillä markkinoilla.
– Vielä 90-luvulla tuotteita meni kaupaksi
niin paljon kuin ennätti tehdä. Lama-aikoina
markkinointi on koko ajan vaikeutunut.
Markku Purhonen on pikkuhiljaa väistymässä yrityksestä, mutta työtä on jatkamassa poika Mikko Purhonen.

jäljen. Se ruokkii jaksamista.

tyytyväiset
asiakkaat.

itkö?

Ties
			

Orjuus sävytti Raamatun ajan työmarkkinoita
Käsityöläiset, tullimiehet, sotilaat,
vanginvartijat, leipurit, lääkärit, kätilöt,
tuomarit, sihteerit, myyjät, maanviljelijät,
karjanhoitajat, opettajat, rakentajat,
kalastajat. Raamatun henkilöt
työskentelivät meillekin tutuissa
ammateissa.
Vanhassa testamentissa kätilöt pelastivat
israelilaisia poikalapsia Egyptissä. Profeetta
(ammatti sekin) Jeremia meni Jumalan
käskystä savenvalajan pajaan. Kun
valmistumassa oleva astia meni pilalle,
savenvalaja muotoili savesta uuden. Se oli
viesti: Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle,
Israelin kansa, samalla tavalla?
Raamatunkohta on inspiroinut suomalaista
lauluntekijää Liisa Pulkkila-Pajusta
kirjoittamaan suositun hengellisen laulun
Särkynyt saviruukku.
Majatalon isäntä salli Jeesuksen äidin ja
isän majoittua talliin Betlehemissä.
Purppuraväriaineen myyjä Lyydia ja hänen

perheensä olivat ensimmäiset
eurooppalaiset kastetut. Heidät kastoi
teltantekijä Paavali. Apostoli Pietari oli
kalastaja, ja evankelista Luukas oli sekä
lääkäri että taidemaalari – hänen sanotaan
piirtäneen ensimmäisen kuvan Jeesuksesta
ja Mariasta.
Jeesuksen ajan yhteiskunta pyöri
mahtavan Rooman valtakunnan
mukaisesti, ja orjuus oli yleistä. Uusi
testamentti ei juuri kyseenalaista orjuutta.
Apostoleilla oli kiire viedä viestiä
ylösnousseesta Jeesuksesta, ei
yhteiskunnallisista muutoksista. Orjia oli
maataloustöissä nilkat kahleissa
työskentelevistä kurjimuksista rikkaiden
isäntien sihteereihin. Maatiloilla työskenteli
myös vapaita palkkatyöläisiä, jotka
tienasivat elantonsa kausi- ja päivätyöläisinä.
Lisätietoja: Arkielämää Raamatun aikaan, Anni
Pesonen, Kirsi Valkama. Kirjapaja 2010
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Eroon tavarataivaasta
Ahdistaako vuosien varrella kotiin kerääntynyt tavaramäärä? Eivätkö omat
voimat riitä kodin kaaoksen selättämiseen? Ei hätää – ammattijärjestäjä
auttaa luopumaan kaikesta turhasta.
KAARINA HEISKANEN,
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kanttori Pekka Björninen pitää asiat järjestyksessä. Työhuoneeseen oli kuitenkin päässyt keräytymään kasoja lattialle, ja nuotitkin
olivat hakusassa.
– Tiesin, että nuotit ovat jossain, mutta
otin mieluummin uudet kopiot kuin lähdin
etsimään nuottisivuja. Järjestin nuotit kymmeneen mappiin ja laitoin niistä lisäksi tiedot exel-taulukkoon. Se helpotti elämääni.
Elämän helpottuminen tulee turhan tavaran karsimisen sivutuotteena. Etsimistalkoita ei tarvita, kun tietää, että kaikilla tavaroilla on paikkansa ja kaikki tavarat ovat
paikallaan.
Samalla Björnisten kodista lähti kirjoja
kierrätykseen ja vaatteita kirpputorille.
Työhuoneen siivoaminen innosti Björnistä
osallistumaan kolmen viikonlopun mittaiseen ammattijärjestäjäkoulutukseen. Hän
kaavailee, että saisi tavarakaaoksen kanssa
taistelevien ihmisten auttamisesta eläkevuosien harrastuksen.
– Ammattijärjestäjät menevät asiakkaan
kotiin asiakkaan ehdoilla. Ei aleta siivota eikä moittia huushollin epäjärjestystä. Ammattijärjestäjä ei ole siivoaja vaan elämänhallinnan valmentaja.

siivoamalla
”yksiAloita
pöytä. Sitten
huomaat, että
kodissa on yksi
siisti tila.

Ammattijärjestäjänä toimiva Satu Kiviniemi
ohjaa ja auttaa tavarapaljouden kanssa
kamppailevia asiakkaita. Turhaa tavaraa voi
karsia esimerkiksi kierrättämällä vanhoja
kirjoja.

Jos kodin tavarapaljous näyttää niin isolta vuorelta, että sen kimppuun käyminen
masentaa, kannattaa lähteä liikkeelle pienin
askelin.
– Aloita siivoamalla yksi pöytä. Sitten
huomaat, että kodissa on yksi siisti tila.
Siisti pöytä alkaa kutsua ympärilleen lisää
siistejä alueita.

– Toinen neuvo on laittaa tavarat neljään
eri pinoon: pois heitettävät, ne joiden kanssa vielä harkitaan, kierrätykseen vietävät ja
säilytettävät. Tavaramäärä hahmottuu paremmin, kun ihminen näkee ne kasat.
Suosittu Konmari-menetelmä on Björnisen mielestä liian pelkistetty. Kodin pitää
kuitenkin olla kodin näköinen.
– Ja pitää olla armollinen itselleen. Tämäkin on vain yksi osa-alue elämässä.
Satu Kiviniemi on tehnyt yksittäisiä keikkoja ammattijärjestäjänä kuuden vuoden
ajan. Opettajana työskentelevä Kiviniemi
halusi tehdä oman työnsä ohessa jotakin
toisten ihmisten hyväksi, eikä hoivatyö tuntunut siltä omimmalta jutulta.
– Koen, että ammattijärjestäjänä omista
taidoistani ja ominaisuuksistani on parhaiten hyötyä ja iloa toisille.
Tärkein taito ammattijärjestäjänä on Kiviniemen mukaan kyky kuunnella.
– Asiakas on tässä työssä keskiössä. Pitää
osata kuunnella, mitä asiakas sanoo ja ymmärtää häntä.
Kiviniemi on ehtinyt vuosien varrella tehdä monenlaisia asiakaskäyntejä. Ongelman
laajuudet vaihtelevat jonkin yksittäisen asian pohtimisesta koko elämäntilanteen järjestämiseen. Myös ongelmat tilanteen taustalla ovat moninaiset.
– Taustalla voi olla sairastuminen tai läheisen ihmisen kuolema, mikä on saanut omat
voimavarat uupumaan, Kiviniemi sanoo.
Lähes aina tilanne on se, että ihmisille on
kertynyt liikaa tavaraa.
– En ole vielä tehnyt yhtään sellaista keikkaa, jossa ei olisi ollut tarvetta tavaran karsimiselle.
Ammattijärjestäjän tehtävänä on ohjata
ajattelua, esittää kysymyksiä ja pohtia suhdetta tavaraan yhdessä asiakkaan kanssa.
– Minä en tee päätöksiä asiakkaan puolesta, enkä valitse tavaroita kirpputorille.
Kaikki tapahtuu asiakkaan omasta tahdosta. Minun tehtäväni on auttaa asiakasta ymmärtämään, miksi tähän on tultu.
Sodanjälkeiselle sukupolvelle tavaran
hankkiminen oli osoitus vaurastumisesta.
Nyt elämme Kiviniemen mukaan murrok-

sessa, jossa suhde tavaraan on muuttumassa. Tavaramäärä ei tuo enää tyytyväisyyttä ja
onnellisuutta. Kuluttamisen sijaan osaamme paremmin arvostaa kestävämpiä ja pysyvämpiä arvoja.
Kiviniemen mielestä suhdetta tavaraan
pitäisi pohtia joka kerta, kun on ostamassa

jotakin uutta.
– Jo kaupassa kannattaa miettiä, missä
on juuri tämän esineen paikka kotona ja mitä tälle esineelle tapahtuu, kun luovun siitä.
Ajattelu muuttaa suhdetta tavaraan ja vähitellen alkaa huomata, että siitä voi tulla
myös taakka, Kiviniemi vinkkaa.

Kommentti

Ja sitten huomasin
puhuvani mokkasiineille
– Näyttää hankalalta, kun työpöydät ovat täynnä tavaroita. Ensin
pitää siirtää tavaraläjä paikasta A paikkaan B, jotta pääsee tekemään yhtä työvaihetta. Sitten pitää siirtää sama läjä paikkaan C,
koska pitää päästä seuraavan työvaiheen kimppuun, ammattijärjestäjäksi kouluttautunut kanttori Pekka Björninen kuvailee.
Apua. Muistaakseni hän ei ole koskaan kyläillyt meillä – mistä
hän tietää millaista meillä on?
Minulla on säästeliäs ja tunteenomainen suhtautuminen esineisiin. Posliinikissa oli hiihtokilpailupalkinto. Kullattu suolasirotin on
tädin antama. Ruma, mutta täti sentään antoi minun loisia luonaan lukiovuodet. Kartonkikasa varastossa on lasten rakentama
pienoiskaupunki, jonka kaduilla leluautot huristivat. Suloisia muistoja. Mytty sinistä purkulankaa ja mustat napit – mistäs sen tietää,
koska pula-aika tulee takaisin.
Kirppareilta ostan tavaroita, joilla on Tarina – ja kolhuja. Nyt
olen parantanut tapani: tyydyn ottamaan himoitsemastani esineestä kuvan kännykkäkameralla. Ja muistikortti täyttyy.
Olen ollut hamsteri jo lapsuudessa. Muistan punaiset mokkasiinit,
jotka siskoni osti minulle. Käytin niitä yhden kesän. Talven yli ne lepäsivät kaapissa. Keväällä järkytyin, kun huomasin, että ne ovat
minulle liian pienet. Pidin niille tunteenomaisen puheen.
– Rakkaat kengät, olen pitänyt teitä mielelläni. Nyt te ette enää
kuitenkaan mahdu jalkoihini, joten annan teidät minun serkulleni.
Älkää olko minulle vihaisia. Kiitos.
Yllätyksekseni Pekka Björninen sanoo, että juuri noin kannattaakin tehdä. Esineelle voi pitää kiitospuheen, minkä jälkeen siitä
voi keveästi luopua. Kevätsiivouksen aika lähestyy. Edessä taitaa olla monta puhetta.
Kaarina Heiskanen
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KESÄKIVAA LAPSILLE JA PERHEILLE
Seppälän Citymarket

Huhtasuo

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

0600 95 050

1,48r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi
Kirkkovaltuusto päätti maaliskuussa, että seurakunnalle hankitaan tilat Kirkkopuiston laidalle rakennettavasta
Kiinteistö Oy Reimarista. Ohessa luonnos toimitilan julkisivusta. Kiinteistö Oy Reimarin suunnittelusta vastaa
Arkkitehtipalvelu Oy.

Erilaiset Samanlaiset Valitus voi venyttää
Suhteellisen kivaa
-parisuhdeleiri

26.–28.5.2017
Koivuniemen leirikeskuksessa
Hinta 60 € parilta
sisältäen ohjelman, ruokailun ja majoituksen

Ilmoittautuminen 12.5. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Tied. Anne Savolin, 050 380 0583, anne.savolin@evl.fi

Nyt on aika ilmoittautua päiväkerhoihin
Päiväkerhoissa leikitään, liikutaan,
musisoidaan, tehdään kädentöitä,
näytellään, hiljennytään kristinuskon
perusasioiden äärellä. Kerhot
kokoontuvat kerran tai kahdesti
viikossa. Ne ovat 3–6-vuotiaiden
lasten viikkotoimintaa
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
15.4.–15.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
lapset-ja-perheet

hengessä!
yvässä
Uutisia h

evakkotaivalta

Keltinmäki

Toimitilojen hankkiminen Kirkkopuiston laidalta poiki valituksen.
Seurakunnan tila-asiassa palataan epävarmuuden aikaan.
MARJO RÖNNKVIST teksti
ARKKITEHTIPALVELU OY kuva

Jyväskylän seurakunnan aikeet
hankkia tiloja Reimarin talosta
ovat poikineet valituksen. Kirkkovaltuuston maaliskuussa päättämästä kaupasta ovat Vaasan hallinto-oikeuteen valittaneet kirkkovaltuuston jäsenet Pertti Reinikainen, Tuulikki Väliniemi, Hilkka Illman sekä Marjatta Hynynen. Valittajat edustavat valtuuston
sosialidemokraattista ryhmää.
Kirkkovaltuusto päätti maaliskuussa äänin 29–7, että seurakunta ostaa noin 1 600 neliömetrin
hallintaan oikeuttavat osakkeet
Kirkkopuiston laidalle rakennettavasta Kiinteistö Oy Reimarista.
Kauppahinnaksi on sovittu 4,8 miljoonaa euroa. Myyjinä ovat Järvi-

Suomen Asunnot Oy sekä Royal
House Oy.
Reimariin on kaavailtu sijoittuvan muun muassa kirkkoherranvirasto, diakoniatyön asiakastilat sekä nuorisotyön tiloja. Suunnitelmassa on alustava varaus myös
Perheasiain neuvottelukeskukselle
ja Lapuan hiippakunnan toimistolle.
Nyt tehdyn valituksen mukaan
kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle on annettu asian esittelyssä
väärää ja harhaanjohtavaa tietoa.
Valittajat syyttävät asian valmistelijoita ja esittelijöitä myös salailusta ja toimivallan ylityksistä. Valittajien syytösten mukaan valmistelussa on tehty myös lainvastaisuuksia.
– Valitusoikeus kuuluu demokratiaan, mutta ei voi kieltää, ettei-

kö harmittaisi. Toiminta on kärsinyt tila-asian päätöksen venymisestä pitkään, ja nyt tehdyn valituksen vuoksi evakkotaipaleen
päättyminen voi siirtyä taas kauemmas. Joka tapauksessa tila-asiassa palataan epävarmuuden aikaan, sanoo seurakunnan hallintojohtaja Anu Lajunen.
Seurakunta on ollut evakossa jo
vuosia, kun Keskusseurakuntatalo
suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi
syksyllä 2012. Väistötilojen vuokrakulut ovat noin puoli miljoonaa
euroa vuodessa.
Hallintojohtaja Anu Lajunen ei
ota tässä vaiheessa kantaa valituksen sisältöön. Vaasan hallinto-oikeus pyytää asian käsittelyn edetessä seurakunnalta lausunnon,
jonka antaa kirkkoneuvosto.

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

Haavikatu 2 h + k, vapautuu 30.4.
Kolikkotie 2 h + k, vapautuu 30.4.
Kulottajantie 3 h + k, vapautuu 30.4.
Vaajakoskentie 2 h + k, vapautuu 6.5.
Tikkakoski 3 h + k + s

•
•
•
•

• Perhepäivä ke 31.5.Telkäntie 2 C
kerhotila, klo 9.30–11.30 perhekerho
klo 13–15.30 Vauvojen värikylpy
• Perheleiri 9.–11.6. Vesalan leirikeskus.
Hinta 30 €/aikuinen, 10–17v lapset
• 20 €, 4–9 v 10 €, alle 4 v ilmaiseksi.
• Ilm. 17.5. mennessä lapsityönohjaaja
Anne Kettunen 050 3400 638 tai
diakoni Juha Halonen 050 5497 024.
• Kesäaamu Vuorilammen laavulla
Huhtasuolla ke 14.6. klo 10–13,
rastirata, nuotion äärellä tarjoilua
• Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ma 19.6 klo 17.30–19.30, lapsille
aikuisen kanssa, aikuiset myös ilman
lapsia. Huhtasuon terveyskeskuksen
ryhmähuone.
• Päiväleiri 6–10-vuotiaille ti–to
20.6.–22.6. klo 9–15 Tyyppälän majalla
Kaakkovuorentie 178). Ilm 2.6.
mennessä Miinalle 044 7056480. Hinta
15 € sis. ruoan. Kulku omin kyydein.
• Lasten kesäpäivät 5–9-vuotiaille
ke–to 28.–29.6. klo 10–14 Telkäntie 2 c
kerhotilassa. Ilm. Miina 16.6. mennessä
044 7056 480.

Laikuttajantie 3 h + k
Sienitie 3 h + k
Keskusta, Vaasankatu 2 h + k
Keskusta, Vapaudenkatu 2 h + k

• Kesäolkkarit klo 9–13, ruokailumahdollisuus klo 11, maksu, 1 €/hlö.
Ei ilmoittautumista.
30.5. Kypärämäki (Erämiehenkatu 6)
5.6. Kortepohjan srk-keskus
(Isännäntie 4)
7.–8.6. Keltinmäen kirkko
(Keltinmäentie 10)
• Lasten kesäkerhot 3–6-v klo 9–11 ja
klo 12–15, maks. 15 lasta /ryhmä
12. –13.6. Keltinmäen kirkko
14. –15.6. Kortepohjan srk-keskus
Ilm. 1.–28.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
• Retki perheille Tarhalehdon eläinpihalle Lievestuoreelle 6.6. Hinta 7 € aik.,
3 €/lapsi, alle 2v maksutta. Sis.
bussikuljetus, sisäänpääsy, munkkikahvit/mehut.Ilm. 30.4. mennessä www.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
• Perheleiri 15.–18.6. Vesalan leirikeskus
(Vesalantie 136). Hakuaika 2.–21.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat. Hinta aik. 37 €, 10–17v
27€, 4–9v 15 €, alle 4v maksutta.
Maksuihin voi hakea avustusta, tied.
diakoni Jukka Rantanen. Saapuminen
Vesalaan omin kyydein. Leirille
valituille ilmoitetaan viikolla 22.
Etusijalla Keltinmäen alueseurakunnan
perheet. Tied. Jukka Rantanen 050 549
7032, Leena Noronen 050 341 9891.
• Koululaisten leiri 7–10-vuotiaille
19. –21.6. Koivuniemen leirikeskus.
Hinta 35 €, maks. 25 lasta.
Ilm. 30.4.–21.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.

Keskusta
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

• Lasten kesäkerhot 2011–2013
syntyneille lapsille.
Lohikoskella 12.–14.6.
Yliopistonkatu 28 B:ssä 12.–14.6.
Ilmoittautuminen molempiin netissä
15.5.–28.5.

• Yövy ulkona! Perheiden telttaleiri
Leivonmäen kansallispuistossa
17.–18.6. Ilmoittautuminen 15.5.–28.5.
netissä
• Perheiden kesäpäivä
Lohikosken pihapiirissä 15.6. ja 16.6. klo
9.30–11.30. Grilli kuumana, omat eväät
ja kelin mukainen varustus mukaan.
Vanhan Pappilan pihapiirissä 19.6. ja
20.6. klo 9.30–11.30. Grilli kuumana,
omat eväät ja kelin mukainen varustus
mukaan.
• Martin seikkailut Lasten Kesässä
Mäki-Matin perhepuisto 6.7. ja 7.7.,
kumpanakin päivänä klo 9–12 ja
14–16.
• Toivon pyörteissä Lounaispuistossa
28.6. klo 17–19.30. Temppurata,
jättisaippuakuplat, esillä kummilapsityö maailmalla. Parkouria, ohjaajat
Parkour Akatemiasta, Pekka Laukkarinen trion konsertti. Vapaa pääsy!
Mehutarjoilu.
Tule kummi(lapse)n kaa – tai ilman!

Korpilahti
• Alle kouluikäisten päiväleirit Mutasen
leirikeskus 30.5.–31.5. ja 1.6.–2.6. klo
10–14. Ilm. 4.5. alkaen 050 5579013,
maks. 15 lasta/leiri. Hinta 15 €/lapsi,
Vaajakoski
Säynätsalo
sisarus 10 €.
• Kesäperhekerhot
• Vaajakosken kirkko:
• Koululaisten kesäpäivät 1–3 -luokkaKirkonmäellä tiistait 7.6., 9.6. ja torstait
3–6 vuotiaiden päiväleiri 13.6.–14.6.
laisille 5.–9.6. Säynätsalon seurakunta14.6., 16.6. klo 10–13. Mukaan omat
Koululaisten päiväleiri 5.6–8.6.
koti klo 9–14. Hinta 5 €/päivä. Ilm.
eväät, grillausmahdollisuus.
Lapsiparkki 16.6. klo 8.30–11.30.
29.5. klo 9–11 ja 30.5. klo 13–16 Niina
Pohjoisilla kylillä 8.6. klo 10–14
Kesäkahvila 12.6. klo 9–12.
Ruuska 050 5863 056.
Hangasjärven majalla, saunomista,
• Kesäkahvila Lilliputti-leikkipuistossa
• Perhepäivät klo 9–12.Seurakuntakoti
uimista. Omat eväät mukaan.
15.6. Tied. Marja Lähteelä 040 574026.
(Saarnatie) 12.–13.6., 19.–20.6. ja
• Perheiden kesäillat 22.6., 27.6., 30.6.
• Kaunisharjun kerhola
26.–27.6. (Lähettiperheen vierailu).
klo 18–20. Tarkempi paikkailmoitus
3–6 vuotiaiden päiväleiri 6.6.–8.6.
Neulaskoti (Pihkatie 4) 14.–15.6.
myöhemmin Henki&elämä-lehdessä ja
Koululaisten päiväleiri 12.6.–15.6.
ja 21.–22.6.
Korpilahden alueseurakunnan
Perhepäivä 8.6.
• Kaiken kansan kesäleiri 13.–15.6.
nettisivuilla.
Tied. Katja Romppanen 0400 706 205.
Mutasen leirikeskus. Haku 31.5.
mennessä. Lisätiedot ja hakemukset
paula.kiviranta@evl.fi 050 5980 951 tai
Kuokkala
Yhteisen seurakuntaelina.fuchs@evl.fi 050 5497 015. Hinta
palvelun kesätoiminta
• Lasten leiripäivät 13-vuotiaille 6.–8.6.
aik. 30 €, 10–17v 20 €, 4–9v 10 €,
klo 9–16 Lehtisaaressa.
• Isovanhempi–lapsenlapsi -leiri
alle 4v ilmaiseksi.
Max 25 lasta, hinta 15 €/lapsi
12.–14.6. Vesalan leirikeskus. Ilm.
• Lasten kesäpäivät 4–7-vuotiaille
28.4.–19.5. www.jyvaskylanseurakunta.
Tikkakoski
3.–15.6. klo 10–15 Polttolinja 29.
fi/tapahtumat. Hinta 50 e/aikuinen ja
Max 20 lasta, hinta 15 €/lapsi
• Perhepäivät
25 e/lapsi. Lisätietoja
• Perheleiri 19.–21.6. Vesalan leirikeskus.
Ti 6.6. klo 9–12 kirkolla.
ritva.parkkali@evl.fi 050 549 7013.
Hinta 30 €/aik., 20 € 5–17 v, alle 4 v.
To 8.6. klo 9–12 kirkolla.
• Kesäleiripäivät Lehtisaaressa 19.–21.6.
ilmaiseksi. Ilm. 28.5. mennessä
Pe 16.6. klo 9–12 Sarpatin leirimajalla.
Ilm. 17.–31.5. www. jyvaskylanseuraosoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.
To 22.6. klo 9–12 Sarpatin leirimajalla.
kunta.fi/tapahtumat. Ilmoittautua voi
fi/tapahtumat.
Perhepäivät ovat avoimia kaikille
yhteen päivään tai vaikka kaikkiin!
lapsiperheille. Vapaata yhdessäoloa,
Lähtö Viitaniemen rannasta klo 9 ja
kahvit ja mehut, lapsille pientä puuhaa.
paluu klo 14 Viitaniemen rantaan.
Palokka
Nuotio pihalla: mahdollisuus paistaa
Säävaraus. Tied. ritva.parkkali@evl.fi
• Perheretki 10.6. Hinta 10 e /aikuinen, 5
omia makkaroita. Sarpatissa mahdolli050 549 7013.
e/lapsi, alle 2-vuotiaat maksutta. Ilm.
suus soudella ja juhannusaatonaattona
8.–22.5. Kivelä 040 560 9908, ei
sauna lämpimänä.
tekstiviestillä.
• Isovanhempi–lapsenlapsi -leiri
27.–29.6. Vesalan leirikeskus. IsovanKouluikäisten kesän leirit
hemmille sekä v. 2004 tai sen jälkeen
syntyneille lastenlapsille. Riittää, että
Jalanjäljissä – lasten ja kouluikäisten suurleirit Sarpatissa. Ripaus keskiaikaa, toimintaa
jompi kumpi osapuoli asuu Jyväskyläsja yhdessä oloa upeiden puitteiden alla. Yöt teltoissa, ohjelma luonnon keskellä. Ilm.
sä. Etusijalla ensikertalaiset. Hinta 60 e
22.3.–31.5. netissä
aikuiset ja 30 e lapset. Lapset ovat
Leiri 7–9-vuotiaat 6.–7.6. Hinta 15 e.
leirillä isovanhempien vastuulla.
Leiri 10–14-vuotiaat 7.–9.6. Hinta 25 e.
Tarmo – hiippakunnan telttaleiri 25.–28.7. Tarkoitettu 10–14-vuotiaille. Telttailua
Leiriohjelma eriytetty lapsille ja
Ähtärissä. Hinta 65 €, sis. kuljetuksen, ruokailut ja ohjelman. Ilm. 3.4.–7.5.
aikuisille vain muutaman tunnin
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket
päivässä. Ilm. 1.–31.5. Kivelä 040 560
9908 (ei vastaajaan eikä tekstiviestinä).
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Tapahtumat 28.4.–12.5.2017
Taulumäen kirkko

uhulinaa

Vapp
		

Messu su 30.4. klo 18. Reformaation
merkkivuoden messu Isä meidän -rukouksen äärellä. Tapahtukoon sinun
tahtosi myös maan päällä niin kuin
taivaassa, piispa Eero Huovinen, Viitala, Hassinen, Pelimanniyhtye Kyrieleison, joht. Erkki Hiekkavirta. Iltatee.
Messu su 7.5. klo 18, J. Tikkanen, Palola, Konsti, Väisänen.

Halssila

VAPPUA PERHEILLE
n Vappupamaus perjantaina 28.4. klo 10–12 Vanhassa pappilassa.
Munkkikahvit, munkkien ja siman myyntiä, ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille. Tuotto lähetystyölle.
n Perheiden vapputapahtuma on perjantaina 28.4. klo 10.30 Tikkakosken kirkon alakerrassa. Virittäydy vapputunnelmaan!
n Vappumyyjäiset perjantaina 28.4. klo 12–13 Säynätsalon seurakuntakodissa. Munkki- ja simavaraukset tied. 050 5980 951.
KELTINMÄKEEN SIMAN OSTOON
n Keltinmäen kirkolla on vappumyyjäiset maanantaina 1.5. klo 12–14.
Myytävänä on tuoreita munkkeja ja simaa. Tuotto lähetystyön hyväksi.

koissa
Musiikkia kir

			

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 10 srk-keskus, Siistonen, Tenkanen.
Leipäsunnuntai su 30.4. klo 16 srkkeskus.
Messu su 7.5. klo 10 srk-keskus. Tervonen, Kärkkäinen, Keltakangas.

Mauri Tervosen
lähtöjuhla
Aluekappalainen Mauri Tervosen lähtöjuhlaa vietetään
7.5. messun jälkeen. Messu
alkaa klo 10 Halssilan seurakuntakeskuksessa.
Viikkomessu, isosten siunaus ja iltapala ke 10.5. klo 18 srk-keskus, Siistonen, Keltakangas, nuorisotyöntekijät.
Kuljetus Huhtasuolta klo 17.45. Paluukyyti tilaisuuden päätyttyä.
Musiikkitilaisuudet
Iloset lauluryhmä ke klo 11.30 srkkeskus. Tied. 044 728 7719.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ma ja ke klo
9–10.30 srk-keskus. Muulloin 050 549
7024 juha.halonen@evl.fi.
Pietarin Kilta ti 2.5. klo 18 srk-keskus.
Psalmien sanomaa.

SINFONISIN SÄVELIN KEVÄÄSEEN
n Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfis konsertoi Kuokkalan kirkossa 9.5. klo.19. Keskiössä on Leevi Madetojan Toinen sinfonia. Lisäksi
kuullaan Tšaikovskin Melankolinen serenadi sekä Sibeliuksen Serenadi
g-mollissa. Solistina esiintyy Elisar Riddelin. Konsertti on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
ILLALLISKONSERTISSA VIERAITA KALIXISTA
n The Betels Gospel Choir Kalixista ja Lähde-kuoro konsertoivat illalliskonsertissa Keltinmäen kirkossa 29.4. klo 18. Nuorekas The Betels Gospel Choir esittää vanhaa ja uutta gospelia ja välittää evankeliumia rennolla otteella. Konsertin jälkeen illallisella on hedelmäinen
alkuruokasalaatti, kermaperunat, lihastroganoff, kasvisrataouille, mustaherukkahilloke ja mangochutney, jälkiruoaksi juustokakkua, kahvi tai
tee. Liput 20 euroa, josta 13 euroa Yhteisvastuulle ja 7 euroa The Betels
Gospel Choir -kuoron tukemiseen. Ilmoittaudu viimeistään 28.4. , puh.
050 5497 7008, 050 549 7049 tai 050 549 7026.
KANTELEIDEN ILTA KUOKKALAN KIRKOSSA
n Ulla Honkosen ohjaama kanteleryhmä Metka esiintyy Kuokkalan kirkossa 3.5. klo 18. Ryhmä osallistuu toukokuussa Kaustisella pidettävään
IV Kansainväliseen Kantelekilpailuun. Päätteeksi hartaus ja iltatee.
KEVÄINEN KONSERTTI MUSIIKKIJUHLIEN TUNNELMISSA
n Naiskuoro Palomat, Palokan kirkkokuoro, Tikkakosken Candela-kuoro ja Tikkakosken Lapsikuoro konsertoivat Palokan kirkossa 4.5. klo 19.
Ohjelmassa on myös yksin- ja yhteislauluja. Kuorot esittävät Helsingissä
toukokuussa järjestettävien Kirkon musiikkijuhlien ohjelmistoa.
RAPPELIYHTEISÖN KONSERTTI
n Baritoni Hannu Ilmolahti laulaa Esa Ojajärven säestyksellä Tikkakosken kirkossa 7.5. klo 16. Rappeliyhteisö vahvistaa miehiä heidän kristillisessä elämässään. Kolehti Rappeliyhteisön hyväksi. Kahvit.
SINUHUN TURVAAN -KONSERTTI
n Konsertti su 7.5. klo 17 Kaupunginkirkko. Sinuhun turvaan, Jumala
-konsertissa esiintyvät Leila Puhakka, sopraano, Hannu Leskinen ja Tuomo Nikkola, baritoni, Kalervo Kulmala, käyrätorvi sekä Tapio Tiitu ja Risto Valtasaari, urut. Konsertti on Kaupunginkirkossa sunnuntaina 7.5. klo
17. Ohjelma Opiskelijalähetyksen hyväksi 15 euroa.

Lapsille ja lapsiperheille
Iltaperhekerho ma klo 17.30–19 Telkäntie 2 C. Yhdessäoloa, iltapalaa,
keskustelua.
Päiväkerhot 3–6-v ma ja to klo 13–16
Telkäntie 2C. Tied. 050 3018 233.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie
2 c kerhotila. Kaikille vauvaperheille.
Päiväkerhot. 3–5-v ti ja to klo 9–11
Telkäntie 2 C. Tied 050 301 8233 ja
050 407 9126.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 c
kerhotila.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 7.5.
klo 16 srk-keskus.
Toimintakerho 8–11 -vuotiaille ti klo 18. Telkäntie 2 C. Tied. leila.jokiniemi@evl.fi 050 549 7021 ja
maria.k.hurme@evl.fi 050 549 7017.
Nuorille ja aikuisille
Isoskoulutus ja nuortenillat ke 3.5.
Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2.
Isosten siunaus ke 10.5. klo 18 Halssilan srk-keskus.
Aamurukouspiiri ke klo 8 srk-keskus.
Raamattupiiri to 4.5. klo 17 srk-keskus.
Torstaitapaaminen to 11.5. klo 13
srk-keskus. Heini Lekanderin matkaterveiset Botswanasta.
Kouluikäisten telttaleirit Sarpatissa.
7–9 -v 6.–7.6. ja 10–14 -vuotiaat
7.–9.6. Tied. ja ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/

ja ti 10–11.30 Mäntykankaan kappelin takana olevassa toimistorakennuksessa, Laukaantie 5. Muuna aikana
050 549 7005 / elina.sarlund@evl.fi.
Torstaitapaaminen to 4.5. klo 14–15
Päiväkeskus, Nevakatu 2, Tervonen.
Päiväkahvit 2.35 €.
Lapsille ja lapsiperheille
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20
Huhtasuon terveyskeskus Ryhmähuone. Ohjattuja tai omia kädentöitä, kaikille avoin ja ilmainen.
Perhekahvila ke klo 9–10.30 Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali.
Ekavauvaryhmä ma klo 14–16 Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali. Ilm.
050 3235 355.
Lapsi–aikuinen käsityöpaja ma 8.5.
klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskus
Ryhmähuone. Ilm. Seija 050 3235 355.
Nuorille ja aikuisille
Isoskoulutus ja nuortenillat ke 3.5.
Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2.
Isosten siunaus ke 10.5. klo 18 Halssilan srk-keskus.

Keljonkangas
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Asikainen.
Huoltamomessu su 7.5. klo 16 Neulaskoti. Jurva, Björninen. Puhe: Pekka Mäenpää, Kylväjän lähetysjohtaja.
Musiikki Kahden maan kansalaiset.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ti klo 9–11 Neulaskoti. Keskusteluapua ilman ajanvarausta 050 5497 015 Elina Fuchs.
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
tied. 050 5497 015.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti. Käsitöitä ja iloista kahviseuraa!
Tied: elina.fuchs@evl.fi.
Lapsille ja perheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti. Alle 2v. lapset vanhemman kanssa.
Tied. 050 5863056
Vauvaryhmä ti 9.5. klo 9.30 Neulaskoti.

Keltinmäki
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 10 kirkko, Ridanpää, Pitkänen, Lintunen, Nieminen.
Kaksikielinen messu, mässa på två
språk, kuorovieraita Kalixista. Pyhäkoulu. Kahvit.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Voit rukoilla omien ja yhteisten asioiden puolesta sekä sunnuntain messun esirukouksien puolesta.
Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30
kirkko. Viikon raamatunkohdat, n. 20
minuutin rukoushiljaisuus.
Rukoushetki pe 5.5. klo 8.30 kirkko.
Messu su 7.5. klo 10 kirkko, Vilkko,
Pitkänen, Ridanpää, Salminen, Nieminen. Vilkon eläkekahvit, pyhäkoulu.

Jorma Vilkon lähtökahvit
Rovasti Jorma Vilkko saatellaan eläkepäiville sunnuntain
7.5. messussa ja lähtökahveilla. Messu alkaa Keltinmäen kirkossa kello 10.

Huhtasuo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Seurakuntakeskuksen toiminta on
päättynyt. Messut Halssilan kirkolla
su klo 10. Bussikuljetus klo 9.45 Huhtasuon kirkon bussipysäkiltä.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ma klo 13–14.30

Musiikkitilaisuudet
Illalliskonsertti Yhteisvastuun hyväksi la 29.4. klo 18–21 kirkko. Opiskelijoiden kuoro Kalixista. Hinta 20 €.
Ilm. pe 28.4. mennessä Häyrinen 050
5497008, Nieminen 050 5497049 tai
Laitinen 050 549702). Ilmoita mahd.
ruoka-aineallergiasi.

Apua ja tukea tarvitseville
Saihokadun lounas ti klo 12–13
Saihokatu 4, Kypärämäki. Hyvää kotiruokaa 4 €, alle kouluikäiset 1€. Tied.
0505497026
Ruokkeen–Vesangan hengellinen iltapäivä ke 3.5. klo 13–15 Ruokkeella
Suomäentie 8/ Maukonen. Hyvä Paimen -teema, virsiä ja lauluja.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 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
Kortepohja–Kypärämäki–Keltinmäki), sisäänpääsy, munkkikahvit/mehut. Ilm. 30.4. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Taaperoryhmä ma 8.5. klo 14.30 kirkko. Tied. 050 408852.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 10.5.
klo 9.15 kirkko.
Kypärämäen perheolkkari to klo 9
Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille to 11.5.
klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Nuorille ja aikuisille
Seurakuntakuoro pe 28.4. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Vappumyyjäiset ma 1.5. klo 12–14
kirkko. Tuoreita munkkeja ja simaa.
Tuotto lähetystyön hyväksi.
Saihokadun olohuone ti 2.5. klo 11–
12 Saihokatu 4. Kypärämäki. Luonto ja
luomakunta. Laitinen.
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen Olohuone ke 3.5. klo 13
kirkko. Ohjelmallinen olohuonehetki.
Hyvä paimen. Vapaaeht. kahvimaksu 1 €. Vilkko.
Ruoke–Vesanka hengellinen iltapäivä ke 3.5. klo 13 Suomäentie 8, Maukonen.
Keskiviikkoilta ke klo 18 kirkko.
Seurakuntakuoro to 4.5. klo 18 kirkko. Tied. 050 521 5414.
Saihokadun olohuone ti 9.5. klo 11–
12 Saihokatu 4, Kypärämäki. Kevätjuhlat!
Keltinmäen olohuone ke 10.5. klo
13 kirkko. Hilsu, Soukanrannan tyttö.
Pirkko Veijo kertoo kirjastaan Vapaaeht. kahvimaksu 1 €.
Seurakuntakuoro pe 12.5. klo 18
kirkko. Tied. 050 521 5414

Keskusta
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko. Pappi/diakoni paikalla
klo 13–14.
Messu su 30.4. klo 10 Kaupunginkirkko. Koli, Niiles-Hautanen, Björninen
Viikkomessu to 4.5. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Perhemessu su 7.5. klo 10 Kaupunginkirkko. Ilvesmäki, Koli, Valtasaari.
Hannatyön rukouspiiri ma 8.5. klo
18 Vanha pappila. Tied. Kuulasmaa
0452674614 tai Puukari 0504933459
Viikkomessu to 11.5. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 12.5. klo 12–14
Kaupunginkirkko, Kukkonen.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti su 7.5. klo 17 Kaupunginkirkko. Sinuhun turvaan, Jumala. Leila Puhakka, Hannu Leskinen, Tuomo
Nikkola, Kalervo Kulmala, Tapio Tiitu
ja Risto Valtasaari. Ohjelma 15 €
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19 Vanha pappila.

Laulurinki ti 9.5. klo 13 Vanha pappila.
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 tai Lintulahti 050
549 7006.
Leskien klubi to 11.5. klo 10. Ehtoollishartaus Kaupunginkirkko. Kevätkauden päätös. Kahvit Vanha pappila.
Lapsille ja lapsiperheille
Vappupamaus pe 28.4. klo 10–12
Vanha pappila. Munkkikahvit, munkkien ja siman myyntiä, ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille.
Perhekerho to klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Pappilan perhepyhäkoulu su 7.5. klo
16 Vanha pappila.
Perhekahvila ti 9.5. klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten Raamis ke klo 17 Yliopistonkatu 26 B.
Virtailta/Nightbreak to 11.5. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Armoko kuuluu
kaikille? Jarkko Lassila // Grace –
meant for all? Jarkko Lassila.
Nuortenilta ke klo 18.45–20.30
Yliopistonkatu 26 B.
Raamattupiiri ti klo 10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
3.5. klo 13. Puistotori 4.

Varttuneemman
väen leiri Vesalassa
Leiri on Vesalan leirikeskuksessa 11.8.–13.8. Ilmoittautuminen 31.5. mennessä Juho
Hintikka 044 557 9447. Leirin
järjestävät Tikkakosken ja Keskustan alueseurakunnat sekä
Keski-Suomen ev. lut. Kansanlähetys.
Kylän kammari to 4.5. klo 14 Vanha
pappila.
Lähetyspiiri ke 10.5. klo 10 Vanha
pappila.
Eläkeläisten piiri ke 10.5. klo 14 Viitakodilla.

Korpilahti
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Iltakirkko su 30.4. klo 17 srk-talo, Koivisto, Vuorenoja.
Messu su 7.5. klo 10 srk-talo, Tuominen, Laiho, Vanhan musiikin lauluyhtye. 75- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat.
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille
su 7.5. klo 16 Korpikeidas.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotolle ajanvarauksella kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557
9003.
Lapsille ja lapsiperheille
Pohjoisten kylien perhekerho ke 3.5.
klo 9–11.
Iltaperhekerho ke 3.5. klo 18 srk-talo.
Tuulahduksia ja maistiaisia Turkista ja
Afrikasta.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Taaperoryhmä ma 8.5. klo 9.30 srktalo alle 3-v. perheille.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
10.5. klo 9–11. Aikuisten arkiporinat,
Lepoaho.
Nuorille ja aikuisille
Aamupysäkki pe 28.4. klo 9–11 srktalo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Hengari ti 2.5. klo 15 Sumbpi.
NOJA-ryhmä ti 2.5. klo 18–20 srk-talo.

Lähetysompeluseura to 4.5. klo 13
srk-talo. Ommellaan reppuja koululaisille Keniaan ja Botswanaan, Liisa ”repuntekijä” Koposen mallin mukaan. Mukana Seija Mennala. Otetaan lahjoituksena vastaan tukevaa
puuvillakangasta. Tied. Tuula Liukko,
050 5579 008.

Retki Turkuun
kirkkopäiville
Lähde mukaan reformaation
merkkivuoden päätapahtumaan Logomoon ja Turun
tuomiokirkkoon lauantaina
20.5. Hinta 45 euroa. Ilmoittautuminen 5.5. mennessä
050 5579 003 Lepoaho.
75 ja 80 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat su 7.5. klo 11.15 srk-talo.
Messun jälkeen ruokailu. Ilm. ruokailua varten huhtikuun loppuun mennessä 050 5579 003. Juhlaan voi tulla
yksin tai yhden läheisen kanssa. Ohjelman lomassa juhlakahvit.
Ylistysryhmä ma 8.5. klo 17.30 srk-talo.
Kirkkokuoro to 11.5. klo 17.45 srk-talo. Huom. päivä! Tied. 050 5579 004

Kortepohja
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 7.5. klo 16 srk-keskus, Vilkko, Pitkänen, Nieminen. Jorma Vilkon
lähtösaarna, kirkkokahvit
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 12.5. klo 13 srk-keskus. Ota
Raamattu ja muistiinpanovälineet.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti klo 14.45–15.45
srk-keskus. Hengellisiä lauluja ja veisuja. Laitinen.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan
tai hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo–menotiedot. Muut ajat
diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus. Kaikenikäisten kohtaamispaikka kahvi/tee/mehu+ voileipä/
makea leipä, ei maksua.
Lapsille ja perheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 3.5.
klo 9.15 srk-keskus.
Nuorille ja aikuisille
Seurakuntakuoro pe 28.4. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.
Lähetyspiiri ti 2.5. klo 10 srk-keskus.
Seurakuntakuoro to 4.5. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Tiistaitapaaminen ti 9.5. klo 13 srkkeskus. Laps’ Suomen – maailma Sakari Topeliuksen silmin. Draamaryhmä Toivo.
Seurakuntakuoro pe 12.5. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414

Kuokkala
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 11 kirkko, Mäkinen, Bucht, Väisänen, Kataikko, Caritas-kuoro. Pyhäkoulu. Lounas 4/2 e.
Aamurukous to 4.5. klo 10–10.15
kirkko.
Messu su 7.5. klo 11 kirkko, Korhonen,
Mäkinen, Väisänen, Grönholm, Mieskuoro Sirkat. Pyhäkoulu. Kahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 10.5. klo 18 kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Musiikkitilaisuudet
Kanteleiden ilta ke 3.5. klo 18 kirkko,
Kanteleryhmä Metka, Ulla Honko-

nen, Heikkilä, Kataikko. Kantelekonsertti, Iltahartaus ja -tee.
Sinfonia vuosisadan takaa -konsertti ti 9.5. klo 19 kirkko, Sinfis joht. Eveliina Aijasaho. Solisti Elisar Riddelin,
viulu. Ohjelma 6/12 €.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatoimisto, kirkko, alakerta.
Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9–10. Muissa asioissa
ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: 050
5497 034, paivi.heikkila@evl.fi tai 050
5497 007, kirsti.kataikko@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Muskarit. Tied. 050 340 9893.
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.

Perheiden keväthulinat
Yrttisuon perhepuistossa on
kasvomaalausta, liikuntarata,
hartauspolku, talutusratsastusta (3 euroa), tarjoilua ja
makkaranpaistoa (omat makkarat mukaan). Hulinat on
perjantaina 5.5. klo 10–14.
Café Kide avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Äitien ilta ke 3.5. klo 18–20 kirkko.
Vauvaperhepesä to klo 13–14.30
kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 10.5. klo 18–20
kirkko.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37. Rippikoululaisille ja muille halukkaille ohjattu ohjelma klo 19–20.
Muuten vapaata pelaamista ja oleilua.
Syntymäpäiväjuhla 18.5. Kuokkalan alueseurakuntalaisille klo 13–15.
Kutsutaan tammi–kesäkuun 2017 aikana 70, 75, 80, 85 90 tai sitä enemmän täyttäviä. Mukaan voi kutsua myös yhden läheisen. Ilm. juhlaan tarjoilun vuoksi 10.5. mennessä,
050 5497007 Kirsti Kataikko tai 050
5497034 Päivi Heikkilä.

Seurakuntaretki
Karstulaan
Kuokkalan seurakuntaretki
Karstulaan on torstaina 11.5.
Hinta 35 euroa. Lähtö klo
8.30 Kuokkalasta, paluu klo
16.30. Tutustutaan muun
muassa Hietaman kirkkoon ja
Wanhat Wehkeet -museoon.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 3.5. mennessä Kataikko
050 549 7007 tai Heikkilä
050 549 7034.
Kuokkamiehet ti 2.5. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 3.5. klo 13
kirkko, alakerta.
Raamattupiiri ma 8.5. klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä 10.5. klo
13 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke 10.5. klo 19 Polttolinja 29.

Lohikoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Tikkanen, Brörninen
Messu su 7.5. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Niiles-Hautanen, Valtasaari
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Pelkonen 050 549 7001 Kukko-

nen 050 340 0665 tai Lintulahti 050
549 7006.
Lapsille ja lapsiperheille
Vappupamaus pe 28.4. klo 10–12
Vanha pappila. Munkkikahvit, munkkien ja siman myyntiä, yhteistä ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille. Tuotto
lähetystyölle.
Pappilan perhepyhäkoulu su 7.5. klo
16 Vanha pappila.

Palokka
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 10 kirkko, Ahonen,
Laine, Ruhanen. Pyhäkoulu.
Rukousmessu su 30.4. klo 17 kirkko,
Hautalahti. Ehtoollinen, rukousta, laulua ja yhdessäoloa.
Raamattu-ja keskustelupiiri ti 2.5.
klo 13–14.30 kirkko, takkatupa. Markuksen evankeliumi.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali.
Heikki Ilola
Messu su 7.5. klo 10 kirkko, Hautalahti, Ruhanen. Pyhäkoulu.
KohtaamisPaikan iltamessu su 7.5.
klo 17 kirkko, Laine.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoro to klo 17.30 kirkko. Tied.
liisa.partanen@evl.fi, 050 358 1860.
Kirkkokuorojen konsertti to 4.5. klo
19 kirkko. Candela, Tikkakosken lapsikuoro ja Palokan kirkkokuoro esiintyvät. Kanttorit Sirpa Piilonen ja Liisa
Partanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to 12–
14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä. Päivi Itkonen 040 7090142 ja Elina Romar 040
5609910, etunimi.sukunimi@evl.fi.
Aamupalapysäkki kirkon alakerta.
Kiireetön, monipuolinen aamupala hyvässä seurassa! Vapaaeht. maksu 1 e.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvapysäkki ma 8.5. klo 13–15.30
kirkko.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–12. kirkon alakerta. Perheille, joissa on n. alle
2-vuotias lapsi.
Palokan perhepysäkki ke klo 9–11.30
kirkon alakerta. Takkatuvassa klo
9–11 aamupala, vapaaeht. maksu.
Mannilan perhepysäkki ke klo 9.30
Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkon alakerta.
Laulua, leikkiä, rukousta.
Apua arkeen. Kaipaatko apua lapsiperheeseen? Tied. Eräjärvi 040 500
7820 tai Johansson 040 535 2276.
Muskarit ke kirkon opintosalissa.
Tied. Jurva 050 340 9898 ja Syrjä 050
571 5155.
Ilmoittautuminen päiväkerhoon
15.5. mennessä netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi/palokka-lapset-japerheet. Katso sivu 11. Tied. 040 560
9908.
Perheretki 10.6. Ilmoittautuminen
8.–22.5. Kivelä 040 560 9908, ei tekstiviestillä. Hinta 10 e /aikuinen, 5 e/lapsi, alle 2-vuotiaat maksutta.
Ilmoittautuminen Isovanhempilapsenlapsi -leirille 1.–31.5. Kivelä
040 560 9908 (ei vastaajaan eikä tekstiviestinä). Leiri Vesalassa 27.–29.6.
Isovanhemmille sekä v. 2004 tai sen
jälkeen syntyneille lastenlapsille. Riittää, että jompi kumpi osapuoli asuu
Jyväskylässä. Etusijalla ensikertalaiset. Hinta 60 e aikuiset ja 30 e lapset.
Lapset ovat leirillä isovanhempien
vastuulla. Leiriohjelma eriytetty lapsille ja aikuisille vain muutaman tunnin päivässä.
Kouluikäiset. Kerhokausi loppuu
huhtikuussa. Lisätiedot: http://www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset

Kesän leirit: Katso sivu 11 ja www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten aikuisten sähly pe klo
19.45–21 Jokelan koulu.
Syntymäpäiväjuhla pe 5.5. klo 13–15
kirkko. Kuluvan vuoden aikana 70, 75,
80, 85,90 ja siitä eteenpäin täyttäville.
Tarjoilun takia ilm. pe 28.4. mennessä Elina Romar 040 560 9910. Juhlaan
voi saapua yhdessä omaisen tai ystävän kanssa.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–
14.30 kirkko, takkahuone. ohjelmahetki klo 13.
Miesten ilta Koivuniemessä ke 10.5.
Klo 17.30 Varttikirkko, n. klo 17.50 Iltapala, n. klo 18.20 Jaakko Palmu: Mies
ja luonto, alustus ja keskustelu. Saunat
ja makkaran paistoa.

Säynätsalo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Messu su 7.5. klo 10 kirkko, Jurva,
Björninen.
Hartaus Säynätsalon päiväkeskuksessa ke 10.5. klo 12. Os. Urheilukentäntie 3.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Tied. Tahkola 040 6842 050.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ti 2.5. klo 9–11
srk-koti.
Mahikset ti klo 11 srk-koti. Vertaisryhmä masentuneille. Tied. 050 5980
951.
Diakoniapäivystys to 11.5. klo 9–11
srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Vappumyyjäiset pe 28.4. klo 12–13
srk-koti. Munkki- ja simavaraukset ennakkoon 050 5980 951.
Pyhäkoulu to 4.5. klo 17.30 seurakuntakoti.
Perheolkkari ma 8.5. klo 9.30 seurakuntakoti.
Perhekerho to 11.5. klo 9.30 seurakuntakoti.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 3.5. klo 19 srk-koti.
Naisten solu ti 2.5. klo 18 srk-koti.
Olohuone ke 3.5. klo 13 srk-koti. Liikumme luonnossa ja kahvittelemme
nuotiolla. Huonolla säällä kevätaskartelua srk-kodilla.
Miestenpiiri su 7.5. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilua.
Olohuone ke 10.5. klo 13 srk-koti. Pirjo Turusen seurassa.
Säynätsalon hautausmaan haravointitalkoot to 11.5. hautausmaa ja
kirkkopiha. Talkoot klo 8 alkaen. Aamukahvi klo 9 ja lounas klo 12.

Tikkakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 30.4. klo 10
kirkko, von Gross, Piilonen. Kahvit,
virsikirjan lisävihkon laulantaa.
Messu su 7.5. klo 10 kirkko, saarna Silja Forsberg, Vallipuro, Piilonen.

Katarina von Bora oli
uranuurtajanainen
Rovasti Silja Forsberg kertoo
Tikkakosken kirkkokahveilla
sunnuntaina 7.5., millainen oli
Martti Lutherin vaimo Katarina von Bora. Forsberg myös
saarnaa messussa klo 10.
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Tapahtumat 28.4.–12.5.2017
Miesten ilta Koivuniemessä Mies ja
luonto ke 10.5. Klo 17.30 Varttikirkko,
n. klo 17.50 Iltapala, n. klo 18.20 Jaakko Palmu: Mies ja luonto -alustus ja
keskustelu. Lopuksi sauna ja makkaran paistoa. Järjestäjinä Palokan, Tikkakosken ja Vaajakosken alueseurakunnat.
Musiikkitilaisuudet
Candela-kuoron harjoitus to 4.5. klo
17.30 kirkko. To 16.3. ja 20.4. Candelan
ja Palokan kirkkokuoron yhteisharjoitus Tikkakosken kirkolla 17.30–19.30.
To 27.4. Palokan kirkkokuoron ja Candelan yhteisharjoitus Palokan kirkolla.
To 4.5. klo 18 Candelan, Palokan kirkkokuoron ja Tikkakosken lapsikuoron
konsertti Palokan kirkolla.
Rappeliyhteisön konsertti su 7.5. klo
16 kirkko. Hannu Ilmolahti, Esa Ojajärvi. Vapaa pääsy. Kolehti kristillistä
miestyötä tekevän Rappeliyhteisön
hyväksi. Kahvi.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto Pappila.
Diak. Marja-Liisa Jaakonaho 040 5609
916.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to klo 10 kirkko. Vapaaeht. kahviraha
nimikkolähetykselle.
Ruokajakelu to klo 10.30 aamupalan
yhteydessä.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 9.5.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Joni Hakala
040 9115 796, jontte10@koti.luukku.com
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kirkkohetki pe 28.4. klo
10 kirkko.
Perheiden vapputapahtuma pe 28.4.
klo 10.30 kirkon alakerrassa perheiden kirkkohetken jälkeen. Virittäydy
vapputunnelmaan!
Pyhäkoulu ke 3.5. klo 18 Puuppolan
kerhotila, Takalantie 2.
Kouluikäisten toiminta: katso www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Lisätiedot Pirttimäki 040
5609 915.
Nuorille ja aikuisille
Eläkeläisten virkistymisleiri 14.8.–
17.8. Koivuniemen leirikeskus. Tied.
Marja-Liisa Jaakonaho 040 5609 916
ja Marja-Leena Liimatainen 040 5609
926. Ilm. pe 16.6. mennessä Syrjälä 050
5510 440.
Lähetyksen ja diakonian munkkimyyjäiset la 29.4. klo 12 kirkko. Kahvio toimii myyjäisten ajan.
Varttuneemman väen leiri 11.–13.8.
Vesalan leirikeskus. Ilm. Juho Hintikka
044 5579 447.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila. Päiväkahvi ja ohjelmahetki työtuvalla klo 14.

OmaisOiva-kahvila
kirkossa
Keskusteluhetki omaishoitajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille on Tikkakosken
kirkossa maanantaina 8.5. klo
13. Sen järjestävät Jyväskylän
seurakunta ja Jyvässeudun
Omaishoitajat ry. Lisätiedot
Eeva Tyrväinen 0504522303.

Kirkonmäen haravointitalkoot ti 9.5.
klo 17 kirkonmäki. Haravointia mukavassa seurassa. Kahvit.
Lukupiiri ke 10.5. klo 13 pappila. Kaikille lukemisesta.
Miesten ilta Koivuniemessä ke 10.5.
klo 17.30. Varttikirkko, iltapala, saunomista ja makkaranpaistoa.

Äitienpäiväiloa-tapahtuma pe 12.5.
klo 12.30 kirkko, ikäihmisille. Tikkakosken päiväkeskus, SPR ja Tikkakosken alueseurakunta.

Vaajakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.4. klo 10 kirkko. Laitinen,
Salmela, Palander, Seniorit-kuoro.
Miestenpiiri to 4.5. klo 18.30 kirkko.
Messu, Herättäjä-yhdistyksen kirkkopyhä su 7.5. klo 10 kirkko. Liturgi EevaKaisa Rossi, Saarna Osmo Kangas, Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen
kuoro joht. Samuli Korkalainen. Lounas, kahvi ja seurat.

Miesten illassa
puhutaan luonnosta
Mies ja luonto -ilta on Koivuniemen leirikeskuksessa keskiviikkona 10.5. Ilta alkaa klo
17.30 Varttikirkolla ja iltapalalla, klo 18.20 Jaakko Palmun
luontoaiheinen alustus ja keskustelua. Lopuksi saunat ja
makkaranpaistoa.

Miesten päiväraamattupiiri to 11.5.
klo 12 kirkko.

Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, lisäksi pieni kirpputori/vaihtori Hannikaisenkatu 27–29.
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15. Tied.
antti.laitinen@evl.fi 050 360 3484.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaup.kirkko.
Papintunti (Kafekismus) to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 8.5. kello 12.
Jeesus-marssi
Vappuna 1.5. klo 12.15 kirkkopuistossa. Kulkue kiertää keskustan alueella
noin kello 13–14. Kirkkopuistossa rukousta, musiikkia, tanssiesityksiä, supertrampoliini, grillausta, keitto, kahvit. Rukousteltta.
Kansainvälinen työ
Naisten Pankin lukupiiri ti 2.5. klo
17 Vanha pappila. Helvi Hämäläinen:
Säädyllinen murhenäytelmä.
Hannatyön rukouspiiri ma 8.5. klo 18
Vanha pappila. Rukousta maailman
naisten puolesta. Myös miehet tervetulleita! Tied. Kuulasmaa 045 2674
614 tai Puukari 050 4933 459
Virtailta / Nightbreak to 11.5. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Armoko kuuluu
kaikille? Jarkko Lassila // Grace – meant for all? Jarkko Lassila Tied. Säde
Pirttimäki p.0405609904

Musiikkitilaisuudet
Kansalaisopiston musiikkimatinea ti
2.5. klo 18 kirkko.
Yhteislaulutilaisuus su 7.5. klo 16
kirkko. Virsikirjan lisävihkon virsiä Petri Tiusasen johdolla.
Satu Vuorisen pianokoulun matinea
ti 9.5. klo 18 kirkko.

KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su

Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset. Vaajakosken kirkolla ja
Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. marjaleena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926,
ja tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Jyskän aamupuuro ke 3.5. klo 8.30–
v9.30 Jyskän srk-koti.

Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat pe 5.5. klo 18
Muuramen pappila, Jaakkolantie 2.
Siioninvirsi-ilta la 6.5. klo 18 Jyväskylän kristillisellä opistolla, Sulkulantie
28. Tutustumme Siionin virsien uuteen laitokseen, mukana HerättäjäYhdistyksen valtakunnallinen kuoro, joht. Samuli Korkalainen. Kolehti
opiston toiminnan tukemiseen.
Herättäjän päivä su 7.5. klo 10 Vaajakoskella. Messu klo 10, saarna Osmo
Kangas. Mukana Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro. Keittolounas. Siioninvirsiseurat.
Herättäjäjäjuhlamatka Nilsiään 8.–
9.7. Lähtö Jyväskylästä (tilausliikennelaituri Harjukadulla) la 8.7. klo 7.
Hinta 130 e (sis. matkan, majoituksen
2hh:ssa kylpylähotelli Kunnonpaikassa Kuopion lähellä, aamiaisen). Ilm.
viim. 31.5. Herättäjä-Yhdistyksen toimistoon p. (06) 433 5700. Matka laskutetaan etukäteen.

Lapsille ja lapsiperheille
Kaunisharjun perhekerho pe 28.4. ja
12.5. klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13 kirkko.
Iltaperhekerho ti 2.5. klo 17.30–19
kirkko.
Perheiden aamu to 4.5. klo 9 kirkon
kerhotilat.
Lasten kirkkohetki to 4.5. klo 10.30
kirkko.
Perhekerho ti 9.5. klo 9 kirkko.
Perhekerho ti 9.5. klo 9 Jyskän seurakuntakoti.
Taaperokerho to 11.5. klo 9–11 kirkko. 1–2-v lapsille vanhempineen.
Vapaat kerhopaikat Tied. tarja.palander@evl.fi 040 5741 706.
Kouluikäisten toiminta tied. satu.
harjula@evl.fi 040 558 2542 ja www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Seikkailuleiri 3–7-luokkalaisille 19.–
21.6.2017 Leirikeskus Mutanen, Korpilahti. Ilm. 8.5. klo 8 jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
Nuorille ja aikuisille
Hengari ke klo 18 kirkon nuorisotilat.
Perjantaikahvila pe 5.5. klo 17 kirkon
nuorisotilat.
Leppälahden päiväpiiri pe 28.4. klo
12 vanha kauppa.
Eläkeläisten virkistymisleiri 14.8.–
17.8. Koivuniemen leirikeskus. Tied.
diak. Marja-Liisa Jaakonaho 040 5609
916 ja diak. Marja-Leena Liimatainen
040 5609 926. Ilm. pe 16.6. menn. Syrjäl. 0505510 440.
Keskiviikkokerho ke 3.5. klo 13 kirkko.
Lähetyspiiri ti 9.5. klo 13 kirkko.
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Yhteiset
30.4. klo 11, Voionmaankatu 18. Juhlimme koko seurakuntaperheellä Juhon ja Olgan vauvan kastetta. Nyyttärit.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Palokan kirkko su 7.5. klo 17, Mika Kilkki.
Ylistystä, opetusta, rukousta, ehtoollinen, lastenohjelmat, tarjoilua.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Maahanmuuttajatyö
Mirja Hytönen (Kutti), diakoni 050
549 7033 mirja.hytonen@)evl.fi, Oxana Usova, avustaja 041 705 2329 oxana.usova@evl.fi
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.
Kahvila kaikille maantaisin, tiistaisin
ja torstaisin klo 11–15 Aseman Pysäkillä. Tarjolla kahvia, teetä, mehua, leipää ja pullaa, lahjoitusvaatteita ja kodintavaroita.
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti klo 10–11.30,
Polttolinja 37. Mervi Karikko.
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30, Kauppakatu 13. Marianne Mäkeläinen.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuon seurakuntakeskuksen toi-

minta päättyi 1.4. Mahd. korvaavista
tiloista ilmoitetaan myöhemmin.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kevätpäivä ti 2.5. klo 10–15 Koivuniemessä.
OmaisOiva-kahvila ma 8.5. klo 13–
15 Tikkakosken kirkolla. Nautitaan
kahvit ja jutellaan omaishoidosta sekä
OmaisOiva-toiminnasta, mukana
Eeva Tyrväinen Omaishoito-yhdistyksestä. Kaikille avoin.
Leirit Vesalassa: Näkövammaiset ja
huonokuuloiset 19.–22.6., Omaishoitajat 3.–6.7.
Sana ja rukous
Majataloilta ke 17.5. klo 18 Palokan
kirkko. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, hyviä sanoja uskosta ja elämästä. Esirukouspalvelu, lapsille omaa ohjelmaa.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (aamupala 5 euroa) ti 2.5. klo
9–11 Postikorttimaisemia Jyväskylästä, Seppo Pohjola
Kirjapiiri II ti 2.5. klo 13, Emma Puikkonen: Eurooppalaiset unet.
Exodus-raamattupiiri to 4.5. klo 14.
Laku-ryhmä pe 5.5. klo 13.
Kirjapiiri I ma 8.5. klo 13, Jukka Viikilä:
Akvarelleja Engelin kaupungista.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (aamupala 5 euroa) ti 9.5. klo
9–11. Kevätlauluja, Annika Yli-Urpo.
Piano-oppilaiden kevätmatinea ti
9.5. klo 17.
Latinanpiiri ti 9.5. klo 18, Pirkko Sintonen.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Kevätjuhla ma 8.5. klo 14 Sepänkes-

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

MESSU ISÄ MEIDÄN -RUKOUKSEN ÄÄRELLÄ
n su 30.4. kello 18 Taulumäen kirkossa. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Saarna piispa Eero Huovinen,
Arto Viitala, Jukka Hassinen, Pelimanniyhtye Kyrieleison, johtaa Erkki
Hiekkavirta. Iltatee.
MESSU JA LUENTO KATHARINA VON BORASTA
n su 7.5. klo 10 Tikkakosken kirkossa. Saarna rovasti Silja Forsberg.
Kirkkokahveilla rovasti Silja Forsbergin luento Katharina von Borasta,
Martti Lutherin vaimosta.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Vappumyyjäiset la 29.4. klo 16 ry.
Seurat 19, ry.
su 30.4. klo 16 ry. klo n.17.30 seurat, ry.
Seurat ke 3.5. klo 19, ry.
Seurat la 6.5. klo 19 ry.
Seurat su 7.5. klo 19 ry.
Seurakuntapäivä su 7.5, ry. Klo 14 alkuhartaus ja alustus, klo 15 kahvi ja
keskustelu, klo 17.30 kahvi klo 18 seurat, ry.
Seurat ke 10.5. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Viisikielisen lauluilta 10.5. on peruttu
Bussiretki Sanan Suvipäiville Imatralle la 17.6. klo 7.30 Harjukadulta,
35 e, ilm: mika.lahtinen@sana.fi 040
557 5535.
Remonttitalkoita Vapaudenkatu 24:n uudessa toimitilassa monena päivänä kevään mittaan, tied. 040
557 5535.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
JYVÄSKYLÄ/LÄHETYSKOTI
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
(Huom! Ei 1.5.)
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Naisten raamattupiiri ti 2.5. klo 13.
Naistenpiiri ke 3.5. klo 18.
JYVÄSKYLÄ
Isä–lapsi-sähly pe 28.4. klo 18–19.30
Tikan koulun liikuntasali, Toritie 22 .
Leipäsunnuntai 30.4. klo 16 Halssilan
srk-keskus, Kärpänkuja 5. Sadanpääl-

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron piiri to 4.5. klo 17 NNKY:n tilat,
V. Pasanen.
Raamattu- ja lähetysristeily Turusta Maarianhaminaan 9.5. Eero Junkkaala ja Mikko Puhalainen. Ilm. Matkapojille.
Lähetyksen Kesäpäivät Syvemmälle 16.–18.6. Raahessa. Katso ohjelma:
www.kylvaja.fi.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Siionin kannel -messu su 30.4. klo 12,
Petri Harju, Ilpo Vuorenoja, Hamonakuoro. Messun jälkeen Suuri lähetyksen kirpputori. Tuotto Sleyn Kevätkeräykseen Etelä-Sudanin pakolaisten
auttamiseksi.
Suomalainen messu su 7.5. klo 12
Petri Harju, Ilpo Vuorenoja, Hamona-kuoro
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18:30: Ke 3.5. Laintaulut Annastiina Kettunen
Ke 10.5. Lunastus, Laura Lamminmäki.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 3.5. klo 18.30
Nikolainsali, Asemakatu 6. Suomi 100
– Kristilliset arvot ja aikamme, Timo
Junkkaala, Lähde!-kuoro, joht. Heli
Nieminen.
Risteily Päijänteellä 10.6. klo 11–14.
Tuula Portin ja Tuula Hakkarainen, Ester. Hinta 40 € sis. risteily, lounas, kahvi. Tied. ja ilm. 050 590 3880, mphjokela@gmail.com tai 041 538 0942,
mursuhyva@gmail.com

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407

Yhteisvastuukeräykseen
likön usko, Antti Kiviranta. Ehtoollinen ja kahvitarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 4.5. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
3:16-ilta 4–8-luokkalaisille pe 5.5.
klo 18–20 Myrskylyhdyn päiväkodissa, Antinmutka 18, Kinkomaa.

Aseman Pysäkki
Laitinen Antti 050 360 3484,

Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013

Vielä ehdit osallistua

kuksessa, Kyllikinkatu 1. Kahvi klo
13.30. Kuoro- ja yhteislaulua, arpajaiset.

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Siekkinen Miia, toimistosihteeri vs. 050 382 4424

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 raamattupiiri to
4.5. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.

estöt
Kristilliset järj

Jyväskylän
seurakunnan
yhteystietoja

Valtakunnalliset tilinrot ja saaja:
Kirkkopalvelut ry/Yhteisvastuukeräys,
huom. viite 307114.
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Danske Bank FI81 8000 1600 0516 51
Aktia FI82 4055 0010 4148 41

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Seuraava
lehti

12.5.

• Leijonien teippaaja
• Älykäs, älykkäämpi, tekoäly
• Seminaarinmäen opeilla Etiopiaan

Henki &

Päätoimittaja Marjo Rönnkvist
040 535 1064

Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Korhonen Minna, yliopiston
oppilaitospappi vs. 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden
oppilaitosdiakoni 050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori 050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

Henki &

7. vsk. ISSN 1798-1255
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Taitto: Viestintä-Paprico Oy
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu,
puh. 0200 71 000,
www.posti.fi/palaute

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, seurakuntapastori 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 549 7033

Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
Petri Kananen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai etunimi,
sukunimi@evl.fi
Faksi 014 636 785
Osoite Tellervonkatu 5, PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6, 050 549 7041
Aluekappalainen,
Tervonen Mauri 050 549 7031/
Kärkkäinen Päivi 050 523 4149
Aluesihteeri Koho Ulla/Härköjärvi Esa 050 340 0684
Diakonia
Sarlund Elina 050 549 7005
Lapsityönohjaaja Kettunen Anne 050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus
Kärpänkuja 5, 050 549 7040
Diakonia
Halonen Juha 050 549 7024

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Leppäpuisto Suvi 050 549 7008
Häyrinen Leena 050 549 7008
Rantanen Jukka 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Diakonia
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Lintulahti Elina 050 549 7006
Kukkonen Eevi-Riitta 050 340 0665
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna 050 340 9895
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Kappalainen Mannström Tuija 050 521 5408
Diakonia
Pelkonen Auni 050 549 7001
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti vs. 050 557 9001
Diakonia
Lepoaho Kirsi 050 557 9003
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Kataikko Kirsti 050 549 7007
Lapsityönohjaaja Korhonen Tiina 050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Neulaskoti
Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Jurva Esa 050 400 0014
Diakonia
Fuchs Elina 050 549 7015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Jaakonaho Marja-Liisa 040 560 9916
Lapsityönohjaaja Simpanen Eija 040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
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Kappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 560 9927
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Reformaation
kotikaupunki
NIKO KUHA teksti

Martti Luther suoritti tohtorin
tutkintonsa Wittenbergin yliopistossa ja toimi myöhemmin myös
yliopiston professorina. Vuonna
1517 Luther kirjoitti 95 teesiään,
joissa hän arvosteli katolisen kirkon anekauppaa.
Legendan mukaan Luther naulasi nämä teesit Wittenbergin Linnankirkon oveen.
Tuosta merkittävästä tapahtumasta on kulunut 500 vuotta ja sitä on haluttu tuoda esille myös
Tikkakoskella. Wittenbergin kaupungin rakentaminen legoista on
ollut paikallisille lapsille hauskaa,
mutta myös opettavaista.
Rakentamisen ohessa on myös
opittu reformaatiosta, Martti Lutherista ja millaista elämä oli tuohon aikaan.
Tikkakosken alueseurakunnan seurakuntapastori Ville von Gross rakenteli lapsena legoilla. Nyt aikuisena hänestä oli mukava antaa rakennusvastuu
nuoremmille.

Tikkakosken Wittenberg
Lasten luovuus pääsi valloilleen kirkon seurakuntasalissa. Tuloksena oli legoista ja duploista
rakennettu Martti Lutherin ajan Wittenbergin kaupunki.
NIKO KUHA
teksti ja kuva

Reformaattorin kotikaupungin rakentaminen oli iso urakka. Rakennusvastuuta kantoivat 30–40 lasta
ja aikuista, joista aikuisten rooli oli
lähinnä kaupungin alla olevien
pöytäliinojen laittaminen paikoilleen. Lapset olivat pääosin alle kouluikäisiä.
Rakennushommia tehtiin seurakunnan perheilloissa kolmena kertana kolmen kuukauden aikana.
Jokaisella kerralla työn touhussa
oltiin noin puolitoista tuntia.
Tikkakosken alueseurakunnan
seurakuntapastori Ville von Gross
oli mukana ideoimassa projektia.

– Ajatuksena oli se, että kokoonnutaan yhteen ja tehdään yhdessä jotain kivaa reformaation
merkkivuoden merkeissä.

Jokainen sai
”tehdä
talostaan tai

linnastaan sellaisen
kuin haluaa.
Ensimmäisillä kerroilla lapsille
näytettiin videotykillä kuvaa Lutherin ajan Wittenbergistä, jotta he
saisivat käsityksen, miltä kaupunki
voisi näyttää. Lasten luovuutta ei
kuitenkaan lähdetty rajaamaan,

vaan jokainen sai tehdä talostaan
tai linnastaan sellaisen kuin haluaa.
Toki yhtäläisyyksiäkin oikeaan vuoden 1517 Wittenbergiin löytyy. Linnankirkko on osa kaupunkia ja sen
edessä seisoo itse Martti Luther,
Raamattu ja sulkakynä kädessään.
– Kysyimme lapsilta, mihin heidän mielestään Martti sopisi parhaiten, ja kyllä he olivat yksimielisiä
siitä, että kirkon eteen hänet laitetaan, von Gross sanoo.
Rakennushommissa tarvitaan
legopalikoiden lisäksi myös energiaa, että jaksaa touhuta. Tämän
vuoksi seurakunta järjesti lapsille ja
heidän vanhemmilleen pientä iltapalaa. Kun iltapalat oli syöty ja rakennelmat saatu sopivaan pistee-

seen, siirryttiin kirkkosalin puolelle
lukemaan Lutherin iltasatuja.
Wittenberg saatiin ajallaan valmiiksi, ja siihen käytettiin lähes jokainen Tikkakosken alueseurakunnan lego- ja duplopalikka. Lapset
saivat lopuksi valita mieleisensä legohahmon ja laittaa sen omasta
mielestään sopivaan paikkaan. Kaikilla hahmoilla on tarina, ja lapset
kertoivat tarinoita innolla seurakunnan työntekijöille.
Kaupungista löytyy myös kaikenlaista muuta hirvestä ja kanoista valaaseen, sekä muutama vieläkin yllättävämpi asia.
– Taitaa tuolla muutama traktori ja höyryveturikin olla, mutta kyl-

lä ne Tikkakosken Wittenbergiin
sopivat, von Gross naurahtaa.
Tikkakosken Wittenberg ei enää
laajene, mutta von Grossin mielestä samantyylisiä rakennusprojekteja voisi kehitellä lisää. Seuraava legoista tehty kaupunki voisi olla
vaikka Tikkakoski.

Lego-Wittenberg sijaitsee Tikkakosken kirkon
seurakuntasalissa helatorstaihin saakka. Katso
video siitä osoitteessa
youtube.com/henkielama.

Elämästä

Öisin huutavat lapset, eivät opiskelijat
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Olen Jaana Romppainen, 36. Minun pitäisi valmistua fysiikan opettajaksi vuoden sisällä. Opinnoistani puuttuu gradu ja muutama
kurssi. Olen tehnyt opintojen
ohessa kolme lasta, ja se on vähän
hidastanut opiskelutahtia.
Olen ollut opiskeluaikana opettajan sijaisena lukiossa, yläkoulussa
ja ammattikoulussa. Nuoret ovat
enimmäkseen ihan mukavia. Joskus kimpassa tyhmyys tiivistyy ja
sijaisia kiusataan. Nuoret ovat kyllä
yksilöinä kaikki mukavia.

Fysiikka ei ole koulussa kauhean
suosittua. Perinteisesti opettajat
puhuvat ja oppilaat kuuntelevat.
Mielestäni interaktiivinen opetus
on toimivaa – siinä opiskelijat pääsevät osallistumaan. Oppilaat pitää
saadaan kiinnostumaan ja huomaamaan, että fysiikasta on jotakin hyötyä.
Mieheni valmistui vuosi sitten
englanninopettajaksi. Nyt hän on
vahtinut kotona lapsia, ja minä
olen päässyt opiskelemaan.
Olen asunut suurimman osan
elämästäni Kuopiossa. Tapasin
miehenikin siellä aikidoharjoituk-

sissa. Muutamme varmastikin jossain vaiheessa takaisin Kuopioon.
Viihdyn kyllä todella hyvin Kortepohjassa. En ole aikaisemmin aikuisena tuntenut naapureitani näin
hyvin kuin nykyään. Ilmapiiri on todella hyvä, ja lapsilla on leikkikavereita. Kaikki olennainen on lähellä.
Kortepohjassa ei näy kovin villiä
opiskelijaelämää. Luulen, että se villi puoli keskittyy DDR:ään (MNOPtalot). Talossamme on pariskuntia
ja perheitä. Öisin huutavat lapset,
eivät opiskelijat.
Elämä pienten lasten kanssa on kivaa ja välillä aika rankkaa. Varsinkin

keskimmäinen lapsista nukkui todella huonosti. Myös ensimmäisen
kanssa heräsin monta kertaa yössä.
Olemme käyneet kaupungin
perhekahvilassa Kortepohjassa.
Siellä saa vertaistukea, kun tapaa
muitakin ihmisiä. Kahvilassa voi jakaa hyviä vinkkejä, miten selviytyä
hengissä lapsiperheen arjessa.
Lapset ovat lisänneet kärsivällisyyttäni. Nykyään myös kiinnitän
huomiota erilaisiin asioihin – vaikkapa terveyteen. Kun on vastuussa
lapsen terveydestä, niin samalla
huolehtii itsestäkin vähän enemmän. Lasten kanssa pitää huolehtia
myös järkevistä rytmeistä.

Jaana Romppainen on viittä vaille
valmis fysiikan opettaja. Perheen
kanssa hän on suunnitellut muuttoa takaisin Kuopioon, vaikka
viihtyykin hyvin Kortepohjan ylioppilaskylässä.

