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Ajassa

Lintubongarin onnenpäivät

Jyväskylän seurakunnan taloussuunnitelma vuosille 2018–20
näyttää miinusta. Tämänhetkisen tiedon valossa seurakunnan
talous jää koko kolmivuotisella
suunnittelukaudella 3,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Lukuun ei sisälly investointikuluja. Seurakunta joutuu tiukentamaan talouskuriaan siten,
että toimintamenoja leikataan
kautta linjan kolme prosenttia
kuluvan vuoden budjettiin verrattuna.

KAARINA HEISKANEN teksti
ALPO ROIKOLA kuva

Armoa
Mainoksessa oli kaunis, nuori nainen. Hän katsoi kuvasta
suoraan silmiin ja sykerteli sormillaan tuuheaa tukkaansa. Alusvaatteisillaan, mokoma, vaikka niinhän mainoksissa monesti ollaan. Liittyy vähäpukeisuus asiaan tai ei.
Tämä nimenomainen brunette aiheutti kohun, koska hänet oli valittu huomionkiinnittäjäksi Kirkkopäivien mainokseen. Mainosta syytettiin seksistiseksi ja esineellistäväksi – mitä se luonnollisesti perusolemukseltaan olikin.
Mainoksen idea, seksismin ja esineellistämisen kritisoiminen, jäi sivurooliin. Kuvan päälle kirjoitettu teksti ”Sä oot
hyvä sellaisena kuin oot – Jezuz” ei pelastanut tilannetta.
Päivien pääorganisaattori Kirkkopalvelut pyysi anteeksi
ja veti kohun aiheuttaneet mainokset pois katukuvasta.
Kirkkopäivien mainosta paheksuivat eritoten ne, joiden
kalenteriin tapahtuma on kirjattu, vaikka sitä ei mainostettaisi lainkaan. Moni saattoi kuitenkin kuulla tapahtumasta nimeltä Kirkkopäivät ensimmäistä kertaa vasta
mainoskohun myötä. Ensi viikolla Turussa järjestettävä
kirkollinen kaupunkifestivaali sai sellaisen mediastartin,
että rahalla ostettuna sama näkyvyys olisi tullut kovin
kalliiksi. Ja koska joka toinen vuosi järjestettävään tapahtumaan toivotaan nimenomaan muitakin kuin aktiiviseurakuntalaisia, ei lopputulemaa voine pitää surkeana.
Kuluvana vuonna vietettävän reformaation merkkivuoden otsikoksi on annettu Armoa 2017! Reformaation
merkkivuoden sivuilla muistutetaan, että ”Jumalan armo
ja ihmisten välinen armollisuus ovat kaikkien kirkkojen ja
kristillisten yhteisöjen elämän ytimessä”. Toden totta, armohan se Kirkkopäivien mainoskohustakin ensimmäisenä tulee mieleen. Armon vuonna 2017.
Seuraavat Kirkkopäivät järjestetään kahden
vuoden kuluttua Jyväskylässä. Täytyy miettiä harvinaisen huolella, miten tapahtumaa
aikanaan mainostetaan. Uusien asioiden ja
tapojen kokeileminen sekä vääristä ratkaisuista viisastuminen ei vaikuta olevan
suuressa huudossa. Muistissahan on
vielä edellisten, Kouvolassa pidettyjen
Kirkkopäivien mainonta. ”Tsiisus mitkä
bileet”. Siitä noussut kohu ei yllättänyt
– silloin ei ollut armon vuosi.

Innokas lintubongari Ilona Paajanen Kotimaisten kielten keskuksesta on löytänyt lintuja sosiaalisesta mediasta. Somesta löytyy
suomen kieltä huolellisesti käyttävä kirjasieppo ja hänen vastakohtansa puhekaani, joka visertää Facebookissa ja Twitterissä kirja- ja
puhekielen rajoja ylittäen. Englantiainen puolestaan sulloo kaikkialle englanninkielisiä termejä.
Sotakieli rikkoo reviirirajat ja
hyppii Faceseinältä toiselle vihapuhetta ripotellen. Emojintu käyttää
teksteissään hymyileviä, silmää
vinkkaavia tai kyynelehtiviä emojikuvia. Murrekurkku-uikkuja on
monta pesintäalueen mukaista
alalajia. Yksi viljelee siuta ja miuta,
toinen määtä ja säätä
Minä lisään listalle pilkkunillittäjän, joka lukee kirjoja punakynä kädessään ja lisää puuttuvat pilkut
kirjastonkin kirjoihin. Tuttavapiirissäni pesii punapäänarsku, joka
kiihtyy jokaisesta yleisönosastotekstistä ja Lyhyet-palstan kom-

No niin kurki. Kurkipas löytyisikö pellolta ruokaa.

mentista, joiden kirjoittaja on eri
mieltä hänen kanssaan. Itse olen
käki, joka hyödyntää toisten tekstejä. Anteeksi, Ilona Paajanen.
Moni linnun nimi on verbin käsky- tai kieltomuoto. Jokainen suomalainen tajuaa, mitä tarkoittaa
kurki, leivo tai kuovi. Tilhi on hämärämpi juttu. Ystäväni väitti, että
tilhiminen on sitä, kun puserosta
leikataan pois häiritsevästi kutittava pesuohjelappu. Samaa voi tarkoittaa myös verbi tikliä.

Älä närhi! kieltää puhumasta
perheenjäsenelle epäystävällisen
vinoilevaan sävyyn.
Suojatiellä tahallisen hitaasti
etenevä ihminen lunnii. Vaatekaupan näyteikkunoita ihailevalle ystävälle voi sanoa, että on kiire, älä
enää tylli siellä.
Nolon erikoisesti pukeutuvaa
kaveria neuvotaan, että sun kannattais vähän tavia vaatteitasi. Kevätauringossa sirriminen ei tee hyvää: Älä sirri vaan laita aurinkolasit
päähäsi.

Matias Jokisen tapahtumatärpit
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Kansanmusiikkimessu su
14.5. klo 11 Kuokkalan
kirkossa. Messun tärkeys, mutta
pienellä lisämausteella. Messut,
joissa panostetaan musiikkiin eivät
ole koskaan olleet pettymyksiä.
Tänne siis!
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Nuorten aikuisten sähly
pe 12.5. ja 19.5. klo 19.45–
21 Jokelan koululla. Erinomainen
tapa pitää yllä seurakuntayhteyttä
ja samanaikaisesti urheilla sekä
muodostaa ja vahvistaa ihmissuhteita.
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Gospel Covertajat: Virsikirjan lisälehdillä la 20.5.
klo 21 Kaupunginkirkossa. Jos käy
Yläkaupungin Yössä, täällä voisi käväistä! Coverit tutuista ja tuntemattomistakin virsistä kiinnostavat.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Matias Jokisen haastattelu sivulla 16.

Down

Sinäkin taisit saada
äitienpäiväkahvit
sänkyyn...

Palkitsevinta on olla
osa joukkuetta
Jyväskyläläinen Timo Vaitinen on toiminut Leijonien A-maajoukkueessa fysioterapeuttina jo
toistakymmentä vuotta. Vapaa-ajalla hän liukuu itsekin mielellään jäälle.
HEIKKI IMPIÖ teksti
JUKKA SALMINEN kuva

Miten sinusta tuli MM-joukkueen fysioterapeutti?
Olin vuonna 2003 JYPin liigajoukkueen fysioterapeuttina. Kollega
Jari Rautiainen oli palaamassa
maajoukkueen fysioterapeutiksi ja
tarvitsi omien kiireidensä vuoksi
kaveria tuuraamaan. Viisi kautta
työskentelimme yhdessä, kunnes
Jari jäi pois ja minä jatkoin.

Kuinka paljon tehtävä työllistää
sinua kauden aikana?
MM-kisat kymmenen, olympialaiset tai World Cup kolmetoista viikkoa.
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Kuva: Sami Saarenpää

Fysioterapeutti Timo Vaitinen on Leijona-miehistölle tärkeä mies. Varsinkin silloin, kun kaukalossa sattuu ja tapahtuu. Paikattavana Palokasta
lähtöisin oleva Jokereiden Pekka Jormakka.

Kuinka monissa arvokisoissa
olet ollut mukana?
Tämän kevään kisat ovat kolmannettoista. Kolmet olympialaiset,
yhdeksät MM-kisat ja yksi World
Cup.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Kannessa: Jyväskylän ammattikorkeakoulussa panostetaan
vahvasti robotiikan osaamiseen. Sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Teppo Flyktman on ohjelmoinut hoivarobotti
Sirpan.

Korpilahdelle
kahdeksan
hakijaa

VANHA

Milloin työsi on kiireisintä?
Kiireisin hetki on yleensä tunti ennen pelin alkua, kun pelaajat valmistautuvat alkulämmittelyyn.
Varsinkin jos on paljon teippauksia
ennen pukemista. Pyrin kuitenkin
sopimaan aikataulun jo etukäteen

niin, ettei kenenkään tarvitsisi
odottaa.
Mitä kaikkea tehtäviisi kuuluu?
Normaalit fysioterapeutin tehtävät. Liikehoidot, teippaukset ja
myös hieronnat, vaikka joukkueessa on hierojakin. Tarvittaessa fysikaaliset hoidot ja akupunktio. Lisäksi autan tarpeen vaatiessa huoltajia kopin laitossa.
Ehditkö seurata paikan päällä
itse otteluita?
Omaa peliä pystyy jonkin verran
seuraamaan. Tärkeintä on kuitenkin huomioida mahdolliset loukkaantumiset ja reagoida niihin. Pari kertaa olen katsonut finaalin,
kun omat pelit ovat jo loppuneet
pronssiotteluun.
Kuluvalla kaudella on nähty
rajuja taklauksia. Mitä fysioterapeuttina ajattelet niistä?
Mielipiteeseeni ei vaikuta se, että
olen fysioterapeutti. Arvostan jääkiekossa ennen kaikkea taitoa, ja
taitoon kuuluu myös taklaaminen
oikein, puhtaasti ja vastustajaa
kunnioittaen. En kannata taklauksia, joilla aiheutetaan päävammoja,
vaikka ne olisivatkin sääntöjen mukaisia.

Tarkoitushakuinen toisen vahingoittaminen ei mielestäni kuulu
jääkiekkoon.
Jääkiekkoilijoiden yleisimmät
hoitoa tarvitsevat vammat?
Iskuvammat ovat yleisimmät, mutta niistä selvitään yleensä jääpusseilla. Vakavammista vammoista
varmaankin polven ja olkapään
vääntövammat ovat tyypillisimpiä.
Pään alueen vammat ovat sitten
yleensä lääkärin alaa.
Miksi pelaajien krempoista
vaietaan?
Yksinkertaisesti siksi, ettei vastustaja saa tietää pelaajan heikkoa
kohtaa. Minulla on vaitiolovelvollisuus asiakkaistani ja asiakkaitteni
tiedoista, joten miksi jääkiekkoilijan kohdalla pitäisi poiketa siitä.
Miten huollat omaa kroppaasi?
Pelaan parissa harrasteporukassa
jääkiekkoa ja pyöräilen työmatkat
ympäri vuoden. Kesäisin pelaan
tennistä silloin kun ehdin. Lisäksi
venyttelen melko säännöllisesti.
Aikaisemmin urheilin enemmänkin ja harrastin useita lajeja, mutta
viisi ja puoli vuosikymmentä ja viisi leikkausta ovat rajoittaneet lajivalikoimaa.

Mikä on palkitsevinta työssäsi?
Aina kun pystyy auttamaan pelaajaa kuntoutumaan tai mahdollistamaan pelaamisen pienemmällä kivulla voi olla tyytyväinen, mutta
isossa kuvassa palkitsevinta on olla
osa joukkuetta. Moni pelaaja on
sanonut peliuran jälkeen, että kaipaa eniten sitä koppielämää.
Omalla kohdallanikin kaipaan JYPin ajoista juuri sitä ja niitä ihmisiä
siellä.
Onko maajoukkueessa tilaa
huumorille?
Todella paljon. Siinä on varmaan
yksi iso tekijä ja voimavara menestyvälle joukkueelle.
Mikä on ikimuistoisin hetki
maajoukkueessa?
Se kun ajettiin bussilla Kauppatorille Bratislavan kisojen kultajuhlissa 2011 ja näki sen tihentyvän ihmismeren. Ikimuistoisena aikana
nimeäisin viime syksyn World Cupin Torontossa, missä jääkiekko on
jotain todella suurta.
Parhaillaan Ranskassa ja
Saksassa pelattavat jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut jatkuvat
21.5. asti.

Korpilahden aluekappalaisen
virkaa ovat hakeneet Järvi-Kuopion seurakunnan vs. kappalainen Ville Hassinen, pastori, erityisopettaja Risto Huotari
Kuopiosta, Jyväskylän Korpilahden vt. aluekappalainen Antti
Koivisto, Laukaan seurakunnan
vt. kappalainen Hanna Laakso,
Tampereen Harjun seurakuntapastori Martti Lammi, Kempeleen seurakuntapastori Paulus
Pikkarainen, Rauman seurakuntapastori Ilkka Riihimäki ja
Kurikan Jalasjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastori
Meri Tirroniemi. Aluekappalaisen valitsee Jyväskylän kirkkovaltuusto.

Aloite
homoparien
vihkimisestä
valiokuntaan
Aloite avioliittokäsityksen laajentamisesta myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi
etenee kirkolliskokouksessa valiokuntakäsittelyyn. Perustevaliokunta valmistelee aloitteesta
mietinnön ja yleisvaliokunta
antaa aloitteesta lausunnon.
Mietinnön ja lausunnon valmistuttua niitä käsitellään kirkolliskokouksen täysistunnossa.
Aloitteessa pidetään tärkeänä,
etteivät erilaiset näkemykset
avioliitosta muodostu kirkkoa
jakavaksi tekijäksi.

Tiekirkot
avaavat ovensa
kesäkuussa
Taulumäen kirkko, Kaupunginkirkko ja Kuokkalan kirkko ovat
ensin kesän tiekirkkoja Jyväskylän seurakunnassa. Kirkot ovat
avoinna 12.6.–11.8. arkisin klo
11–18. Juhannusaattona kirkot
ovat kiinni.
Tiekirkoissa on opaspalvelu.
Aikaisemmin tiekirkkona toiminut Korpilahden kirkko on kesällä suljettu remontin vuoksi.
Suomessa on kesäisin avoinna pääteiden varsilla runsaat
250 tiekirkkoa.
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Löytäkää lapsi, haastaa
uusi keskustelufoorumi

Elina Palonevan mielestä
myös lapset kasvattavat
vanhempiaan. Asiat eivät
yleensä mene lasten
kanssa niin kuin on
ajatellut, aina tarvitaan
suunnitelma b, c tai d.

Human Art & Forum Jyväskylä kokoaa yhteen lapsuutta koskevan
tutkimustiedon sekä hengellisyyden ja taiteen. Jos hyvin käy,
pääpuhujana kuullaan Norjan kruununprinssi Haakonia.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Tapahtumaa ensi lokakuuksi suunnittelevat Aija-Leena Lääperi ja
Irina Noramies haluavat nostaa
esille lapsuuden merkityksen ihmisen loppuelämälle.
– Lapsuuteen liittyvää tutkimustietoa on paljon, mutta sitä ei hyödynnetä riittävästi ruohonjuuri- ja
päättäjätasolla, Noramies sanoo.
Lapsi tarvitsee kasvussaan rakkautta, aikaa ja rauhaa, mutta esimerkiksi suuret päivähoitoryhmät
ja koululuokat häiritsevät kasvurauhaa. Lasten vanhempiin kohdistuu suorituspaineita.
– Työssä ihminen nähdään vain
kulueränä, ja vapaa-aikaakin pitää
suorittaa: mikään ei tunnu riittävän, Lääperi summaa.
Lapset seuraavat aikuisten maailmaa ja tekevät siitä päätelmänsä.
Lasten pitäisi kokea, että on mukava kasvaa aikuiseksi. Nyt ei välttämättä ole niin.
Onneksi meillä on mahdollisuus
muuttaa kehityksen suuntaa, ja siihen Human Art & Forum Jyväskylä
tähtää. Pohjoismaissa on hyvät rakenteet kuten koulu ja tutkimus,

samoin kuin sananvapaus, naiset
listaavat. Human Art & Forum Jyväskylä haluaa yhdistää tutkimustiedon, taiteen ja hengellisyyden.
Tapahtuman pääpuhujaksi on
toiveissa saada Norjan kruununprinssi Haakon. Hänen teemansa
on Global Dignity.

Elämän tarkoi”tuksena
ei enää ole
materiaalisen
vaurauden
maksimointi.

Taiteesta pitää puheenvuoron kuvataiteilija Irina Noramies aiheenaan aikatila Kai Noramiehen ja
Aija-Leena Lääperin veistoksissa.
Yhdistävänä tekijänä on aikatilakäsite, jota tarkastellaan ihmisen ulkoisen ja sisäisen tilan kautta. Ulkoinen tila on maailma, jossa elämme, ja sisäinen tila on ihmisen henkinen, hengellinen ja fyysinen kasvuprosessi.
Tiedettä edustavat avaruustutkija ja tapahtuman suojelijaksi lupautunut Sini Merikallio, kasvatustieteen tohtori Mirjam Kalland

sekä kasvatustieteen tohtori ja kestävän hyvinvoinnin asiantuntija
Arto O. Salonen. Hengellisestä
kasvusta puhuu Toivakan kirkkoherra Panu Partanen.
Merikallio hakee ymmärrystä
elämän erilaisuuteen eläinlääketieteestä ja puntaroi taiteen, avaruustutkimuksen ja eläinlääketieteen
yhtäläisyyksiä.
Kalland tarkastelee kehittyvän
mielen ja ympäröivän maailman
yhteyttä sekä taiteen ja esteettisten kokemusten merkitystä lapsen
hyvinvoinnille ja kehitykselle.
Salonen uskoo, että arvomme
ovat jo muuttuneet.
– Elämän tarkoituksena ei enää
ole materiaalisen vaurauden maksimointi. Tilalle tulee henkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen vaurauden
tavoittelua. Kuluttajasta kuoriutuu
ihminen, Salonen sanoo.
Partanen kannustaa tarkistamaan omia näkemyksiä ja ottamaan tieteen tulokset tosissaan
kaikilla elämän osa-alueilla.
– Aikuinen usko ei saisi koskaan
menettää lapsille tyypillistä ominaisuutta, uteliaisuutta.
Lääperi ja Noramies haluavat kehittää foorumista jokavuotisen ta-

Aija-Leena Lääperi ja Irina Noramies muistuttavat ihmisen ja luonnon
riippuvuussuhteesta.

pahtuman. Heidän panoksensa on
taide. Kai Noramiehen Löytäkää
meidät -veistossarja kuvaa lapsen
sisäistä ja ulkoista kasvua kuten arvoja ja minuuden rakentumista.
Lääperin Hengen palo -teossarja
kuvaa ihmisen voimaa, herkkyyttä
ja haavoittuvuutta sekä ihmisen ja
luonnon riippuvuussuhdetta.
Tapahtuma järjestetään lokakuussa, jolloin liputetaan lasten oikeuksille ja vietetään Global Dignity -päivää. Se on osa Suomi 100
-juhlavuoden ohjelmistoa.

Keskustelufoorumi lauantaina 7.10. Jyväskylän yliopiston päärakennuksen
juhlasali.
Human Art & Forum Jyväskylän näyttelymaistiainen
ja esittely 16.–20.5. Galleria Hopassa (Kauppakatu
8). Avoimet avajaiset 15.5.
klo 18–20.
Näyttely avoinna 16.–19.5.
klo 11–18, 20.5. klo 11–20,
mukana Akseli Hiltunen.
Näyttelyn teoksia on mahdollista ostaa ja näin tukea
tapahtumaa.

Hengissä

Korvamerkitty marssii puuhamessuun
Kristiina Ridanpää saarnaa puuhamessussa Kortepohjan seurakuntakeskuksessa äitienpäivänä 14.5. Päivän teema
on taivaan kansalaisena maailmassa.
Miten se toteutuu?
Vauvalle tulee synnyinlahjaksi lainsäädännön pohjalta jonkun maan tai joidenkin
maiden kansalaisuus. Taivaan kansalaisuus
saadaan kasteessa.
Tänä päivänä puhutaan kuvainnollisesti
korvamerkitystä rahasta. Eläinten kohdalla
korvamerkki kertoo, kenen eläimestä on kyse ja mihin laumaan se kuuluu. Kristitty on
ristimerkitty kasteessa taivaan kansalaiseksi
eli Jumalan lapseksi. Kastettu on liitetty Hyvän Paimenen laumaan.
Lauman kulkemat reitit eivät kuitenkaan
aina miellytä kaikkia. Yksilöt lähtevät omille teilleen ja lauma pienenee. Ehkä omat reitit eivät aukenekaan toivotulla tavalla. Umpikujassa olevan korviin saattaa taas kantautua paimenen ääni. Paimen löytää eksyneen ja kantaa itsensä loukanneen tarhan
suojaan. Sillä lailla se taivaan kansalaisuus
näkyy tässä maailmassa.

Jumalan erityisesti valitsema ja kutsuma sekä Jeesuksen esirukouksen kohde. Tämä on
Taivaan kansalaisen huikea uskon, toivon ja
rakkauden näköala.
Pohdinnat ja epäilyt ennaltamääräämisestä pudottavat herkän sielun alas tuolta
näköalakukkulalta. Siksi – Lutherin sanoin –
”etsi itseäsi vain Kristuksesta äläkä itsestäsi,
niin sinut havaitaan iankaikkisesti hänessä
olevaksi.”

Mikä on Jeesuksen ydinviesti tuossa
tekstissä?
Jokainen ihminen on Jumalan luomana ja
lunastamana määräämättömän arvokas ja

Mitä äitienpäivän puuhamessussa
tapahtuu?
Kortepohjan ja Keltinmäen muskarilaisia tulee toivottavasti runsaasti. Siellä laitetaan

Minkä puolesta sinä haluat rukoilla
juuri nyt?
Maailmanrauhan puolesta. Sotien, riiston,
väkivallan, vainojen ja pahuuden vallan vähenemisen puolesta. Meidän hyvinvointivaltioitten ihmisten puolesta, että emme
olisi niin pikkumaisia ja kitsaita. Että meidän
maassamme olisi sijaa pahuutta pakeneville.
Mitä haluat sanoa äideille äitienpäivän
puuhamessussa?
Ollaan armollisia itsellemmekin. Jeesus rukoilee meidänkin puolestamme!

Elina Paloneva hoiti jo pienenä nukkeja ja äitinsä hoitolapsia. Hän oli aina tiennyt haluavansa
lastenhoitajaksi ja äidiksi. Siksi Paloneva uskalsi jättää vastoin vanhempiensa tahtoa lukion kesken.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Joh. 17: 6-10
Jeesus rukoili ja sanoi: ”Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka
valitsit maailmasta ja annoit minulle.
He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät
minulle. He ovat ottaneet omakseen
sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki,
minkä olet minulle antanut, on tullut
sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut
heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen
tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä
olet minut lähettänyt.
Minä rukoilen heidän puolestaan.
Maailman puolesta minä en rukoile, vaan
niiden, jotka sinä olet minulle antanut,
koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä
on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on
minun, ja minun kirkkauteni on tullut
julki heissä.”

alttaria valmiiksi messua varten, askarrellaan ja tehdään rukouksia, musisoidaan.
Messun jälkeen nautitaan soppaa ja kakkukahvit.

Äidiksi syntynyt

Kortepohjan puuhamessussa äitienpäivänä 14.5. saarnaa pastori Kristiina
Ridanpää. Puuhapisteet alkavat klo
15.45 ja puuhamessu klo 16. Muskarilaiset esiintyvät. Keittoruokailu ja
äitienpäiväkahvit.

Miksi puuhamessuja tarvitaan?
Niissä toivottavasti viihtyy pienten
lasten kanssa. Tekeminen on osa
osallistumista.

Vaikka kivijärvisen Elina Palonevan unelma oli ollut selvä pikkutytöstä lähtien, hän meni peruskoulun päätyttyä muiden mukana lukioon. Se ei kuitenkaan tuntunut
omalta. Niinpä hän päätti parin
vuoden jälkeen lähteä opiskelemaan lähihoitajaksi Jyväskylään.
Palonevan vanhemmat eivät
ilahtuneet tyttärensä aikeista.
– Olihan se kova paikka, kyllä siinä monet keskustelut käytiin ja itkut itkettiin. Minulla ei ollut koskaan murrosiän kapinointia, mutta
tässä kohtaa uskalsin uhmata vanhempieni tahtoa. Olen ylpeä siitä,
että uskalsin tehdä tämän päätöksen. Myös isä ja äiti sopeutuivat tilanteeseen, kun huomasivat minun pärjäävän. Uskon kohtaloon –
uskon, että minun polkuni kuului
mennä näin, hän kertoo.
Valmistuttuaan lähihoitajaksi
vuonna 2000 Paloneva muutti
työn perässä Helsinkiin. Viiden

vuoden aikana hän ehti hoitaa lapsia perheessä, päiväkodeissa ja lastenkerhoissa. Mutta pääkaupungin
elämänmeno oli pikkukylän tytölle
liikaa ja hän palasi Jyväskylään.
Ja taas kohtalo järjesteli asioita.
– Sain työskennellä lasten parissa ja opiskelin koulunkäyntiavustajaksi. Juhannusjuhlissa tapasin
mieheni. Katsoin, että mikäs tuolla
nyt kävelee kohti, Paloneva nauraa.
Tällä hetkellä Elina on kotiäitinä
2- ja 4-vuotiaille pojilleen. Elokuussa perheeseen syntyy kolmas lapsi.
– Tuntuisi oudolta viedä hartaasti toivomani omat lapset hoitoon ja lähteä hoitamaan toisten
lapsia. On niin hienoa, että olemme saaneet lapsia, joita saan nyt
kasvattaa. Ajatuksenani on palata
töihin, kun he menevät kouluun.
Palonevan lasten kasvatusta ohjaa
kolme tärkeää periaatetta: 1. Elämä
ei saa olla liian kiireistä. Pojille riittävät harrastuksiksi seurakunnan
kerho ja muskari. 2. Monipuoliset
leikit. Pojat leikkivät tavallisia leikkejä toistensa ja muiden lasten

kanssa ulkona ja sisällä. 3. Hyvät
käytöstavat. Lapsia opetetaan kunnioittamaan muita ihmisiä, tervehtimään ja sanomaan kiitos ja ole
hyvä. Tavoitteena on, että lapsista
kasvaisi kunnollisia ihmisiä, jotka
pysyvät oikealla polulla.

Elän täysillä
”omaa
unelmaani.

Hienointa on nähdä
lasten touhua ja
kasvua päivittäin.
Elina nauttii silmin nähden kotiäidin roolistaan.
– Olen täynnä virtaa, kun saan
mennä ja touhuta lasten kanssa.
Rakastan kodinhoitoa ja sitä, että
huusholli on kunnossa. Me tykkäämme ihan tavallisesta perusarjesta. Ekstraksi riittää käynti kahvilassa, uudessa leikkipuistossa tai
kylpylässä.
Hän kertoo elävänsä täysillä omaa
unelmaansa.

– Hienointa on nähdä lasten
touhua ja kasvua päivittäin. En tiedä parempaa kuin se, että saan olla osallisena kahden pienen ihmisen elämässä ja antaa heille hyvän
elämän. Heiltä saa pyyteetöntä
rakkautta. Tiedän, että olen heille
oikeasti tärkeä. En osaa enää edes
kuvitella elämää ennen lapsia.
Toisten lapsia hoitaessaan hän
mietti joskus, voisiko antaa enemmän rakkautta omille lapsilleen.
– Olen aina halunnut hoitaa
kaikkia lapsia täydellä sydämellä,
mutta totta kai rakkaus omia lapsia kohtaan on vielä syvempää. Se
on niin valtavaa, että sitä ei voi pukea sanoiksi.
Energinen kotiäiti ammentaa voimavaransa liikunnasta ja musiikista.
– Tanssitunti, jumppa ja pianon
soittaminen saavat sydämen palamaan. Kun niitä saa tietyn annoksen viikossa, taas jaksaa.
Kotiäitiyden ohella Elina on tehnyt välillä viikonloppukeikkaa kotipalvelussa ja leikkipuistoissa.

– Haluan pitää ammattitaitoani
yllä myös kodin ulkopuolella ja oppia uutta.
Äitienpäivä on Elinan suvussa ollut aina tärkeä, mutta sen merkitys
on kasvanut äitiyden myötä.
– Nyt meitä on monta, joita juhlitaan samalla. Purskahdin itkuun,
kun sain ensimmäisen itse tehdyn
äitienpäiväkortin.

itkö?

Ties
			

Elina Paloneva
■■ 36-vuotias lähihoitaja, kou-

lunkäyntiavustaja ja kotiäiti.

■■ Kotoisin Kivijärveltä.
■■ Asuu Palokassa.
■■ Perheeseen kuuluvat avio-

mies sekä 2- ja 4-vuotiaat
pojat. Kolmannen lapsen laskettu aika on elokuussa.
■■ Harrastaa tanssia ja pianonsoittoa.
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Kolumni

Suuren ja pienen
yhteiset murheet
Istun nuotion ääressä pimeässä illassa luoteis-Botswanassa keskustellen paikallisen pastorin kanssa. Tulen 95 000 jäsenen seurakunnasta, hän puolestaan kertoo Sehithwan kylän evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluvan alle sata jäsentä. Jaamme kokemuksiamme seurakuntatyöstä – sen iloista ja murheista. Keskustelemme siitä, miten jäsenet hahmottavat oman paikkansa seurakunnassa. Havaitsen, että hänen murheensa seurakunnastaan
ovat hyvin samanlaiset kuin omat huolenaiheeni Suomen kirkon
tulevaisuudesta.
Vajaan 20 000 jäsenen Botswanan evankelis-luterilaisen kirkon
(ELCB) tausta on usean eri lähetysjärjestön työssä. Järjestöjen toimintakautena kirkon elämä oli jokseenkin virkeää ja merkittävä
määrä rakennuksia rakennettiin seurakuntien käyttöön. Ulkomailta tuleva rahavirta mahdollisti tämän kasvun aikakauden.
Pääosa järjestöistä on vetäytynyt reilut puolivuosikymmentä sitten alueelta ja siirtänyt vetovastuun paikallisille. Samassa rytäkässä rakennukset siirrettiin ELCB:n omaisuudeksi. Tällä hetkellä kirkon toiminnan laajuus on laskenut menneistä vuosista ja rakennukset ovat jokseenkin huonossa kunnossa.
Pohdimme pastorin kanssa syitä nykytilanteen syntymiseen. Tulimme siihen loppupäätelmään, että tapahtuneessa on ollut kysymys usean eri asian summasta. Yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi hahmotimme sen, että ELCB:n jäsenet olivat oppineet mieltämään itsensä ensisijaisesti toiminnan kohteina. Lähetysjärjestöjen
kautta tullut rahoitus toki mahdollisti paikallislähtöisten projektien toteuttamisen, mutta varsinainen omaehtoinen toiminta ei
tullut osaksi arkipäivää.
Nuotion ääressä puhuimmekin kristityn identiteetistä. Seurakunnan jäsenyys ei voi olla asiakas-näkökulmasta lähtevää – siis sitä,
että jäsen ajattelee saavansa palveluja maksamaansa jäsenmaksua
vastaan. Sen sijaan sen pitäisi olla osakkuus-näkökulmasta lähtevä – jolloin jäsen hahmottaisi itsensä välttämättömänä osana yhteisen yrityksen eli seurakunnan parhaan toteutumiseksi.

Tuomas Palola
Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja, vs.
Jyväskylän seurakunta

ilen
Tänään ruko

Käännöstä parempaan
Rukoilen parempaa tulevaisuutta. Toivon, että omat asiani kääntyisivät parempaan
suuntaan. Elämässäni on raskaita asioita, ja kiitän siitä, että olen jaksanut pysyä hengissä.
Nainen 42 v

Kirkkopäivät ja
lähetysjuhlat
reformaation
teemoissa
KAARINA HEISKANEN teksti

Turussa järjestettävät Kirkkopäivät
ovat katsaus 2000-luvun kirkkoon ja
suomalaiseen yhteiskuntaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu
emerituspiispa Eero Huovisen vieraaksi. Presidentti Niinistö ja piispa
Huovinen keskustelevat elämästä,
Suomesta ja oikeudenmukaisuudesta.
Myös presidentti Tarja Halonen on
mukana Kirkkopäivillä. Hänen kanssaan maailmaa parantaa arkkipiispa
Kari Mäkinen.
Kirkkopäivien ytimessä ovat monipuoliset keskusteluohjelmat, joissa
pohditaan kirkon tulevaisuutta ja etsitään ihmisiä yhdistäviä asioita yhteisestä ruoanlaitosta ja syömisestä. Päivillä kuullaan muun muassa Pelle Miljoona ja Mustaa Barbaaria.
Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla puhutaan rauhanteon mahdollisuuksista
sodan runtelemassa Syyriassa. Miksi
kirkko kasvaa, sitä pohtivat kirkonmiehet Etiopiasta ja Tansaniasta.
Avuttoman raivo -keskustelutilaisuus muistuttaa, kuinka sodat, konfliktit ja terrorismi ovat läsnä jokaisessa uutislähetyksessä. Onko avuttomalla muuta mahdollisuutta kuin raivo? Mikä on kirkon rooli tässä myllerryksessä?
Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat järjestetään 19.–21.5. Turussa

Seminaarinmäen opit
muuttavat
Etiopiaa
Etiopialainen Tesfaye Nigusu laittoi
hyvän kiertämään ja työskenteli
vapaaehtoisena vammaisten lasten ja
nuorten parissa. Nyt hän opiskelee
kehitysyhteistyötä Jyväskylässä.

KAARINA HEISKANEN teksti
NIKO KUHA kuva

Tesfaye Nigusun nuoruusvuosiin osui sota
ja muutto sodan jaloista Eritreasta Etiopiaan.
– Meidän piti jättää Asmaraan kaikki, mitä omistimme.
Etiopiaan muuton jälkeen perheen isä,
jolla oli työ Etiopian armeijassa, joutui pakenemaan Sudaniin. Perheen äiti jäi huolehtimaan kahdesta pojasta. Isä kuoli, kun Tesfaye oli 17-vuotias.
– Äiti teki paljon työtä, jotta saisi meille
pojille koulurahat. Hän ei halunnut, että
menisimme jo lapsina työhön kadulle.
Suomen Lähetysseura on tukenut veljesten koulutusta, ja vastaavasti Tesfaye Nigusun työskenteli vapaaehtoisena etiopialaisen
Mekane Jesus -kirkon sosiaalityön projekteissa. Sitä kautta löytyi myös työpaikka kirkon
leivissä.

– Työskentelin aids-orpojen keskuksessa,
jossa lapset ja nuoret saivat opiskella puu- ja
metallitöitä. Ohjasin myös vapaa-ajan harrastuksia.
Sittemmin Tesfaye Nigusu koordinoi kirkon ja Suomen Lähetysseuran yhteisiä projekteja muun muassa vammaistyössä ja
aids-orpojen tukiprojektissa. Mekane Jesus
-kirkko on Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani Etiopiassa.
Suomi ja suomalaiset tulivat Nigusulle tutuiksi Suomen Lähetysseuran kautta. Hän
on vieraillut Suomessa Lähetysseuran ja
Pirkkalan seurakunnan kutsusta lukuisina
kesinä ja työskennellyt muun muassa rippikoululeireillä.
Pirkkalan seurakunta tukee Nigusun kaksivuotisia yliopisto-opintoja, jotka alkoivat
viime syksynä.
– Opiskelen kehitysyhteistyötä. Saan laa-

Etiopialainen Tesfaye Nigusu luottaa
pohjoismaiseen järjestelmään, joka tarjoaa
tasaveroiset mahdollisuudet kaikille.

jempaa perspektiiviä siihen, miten valtio ja
yhteiskunta toimivat, Nigusu sanoo.
– Täällä kaikki toimii, opetus on hyvällä
tolalla, ja se tähtää asioiden ymmärtämiseen eikä ulkoa oppimiseen. Ihmiset kunnioittavat toisiaan ja ovat suvaitsevaisia.
Suomesta Nigusu haluaa viedä Etiopiaan
sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Kirkko auttaa
”kaikkia
kysymättä,
mihin he uskovat.

– Olen aina ollut kiinnostunut pohjoismaisesta systeemistä, joka tarjoaa tasaveroiset mahdollisuudet kaikille. En tosin tiedä,
miten tämä toimisi 80 etnisen ryhmän Etiopiassa ja sadan miljoonan asukkaan maassa.

Etiopiassa yhteiselo eri heimojen ja poliittisten ryhmien välillä on sujunut hyvin,
mutta viime aikoina poliittinen ja taloudellinen tilanne ovat lisänneet kontrollia ja jännitteitä. Nuorisotyöttömyys vaivaa, eivätkä
kaikki pääse jakamaan yhteistä kakkua,
vaikka maan talous kasvaa nopeasti.
– Meillä on totalitaarinen hallitus, joka
on ollut vallassa viimeiset 26 vuotta. Vaaleja on järjestetty, mutta ne eivät ole olleet vapaita ja reiluja, Nigusu kritisoi.
Hän toteaa, että sosiaalinen media on
Etiopiassakin tärkeässä asemassa. Sen kautta on lietsottu jännitteitä.
– Jokaisen pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä sanoo ja kirjoittaa.
Valtion enemmistöuskonto on ortodoksisuus. Tesfaye Niguse perheineen kuuluu luterilaiseen Mekane Jesus –kirkkoon, jossa
on noin kahdeksan miljoonaa jäsentä. Kirk-

ko kasvaa nopeasti, ja siinä on paljon nuoria.
Maassa on myös muslimeja, ja eri uskontojen kannattajat ovat eläneet rauhassa ja toisiaan kunnioittaen.
– Kävin lapsena moskeijassa, joka oli naapurissamme, ja muslimiystävät viettivät
perheemme kanssa kristillisiä juhlia.
Mekane Jesus -kirkon kasvun ihme on Nigusun mukaan terve karismaattisuus ja satsaaminen nuoriin.
– Kirkossa on paljon nuoria jäseniä, ja
kirkko on mukana nuorten elämässä. Kirkko
auttaa kaikkia kysymättä, mihin he uskovat.
Niguse uskoo, että kirkolla on annettavaa
yhteiskunnalle.
– Kasvatamme nuorille oikeaa moraalia
ja etiikkaa, jota voivat toteuttaa työelämässä. Meillä on paljon epäoikeudenmukaisuutta ja korruptiota, ja uskon, että kristityt
voivat vaikuttaa siihen.
Lisäksi kirkko edistää rauhaa järjestämäl-

lä uskontojen välisiä ja kylien ja heimojen
välisiä keskusteluja. Kirkko voimaannuttaa
naisia toimimaan työelämässä. Myös kehitys- ja talouskysymykset kiinnostavat kirkkoa.
Tesfaye Nigusu korostaa että Jumala on
luonut kaikki ihmiset tasa-arvoisiksi ja antanut erilaisia lahjoja, joita käyttää ihmisten
hyväksi.
Afrikkalaiset kirkonmenot ovat toisen näköiset kuin Suomessa. Tesfaye Nigusulle kelpaa kumpainenkin malli.
– Joskus on hyvä istua kirkossa hiljaa ja
rauhassa, joskus haluan nostaa kädet ylös ja
ylistää Herraa, hän kuvailee.
Tesfaye Niguse puhuu Lähetysjuhlilla Turussa 19.–21.5. Juhlat järjestetään Turussa samanaikaisesti
Kirkkopäivien kanssa.
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Tekoäly haastaa ihmisen
Tekoälyn hyödyntäminen merkitsee valtavia muutoksia yhteiskunnassa. Käytön
yleistyminen pakottaa miettimään, millaisia päätöksiä haluamme koneiden tekevän.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Tekoälyn kehittäminen ja hyödyntäminen
etenee valtavin harppauksin. Tietokoneet ja
tietokoneohjelmat toimivat koko ajan yhä
älykkäämmin. Älyvaatteet mittaavat elimistömme muutoksia, leikkausrobotit avustavat lääkäreitä sairaaloissa ja seurustelurobotit toimivat vanhusten apuna. Tekoälyn
avulla koneet tunnistavat jo ihmisen ilmeitä
ja eleitä.
– Viiden vuoden kuluttua elämme jo aivan erilaisessa maailmassa, ennustaa tietotekniikan lehtori Sampo Kotikoski.
Kotikoski työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jossa panostetaan
vahvasti automaation ja robotiikan osaamiseen ja kehittämiseen.

Tekoälyn soveltamisessa edetään huimaa
vauhtia. Villeimmissä hahmotelmissa maalataan jo uhkakuvia itse itseään kehittävästä tekoälystä, joka on ihmisen kontrollin
ulottumattomissa. Toisten asiantuntijoiden
mukaan emme ole lähelläkään kaiken kattavaa tekoälyä. Yhtä kaikki, tekoälyn käytön
yleistymiseen on valmistauduttu aika heikosti, Kotikoski sanoo.
– Yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä ei ole.
Tarvitsemme kansainvälisiä sopimuksia, ettei teknologiaa käytetä väärin valtiollisella
tai edes yritystasolla.
Tekoälyn etiikkaa tutkineen ympäristötekniikan insinöörin Sirpa Kauppisen mukaan olemme hirveän isojen kysymysten äärellä. Tekoälyn leviäminen yhä moninaisimmille elämän osa-alueille pakottaa miettimään, millaisia päätöksiä haluamme koneiden tekevän.
Tekoälyn hyödyntämisessä on paljon hyvää. Koneet pystyvät tekemään esimerkiksi
monenlaisia ihmiselle vaarallisia ja raskaita

tehtäviä. Tekoälyn myötä monien ihmisten
työnkuva muuttuu ja osa ammateista katoaa kokonaan.
– Eräiden arvioiden mukaan huomattava
osa nykyisistä työtehtävistä muuttuu olennaisesti lähivuosina, Kotikoski sanoo.

Tarvitsemme
”kansainvälisiä

sopimuksia, ettei
teknologiaa käytetä
väärin valtiollisella tai
edes yritystasolla.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yliopistonopettajan John Pajusen mukaan sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo on keskeinen teknologian kehittymiseen liittyvä ongelma.
Vaarana on, että vauraus jakaantuu yhä
epätasaisemmin.
– Taloudellinen epätasa-arvo luo yhä
enemmän joutilaita ja turhautuneita ihmisiä, jotka eivät välttämättä jaksa kunnioittaa olemassa olevaa järjestelmää, Pajunen
pelkää.
Pajunen muistuttaa, että ihminen itsessään on arvokas, eikä ihmistä saa kohdella
välineenä.
– Kun koneet alkavat rapauttaa ihmisen
itseisarvoa ja ihminen alistetaan välineeksi
jollekin muulle, ollaan vaarallisilla vesillä.

Kauppisen mielestä tärkeä kysymys on,
miten työ tulevaisuudessa jakaantuu, jotta
kaikille riittää toimeentuloa ja työ olisi mielekästä.

Tekoäly on tietokoneohjelma, joka perustuu ihmisen syöttämiin ja antamiin tietoihin. Mutta kuka lopulta vastaa siitä, mitä
tietoja koneille syötetään?

– Nykyiset järjestelmät perustuvat siihen,
että ne ohjelmoidaan toimimaan tietyn
mallin mukaan. Jos tekoälylle syötetään oikeita ratkaisuvaihtoehtoja tietyissä tilanteissa, ne toimivat kuten ihmiset toimivat. Ehkä
jonain päivänä tekoäly ohjaa itse itseään, eikä kyse ole enää mallioppimisesta, Sampo
Kotikoski sanoo.
Keskeinen kysymys on, millaisen etiikan
mukaan tekoäly toimii ja kuka kantaa vastuun päätöksistä.
Sirpa Kauppisen mielestä vastuukysymysten selvittäminen vaati paljon työtä. Hän itse kannattaa vahvaa vastuun jakoa.
– Minusta vastuu pitäisi olla niin tutkijalla, ohjelman kehittäjällä, ohjelmoijalla, rahoittajalla kuin tehtävän antajallakin.
Kotikoski peräänkuuluttaa mahdollisimman avointa tiedonkulkua.
– Teknologiat ja ennen kaikkea data pitäisi saada riittävän laajasti yleiseen käyttöön.
Suljetulla tiedolla voi olla arvaamattomia
vaikutuksia.

Robotiikka ei korvaa sosiaalisia tarpeita
SIRPA KOIVISTO teksti

Hoivasektori on yksi nopeimmin tekoälyä
hyödyntävistä aloista. Terapia-, seurusteluja palvelurobotit ovat tulevaisuudessa arkipäivää, uskoo Meditas Oy:n toimitusjohtaja
Minna Laine.
Meditas on hoivarobotiikkaan ja terveydenhuollon älyratkaisuihin keskittynyt yritys, joka tarjoaa tietoa ja kokemuksia erilaisista laiteratkaisuista.
Oikein käytettynä ja mietittynä hoivarobotiikka tarjoaa vain mahdollisuuksia, Laine
uskoo.
– Tarkoitus ei ole korvata ihmisen tuo-

maa läheisyyttä, vaan tuoda robotiikkaa
hoivatyön rinnalle.
Tampereen yliopiston Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -hankkeessa tutkitaan robottien käyttöä osana
ikääntyvien ihmisten palveluja. Filosofeista
koostuvaa ryhmää johtavan professori Arto
Laitisen mukaan kysymys on ennen kaikkea
siitä, millä tavoin uutta teknologiaa voidaan
hyödyntää erilaisissa hoivaan ja hoitoon liittyvissä tehtävissä niin, että aikaa ja energiaa
vapautuu muihin tehtäviin, erityisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen.
– Mielestäni robotiikan avulla ei ole järkevää pyrkiä tyydyttämään sosiaalisia tar-

peita, Laitinen sanoo.
Teknologian kehittyessäkin ihmisarvon
kunnioittaminen ja ihmisarvoinen elämä
ovat yhä kaiken keskiössä, hän muistuttaa.
– Teknologian suunnittelussa ja kehittämisessä eettinen ohjenuora on, että vanhenevilla ihmisillä on yhä mahdollisuus itse
päättää itseään koskevista asioista. Pitää kehittää sellaisia käytäntöjä, jotka lisäävät
yleistä hyvinvointia ja toimintakykyä.
Laitisen mukaan tarvitsemme periaatekeskustelua siitä, mitä ja miten teknologioita sovelletaan käytäntöön.
– Liian usein keskustelua käydään teknologian ehdoilla.

Mekatroniikkaa opiskeleva Marius Nicoara
Romaniasta on vaihto-opiskelijana
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
Opintojen aikana Nicoara on päässyt
työskentelemään myös teollisuusrobottien
kanssa. NC-sorvin ääressä tuotanto
tekniikan lehtori Hannu Kivistö.
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Paratiisiomenapuu muistoksi merkkivuodesta
Helatorstaina vietetään kirkon kevätjuhlaa.
Silloin Jyväskylän seurakunnassa juhlitaan
yhdessä ja istutetaan omenapuu kirkkojen
pihaan reformaation merkkivuoden
kunniaksi.

Seppälän Citymarket

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

MARJATTA RYYNÄNEN
Puistokatu 19, Jyväskylä
puh. 014 614 561

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

Onnella on juuret

k
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SIRPA KOIVISTO teksti
NIKO KUHA kuva

Avoinna
joka päivä
9–18.

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

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

Arve Oy / Vesku
p. 0400 629 521

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

Erilaiset Samanlaiset
Suhteellisen kivaa
-parisuhdeleiri

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

Jyväskylän Vanhan hautausmaan sankarihauta-alueen peruskorjaus alkaa olla valmis. Alue otetaan käyttöön
kaatuneitten muistopäivänä 21. toukokuuta.

Viimeistä silausta
vaille valmis
Vanhan hautausmaan sankarihautausmaan peruskorjaus
valmistuu kaatuneitten muistopäivään mennessä.
PETRI KANANEN teksti
NIKO KUHA kuvat

Vanhan hautausmaan sankarihautausmaalla tehdään viimeisiä
istutuksia ja siistimisiä. Tämän jälkeen alueen melkein vuoden kestänyt urakka on valmis.
Sankarihauta-alue uudistettiin
perusteellisesti. Alueen ympärille
rakennettiin tukeva massiivikivimuuri. Myös alueen tekniikka ja
valaistus ajanmukaistettiin.
Kivimuurin rakentaminen mahdollisti epäkäytännöllisen nurmiluiskan purkamisen. Alueella järjestettäviin tapahtumiin mahtuu nyt
aiempaa enemmän yleisöä. Uutta
alueella ovat myös pääportti ja turvalliset portaat.
– Tällaisessa kohteessa vaatimustaso on normaalia korkeampi.
Ratkaisujen pitää olla kestäviä vuo-

laatoitettu. Nyt alueella kuljetaan
hiekkakäytävillä.
Sankarihauta-alueen peruskorjauksen kulut tulivat täysimääräisinä seurakunnan maksettavaksi,
kun Kirkkohallitus ei myöntänyt
hankkeelle rakennusavustusta.

Kouluikäisille on tarjolla kaksi kesäleiriä, joissa on meno on aivan
keskiaikaista.
– Keskiaikateema liittyy meneillään olevaan reformaation merkkivuoteen, nuorisotyönohjaaja KirsiMaria Piippanen kertoo.
Jalanjäljissä-leirit järjestetään
kesäkuussa Sarpatin maisemissa,
jonne nousee telttakylä. Leireillä
saa tutustua bofferimiekkailuun,
jousiammuntaan ja kalastukseen.

Omenapuuksi on valittu Paratiisiomenapuun nimellä tunnettu
koristeomenapuu, joka jo nimensäkin puolesta sopii hyvin istutettavaksi kirkkomaalle. Ylipuutarhuri Olavi Kiven mukaan puu kestää
hyvin Suomen vaativia olosuhteita. Parhaimmillaan omenapuut
tuovat iloa vuosikymmenten ajaksi.
Lajikkeessa on runsas, valkoinen
kukinta, joka muistuttaa myös
Suomen 100-vuotisjuhlavuodesta.

Omenapuun
”istuttaminen
on

toivon symboli, joka
muistuttaa uskosta
tulevaisuuteen.
kivuodesta ja helatorstain ainutlaatuisesta juhlapäivästä.
– Ehkä omenapuun ympärille
voisi joskus myöhemmin kokoontua yhteen samoissa merkeissä,
Olavi Kivi sanoo.

Paratiisiomenapuun nimellä tunnettu koristeomenapuu istutetaan kirkkojen pihaan helatorstaina. Ylipuutarhuri
Olavi Kiven mielestä omenapuu on hyvä valinta sekä reformaation merkkivuoden että Suomi 100 vuotta
-juhlavuoden istutukseksi.

Istuta omenapuu -tapahtuma toteutetaan kaikissa alueseurakunnissa. Helatorstain juhla alkaa kirkoissa
jumalanpalveluksella, jonka päätteeksi soitetaan kirkonkelloja. Jumalanpalveluksen jälkeen istutetaan
omenapuu ja ruokaillaan yhdessä.

Arvon lahjat

ARVON lahjat

Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to
25.5. Jyväskylän seurakunnassa. Jumalapalvelus kirkoissa klo 11, jonka jälkeen
omenapuun istutus ja ruokailu. Keskustan alueseurakunnan juhlapuu istutetaan
Vanhan pappilan pihaan.

Kaipaatko vierelläkulkijaa ja kuuntelijaa?

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

Sielunhoitoterapeutit Jyväskylässä

Anja Kuhno

anja.kuhno@sielunkieli.fi
0400 646 232

Kankitie
Muurame
s
Harjunporra
EkoCenter Kankitie

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

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

Sankarihautausmaalle on haudattu 423 viime sodissa kaatunutta.

Leirit huipentuvat Ritari ja Linnanneitojuhliin, joita valmistellaan yhteisissä näytelmä- ja musiikkipajoissa. Tarjolla on myös taikaesitys
ja tulishow. Lisäksi leiripäiviin kuuluu kalastusta, askartelua ja tutustumista kriisiradion toimintaan.
Jalanjäljissä-telttaleirejä on kahdet: 6.–7.6. (7–9-vuotiaille) ja 7.–
9.6. (10–14-vuotiaille).
Ähtärissä järjestetään hiippakunnallinen Tarmo-telttaleiri 10–14
-vuotiaille 25.–28.7. Jyväskylästä
lähteville on yhteiskyyditys leiripai-

` t ™

kalle. Leirillä saa rakentaa soittimen, osallistua draamatarinaan,
meloa sekä metsästää Tarmon kadonnutta timanttia. Ohjelmassa
on myös sählyä, subbailua ja frisbeetä. Työpajoissa on tarjolla pakohuonetta, askartelua, sirkusta ja
jousiammuntaa.
Ilmoittautumiset Jalanjäljissä -telttaleireille www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi 31.5 asti. Tarmo-leiristä tiedustelut kirsi-marja.
piippanen@evl.fi

LAHJARAAMATTU
Nahkakantinen
Raamattu
lahjansaajan
nimipainatuksella.
Tilaa ajoissa!

Markku Lehmuskoski

markku.lehmuskoski@gmail.com
040 707 8356

Monipuoliset valikoimat & edulliset hinnat!

uutuus

Bofferimiekkailua ja turnajaisia
koululaisten telttaleirillä
KAARINA HEISKANEN teksti

Ilmoittautuminen viimeistään 15.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Tied. Anne Savolin, 050 380 0583, anne.savolin@evl.fi

sikymmenien jälkeenkin, Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen
päällikkö Antti Pekuri sanoo.
Peruskorjauksen pääurakoitsija
oli Maajukka Oy, ja sen hinnaksi
tuli reilut 780 000 euroa. Hintalappu olisi suurempi, jos käytävät olisi

Reformaation merkkivuoden symbolina toimiva omenapuu on teemana helatorstain juhlallisuuksissa
ympäri Jyväskylän seurakuntaa.
Helatorstaina istutetaan omenapuu kirkkojen pihaan muistoksi reformaation merkkivuodesta. Samalla kokoonnutaan jumalanpalvelukseen ja yhteiseen ruokapöytään juhlistamaan kevättä.
Omenapuun istuttaminen on
toivon symboli, joka muistuttaa
uskosta tulevaisuuteen.

Viittaahan valkoinen väri vahvasti
suomalaisuuteen.
Omenapuita kirkkojen pihoihin
istutetaan harvemmin, siksi Kivi
iloitsee erityisesti tästä merkkivuoden valinnasta.
– Suomalaiset heräävät kevääseen, kun omenapuut kukkivat. Se
on merkki kasvun alkamisesta.
Omenapuun tuoksu ja kauneus
pysäyttää.
Kivi toivoo, että kukkaan puhkeava Paratiisiomenapuu muistuttaisi joka kevät reformaation merk-

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

UUDET VIRSIKIRJAT

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

Laajan raamattuvalikoiman löydät pipliakauppa.fi
Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | piplia.fi | pipliakauppa.fi

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

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

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
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Tapahtumat 12.–26.5.2017
koissa
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
			

ITÄVALTALAISÄÄNIÄ TAULUMÄELLÄ
n Grazilainen HIB Art Chor (kuvassa) ja Vox Aurea konsertoivat perjantaina 26.5. kello 19 Taulumäen kirkossa. HIB Art -kuoroa johtaa Maria Fürntratt ja Vox Aurea -kuoroa Sanna Salminen. Liput 10/5 euroa. Itävaltalaiskuoro esiintyy Taulumäen kirkossa myös helatorstain messussa
25.5. klo 18.
HÄÄMUSIIKKIA KAUPUNGINKIRKOSSA
n Kanttorit Pekka Björninen ja Risto Valtasaari soittavat häämusiikkia,
ja pastori Ville Tikkanen kertoo kirkollisesta vihkimisestä. Kaupunginkirkon konsertti on osa Yläkaupungin Yötä lauantaina 20.5. klo 19, vapaa pääsy.
VIRSIKIRJAN LISÄLEHTIÄ SELATAAN YLÄKAUPUNGIN YÖSSÄ
n Gospel Covertajat esittää ja laulattaa virsikirjan lisävihkon lauluja
lauantaina 20.5. klo 21 Kaupunginkirkossa. Tilaisuus on osa Yläkaupungin Yötä, vapaa pääsy.
KEVÄTSOITTAJAISET HALSSILASSA
n Anna-Maija Valjuksen musiikkikoulun kevätsoittajaiset on sunnuntaina 21.5. klo 14 Halssilan seurakuntakeskuksessa. Vapaa pääsy, kolehti.
YLI KOLMESATAAVUOTIAS SELLO SOI KUOKKALASSA
n Johan Sebastian Bachin soolosellosarjojen sarja Kuokkalan kirkossa päättyy sunnuntaina 21.5. d-molli ja Es-duuri -sarjoihin. Jyväskyläläislähtöinen sellisti Juuli Holma on esittänyt kirkossa kaikki Bachin soolosellosarjat kolmena peräkkäisenä keväänä. Kuokkalan kirkossa kuultava konsertti on jokaisen sellistin ”ruisleipää” eli Bachia. Vuonna 2015 tuli
330 vuotta sekä Bachin syntymästä että Holman milanolaisen Giovanni
Grancino -sellon valmistumisesta. On siis ainakin mahdollista, että tällä
sellolla on soitettu samaa musiikkia jo 1700-luvun alkupuolella. Bachin
soolosellosarjat, osa III, Kuokkalan kirkossa 21.5. klo 16, liput 10/5 €.
PULSSIN KUOROKONSERTTI
n Naiskuoro Pulssi konsertoi keväisissä tunnelmissa johtajanaan Noora Määttä. Konsertti kuullaan Taulumäen kirkossa maanantaina 22.5.
klo 19. Ohjelmistossa on monipuolisesti säestyksetöntä klassista musiikkia. Liput 10 euroa. Kuoro esiintyy Italiassa Venetsian kuorofestivaaleilla 25.–27.5.
ILTAMUSIIKKI HILJENTÄÄ HELATORSTAINA
n Helatorstain Laudate Dominum -iltamusiikissa kuullaan Vanhaa kuoromusiikkia ja Rheinbergerin Stabat mater. Kaupunginkirkossa torstaina
25.5. klo 19 esiintyvät lauluyhtye Hyvät Jyvät ja soitinyhtye Risto Valtasaaren johdolla. Vapaa pääsy.
LAPSIKUOROT LAULAVAT KEVÄTTÄ
n Lapsikuorojen kevätkonsertti kuullaan Kuokkalan kirkossa perjantaina 26.5. klo 15. Konsertin järjestää Vox Aurean Tuki ry.
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HALSSILAN SEURAKUNTAKESKUS
n Ma 22.5. klo 18. Ota mukaan sinulle tärkeät ihmiset: siskot, veikat,
isät, äidit, mummut, papat, kummit. Jätskitarjoilu.
TIKKAKOSKEN KIRKKO
n Ma 22.5. klo 18 Liinalammin ja Tarinan päiväkotien eskarit,
n Ti 23.5. klo 18 Puuppolan päiväkodin eskarit,
n Ti 30.5. klo 18 Luonetjärven eskarit. Kirkkokahvit ja -mehut.
VAAJAKOSKEN KIRKKO
n Ti 16.5. klo 18. Rossi, Salmela, Harjula, Lähteelä, Palander, Reingold,
Romppanen.
n To 18.5. klo 18. Rossi, Salmela, Ahonen, Harjula, Palander, Reingoldt,
Verronen.

Tuomasmessu su 14.5. klo 18, Siistonen, Puupponen, Asikainen, VirkkalaJärvinen, Heinonen, Gospel Covertajat.
Messu su 21.5. klo 18, Vähäjylkkä,
Bucht, Väisänen.
Naiskuoro Pulssin kevätkonsertti
ma 22.5. klo 19. Joht. Noora Määttä.
Ohjelma 10 €
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. Klo 11 Helatorstain sanajumalanpalvelus. Klo 12 omenapuun
istutus tulevaisuuden toivon merkiksi. Pientä syötävää ja ohjelmaa. Viitala, Palola. Musiikki Hassinen, Hytönen
Maasola, Ketola, Jurva, Syrjä.
Helatorstain messu to 25.5. klo 18,
Nieminen, Viitala, Hassinen, lapsi- ja
nuorisokuoro HIB Art Chor ja orkesteri, johtaa Maria Fuerntratt.
Kuorokonsertti pe 26.5. klo 19 HIB
Art Chor ja Vox Aurea.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu, äitienpäivä su 14.5. klo 10 srkkeskus, Kari, Keltakangas. Äitienpäivän kahvit.
Messu su 21.5. klo 10 srk-keskus,
Kärkkäinen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. klo 11 srk-keskus, Huhtasuon alueseurakunnan työntekijät,
Vilho Hietala, kitara, päiväkerholaiset.
Sanajumalanpalvelus, ruokailu. Päiväkerhojen kevätjuhla
Musiikkitilaisuudet
Iloset lauluryhmä ke klo 11.30 srkkeskus. Tied. 044 728 7719.
Anna-Maijan musiikkikoulun kevätsoittajaiset su 21.5. klo 14 srk-keskus.
Vapaa pääsy, kolehti.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Halssila ma ja ke
klo 9–10.30. Muulloin 050 549 7024 /
juha.halonen@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerhot 3–6 v. ma ja to klo 13–
16 Telkäntie 2C.
Iltaperhekerho ma klo 17.30–19 Telkäntie 2 C.
Päiväkerhot 3–5 v. ti ja to klo 9–11
Telkäntie 2 C.
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie 2 C.
Perhekerho ke klo 9.30–11 Telkäntie 2 C.
Hukkaperän pyhis ke 17.5. klo 17.30
Hukkaperä 6 D.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 21.5.
klo 16 srk-keskus.
Kouluunlähtevien siunaaminen ma
22.5. klo 18. Ota mukaan sinulle tärkeät ihmiset: siskot, veikat, isät, äidit, mummut, papat, kummit.. ja tule
kirkkoon. Jätskitarjoilu.
Lasten kesäpäivät 5–9-v Telkäntie 2
C ke 28.–to 29.6. klo 10–14. Ilm. 16.6
mennessä. 044 7056 480.
Perheleiri 9.–11.6. Vesala. Hinta 30€/
aikuinen, lapset 10–17 v. 20 €, 4–9v.
10 €, alle 4v. ilmaiseksi. Ilm 17.5. mennessä Anne 050 340 0638 tai Juha 050
549 7024.
Kerholaisten kevätjuhla helatorstaina 25.5. klo 11 Halssilan kirkko.
Kouluikäisten telttaleirit Sarpatissa 7–9 v. 6.–7.6. 10–14 v. 7.–9.6. Tied.
ja ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
Nuorille ja aikuisille
Kevätretki Kangasniemelle to
18.5.Taiteilija Pekka Hiltusen Taidelinna, kirkko, kotiseutumuseo. Hinta 35
€ sis. kahdet kahvit, lounaan ja matkan. Lähtö klo 8.30 (Huhtasuo) ja paluu n. klo 16. Ilm. ma 15.5. mennessä
Halonen 050 549 7024.
Aamurukouspiiri ke klo 8 srk-keskus.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messut Halssilan kirkossa su klo 10.
Yhteiskuljetusbussi lähtee klo 9.45
Huhtasuon kirkon bussipysäkiltä.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys Mäntykankaan
kappelin takana toimistorakennuksessa, Laukaantie 5. Ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30. Muuna aikana liisa.lappi@evl.fi 050 549 7005.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauvaryhmä ma klo 14–16 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 15.5. klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskuksen Ryhmähuone.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20
Huhtasuon terveyskeskuksen Ryhmähuone.
Perhekahvila ke klo 9–10.30 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 21.5.
klo 16 Halssilan srk-keskus.
Kerholaisten kevätjuhla to 25.5. klo
11 Halssilan srk-keskus.
6–10-v lasten leiripäivä Tyyppälänmajalla (Kaakkovuorentie 178) ti–
to 20.–22.6 klo 9–15. Ilm. Miina 044
7056 480. Hinta 15 € (sis. ruoka). Kulku omin kyydein.
Kesäretki Tampereelle 15.6. Koululaiset voivat lähteä myös ilman aikuista.
Poliisimuseo, Rax, Sisähuvipuisto FunPark. Hinta: 12v–aik 25 €, 7–11 v 20 €,
2–6 v 15 €, alle 2v 5 €. Ilm 7.6. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi . Tied.
050 3400 638
Perheleiri 9.–11.6. Vesalassa. Hinta 30€/aikuinen, lapset 10–17 v. 20€,
4–9v. 10€, alle 4v. ilmaiseksi. Ilm 17.5.
mennessä Anne 050 340 0638 tai Juha
050 549 7024.
Sählykerho 1.–2. luokkalaisille ti klo
16.30 kirkko.
Sählykerho 3.–4. luokkalaisille ti klo
17.30–18.30 kirkko.
Kouluikäisten telttaleirit Sarpatissa.
7–9-vuotiaat 6.–7.6. 10–14-vuotiaat
7.–9.6. Tied. ja ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
Nuorille ja aikuisille
Pietarin Kilta ti 16.5. klo 18 kirkko.

Kevätretki
Kangasniemelle
Retkipäivä on torstai 18.5.
Retkellä tutustutaan taiteilija Pekka Hiltusen Taidelinnaan ja Kangasniemen
kirkkoon ja kotiseutumuseoon. Retken hinta 35 euroa
sisältää kahdet kahvit, lounaan ja matkan. Lähtö klo
8.30 Huhtasuolta ja paluu
noin klo 16. Ilmoittautumiset ma 15.5. mennessä Halonen 050 549 7024.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.5. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Asikainen. Äitienpäivän kakkukahvit.
Tilkkutäkkimessu su 21.5. klo 16
Neulaskoti, Jurva, Asikainen. Isosten
siunaaminen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys ti klo 9–11 Neulaskoti. 050 5497 015 Elina Fuchs
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ke klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti 16.5. klo 9.30 Neulaskoti.
Perhekerhon kirkkohetki pe 19.5. klo
9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti 23.5. klo 16 Neulaskoti.
Nuorille ja aikuisille
Retki Keuruulle ke 31.5. Katso Säynätsalo.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.5. klo 10 kirkko, Ridanpää, Vilkko, Lintunen. Kahvit.
Aamurukous ti klo 8–8.30 kirkko.
Hiljainen aamurukous to 18.5. klo
8–8.30 kirkko.
Messu su 21.5. klo 10 kirkko, Salminen, Valtasaari. Kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 21.5. klo
14.30 Sotainvalidien sairaskoti, Keskussairaalantie 40, Salminen. Kypärämäkeläiset tervetuloa.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. klo 11 kirkko, Pitkänen, Ridanpää, Lintunen, Nieminen. Sanajumalanpalvelus, omenapuun istutus,
juhlalounas, yhteislaulua.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/
hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo–menotiedot. Muut
ajat diakoniatyöntek. ajanvarauksella.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 15.5. klo 14.30
kirkko. Tied. 050 4088852.
Omenapuun istutus to 25.5. klo 12
kirkko.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten avoimet ovet pe 19.5. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Seurakuntakuoro pe 12.5. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Taka-Keljon lähetysilta ti 16.5. klo
18.30 Heikki Ruuhisella Hanhiperäntie 284.
Keltinmäen Olohuone ke 17.5. klo
13. Luonnossa Jumalan kanssa. Leppäpuisto.
Keskiviikkoilta ke klo 18 kirkko.
Kuohun päiväpiiri ma 22.5. klo 12 kylätalo.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 14.5. klo 10 Kaupunginkirkko. Wuolio, Niiles-Hautanen, Valtasaari.
Viikkomessu to 18.5. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 21.5. klo 10 Kaupunginkirkko . Koli, Tikkanen, Björninen
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 21.5. klo 17 Kaupunginkirkko.
Messu to 25.5. klo 11 Kaupunginkirkko. Koli, Watia, Valtasaari.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5.
Jumalanpalvelus klo 11 Kaupunginkirkko.
Omenapuun istutus klo 12 pappilan
pihalla. Kahvit ja lapsille jäätelöt.
Tekemistä lapsille ja lapsenmielisille
klo 13 Kirkkopuisto. Kirkon juoksukilpailu, pomppulinna. Jättisaippuakuplien puhaltamista, pihapelejä, picnicmahdollisuus, tarjolla hedelmiä. Pokemon-metsästys. Teesien painamista
kasseihin.
Uusia virsiä klo 13 Kaupunginkirkko, Pekka Björninen, Ilpo Vuorenoja ja
Risto Valtasaari.

Konsertti Tuomo Rannankari Duo,
klo 15 teltassa Kirkkopuiston pihalla,
sateen sattuessa Kaupunginkirkossa.
Konsertti Laudate Dominum Hyvät
Jyvät klo 19, Kaupunginkirkko .
Musiikkitilaisuudet
Häämusiikki-ilta la 20.5. klo 19 Kaupunginkirkko. Björninen, Valtasaari.
Yläkaupungin Yö.
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti 23.5. klo 19
Vanha Pappila.
Gospel Covertajat: Virsikirjan lisälehdillä la 20.5. klo 21 Kaupunginkirkko. Yläkaupungin Yö.
Helatorstain Iltamusiikki to 25.5. klo
19 Kaupunginkirkko. Laudate Dominum. Hyvät Jyvät ja soitinyhtye.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Pelkonen 050 549 7001 Kukkonen 050 340 0665 Lintulahti 050 549
7006.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ti klo 13 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho to 18.5. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotolle ajanvarauksella kirsi.lepoaho@evl.fi 050 557
9003.
Lapsille ja lapsiperheille
Pohjoisten kylien perhekerho ke
17.5. klo 9–11.
Iltaperhekerho ke 17.5. klo 18 Revontulentien leikkipuisto. Omat eväät
mukaan, grilli kuumana.
Perhekerho to 18.5. klo 9.30 srk-talo.
Kevätjuhla ti 23.5. klo 18 srk-talo. Kerholaisten, muskarilaisten ja muidenkin lasten kevätjuhla. Voit pukeutua
eläinasuun, musisoidaan ja lorutellaan
maatilatunnelmissa. Tarjoilua.
Nuorille ja aikuisille
Naisten aamukahvit la 13.5. klo 9
srk-talo. Laudes aamun sarastaessa,
draamaryhmä Toivo. Reformaation
merkkivuoden tapahtuma.
Ylistysryhmä ma 15.5. klo 17.30 srktalo.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Hengari ti 16.5. klo 15 Sumbpi.
NOJA-ryhmä ti 16.5. klo 18–20 srktalo.
Nuorten iltakahvila pe 19.5. klo 18
srk-talo.

KORTEPOHJA
Retkis seikkailee
Lehtisaaressa
Lähde Lehtisaareen tiistaina 23.5. klo 17.30. Retkis
saunoo, ui, paistaa makkaraa ja pelaa pelejä. Pakkaa
mukaan eväät, uimavarusteet ja sään mukainen
varustus. Kokoontuminen
Viitaniemen rannassa klo
17.30.

Nuorille ja aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10
Vanha pappila.
Osallisuuden kahvihuone kevätlaulajaiset: Vanhat kansakoululaulut
ti 16.5. klo 14–16 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Valtasaari, Teräväinen, Kukkonen
Café Taukopaikka to 18.5. klo 18–21
Yliopistonkatu 26 B. Tule nyyttikesteilemään, tapaamaan muita ja hiljentymään! Mietitään syksyn kuvioita.
Novelleja ja neuleita ke 24.5. klo 17–
19 Vanha pappila. Naisten Pankki/
tied. anna.kaisa.jaala@gmail.com.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.5. klo 10 srk-talo, Koivisto, Perttilä. Äitienpäivä. Kahvit.
Sanan ja rukouksen ilta to 18.5. klo
18 Korpikeidas.
Messu su 21.5. klo 10 srk-talo, Tuominen, Perttilä. Kaatuneitten muistopäivä. Seppelpartiot. Kahvit.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. Sanajumalanpalvelus klo 11
srk-talo, Koivisto, Laiho, Kirkkokuoro.
Juhlalounas ja omenapuun istutus kirkonmäellä.

Kevätlaulajaiset kera
kahvin ja jäätelön
Kevätlauluja lauletaan
seurakuntatalossa helatorstaina 25.5. klo 13. Laulutuokiossa on yhteislaulua
ja lauluryhmien esityksiä,
kolehti Yhteisvastuukeräykseen. Kahvia ja jäätelöä
pihalla.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 12.5. klo 13 srk-keskus.
Puuhamessu su 14.5. klo 16 srk-keskus. Puuhapisteet alkavat klo 15.45.
Muskarilaiset esiintyvät. Keittoruokailu ja äitienpäiväkahvit.
Messu su 21.5. klo 16 srk-keskus, Salminen, Tahkola.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to 18.5.
klo 9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan tai hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo–menotiedot.
Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten avoimet ovet pe 19.5. klo 18
srk-keskus.
Seurakuntakuoro pe 12.5. klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414
Tiistaitapaaminen ti 23.5. klo 13 srkkeskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kansanmusiikkimessu su 14.5. klo
11 kirkko,

Äitienpäivänä kirkossa
soi kansanmusiikki
Kansanmusiikkimessu on
Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 14.5. klo 11. Sen toimittavat Riku Bucht, Minna
Korhonen, Sirpa Lampinen
ja Tiina Korhonen. Musiikissa Kehittyvät laulajat,
Kuokkalan pelimannit Erkki
Hiekkavirran johdolla, Del
Monte, Jubilate Deon tanssijoita. Voit pukeutua kansallispukuun! Pyhäkoulu,
kirkkokahvit.

Hiljaisuuden ilta ke klo 18 kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 18.5. klo 10–10.15
kirkko.
Mukulamessu su 21.5. klo 11 kirkko,
Vähäjylkkä, Bucht, Väisänen, Heikkilä,
Tarvainen, Siitari. Jätskit.

Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. klo 11 kirkko. Sanajumalanpalvelus ja isosten siunaaminen,
Bucht, Reukauf, Väisänen, Grönholm.
Sinfiksen soitinryhmä. Klo 12 Omenapuun istutus, pizzaa, musiikkia, talutusratsastusta, perheiden rastirata.
Ekoteko-passin palkinnon arvonta.
Musiikkitilaisuudet
Sellokonsertti su 21.5. klo 16 kirkko.
Bachin soolosellosarjat III. i Juuli Holma. Ohjelma 10/5€.
Lapsikuorojen keväkonsertti pe 26.5.
klo 17 kirkko, Vox Aurea Tuki ry.
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. p. 050 340 9893.
Pyhäkoulu su 14.5. klo 11 kirkko.
Taaperotupa ti 16.5. klo 9.30–11 kirkko.
Äitien ilta ke 17.5. klo 18–20 kirkko.
Vauvaperhepesä to 18.5. klo 13–
14.30 kirkko.
Perheleiri 19.–21.6. Vesala. Hinta 30
€ aikuinen, 20 € 4–17v.lapset, alle 4v.
ilmaiseksi. Ilm. 28.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Tied.
050 5497 034, paivi.heikkila@evl.fi tai
050 3409 887 tiina.korhonen@evl.fi.
Lastenleiri 8–13-v Lehtisaaressa
6.–8.6. Hinta 15 €. Ilm. 28.5. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Tied. 050 3409887 tiina.korhonen@evl.fi.
Nuorille ja aikuisille
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 16.5. klo 18 kirkko.
Nuortenilta ke 17.5. klo 19–21 Polttolinja 37. rippikoululaisille ja muille halukkaille iltaohjelma klo 19–20.
Muuten vapaata pelaamista ja oleilua.
Syntymäpäiväjuhla Kuokkalan alueseurakuntalaisille to 18.5. klo 13–15
Kuokkalan kirkko. Kutsutaan tammi–
kesäkuun 2017 aikana 70, 75, 80, 85,
90, tai enemmän täyttäviä. Tied. 050
5497007 Kataikko tai 050 5497034
Heikkilä.

Sana elää,
rukous kantaa
Sanan ja rukouksen voimaa
Kuokkalan kirkolla torstaina
18.5. klo 18 kirkko. Illassa
mukana Seppo Rytkönen ja
Ester-lauluryhmä. Lastenhoito.
Reformaation merkkivuoden lukupiiri to 18.5. klo 19 Polttolinja 37. Terhi Törmälehto: Vaikka vuoret järkkyisivät. Korhonen.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.5. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Watia, Vuorenoja, kahvit.
Messu su 21.5. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Koli, Tiusanen, vapaaeht. kiitospyhä ja kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys. ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549 7027,
Pelkonen 050 549 7001 Kukkonen 050
340 0665, Lintulahti 050 549 7006.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ke 17.5. ja 24.5. klo 9.30
kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Retkis – retkiperhekerho ti 23.5. klo

17.30 Lehtisaari, Tuomiojärvi. Retkis
saunoo, ui, paistaa makkaraa ja pelaa
pelejä. Eväät, uimavarusteet ja sään
muk. varustus. Kokoontuminen Viitaniemen rannassa klo 17.30,.
Nuorille ja aikuisille
Kevätkarkelot Kolikkotuvalla ma
15.5. klo 12–14. Kolikkotie 2 C. Tule
viettämään kevätpäivää. Musiikkia, seurakunnan tervehdys, ulkopelejä, makkaranpaistoa. Järj. Lohikosken Eläkkeensaajat ja Jyväskylän seurakunta.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Äitienpäivän messu su 14.5. klo 10
kirkko, Ahonen, Hautalahti, Partanen.
Raamattu- ja keskustelupiiri ti 16.5.
klo 13–14.30 kirkko. Markuksen evankeliumi.
Majataloilta ke 17.5. klo 18 kirkko.

Majataloilta ja
rukousmessu Palokassa
Majataloillassa keskiviikona
17.5. klo 18 on musiikkia,
rentoa yhdessäoloa, esirukousta, lapsille ohjelmaa.
Kahvi- ja tee. Rukousmessu
on sunnuntaina 21.5. klo
17. Illassa on ehtoollinen,
rukousta, laulua, opetusta ja
yhteistä jakamista. Messun
toimittaa aluekappalainen
Teija Laine ja juontaa Heikki
Ilola.
Messu su 21.5. klo 10 kirkko, Laine,
Ruhanen. Kaatuneitten muistopäivä.
Rukousmessu su 21.5. klo 17 kirkko.
Rukouspiiri ke 24.5. klo 18 opintosali. Heikki Ilola.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. klo 11 Kirkon alapihalla
sään salliessa, Laine, Hautalahti, Partanen, Ruhanen, Asikainen. Perhekirkko,
isosten siunaaminen. Reformaation
kellojen soitto klo 12 ja omenapuun
istutus sekä hernekeitto ja kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoro to 18.5. klo 17.30 kirkko. Tied. liisa.partanen@evl.fi 050 358
1860.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to 12–
14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä. Tied.
Päivi Itkonen 040 7090142 ja Elina Romar 040 5609910, etunimi.sukunimi@evl.fi
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkko. Vapaaeht. maksu 1 euro.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Taaperopysäkki ti klo 9.30–12 kirkko.
Palokan perhepysäkki ke klo 9–11.30
kirkko. Klo 9–11 aamupala, vapaaeht. maksu.
Kaiken kansan kirkkohetki ke 17.5.
klo 9.30 kirkkosali. Lapsille suunnattu
noin 20 min jumalanpalvelus.
Mannilan perhepysäkki ke 24.5. klo
9.30 Mannilan Lyhdyssä, Mankolantie 3.
Apua arkeen Tied. Eräjärvi 040 500
7820 tai Johansson 040 535 2276.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Perheretki 10.6. Ilm. 22.5. mennessä
Marja-Terttu Kivelä 040 560 9908, ei
tekstiviestillä. Hinta 10 €/aikuinen, 5
€/lapsi, alle 2-vuotiaat maksutta.
Isovanhempi–lapsenlapsi-leiri Vesala
27.–29.6. Ilm. 31.5. mennessä 040 560

9908 (ei vastaajaan eikä tekstiviestinä).
Hinta 60 € aikuiset ja 30 € lapset.
Kouluikäiset. http://www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Kesän leirit:
Jalanjäljissä – lasten ja kouluikäisten
suurleirit Sarpatissa
7–9-vuotiaat: 6.–7.6 Hinta 15 € ja
10–14-vuotiaat: 7.–9.6. Hinta 25 €.
Ilm. 31.5. mennessä
Lehtisaaripäivät 3–7-luokkalaisille
13.–16.6. klo 9–15. Omat kyydit Viitaniemen pikkulaiturille ja omat eväät.
Maksuton. Mahd. saunoa ja uida.
Sään muk. vaatetus. Saaressa vietetään päivät ulkosalla. Ilm. 28.5. mennessä www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket
Nuorille ja aikuisille
Seniori–isosten koulutuspäivä la
13.5. klo 10–16 nuorisotila. Ilmoita
Paulalle tulostasi.
Nuorten aikuisten sähly pe 12.5. ja
19.5. klo 19.45–21 Jokelan koulu.
Diakoniatyön kevätretki Laukaan
Papinniemeen 30.5. Hinta 30 € sis.
matkat, ruokailun, kahvin ja ohjelman. Näyttelijä Erkki Kauppisen vierailu, kanttori Hannes Asikainen musisoi ja laulattaa, ehtoolliskirkko kappelissa. Ilm. 18.5. elina.romar@evl.fi
040 560 9910. Lisätietoa retkikirjeessä.
Lähimmäisen Kahvitupa to 18.5. klo
12–14.30 kirkko.
Lähetyspysäkki ti 23.5. klo 10–12
kirkko.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.5. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Täytekakkukahvit äideille ja äitien tyttärille
Luther-luentosarja to 18.5. klo 18 srkkoti, Matti Väätäinen, Osmo Väätäinen. Uusia tuulia: Luther, Pannenberg – Moderni ekumeeninen teologia. Iltatee.
Messu su 21.5. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Kahvit.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. Messu klo 11–12 kirkko,
Väätäinen, Tahkola, Jurva, Kiviranta.
Brunssi ja omenapuun istutus. Aikuiset 8 €, alle 12-v 4 €, alle 2-v ilmaiseksi.
Maksu käteisellä.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoro ke klo 18 srk-koti.
Tied. Tahkola 040 6842 050
Neulaset-kuoron kevätkonsertti ke
17.5. klo 18 srk-koti. Myös yhteislauluja. Kahvitarjoilu.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ti 16.5. klo 9–11
srk-koti.
Mahikset ti klo 11 srk-koti. Vertaisryhmä masentuneille ja uupuneille.
Diakoniapäivystys to 18.5. ja ti 23.5.
klo 9–11 srk-koti.

Retki Keuruulle
Retkipäivässä 31.5. tutustutaan Keuruun vanhaan
kirkkoon ja Haapamäen
höyryveturipuistoon. Lähtö
Säynätsalon kunnantalolta klo 9 ja Neulaskodilta klo 9.15. Paluu noin
klo 17. Hinta 30 euroa sisältää matkan, lounaan ja pääsymaksut. Tied. ja ilm. 22.5.
mennessä 050 5980951.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 18.5. klo 9.30 srk-koti.
Perhekerhon kirkkohetki to 18.5. klo
9.30 kirkko.
Pyhäkoulu to 18.5. klo 17.30 srk-koti.

15

14

Tapahtumat 12.–26.5.2017
Perheolkkari ma 22.5. klo 9.30 srk-koti.
Helatorstain brunssi to 25.5. klo 12–
14 srk-koti. Aikuiset 8 €, alle 12-v. 4 €,
alle 2-v. ilmaiseksi. Maksu käteisellä.
Kaiken kansan leiri 13.–15.6. Mutanen, Korpilahti. Haku leirille pe 31.5.
mennessä elina.fuchs@evl.fi, 050 549
7015 tai paula.kiviranta@evl.fi, 050
598 095. Hinnat: aikuinen 30 €, lapset 10–17 v 20 €, 4–9 v 10 €, alle 4 v ilmaiseksi.
Nuorille ja aikuisille
Nuortenilta ke 17.5. klo 19 srk-koti.
Naisten solu ti 16.5. klo 18 srk-koti.
Olohuoneen kevätjuhla ke 17.5. klo
13 srk-koti. Voit esittää ohjelmaa.
Miestenpiiri su 21.5. klo 18 srk-koti. Tee.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Äitienpäivän messu su 14.5. klo 10
kirkko, Vallipuro, Piilonen, Tikkakosken mieslaulajat. Täytekakkukahvit.

Siunattu touko
Touon siunaushetki on
keskiviikkona 17.5. klo 12
Nyrölässä Matti Järvisellä,
Lukkolantie 34
Sanajumalanpalvelus su 21.5. klo 10
kirkko, von Gross, Maria Paukkunen.
Kahvit, Virsikirjan lisävihkon laulantaa.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla to 25.5. klo 11 kirkon pihalla, von
Gross, Piilonen. Sanajumalanpalvelus
klo 11. Kellojensoitto, omenapuun istutus ja ruokailu klo 12.
Musiikkitilaisuudet
Candela-kuoro to 18.5. klo 17.30
kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto Pappila. Marja-Liisa Jaakonaho 040 5609 916.
Torstaiaamun hartaus ja aamupala
to 18.5. klo 10 kirkko.
Ruokajakelu to 18.5. klo 10.30.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 23.5.
klo 18 pappila. Joni Hakala 040 9115
796 jontte10@koti.luukku.com
Lapsille ja lapsiperheille
Kouluun lähtevien siunaaminen.
Ensi syksynä koulunsa aloittavien siunaaminen koulutielle kirkossa. Ma
22.5. klo 18 Liinalammin ja Tarinan
päiväkotien eskarit. Ti 23.5. klo 18
Puuppolan päiväkodin eskarit. Ti 30.5.
klo 18 Luonetjärven eskarit.
Kirkkokahvit ja -mehut. Tervetuloa
koko perheen ja läheisten kanssa kotikirkkoon!
Nuorille ja aikuisille
Varttuneemman väen leiri 11.–13.8.
Vesala. Ilm. 044 5579 447

Päiväpiiri Jylhänperällä pe 19.5. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 24.5.
klo 17.30.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 14.5. klo 10 kirkko, Kauppinen, Salmela.
Miestenpiiri to 18.5. klo 18.30 kirkko.
Messu su 21.5. klo 10 kirkko, Laitinen,
Tiusanen.
Oravasaaren seurakuntailta, Lähetysnuotio ke 24.5. klo 18.30 Helena
Kallio ja Timo Hakanen, Teerilahdentie 190. Yhteiskyyti kirkolta klo 18.
Istuta omenapuu – kirkon kevätjuhla helatorstai. 25.5. kirkko. Jumalanpalvelus klo 11, pyhäkoulu. Maria
Salmela, Tommi Kalenius, Ihanaisetgospelkuoro, Majakka-kuoro, Valoalauluryhmä ja bändi. Kellot soivat klo
12, omenapuun istutus, piknik-ruokailu ulkosalla tai sateen sattuessa sisällä, musiikkia, lapsille ja perheille
ohjelmaa.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset kirkolla ja Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella. marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926, ja tero.
reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Jyskän aamupuuro ke 17.5. klo 8.30–
9.30 srk-koti.
Lapsille ja perheille
Perhekerho ti klo 9 Jyskän srk-koti.
Kaunisharjun perhekerho pe 12.5.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Ekavauva-Pallerot ti 16.5. klo 13 kirkko.
Taaperokerho to 18.5. klo 9–11 kirkko. 1–2 vuotiaille lapsille vanhempineen.
Perhekerho ti 23.5. klo 9 kirkko.
Koulutielle siunaamiset ti 16.5. klo 18
kirkko. Rossi, Salmela, Harjula, Lähteelä, Palander, Reingold, Romppanen.
Koulutielle siunaamiset to 18.5. klo
18 kirkko. Rossi, Salmela, Ahonen,
Harjula, Palander, Reingoldt, Verronen.
Perheiden ulkoiluaamupäivä pe
19.5. klo 9–11 Aurinkosaaren päiväkoti, Kaunisharju.
Perheleiri pe 19.5.–21.5. klo 17 Koivuniemen leirikeskus. Mukavaa tekemistä ja kiireetöntä yhdessäoloa. Hinta
aikuiset 30 € ja alle 17–vuotiaat 20 €.
Tied. Palander 040 574 17 06 tai Reingoldt 040 5609 927.
Kouluikäisten toiminta. Tied. 040
558 2542 satu.harjula@evl.fi. Ajankohtaiset tiedot kerhoista, leireistä
jne. http://www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Seikkailuleiri 3–7-luokkalaisille 19.–
21.6. Leirikeskus Mutanen, Korpilahti.
Ilm. 8.5.2017 klo 8 ja jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Nuorille ja aikuisille
Hengari ke 17.5. klo 18 kirkon nuorisotilat

Kevätiloa
ikäihmisille
Kevätiloa on tarjolla perjantaina 12.5. klo 12.30
Tikkakosken kirkolla. Tapahtuman järjestävät Tikkakosken päiväkeskus, SPR
ja Tikkakosken alueseurakunta.

Lätkäillassa kannustetaan Suomi voittoon
Yhteisvastuulätkää on tarjolla Vaajakosken kirkolla
lauantaina 13.5. klo 13, kun
Suomi kohtaa Norjan MMkisoissa. Kisaeväät
löytyvät puffetista.

Eläkeikäisten virkistymisleiri Koivuniemessä 14.–17.8. Ilm. aluesihteeri
Leena Syrjälä 16.6. mennessä
Naisten ilta pappilassa ma 15.5. klo
18 pappila. Iltatee. Tied. inkeri.tuunanen@kolumbus.fi

Eläkeikäisten virkistymisleiri 14.–
17.8. Koivuniemi. Hinta 45 €. Ilm. 16.6.
mennessä 050 5510 440. Tied. Jaakonaho 040 560 9916, Liimatainen 040
560 9926.
Grilli-ilta ke 17.5. klo 18.30 kirkolla.

merkkivuosi			
Reformaation

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 15.5. klo 18 Vesalan leirikeskuksessa.
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 Kaupunginkirkko.
Papintunti (Kafekismus) to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 22.5. kello 12.
Kansainvälinen työ
Hannatyön rukouspiiri ma 8.5. klo
18 Vanha pappila. Rukousta maailman naisten puolesta Lisätied. Kuulasmaa 0452674614 tai Puukari
0504933459
Virtailta / Nightbreak to 11.5. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Armoko kuuluu kaikille? Jarkko Lassila – Grace
– meant for all? Jarkko Lassila Tied.
0405609904
Novelleja ja neuleita ke 24.5. klo 17–
19 Vanha pappila. Varaa 5 euroa Naisten Pankin lippaaseen. Tied. anna.kaisa.jaala@gmail.com

KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 21.5. klo 17, Mika
Kilkki.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / 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. 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
toiminta 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.
Omaishoitajat leiri Vesalassa 3.–6.7.
Omaishoitajien ja hoidettavien virkistyspäivä Vesalassa 6.7.
Sana ja rukous
Majataloilta ke 17.5. klo 18 Palokan
kirkolla. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, hyviä sanoja uskosta ja elämästä. Esirukouspalvelu, lapsille omaa ohjelmaa.
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
18.5. klo 17.30, Vapaudenkatu 60.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 21.5.
klo 14, Vapaudenkatu 60.

Herättäjä-Yhdistys
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.
Päivämatka Herättäjäjuhlille. Lähtö
Jyväskylästä (tilausliikennelaituri Harjukadulla) la 8.7. klo 7. Paluumatkalle Nilsiästä iltaseurojen jälkeen noin
klo 20. Hinta 50 e. Ilm. 15.6. mennessä Herättäjä-Yhdistyksen toimistoon
p. (06) 433 5700. Matka laskutetaan
etukäteen.
Keski-Suomen alueen heränneiden kesäretki Petäjävedelle 15.6. Yhteiskuljetus Jyväskylästä, hinta 30 e.
Muualta Petäjävedelle omilla autoilla. Ilm. (välttämätön ruokailun takia)
31.5. mennessä (040 772 1903, hanna.tuura@h-y.fi), ilm. kuljetukseen samassa yhteydessä. Siioninvirsiseurat,
lounas, kahvit ja mukavaa yhdessäoloa! Ohjelma alkaa klo 12 Petäjäveden vanhassa kirkossa (Vanhankirkontie 9).

ki. Ei yhteiskuljetusta, sovi kyydeistä henkilökohtaisesti. Mukaan toivotaan erityisesti aktiivitoimintaan
haluavia.
Virkistysleiri 27.–30.6. leirikeskus Hupeli Tuusniemi. Lääkäri Pekka Reinikainen ja pastori Jari Muta. Viktor Klimenkon konsertti ja vierailu Lintulan
luostariin. Yhteiskuljetus, jos lähtijöitä riittävästi. Ilm. Lasse Nikkinen 040
5548 188, Hely Järvinen 050 3595 611
tai tilaisuuksissa.
Syysleiri 10.–14.9. Suomen Raamattuopiston toimintakeskus Vuokatinranta. Bussikuljetus, lähtö tilausajolaiturista su 10.9. Ilm. Nikkinen 040 5548
188, Järvinen 050 3595 611 tai tilaisuuksissa.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen (aamupala 5 euroa) ti 16.5. klo
9–11, Lihasvoimaa seniorikuntosalilta, Titta Vehmala. Tilaisuuden lopuksi pienimmän lantin yhteisön lanttihartaus.
Muskarin kevätjuhla ke 17.5. klo
16.30.
Lauluryhmä Jännät esiintyy Yläkaupungin Yössä la 20.5. klo 18 Suomen
käsityön museo.
Kevätlaulajaiset su 21.5. klo 15.

Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Bussiretki Sanan Suvipäiville Imatralle la 17.6. klo 7.30 Harjukadulta.
Hinta 35 e. Ilmoittaudu: mika.lahtinen@sana.fi tai p. 040 557 5535.
Remonttitalkoita Vapaudenkatu 24:n uudessa toimitilassa monena päivänä toukokuussa, tied. 040
557 5535.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Virkistysiltapäivä 22.5. n. klo 11.
Baptistiseurakunnan leirikeskus Kesäranta, Hanhimäentie 160 Vaajakos-

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

Istuta Omenapuu
KIRKON KEVÄTJUHLA HELATORSTAINA 25.5.
OHJELMA
n Jumalanpalvelus klo 11
n Kirkonkellot soivat klo 12
n Omenapuun istutus
toivon merkiksi
n Yhteinen ruokailu

TAPAHTUMAPAIKAT
n Taulumäen kirkko
n Halssilan kirkko
n Keltinmäen kirkko
n Kaupunginkirkko
n Korpilahden kirkko
n Kuokkalan kirkko
n Palokan kirkko
n Säynätsalon kirkko
n Tikkakosken kirkko
n Vaajakosken kirkko

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 13.5. klo 19, ry.
Seurat su 14.5. klo 16, ry; noin klo
17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 17.5. klo 19, Kaupunginkirkko.
Virsilauluilta la 20.5. klo 18, Muuramen kirkko; klo 19 Seurat, ry.
Kevätjuhla su 21.5. klo 16, ry.
Seurat to 25.5. klo 16, ry.

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.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.

Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Sanan Keitaan kevät su 14.5. klo 16.
Runoja, laulua, rukousta. Raamatun
sanaa, yhteislauluja ja kahvipöydän
antimia.
Naisten raamattupiiri ti 16.5. klo 13.
Naistenpiiri ke 17.5. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 18.5.
klo 18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 21.5.
klo 16 Halssilan kirkko, Kärpänkuja 5.
Lapsille raamatunkertomus ja leikkiä.
Vanhemmilla mahdollisuus raamattupiiriin.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Mustalahden Kesäkodin talkoot
18.–20.5. Tied. ja ilm. erkki.puhalainen@gmail.com, 0400 545 128.
Lähetyksen Kesäpäivät Syvemmälle 16.–18.6. Raahessa. Ohjelma: www.
kylvaja.fi.
Seurakuntamatka Viroon 14.8.–19.8.
Valgan rovastikunnassa tutustuminen
Viron lapsi-, pyhäkoulu- ja nuorisotyöhön. Tied. ja ilm. Päiviö Turtiainen
0400 857 005.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su14.5. klo 12, Sakari Ylönen,
Esa Jaakola
Messu su 21.5. klo 12, Petri Harju, Ilpo
Vuorenoja
Evankeliset Opiskelijat 17.5. klo
18.30. Kevät tuli, lumi suli: kevätretki.
Suomen Raamattuopisto
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

Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous
Palokan kirkolla, Rovastintie 8, ma 22.5. klo 18 alkaen
Kokous on avoin yleisölle
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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
Aseman Pysäkki
Laitinen Antti 050 360 3484,
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
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Siekkinen Miia, toimistosihteeri vs. 050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407

Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi

estöt
Kristilliset järj

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Seuraava
lehti

26.5.

• Ei yksi Kyösti Kesää tee

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, seurakuntapastori 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston
oppilaitospappi 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

• Metsässä humisee Pyhä

Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori 040 560 9934

• Laita lapsi someen

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
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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
Aluekappalainen Huttunen Hannu 050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia
Liimatainen Marja-Leena 040 560 9926
Lapsityönohjaaja vs. Palander Tarja 040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 560 9927
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Ettei kenenkään
opiskelu jäisi
kiinni koneesta
PETRI KANANEN teksti

Kaikille kone -kampanjan takana
on suuria nimiä. Pääjärjestäjiä ovat
Me-säätiö ja Tukikummit-säätiö.
Oman panoksensa ovat laittaneet
myös monet yritysmaailman huippunimet. Kampanjan suojelijana
toimii Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö.
– Suomi 100-juhlavuonna käynnistämme kampanjan, jonka tarkoitus on varmistaa, ettei kenenkään opiskelu jäisi kiinni siitä, onko
hänellä mahdollisuutta hankkia
omaa tietokonetta vai ei, Niinistö
sanoo.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun toisen vuoden liiketalouden opiskelijat Teemu Kinnunen, Emilia Vanhatapio (vas.) ja Vera Vainio tekevät digitaalisen
markkinoinnin ryhmätyötä. Heidän mielestään tietokone on hinnakas ostos. Sen rahoittamiseksi pitää käydä töissä, tai sitten tarvitaan joulupukkia.

Joulupukin apurit haussa
Kaikille kone -kampanjassa yritykset lahjoittavat käytettyjä tietokoneita. Seurakuntien diakonia
jakaa koneet niitä tarvitseville.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Opiskelu ei onnistu nykyään ilman
tietokonetta tai tablettia. Kynä ja
vihko eivät enää riitä, kun opintomateriaalit ovat verkossa ja tehtävät tehdään sähköisille oppimisalustoille.
Kaikilla ei ole varaa ajanmukaiseen tietotekniikkaan. Kaikille kone -kampanja iskee kiinni tähän epäkohtaan. Valtakunnallisen
kampanjan tavoitteena on varmistaa, etteivät kenenkään opinnot
tai koulutuspaikka jää kiinni puuttuvasta tietokoneesta.
Toukokuun alussa käynnisty-

neessä kampanjassa kerätään yrityksiltä vanhoja läppäreitä ja
tabletteja. Koneet tyhjennetään
asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämän jälkeen seurakuntien diakonia
jakaa koneet niitä tarvitseville.
Kampanjan tavoitteena on kerätä
tuhat konetta kuluvan vuoden aikana.
Kaikille kone -kampanjan siemen
kylvettiin jo jouluna 2015. Silloin
pelialan ihmiset keksivät kerätä koneita perheille, joilla ei ollut varaa
sellaista hankkia. Keräyksessä saatiin vajaat parisataa konetta, jotka
jaettiin seurakunnissa.
– Koneen saaneilta tullut palau-

te oli koskettavaa. On uskomatonta, että monen opiskelu ei ole
mahdollista, kun ei ole konetta, sanoo Ilkka Kalmanlehto Kotimaanavusta.
Jyväskylän seurakunnan diakonian työalasihteeri Heini Lekander
tietää, että kaikilla ei ole varaa kalliisiin laitteisiin. Opintotuki menee
elämiseen. Varsinkin 17-vuotiaat
ovat väliinputoajia, koska heillä
loppuu lapsilisän maksu, mutta
vanhempien kotona asuvina monella ei ole oikeutta opintoetuisuuksiinkaan.
– Tätä on vaikea ymmärtää perheissä, joissa on hyvin toimeentulevat vanhemmat ja muuta sukua

apuna. Jos on vain yksi huoltaja, joka on pitkäaikaistyötön, työelämän ulkopuolella tai vaikeasti sairas, niin silloin rahasta voi olla todella tiukkaa, Lekander muistuttaa.

uskomatonta,
”ettäOnmonen
opiskelu
ei ole mahdollista,
kun ei ole konetta.

Käytettyjen koneiden keräämisessä ei pyritä kertapyrähdykseen,
vaan tavoitteena on jatkuvuus.

Kalmanlehto kertoo, että kampanjan tavoitteena on, että yritykset
ottaisivat yhteiskuntavastuun toiminnan tavaksi.
– Jokainen nuori, joka pystyy
valmistumaan ammattiin ja luo jopa uutta työtä ympäristöön, on
myös lahjoittavan yrityksen asiakas tulevaisuudessa. Yhteiskunnan
näkökulmasta yksikin syrjäytyminen on kallis.

Miten yritys voi lahjoittaa
tietokoneita? Katso
kaikillekone.fi.

Elämästä

Feissari suuntaa Kompassille
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Matias Jokinen, 18-vuotias
abiturientti Jyväskylästä. Pidän tietokonepeleistä, erityisesti älypeleistä. Rubikin kuution ratkaisin
SM-kisoissa neljänneksitoista nopeimmin. Olen harrastanut myös
parkouria ja sirkusta.
Opinnoissa ykkösvaihtoehtona
on biotekniikan ja kakkosvaihtoehtona materiaalitekniikan opiskelu
Tampereen teknillisessä yliopistossa. Luonnontieteet ovat aina olleet
lähellä sydäntäni. Tulevaisuudessa
toivon pääseväni työhön, jossa voi-

sin olla tekemisissä luonnon ja ympäristöystävällisten asioiden kanssa.
Kesäksi onnistuin saamaan kolme
työpestiä. Kaikki liittyvät feissaukseen, joka on kansalaisjärjestöjen
tapa hankkia jäseniä ja kuukausilahjoittajia sekä tiedottaa järjestön
toiminnasta kasvokkain. Nyt takana on kolmas päivä Kävelykadulla,
ja tänään sain tehtyä viisi sopimusta, mikä on hyvä saldo. Tämän
kuukauden esittelen Kirkon Ulkomaanapua, heinäkuussa Solidaarisuussäätiötä ja elokuussa on vuorossa Amnesty. Tämä työ sopii
luonteelleni. Olen rento, enkä pel-

kää uusia haasteita. En jää murehtimaan menneitä, ja yritän olla
murehtimatta myös tulevaa. Saan
lähestyä ihmisiä omalla tavallani,
eikä tarvitse pitää teennäistä hymyä koko ajan kasvoilla.
Työssä oppii joka päivä uutta, ja
parasta on ihmisten kohtaaminen.
Jo pelkkä hymy vastaantulijalta tai
ihmisten kanssa juttelu tekee työstä mielekästä. Palkkakin tuntuu
kohtuulliselta. Tietysti välillä kuulee töykeyksiäkin, mutta en lannistu niistä. Olen pohjimmiltani optimisti, mutta myös realisti, ja siksi
olen huolissani maapallon tulevaisuudesta. Minusta ihmiset ajatte-

levat liikaa itseään ja omaa etuaan.
Kyse on pitkälti ahneudesta. Maailma olisi parempi paikka, jos ei olisi
syrjintää ja jos ihmiset hyväksyisivät erilaisuuden.
Olen pienestä pitäen ollut mukana seurakuntaelämässä, kuten
muukin perheeni. Oman rippikoulun jälkeen olen toiminut useamman kerran isosena niin rippileireillä kuin lasten ja nuorten leireillä. Vahvuuteni on se, että osaan
heittäytyä uusiin asioihin. Jos jossain tarvitaan vapaaehtoista, niin
huomaan olevani mukana. Siitä
syntyy usein hauskoja tilanteita.

Matias Jokinen on tämän kevään
ylioppilas Jyväskylän Normaalikoulun lukiosta. Hänet voi bongata
kävelykadulla Kirkon Ulkomaanavun tunnuksissa, kun hän
esittelee feissarina järjestön
toimintaa.

