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Kun introvertti ulkomaille lähti

Jyväskylän seurakunnassa vietetään helatorstaina Kirkon kevätjuhlaa. Istuta omenapuu – Kirkon kevätjuhla -nimellä vietettävät tapahtumat alkavat kello 10
jumalanpalveluksilla. Tämän jälkeen kirkoilla istutetaan omenapuu reformaation merkkivuoden kunniaksi ja nautitaan yhteisestä ruokailusta.
Alun perin juhlallisuudet oli
tarkoitus aloittaa kello 11, mutta
aikataulua aikaistettiin presidentti Mauno Koiviston valtiollisten hautajaisten vuoksi.

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Tasavallan
tunnejälkiä
Seisoimme tienposkessa odottamassa, josko mustista autoista näkyisi edes vilaus. Joku oli tietävinään, että presidentti Kekkosen autosaattue olisi menossa kylän poikki
pohjoisen suuntaan. Sittemmin lähetin presidentti Kekkoselle syntymäpäiväonnittelut ja sain paluupostissa kiitoskortin tasavallan presidentin kansliasta. Presidenttiys
oli pitkään yhtä kuin Kekkonen.
Mauno Koiviston valinta presidentiksi ei ollut lapsellisesta kekkoslaisuudestani huolimatta järkytys. Pidin hänestä alusta pitäen, enkä vähiten siksi, että hänessä oli niin
paljon samaa kuin vaarissani. Hiljainen huumori, pilke silmäkulmassa, tuuheat kulmat. Presidentti Ahtisaari ei jättänyt tunnejälkeä, presidentti Halosen valinnasta olin
naisena tavattoman ylpeä. Tasavallan kahdestoista presidentti Sauli Niinistö on tuonut inhimillisyyttään hienosti ja hienovaraisesti esiin – elämän käänteet ovat koulineet.
Presidentin auktoriteetti on edelleen tallella, vaikka monet auktoriteetit ympäriltä ovat väljähtyneet. Opettajat,
poliisit ja kansanedustajat on huomattu tavallisiksi kuolevaisiksi. Kirkollisissa ammateissa oli aikain alussa liikaakin hohtoa; papit ja piispat saivat ja vaativat kunnioitusta, joka meni pelonsekaisen pokkuroinnin puolelle. Onneksi siitä on päästy. Sitä en tietysti soisi heidänkään kohdallaan, että ammattiosaamiseen kuuluva auktoriteetti
kokonaan murtuisi. Joka alalla on asiantuntijoita, jotka –
toivottavasti – tietävät, mitä tekevät. Sitä sanotaan ammattitaidoksi.
Presidentin tehtävä on yhdistää kansaa
puoluetaustastaan riippumatta, yli puoluerajojen. Presidentti on tasavallan isä tai
äiti. Hän sanoo viisaan mielipiteensä,
toppuuttelee tarvittaessa, kannustaa
ja lohduttaa silloin, kun on se aika. Tai
sellaiseen auktoriteettiin haluan uskoa. Haluan uskoa, että kun presidentti Koivisto huomenna haudataan, se tuntuu jokaisella suomalaisella edes pienesti jossain. Aikana,
jolloin monenlaista asiaa ja mielipidettä on liikaa, eikä mikään tunnu miltään.

Ville Haapasalo Altailla. Haapasalo Jäämerellä. Haapasalo goes
Amerikka. Miksi televisio on kiinnostunut Haapasalon ulkomaanmatkailusta, vaikka mies on mahdollisimman epäsuomalainen turisti? Ei tavan suomalainen maistele eksoottisia ruokia (juomia kyllä),
ei treenaa kurkkulaulua shamaanin
kanssa eikä lähde ohjaamaan outoa kulkupeliä kukkuloilla, joissa
tien kaltevuus on 35 astetta.
Kyllä on niin, että televisioon tarvitaan matkailuohjelma myös introvertille suomalaiselle, joka skannaa riskitekijät puoli vuotta ennen
matkaa ja huolehtii, että käsidesi ja
laastarit eivät matkan aikana lopu.
Ohjelmassa näytetään, kuinka
hän ompelee housunvyötäröön
pieniä kangaspusseja kännykkää ja
rahoja varten, sekä esitellään, miten kengänpohjallisen alle pystyy
piilottamaan kymmenen euroa siltä varalta, että aseistautunut taskuvaras vaatii tyhjentämään tas-

Rooma odottaa. Riittävätkö nämä laastarit varmasti?

kut, reput ja ne vyötärölle ommellut kangaspussit.
Ohjelman huippuhetkiä on rahan nosto pankkiautomaatilta, sillä turisti värvää perheensä häliseväksi ihmismuuriksi ympärilleen,
jotta kukaan ei näe pin-koodia.
Kielivaikeuksien takia nosto kestää
puoli tuntia, mille jonottavat paikalliset eivät aplodeeraa.
Seuraavaksi pitää ostaa viiden
päivän metrolippu. Turisti yrittää
näyttää siltä, että ei ole ostamassa

Kyösti Ylikuljun tapahtumatärpit
Itävaltalaisen HIB Art
Chor´n ja Vox Aurean
yhteiskonsertti perjantaina 26.5. klo 19 Taulumäen kirkossa.
Ohjelmisto on kiinnostava ja Taulumäen kirkko erinomainen tila
konserteille.
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Retki Keuruulle keskiviikkona 31.5. Sekä retkeily
että Keuruu kiinnostavat,
joten näen tässä päivässä suuria
mahdollisuuksia. Kohteina muun
muassa Keuruun vanha kirkko ja
Haapamäen höyryveturipuisto.
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Polkupyörävaellus sunnuntaina 4.6. klo 12.30
Taulumäen kirkolta. Vaellus tarjoaa erinomaisen syyn suorittaa vihdoinkin pyörän keväthuolto. Reitti seurailee Palokka- ja
Tuomiojärven rantoja.

3

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Kyösti Ylikuljun haastattelu sivulla 3.

Down

Joko sinä tiedät,
mikä sinusta tulee
isona?

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

lippua, mutta seuraa sivusilmällä,
miten paikalliset sen tekevät. Neuvoja ei voi kysyä, koska siinä altistuu ihmiskontakteille. Koska lipun
osto ei onnistu, turisti kävlee loman aikana huomattavan paljon.
Matkamuistokaupassa perhe sihisee, kuka käsketään kysymään
sandaalien hintaa. ”Mitä se sano?”
”Et osta kalliita kenkiä.” ”No no vii
aa zast luuking. From Finland. Suomesta. Sibelius. Räikkönen.”
Muistinko sanoa, että olisin hyvä
päähenkilö tuossa ohjelmassa.

Kannattaa
hankkia sellainen
ammatti, etteivät työt
lopu ikinä. Mikähän
sellainen olisi?

En.

Henki &
Kannessa: Kyösti Ylikulju ottaa syksyllä vetovastuun
Jyväskylän Kesästä siirtyessään sen toiminnanjohtajaksi.
Siihen asti hän toimii tapahtuman tuottajana. Kulttuuripersoonan vastaukset kiperiin kysymyksiin sivulla 3.
Kuva: Sami Saarenpää

Asekauppias!

Naisten Pankki
täyttää
10 vuotta
Kehitysmaiden naisia tukeva
suomalainen vapaaehtoisverkosto Naisten Pankki täyttää
kymmenen vuotta. Tänä aikana
Naisten Pankki on kerännyt yli
11,2 miljoonaa euroa maailman
köyhimpiä naisia tukeviin hankkeisiin ja työstä on hyötynyt
suoraan yhteensä 41 800 ihmistä. Tietoisuus kehitysmaiden tyttöjen ja naisten koulutuksen ja
yrittäjyyden tukemisen tärkeydestä on lisääntynyt.

Luovuus ja nopeus ovat
tunnusomaista jyväskyläläiselle
kulttuuripersoonalle. Kyösti
Ylikuljun mielestä taustalla
näkyvä Anna Ruthin taide
rikastuttaa kaupunkikuvaa.

Parhaat ideat syntyvät
pinnistelemättä

Changemaker
kantaa huolta
pakolaisista

Jyväskylän Kesän tuottajana vuoden alusta aloittanut Kyösti Ylikulju siirtyy syksyllä
toiminnanjohtajan tehtäviin. Kulttuuri säilyy edelleen keskiössä.
HEIKKI IMPIÖ teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Miten luonnehtisit itseäsi?
Olen kova innostumaan asioista ja
päässäni suorastaan hurisee mielikuvittelun virtoja. Asiat voisivat olla niin monilla tavoin toisin ja vaihtoehtojen mahdollisuus on kiehtova. Toisaalta pidän kovasti hiljaisuudesta, jonka seuraan olenkin
opetellut hakeutumaan.
Seuraatko vapaa-ajalla
paljon kulttuuria?
Mielestäni kaikkeen elämään voi
suhtautua kulttuuriharrastuksena,
joten seuraan kulttuuria jatkuvasti.
Taidekokemusten rajaaminen esityksiksi, jotka alkavat ja päättyvät,
on mielestäni jossain määrin mahdotonta.

tuliteosten keskellä Jättömaa-festareilla vuonna 2011. Silloin tavoitettiin kulttuuritapahtumassa ja
siellä syntyneessä yhteisössä jotain
sellaista, mitä harvoin kokee.
Millaista musiikkia kuuntelet?
Olen huomannut, että mitä enemmän järjestän musiikkitapahtumia,
sitä vähemmän varsinaisesti kuuntelen musiikkia. Pyrin kuuntelemaan musiikkia, joka sopii hetkiin
– vaikka enimmäkseen kai lähes jokainen kuulee musiikkia, joka vain
sattuu jossain kuulumaan.
Laitosteatteri vai pienteatteri?
Sekä että.

Miten rentoudut?
Parhaiten metsässä (tai) juoksemalla. Kiireisinä päivinä harmillisesti television ääreen nukahtamalla.

Miten hyödynnät verkostojasi
työssäsi?
Työssäni on keskeistä toimia hyvin
monenlaisissa verkostoissa. Olen
onnekkaassa asemassa, kun olen
saanut toimia tähänastisessa elämässäni niin monenlaisissa rooleissa, että tunnen ihmisiä vähän sieltä
sun täältä.

Ikimuistoisin kulttuurielämyksesi ja miksi?
Motelli Skronklen esiintyminen
Kouvolan lumenkaatopaikalla
höyryävän heinäkuisen lumen ja

Mikä on pahin mokasi
tapahtumatuottajana?
Pahin moka on tehdä kaikki yksin,
stressata itsensä henkihieveriin ja
lopuksi surkutella kurjaa kohtalo-

aan. Olen onneksi vuosien varrella
oppinut jakamaan kuormia.

festivaalia täällä ei vielä ole järjestetty.

Kolme tärkeintä vahvuuttasi
tuottajana?
Luovuus, nopeus ja ainakin omasta
mielestäni hauskat jutut.

Tarvitseeko Jyväskylä oman
konserttisalin?
Kyllä tarvitsee. Mieluiten ydinkeskustaan, mutta muutkin vaihtoehdot ovat ehdottomasti kannattamisen arvoisia.

Miten ja missä parhaat
ideasi syntyvät?
Useimmiten joko sopivan rennoissa jutusteluissa muiden ihmisten
kanssa tai ihan yksin hiljaisuudessa. Pinnistelemällä on vaikeampaa.
Voiko vähällä rahalla saada
aikaiseksi merkittävää
kulttuuripläjäystä?
Kyllä voi. Hyvin monien nykyisin
taloudellisesti vakaidenkin tapahtumien taustalla on ensimmäisellä
kerralla vähällä rahalla toteutettu
voimakas pläjäys.
Millaisen tapahtuman järjes
täisit, ellei raha rajoittaisi?
Reilumman maailman. Tämä tapahtuma voisi jatkua toistaiseksi.
Millainen kulttuuritapahtuma
Jyväskylästä puuttuu?
Tähän olisi keksittävissä monta
hauskaa vastausta. Esimerkiksi liitovarjopianistien ylämäkitiluttelu-

Istun jalkakäytävällä.
Onko se taidetta?
Jokaisessa hetkessä on taiteen
mahdollisuus.
Mikä sinusta tulee isona?
Toivon, etten ryhtyisi liian järkeväksi.
Missä näet itsesi kymmenen
vuoden kuluttua?
Ensimmäistä kertaa elämässäni
teen työkseni sellaisia asioita, että
voisin kuvitella itseni jopa tämän
saman polun varrella. Toivon olevani silloin tyytyväinen matkallani.
Jyväskylän Kesä 2017 tarjoaa 5.–11.7. monipuolista
ohjelmaa kaiken ikäisille.
Kesän uutuutena on Kesäkatu-ohjelmisto, johon
kuka tahansa voi ehdottaa esitystä.
www.jyvaskylankesa.fi

Changemaker-nuorisoverkosto
on perustanut Pakkomatkatmatkatoimiston. Kesäkampanjan lähtökohtana on, että jokaisella on oikeus turvalliseen elämään. Kampanjan vaatimus on,
että Afganistaniin ja Irakiin
suuntautuvat pakkopalautukset
lopetetaan välittömästi ja näiltä
alueilta tuleville myönnetään
kansainvälinen suojelu.
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun järjestö, jonka tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Opaskierroksia
Vanhalla
hautausmaalla
Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla pääsee heinäkuussa opastetuille kävelykierroksille torstaiiltaisin 6.7. alkaen. Suomen
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Jyväskylän kaupunki osallistuu
kävelykierrosten kustannuksiin.
Ilmaislippu tulee noutaa matkailuneuvonnasta ennakkoon. Kierrokselle mahtuu 30 henkilöä.
Kävelykierros päättyy Vanhan
hautausmaan kappelissa pidettävään musiikkihartauteen. Kierrokselle lähdetään Tourukadun
puoleiselta portilta klo 18.
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Kirkon töissä

Kohdellaan kuin
kuninkaallisia
Isännöitsijän työ on tarjonnut Reijo Kähköselle näköalapaikan
ihmisten kohtaamiseen. Mukaan on mahtunut myös vaaratilanteita,
mutta niistä on selvitty rehellisellä puheella.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Reijo Kähkönen ehti työskennellä
pitkään talonrakennusalalla ja valmistua alan insinööriksi ennen
kuin aloitti kiinteistötoimen työnjohtajan työt seurakunnassa. Kun
seurakunnat yhdistyivät Jyväskylässä, nimike muuttui isännöitsijäksi. Entistä suuremman seurakunnan myötä myös Kähkösen
työmäärä lisääntyi.
– Tuntuu, että aina on rästissä
töitä. Ei ole pitkään aikaan joutunut
miettimään, että mitä sitä tekisi.
Kähkösen työhön kuuluvat muuttotarkastukset ja mahdollisten
huoneistoremonttien järjestelyt,
kun asukkaat vaihtuvat seurakunnan omistamissa huoneistoissa.
Hän toimii omistajan edustajana
taloyhtiöön ja urakoitsijoihin päin.
Kähkönen toimii myös suntioiden
esimiehenä ja organisoi kiinteistönhoitoon kuuluvat työt. Hän on
myös yksi seurakunnan kolmesta

ympäristövastaavasta ja on mukana IT-työryhmässä.
Kähköselle parasta työssä on ihmisten kohtaaminen. Eniten opettivat menneet vuodet, kun seurakunnalla oli vielä useita omia vuokrakerrostaloja. Kähkönen kutsut-

itkö?

Ties
			

Seurakunnan
vuokra-asunnot
■■ Jyväskylän seurakunnalla

on yli sata vuokra-asuntoa
eri puolilla kaupunkia.
■■ Asuntoja voi hakea seurakunnan nettisivujen kautta
tai hakulomakkeella, joita
saa Kiinteistötoimistosta,
Tellervonkatu 5, 3. krs.
■■ Hakijan luottotietojen
pitää olla kunnossa.
■■ Kimppakämppäasuminen
on myös mahdollista.

tiin usein paikalle ongelmatilanteissa. Se oli sosiaalista isännöintiä.
– Opin, että pitää olla rehellisen
avoin ja välittää ihmisistä, mutta
samalla ei saa peitellä ongelmia.
Joskus Kähkönen on vieraillut
asunnossa, jossa on ammuskeltu.
Hän kokee edustavansa aggressiotilanteissakin työnantajaansa ja se on
tuonut rohkeutta puhua muutakin
kuin virkakieltä. Koviakin sanoja
hän on joutunut käyttämään, mutta sanojen rehellisyydestä hän on
saanut myöhemmin kiitosta asianosaisilta.
– Aggressiollahan on aina jokin
syy. En tiedä onko se sisäänrakennettu kyky, mutta aika usein havaitsen taustalla olevan ongelman.
Tulo seurakuntaan töihin on avannut Kähköselle silmiä myös uskonelämän suhteen. Jälkikäteen katsottuna aiemmin korostui oma usko,
oikeassa oleminen ja tietäminen.
Nyt hengelliset asiat ja niiden pohtiminen kulkevat luontevasti mukana niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Isännöitsijä Reijo Kähköselle ihmiset ovat tärkeitä asemastaan riippumatta. Moni ovi on auennut avoimen ja rehellisen keskustelun myötä.

Kähkönen näkee, että kaikissa
ihmisissä on jotain hyvää. Empaattisuus on joskus saanut hänet ottamaan turhia askeleita, koska taustalla on halu auttaa ihmisiä. Tahti
alkoi olla liian kovaa, mutta kolmisen vuotta sitten pidetty vuorotteluvapaa auttoi karsimaan työstä ja
muustakin elämästä turhia rönsyjä.
– Vuorotteluvapaa oli irti kiskomisen aikaa. Tuskaista, mutta hyödyllistä.
Kähköselle on tärkeää, että kaikkia ihmisiä kohdellaan asiallisesti ja

hyvin. Kun Ruotsin prinsessa Christina vieraili Jyväskylässä Sotalapsipäivien yhteydessä, vahtimestari
kysyi Kähköseltä, miten valmistautua prinsessan kohtaamiseen. Kähkösen ohje oli yksinkertainen. Kun
seuraava ihmisen tulee ovesta sisään, alat kohdella häntä niin kuin
kuninkaallista kohdellaan ja kun
kohtaat kuninkaallisen, teet sen sitten samalla lailla.
– Kaikki me ihmiset olemme arvokkaita. Kohdellaan kaikkia niin
kuin kuninkaallisia, siinä se.

Hengissä

Hengen hedelmäkori
Pyhä Henki tuli kristittyjen kokoukseen
Jerusalemissa. Jos olisit ollut paikalla,
mitä olisit ajatellut?
Jos me kokisimme vastaavanlaisen ihmeen,
niin yrittäisimme varmaan selittää sitä tieteellisesti. Tai ainakin suurin osa yrittäisi,
koska ihmisellä on luontainen tarve järkiperäistää asioita. Näin varmasti olisi minullakin ollut, jos olisin ollut paikalla sivustaseuraajana. Jos olisin itse täyttynyt Pyhällä
Hengellä tuolloin, tilanne olisi ollut toinen.
Uskonnollista kokemusta on mahdotonta
täysin selittää tai jakaa. Sama asia on yrittää
selittää rakastumista tai lentokoneessa istumista. Miltä tuntuu, kun on todella rakastunut? Sen tietää, kun on itse kokenut sen.
Kristittyjä vainotaan, vaikka meillä on
Puolustaja. Miksi Hän ei puolusta?
Pyhä Henki antaa voimaa jaksaa myös vaikeuksien keskellä, mutta kuten Isä meidän
-rukouksessakin sanotaan, maailmassa ei
tapahdu Jumalan tahto niin kuin taivaassa.
Meidän osamme on kärsiä samalla tavalla
kuin Kristuskin kärsi.
Jeesus yhdistää rakkauden ja tottelemisen. Onko rakkaus vain tottelemista?
Jeesus korostaa rakkauden vastavuoroisuutta. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että

antoi meille ainoan poikansa, ettemme joutuisi kadotukseen. Nyt hän pyytää meitä rakastamaan takaisin. Kehotus pitää käskyt
on suora pyyntö rakastaa Jumalaa. Emme
siis yksin voi vain luottaa syntien anteeksiantoon, vaan aitoon rakkauteen kuuluu
myös vastarakkaus. Käskyjen mukaan eläminen.
Mitä tarkoittaa, ettei maailma voi
saada Henkeä?
Jeesus sanoi, että maailma ei voi Henkeä
saada, koska se ei näe Henkeä. Maailmassa
on liikaa melua ja kiirettä, joka täyttää ihmisten mielen. Meidän pitäisi pysähtyä välillä kuuntelemaan. Laitetaan puhelin viikonlopuksi äänettömälle, jätetään telkkarin
katsomisen pariksi päiväksi ja ajetaan muutama päivä autoa ilman jatkuvaa radion
kuuntelua. Pidetään taukoa sosiaalisesta
mediasta ja luetaan Raamattua. Ehkä Pyhä
Henki puhuu meille silloin.
Mitä haluat helluntain saarnassa sanoa?
Jeesuksen sanat tulee ottaa todesta: ”Isä rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja minäkin
häntä rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” Jumala todellakin rakastaa sinua ja minua. Jumala haluaa antaa meille uskon lahjan, ja
meidän täytyy vain olla valmiina ottamaan

Taulumäeltä Tuomiojärvelle vie pyhiinvaeltajan tie. Pastori Seppo Hautalahti kannustaa vaellukselle, jolla on aikaa ajatella ja ihailla maisemia.

Hengen tuulissa mennään

Joh. 14: 15–21
Jeesus sanoi: ”Jos te rakastatte minua,
te noudatatte minun käskyjäni. Minä
käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille
toisen puolustajan, joka on kanssanne
ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden
Henki. Maailma ei voi Henkeä saada,
sillä maailma ei näe eikä tunne häntä.
Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy
luonanne ja on teissä.
En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen
luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette,
sillä minä elän ja tekin tulette elämään.
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä
olen Isässäni ja että te olette minussa
ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan
minun käskyni ja noudattaa niitä, se

se vastaan. Kasteessa ja uskossa on kaiken
alku, tie Jumalan Valtakuntaan. Pyhä Henki
liittää kaikki maailman kristityt Kristuksen
kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon.
Siinä ihmisen on hyvä olla.
Miten Pyhä Henki vaikuttaa elämässäsi?
Pyhän Hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo,

Leppoisa pyöräilyreitti vie reformaation juurille. Startti on Taulumäen kirkolla,
ja päätepisteessä Tuomiojärven rannalla on piknikin paikka.
KAARINA HEISKANEN teksti
NIKO KUHA kuva

Helluntaina 4.6. Tikkakosken messussa
saarnaa pastori Ville von Gross.
Messun päätteeksi kakkukahvit.
rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa
sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”

rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys,
uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ne tekevät maailmasta paremman paikan. Pyrin
elämään niin, että ne ovat elämäni keskiössä kaikessa mitä teen.
Pyhä Henki eli Jumala tekee ihmisestä Jumalan lapsen ja taivaan valtakunnan perillisen armovälineiden kautta.

Helluntain pyöräilypyhiinvaellus
tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja
kauniita pyöräilyreittejä. Matkaa
karttuu noin 20 kilometriä, mutta
mistään Tour de Jyväskylästä ei ole
kyse.
– Ollaan yhdessä ja nautitaan
matkanteosta kaikessa rauhassa.
Reitin varrelle osuu yllättävän kauniita järvimaisemia, sanoo tapahtumaa järjestävä pastori Seppo
Hautalahti.
Hän itse tunnustaa ajavansa reittiä usein autolla, jolloin kauneusarvot jäävät helposti huomaamatta.
Matka starttaa Taulumäen kirkolta ja jatkuu Palokan kirkon

kautta Tuomiojärven rantaan. Kirkoilla on lyhyet hartaushetket ja
Tuomiojärvellä lisäksi päätöspiknik.

Ollaan yhdessä
”ja nautitaan
matkanteosta
kaikessa rauhassa.

– Suuria mäkiä matkan varrelle
ei osu, ihan on inhimillinen reitti,
Hautalahti lupaa.
Tapahtuma on osa reformaation
merkkivuotta. Pyöräily osuu helluntaihin, joka on kirkon syntymäpäivä, Pyhän Hengen vuodattami-

sen päivä. Pysähdyspaikkojen hartaushetkissä perehdytäänkin aluekappalainen Eivor Pitkäsen johdolla Martti Lutherin opetuksiin
Pyhästä Hengestä.
– Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä
päästä hänen luokseen, vaan että
Pyhä Henki on kutsunut minut
evankeliumin välityksellä, valaissut
minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa,
Luther opettaa Vähässä katekismuksessa.
– Pyhä Henki vaikuttaa seurakukunnassa niin, että voimme olla Jumalan lapsia, Hautalahti summaa.
Mutta mitä tekemistä pyöräilyllä on helluntain kanssa?

– Raamatussa Pyhää Henkeä
verrataan tuuleen. Tuuli puhaltaa
missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Kun pyöräilee, niin kyllähän siinä tuulet korvissa puhaltaa, Hautalahti naurahtaa.
– Hengen tuulissa mennään.
Pyöräilypyhiinvaellus järjestetään nyt neljättä kertaa. Ensimmäisen kerran tapahtuma ajoittui pyöräilyviikon päätteeksi, mikä istuu
hyvin ympäristödiplomiseurakunnalle. Aiempina vuosina matkaan
on polkaissut parikymmentä pyöräilijää.
– Nyt osallistujia on tiedossa
enemmän, sillä mukaan lähtee rip-

pikouluryhmä Keltinmäestä, Hautalahti toteaa.
– Viime kerralla saatiin vettä niskaan. Ilmoista ei voi tietää, mutta
sään takia ei jätetä leikkiä kesken.

Helluntain polkupyöräpyhiinvaellus
sunnuntaina 4.6. klo
12.30–15.30 Palokkaja Tuomiojärven
rantareittejä Taulumäen kirkolta Palokan kirkon kautta
Tuomiojärven rantaan. Teemana Lutherin opetukset Pyhästä
Hengestä. Tuomiojärven rannalla piknik.
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Kolumni

Tulevaisuutta ei
voi ennustaa
Aika on suhteellista: 50 vuotta taaksepäin tuntuu lyhyeltä jaksolta elämässä, kun taas vuosi 2067 – hui miten kaukana se onkaan!
Kirjoitin ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta vuonna 1967 ja nyt valmistaudun riemuylioppilasjuhliin.
Mitä mahtoivatkaan ajatella vuoden 1967 Lyseon riemuylioppilaat kirjoittaessaan ylioppilaiksi keväällä 1917. Jyväskylä oli osa
Suomen suuriruhtinaskuntaa, jonka hallitsija oli juuri pakotettu
luopumaan kruunusta. Mahtava Venäjän valtakunta oli sodassa ja
luhistumassa kaaokseen. Vihollismaa Saksa oli juuri järjestänyt junakuljetuksen 30 vallankumoukselliselle Sveitsistä Ruotsin ja Suomen kautta Pietariin. Eräs herra Vladimir Uljanov toimi joukon
johtajana ja hän hautoi suuria suunnitelmia. Tuolloin monet suomalaiset kokivat, että oli auennut oiva tilaisuus Suomen itsenäistymiselle, muun muassa Keski-Suomi-lehti kirjoitti aiheesta keväällä 1917. Olihan keisari Aleksanterin ja Suomen säätyjen välinen valtiosopimus mitätöitynyt tsaarin luovuttua vallasta. Itsenäistymisvaatimuksia esitettiin eri puolilla Venäjää, kuten Puolassa ja Baltian maissa.
Jälkikäteen tiedämme mitä kaikkea sitten tapahtui. Tapahtumien
rajuus tuli varmaan monelle yllätyksenä lähes sadan vuoden suhteellisen rauhallisen ajanjakson jälkeen. Myös Suomen kehitys ensimmäisten 50 vuoden aikana oli uskomaton menestystarina rankoista vastoinkäymisistä huolimatta. Meidän ikäluokallemme oli
luotu vankka perusta, josta oli helppo jatkaa entistä nopeampaan
kehitykseen kaikilla elämänaloilla. Tämän kaiken takana oli satsaus koulutukseen, tutkimukseen ja kansainvälistymiseen. Peruskoulun myötä Suomen nuoret pääsivät huipulle – Suomen PISAtuloksia ihaillaan ympäri maailmaa.
Tulevaisuutta ei kukaan osaa ennustaa, mutta siihen kannattaa
varautua. Paras tapa on hankkia kunnollinen koulutus. Koulutuksen pitäisi olla myös valtakunnan erityisessä suojeluksessa – erityisesti vaikeina aikoina. Hyvin koulutettu väestö on kansakunnan
arvokkain resurssi. Tieto ja taito vain lisääntyvät ja paranevat käytössä. Niitä ei tarvitse säästellä.

Viisas puu
ei kasva
rajattomasti
Katsokaa pihlajaa ja haapaa. Moni
pitää niitä roskapuina, mutta ne ovat
metsän tärkeimmät puut. Tämä ei ole
Jeesuksen sana vaan ekoteologi Pauliina
Kainulaisen.
KAARINA HEISKANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Jorma Jokela
Riemuylioppilas
2017

ilen
Tänään ruko

Heidän puolestaan
Rukoilen lastenlasteni puolesta, kun heitä on ympäri maailmaa. Rukoilen myös ystävieni puolesta, sillä heillä on ollut sairautta. Lisäksi rukoilen, että turvapaikanhakija, johon olen tutustunut, saisi jäädä Suomeen. Kiitän siitä, että olen saanut tänäkin
aamuna nousta terveenä ja että minulla ei ole taloudellisia huolia.
Nainen, 72

Raamattu vilisee puuvertauksia. On Elämän
puu. On hyvän ja pahan tiedon puu. On hedelmää tuottamaton viikunapuu.
Entä jos Pyhä kirja olisi kirjoitettu Suomessa, ja Jeesus olisi hakenut vertauksensa
kuusessa keinuttelevia oravia katsellen – mitä Jeesus olisi sanonut?
– Hän oli vertausten mestari, joten en
lähde keksimään, mitä hän sanoisi, ekoteologi Pauliina Kainulainen toppuuttelee.
– Mutta ehkä hän saattaisi sanoa, että
katsokaa pihlajaa ja haapaa. Niitä pidetään
roskapuina, mutta ne ovat kaikkein tärkeimpiä kokonaisuuden kannalta.

Puu on
”kohtuullisen
kasvun

ja omaan mittaansa
kasvamisen kuva.
Kainulaiselle ne ovat metsän läheisimmät
puut. Pihlaja on kaunis kaikkina vuodenaikoina, ja se on suomalaisille pyhä pihapuu.
Pyhät on pihlajat pihalla, pyhät oksat pihlajissa, pyhät lehvät oksasilla, marjaset sitäi

pyhemmät, lukee Kalevalassakin.
– Eniten ilahduttaa, kun näen metsässä
ison kauniin haavan, jonka runko kasvaa
keltaista jäkälää. Se on tärkeä metsän eliöiden elämälle, monimuotoisuuden ihmeellinen puu. Suomen metsien tila on huono, ja
lajien kato on suuri. Haavat pitäisi jättää
pystyyn edistämään monimuotoisuutta.
Hedelmistään puu tunnetaan, sanoi Jeesus.
Pauliina Kainulainen löytää yhtymäkohdan
vihapuheeseen, huonoihin hedelmiin.
– Me tarvitsemme hyviä hedelmiä, sanoja, jotka antavat elinvoimaa ja viisautta.
Jeesuksen vertauksessa puutarhan omistaja päätti antaa vuoden lisäaikaa hedelmää
tuottamattomalle viikunapuulle.
– Vaikka ei kykene tuottamaan hyviä hedelmiä, saa silti uuden mahdollisuuden.
Jeesus puhui itsestään viinipuuna ja seuraajistaan puun oksina. Se kuvastaa kiinteää
yhteyttä voiman lähteeseen. Sama sanotaan
Vanhassa testamentissa toisin: Siunattu se
joka luottaa Herraan. Hän on kuin puu, joka
kurkottaa juurensa veteen eikä pelkää kuivuuden ja helteen tuloa, vaan tuottaa hedelmää aina.
– Ihminen tarvitsee yhteyttä Jumalan
voimanlähteisiin ja oman mielensä syvyyksiin. Muuten emme jaksa katsoa silmiin tämän ajan ongelmia ja omia vaikeuksiamme
emmekä löydä keinoja kulkea eteenpäin.

Kainulainen kaipaa kirkolta syviä hengellisyyden juuria ja hyviä hedelmiä. Ironista
kyllä, reformaation merkkivuonna hän toteaa, että reformaatio katkoi juuria vanhaan ja
koeteltuun hengellisyyteen. Protestanttiset
kirkot ovat kadottaneet mystisen tradition,
joka elää niin katolisessa kuin ortodoksisessa luostarilaitoksessa sekä teksteissä, jotka
ovat peräisin erämaaisiltä ja -äideiltä jakamattoman kirkon ajoilta
– Suomalaisessa hengellisyydessä on paljon juurevaa, mutta olemme menettäneet
ihmismieltä ja ihmielämän kokonaisuutta
koskevaa viisautta.
Protestanttinen kristillisyys on – ja taas
puuvertaus – latvapainotteista.
– Vanha hengellisyys sanoo, että rukouksen tulee laskeutua päästä sydämeen. Hengellisyytemme on liian rationaalista, mutta
uskon, että olemme menossa parempaan
suuntaan.
Kainulainen huomasi jo lapsena, että
metsä rauhoittaa ja auttaa suhteellistamaan
huolia. Monelle suomalaiselle metsä on
Luojan kohtaamisen paikka.
– Olen halunnut silloittaa kristillisen tradition ja vanhan suomalaisen luontohengellisyyden.
Jatkuva kasvu on puille vieras ajatus. Puu
kasvaa määrämittansa pituutta ja alkaa sen
jälkeen kasvattaa järeyttä.

– Se on kohtuullisen kasvun ja omaan
mittaansa kasvamisen kuva. Jatkuva kasvu
ei ole mahdollista rajallisella maapallolla.
Kohtuullisuutta voi oppia mystiikan perinteestä. Mietiskelevä rukous opettaa kasvattamaan juuria syvemmälle. Mystiikka sisältää ajatuksen vapaaehtoisesta luopumisesta Se on tärkeää, kun ihmisen toiminta
voimistaa ilmastonmuutosta ja tekee osan
planeetasta asuinkelvottomaksi. Ylikuluttaminen on koodattu elämäntapaamme.
– Emme tee sitä pahuuttamme. Emme
vain näe sen seurauksia.
Luopumisen tarpeen näkeminen vaatii siviilirohkeutta ja syviä hengellisiä juuria.
– Viisaat mystikot ovat tajunneet: Kristinusko on luopumisen tie, ja sillä on paljon
tekemistä elämäntapamme ja globaalin vastuumme kanssa.

Ekoteologi Pauliina Kainulainen saarnaa Taulumäen
kirkon messussa sunnuntaina 28.5. klo 18. Messu
on osa Reformaation merkkivuoden messusarjaa,
jossa käydään läpi Lutherin Isä meidän -rukousta.
Liturgi on Tuomas Palola
ja kanttori Jukka Hassinen.
Mukana Tarja Erkkilän johtama Voice-kuoro.

Haapa on ekoteologi Pauliina Kainulaisen suosikkipuu. Se mahdollistaa metsien
monimuotoisuuden.

Biotalous askarruttaa
perintömetsän omistajaa
KAARINA HEISKANEN teksti
PASI RÄSÄMÄKI kuva

Pauliina Kainulaisella on itsellään perintömetsää. Osa on Metso-metsänsuojeluohjelmassa, osa talousmetsää. Hakkuuaukeita
sinne ei ilmesty.
– Tarvittaessa myyn puuta jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Kun puista viedään
vain osa pois, maisema jää metsän oloiseksi,
ja marjojen ja sienirihmastojen elämä jatkuu.
Kainulainen arvostelee ”siisteyden” vaatimusta talousmetsissä. Puut viedään metsästä pois keskenkasvuisina. Missään ei saa
näkyä lahopuuta, mikä vaarantaa metsien
monimuotoisuuden.
– Ehkä siinä näkyy keskenkasvuisen kulttuurin kammo katoavaisuutta kohtaan. Em-

me kestä ajatella, että elämä on rajallinen.
Biotalousbuumi askarruttaa Kainulaista.
Hän pitää järkevänä sitä, että Suomi yrittää
päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja
korvata niitä puulla, joka uusiutuu.
– Mutta näen, että sitä käytetään otsikkona kestämättömälle ajatukselle, että metsästä voi ottaa puuta ihan rajattomasti.
Keski-Suomessa sijaitsevalla Äänekosken
biotaloustehtaalla on Kainulaisen mielestä
paikkansa, mutta jos sellaisia tulee monta,
tilanne on kestämätön – puu ei riitä.
– Se tarkoittaa entistä intensiivisempää
avohakkuupolitiikkaa. Omaa oksaa siinä sahataan.
Kainulainen toivoo, että seurakunnat
hoitaisivat metsiään kestävästi jatkuvan
kasvatuksen periaatteella. Siinäkin on toistaiseksi parannuksenteon paikka.
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Presidentti
Koivisto
kritisoi
kirkkoa,
mutta
arvosti
kristinuskoa
Presidentti Mauno Koiviston suhde
kristinuskoon oli myönteinen. Kirkon
kanssa hän kuitenkin väänsi kättä arkipyhistä, valtiosuhteesta ja arkkipiispan
kannanotosta pakolaisuuteen.
Pauli Juusela teksti
Markku Ulander/Lehtikuva kuva

Presidentti Mauno Koivisto suhtautui kristinuskoon myönteisesti ja oli uskonnollinen.
Kirkkoon instituutiona Koivisto suhtautui
kriittisemmin ja halusi etäännyttää kirkkoa
valtiosta, kertoo presidenttien kirkkosuhteesta kirjaa valmisteleva dosentti Ville Jalovaara.
Koiviston kotitausta oli tiukan uskonnollinen. Hänen isänsä laivapuuseppä Juho
Koivisto oli merillä ollessaan kokenut hengellisen herätyksen. Koiviston äiti Hymni oli
kanttorin tytär. Isä piti adventtikirkon tapaan lauantaita pyhäpäivänä, vaikka ei ollutkaan adventisti.
– Hänen isänsä kävi paljon erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa, muun muassa vapaakirkossa, lestadiolaisten seuroissa, babtisteissa ja niin edelleen. Kun Koivisto valittiin presidentiksi, kirkon piirissä jotkut olivat huolissaan siitä, tuleeko Suomeen va-

paakirkollinen presidentti. Hän itse pyrki
kumoamaan huhuja, Jalovaara selvittää.
Koivisto oli evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja koki kristinuskon merkittäväksi. Viime itsenäisyyspäivänä hän osallistui puolisonsa Tellervo Koiviston kanssa itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen Helsingin tuomiokirkossa, mutta ei jaksanut enää lähteä
linnan juhliin.
Lapsuudenkodissa, joka oli työläiskoti, oli
Raamattu, jota lasten piti myös lukea. Venäläisen radioaseman haastattelussa vuonna
2002 Koivisto kertoi uskovansa Jumalaan ja
vierastavansa ateismia. Hänen mukaansa on
olemassa sellaista, jota voi ymmärtää vain
osittain ja kohtalon edessä on oltava nöyrä.

Nuoruudessaan Koivisto Jalovaaran mukaan koki lapsuutensa uskonnollisuuden
ahdistavana ja harmitteli sitä, että piti niin
paljon käydä uskonnollisissa tilaisuuksissa.
Sota-aikana Koivisto palveli muun muassa
legendaarisen Lauri Törnin johtamassa jää-

kärikomppaniassa. Uskonto, Raamattu ja
Jumalan varjelus korostuivat näissä olosuhteissa. Kirjeissään isälle hän toi esille luottamuksensa Jumalan varjelukseen sekä itsensä että Suomen kohdalta.

”

Koiviston
kotitausta oli tiukan
uskonnollinen.
– Kyseessä oli äärimmäinen tilanne, jossa
kuolema oli jatkuvana tuttavana. Se pakotti
miettimään asioita eri tavalla. Suomi oli
muutenkin silloin uskonnollisempi kuin
varmaan koskaan ennen tai jälkeen itsenäisyytensä aikana, Jalovaara tuumii.
Uskonnollisuus kulki Koiviston mukana
koko hänen elämänsä ajan. Hänen adjutanttinaan seitsemän vuoden ajan toiminut
amiraali Juhani Kaskeala kertoi Helsingin

Sanomissa Koiviston osanneen Raamattunsa edestakaisin ja siteeranneen sitä. Autossa
presidentti lauloi sota-ajan lauluja ja lapsuuden virsiä.
Oma myönteinen suhde kristinuskoon ei
estänyt Koivistoa ottamasta tiukasti ja jopa
kipakasti kantaa kirkkoon instituutiona ja
kritisoimasta sen kannanottoja. Koivisto arvosteli kirkon läheistä suhdetta valtioon ja
aivan erityisesti sitä, että presidentti nimitti
piispat ja valtio maksoi tuomiokapitulilaitoksen.
– Kotimaalle vuonna 1991 antamassaan
haastattelussa Koivisto halusi etäännyttää
valtion ja kirkon välejä. Hän piti kirkon verotusoikeutta ja erityisesti yhteisöveroa epäoikeudenmukaisena. Eniten häntä kiusasi presidentille kuulunut piispojen nimitysoikeus.
Toisin kuin Urho Kekkonen hän ei nimityksiin puuttunut, vaan nimitti aina piispanvaalissa eniten ääniä saaneen piispaksi. Kekkonenhan poikkesi kaksi kertaa kirkon esityksestä.

Vuonna 1991 Koivisto hermostui arkkipiispa John Vikströmiin, joka arvosteli Suomen pakolaispolitiikkaa ja kertoi pitävänsä
pakolaisvihamielisyyttä syntinä. Taustalla
oli turvapaikanhakijoiden määrän voimakas
kasvu erityisesti Somaliasta ja Valkealassa
olevaan vastaanottokeskukseen tehty pommi-isku.
Koivisto tuomitsi iskun, mutta ei pitänyt
arkkipiispan puuttumista pakolaispolitiikkaan suotavana. Hän ei myöskään nähnyt,
että rasismi olisi yleisesti lisääntynyt kansan
keskuudessa. Koivisto peräänkuulutti Vikströmiltä Ilta-Sanomien haastattelussa tarkempaa määrittelyä tästä synnistä, että
”missä muodossa syntiä tehdään ja miksi
nyt tehdään niin paljon syntiä”.
– Tuolloin Suomessa oli vielä hyvin vähän
ulkomaalaisia ja pakolaisten määrä kasvoi
yhtäkkiä selvästi. Käyty keskustelu muistuttaa nykyistä, mutta täytyy ottaa huomioon,
että vuosi 1991 oli levoton Suomen lähiympäristössä. Neuvostoliitossa oli samana

vuonna vallankaappausyritys ja Baltian
maat pyrkivät Kremlin vastustuksesta huolimatta itsenäistymään. Maailmantilanne
oli varsin sekava.

Hän ei pelännyt
”sanoa
mielipiteitään

ja hänellä oli hiukan
vanhanajan
hallitsijamainen tapa
suhtautua asioihin.
Kirkon johdossa Koiviston kriittisiä huomautuksia kommentoitiin varovasti eikä
esimerkiksi arkkipiispa lähtenyt pitkällisesti
puimaan asioita julkisuudessa.
Ville Jalovaaran mukaan kirkko ei ollut
suinkaan ainoa Koiviston kärkkäiden kom-

menttien kohde, vaan osansa saivat muun
muassa toimittajat, joita Koivisto nimitti sopuleiksi.
– Hän ei pelännyt sanoa mielipiteitään ja
hänellä oli hiukan vanhanajan hallitsijamainen tapa suhtautua asioihin. Hän sanoi tiukasti, mutta myös rauhoittui nopeasti, Jalovaara arvioi.
Jonkinlaisena piikkinä kirkolle on pidetty
sitä, että Koivisto ei osallistunut Helsingin
piispan Eero Huovisen virkaanasettajaisiin.
Myöhemmin hän kuitenkin kutsui Huovisen kahvittelemaan.
Piispojen nimitysoikeus ja tuomiokapitulien kustannukset ovat sittemmin siirtyneet
kirkolle ja yhteisövero korvattu valtionosuudella. Vuoden 1994 kirkkolaissa kirkko
etääntyi entisestään valtiosta.

Koivisto halusi kaventaa presidentin valtaoikeuksia ja vahvistaa parlamentarismia,
mutta kun hänellä nuo valtaoikeudet oli,
hän tarpeen tullen käytti niitä. Tämä tuli

esille arkipyhäkiistassa.
Loppiainen, helluntai ja helatorstai oli
Kekkosen aikana vuonna 1971 työmarkkinajärjestöjen toiveesta siirretty pidettäväksi
lauantaisin. Vuonna 1985 kirkolliskokous
esitti kuitenkin siirtojen perumista loppiaisen ja helatorstain osalta ja eduskunta hyväksyi muutoksen.
– Koivisto liikkui valtaoikeuksiensa rajamailla. Hän hyväksyi eduskunnan säätämän
lain, mutta siirsi sen voimaantuloa tammikuusta 1986 vuoteen 1992, kertaa Jalovaara.
Koivisto katsoi, että kirkolliskokous ja
eduskunta olivat sopimattomasti ohittaneet työmarkkinajärjestöt.
– Hänen suhteeseensa kirkkolaitokseen
vaikutti varmaankin hänen vapaakirkollisia
vaikutteita sisältänyt kotitaustansa ja Sosialidemokraattisen puolueen perinne kirkon ja
valtion etäännyttämisestä, Jalovaara arvioi.
Artikkeli on julkaistu
kirkkojakaupunki.fissä 17.5.
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Luther-ruusu on
Lutherin vaakuna
Seppälän Citymarket

KARI HEISKANEN teksti
niko kuha kuva

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

Alkuaan Martti Luther oli katolinen munkki, pappi ja professori.
Osallistuessaan nuorena noviisina
Erfurtin augustinolaisluostarin
hetkipalveluksiin ja messuihin hän
katseli suuria lasimaalauksia kirkon
alttariseinillä.
Lasimaalauksissa on vielä nykyäänkin tallella tutunnäköinen kuvio, Luther-ruusun aihio. Ehkäpä
Luther sai tästä keskiaikaisesta kuvasta inspiraation omaan vaakunaansa.

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Kaipaatko vierelläkulkijaa ja kuuntelijaa?
Sielunhoitoterapeutit Jyväskylässä

Anja Kuhno

anja.kuhno@sielunkieli.fi
0400 646 232

Markku Lehmuskoski

markku.lehmuskoski@gmail.com
040 707 8356

Laatukivet kohtuuhintaan

www.HautakiviHalvemmalla.fi

Yhteisöt arvostavat erittäin paljon Kirkon Ulkomaanavun Haitiin rakentamia kouluja.

99 €
2425 €

156 €

960 €
1195 €

510 €

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

Hieronta, kuppaus,
jalkojenhoito, äänipurenta koko kehon hoito
(voicewell-hoito)
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A, 2. krs
p. 0400 647 547

Kirkon Ulkomaanavun
työ Haitissa päättyy

Kesäkuu:
6.6. Ursula Hyvärinen ja Mirja Jokela
13.6. Hilkka Fraser ja Päivi Isoaho
20.6. Aino Viitanen ja Piritta Viitanen
27.6. Riitta Lampila ja Hely Järvinen
Heinäkuu:
4.7. Ulla Koskinen ja Eeva Hynninen
11.7. Anne Nykänen, Hanna Törrönen ja Virpi
18.7. Inkeri Tuunanen ja Mirja Lavonen-Niinistö
25.7. Eija Pakkala ja Anna Pakkala
Elokuu:
1.8. Siw Nykänen
8.8. Marja-Leena Saarinen ja Pirjo Turunen
15.8. Inkeri Virkkala-Järvinen ja Päivi Kitinoja

Kokoontuminen klo 18.00
Keskusseurakuntatalon
edessä, josta lähtö omin
autoin tai bussilla. Tarjoilusta
peritään 3,00 e ja bussikyydin
jokainen maksaa itse.

Kesätiistaisin
Vesalan leirikeskuksessa
Vesalantie 136,
Vesanka

Luther sanoi sinettinsä kuvaavan
hänen jumaluusoppiaan. Tärkeäksi
Raamatun kohdaksi hänelle tuli
Roomalaiskirjeen jae ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja”.
Uudelleen löytämänsä vanhurskauttamisopin Luther tiivisti kolmeen sanapariin: yksin usko, yksin
armo, yksin Kristus. Tätä reformatorista löytöä myös Luther-ruusu
eli Lutherin vaakuna kirkastaa.

Seitsemän vuoden työn tuloksena yli 22 000 haitilaislasta ja
nuorta sai jatkaa koulunkäyntiä.
Kirkon ulkomaanapu teksti
zara järvinen kuva

Naisten saunaillat

Luther-ruusun musta risti punaisen sydämen keskellä kertoo, että
tulen autuaaksi uskon kautta Ristiinnaulittuun. Punainen sydän on
keskellä valkoista ruusua. Toisin sanoen usko tuo lohdutusta, rauhaa
ja iloa.

Valkoinen ruusu muistuttaa
myös enkeleistä ja pelastussuunnitelmasta. Ruusun taustaväri on sininen, ettemme unohtaisi taivaan
iloa. Vaakunaa ympäröi kultainen
rengas kuin vihkisormus, armo Jeesuksessa Kristuksessa on ääretön ja
ajan jälkeen alkaa iankaikkisuus. Sinisellä pohjalla on viisi valkoista
kirjainta, VIVIT. Tämä latinan sana
tarkoittaa Hän elää. Jeesus elää.

Kirkon Ulkomaanapu aloitti työt
Haitissa pian tammikuussa 2010
tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Isoin ja näkyvin osa
Ulkomaanavun työstä Haitissa on
ollut koulunrakennus. Vuosina
2010–11 rakennettiin yli 340 tilapäistä luokkaa, minkä jälkeen Ulkomaanapu on rakentanut maahan pysyviä koulurakennuksia.
– Kirkon Ulkomaanavun Haitiin
rakentamat 17 pysyvää koulua, rakenteilla olevat kuusi koulua ja yksi ammattikoulu ovat kestäviä ja
nykyaikaisia rakennuksia, joita yhteisöt arvostavat, sanoo Haitin
maajohtaja Uluç Baslanti.
Kaikki koulut ovat maanjäristyksen kestäviä ja takaavat turvallisen
oppimisympäristön lapsille. Ulkomaanapu on varustanut koulut

koulutarvikkeilla, keittiöillä, vesihuollolla ja saniteettitiloilla. Kouluissa tullaan opiskelemaan kymmeniä vuosia. Kirkon Ulkomaanavun seitsemän vuoden työn tuloksena yhteensä yli 22 000 haitilaislasta ja nuorta on päässyt jatkamaan koulunkäyntiä.
Haitin maanjäristystä seurannut
avustusoperaatio muutti pysyvästi
Kirkon Ulkomaanavun suunnan.
Aiemmissa luonnonkatastrofeissa Ulkomaanapu rahoitti paikan
päällä toimivia järjestöjä, mutta
Haitiin Ulkomaanapu päätti avata
oman toimiston ja aloittaa oman
avustusohjelman. Haitin jälkeen Ulkomaanavussa on määrätietoisesti
kehitetty valmiutta auttaa suurissa
luonnonkatastrofeissa, viimeksi Nepalin maanjäristyksessä 2015.
Koulunrakennuksen lisäksi Haitissa on tuettu paikallisten kumppanien antamaa lukutaito-opetusta lukutaidottomille aikuisille. Nais-

ten Pankin varoilla on tuettu naisten säästöryhmiä ja toimeentuloa.
Koska Haiti on luonnonkatastrofeille hyvin altis maa, Ulkomaanapu
on paikallisten kumppaniensa avulla pitkäjänteisesti vahvistanut yhteisöjen kykyä varautua katastrofeihin.
Toukokuussa Ulkomaanapu kuitenkin lopettaa toimintansa Haitissa seitsemän vuoden työrupeaman jälkeen. Päätöksen taustalla
ovat hallituksen vuonna 2015 tekemät leikkaukset kansalaisjärjestöjen rahoitukseen sekä Ulkomaanavun pyrkimys keskittää työtään
harvempiin maihin.
Alun perin Haitista oli päätetty
lähteä jo vuoden vaihteessa. Kun
maahan iski tuhoisa hurrikaani lokakuussa, Ulkomaanavun maaohjelmaa jatkettiin tämän vuoden
huhtikuuhun, jotta voitiin varmistaa hätäaputoimien huolellinen
toteutus.

VAUVARYHMÄT syksy 2017
Ei ennakkoilmoittautumista

Palokka
Keljonkangas/Neulaskoti
Tikkakoski

Marja-Terttu Kivelä
Tarja Masalin
Eija Simpanen

Ekavauva-ryhmät

Ennakkoilmoittautuminen sähköisesti
1.6.–31.7.2017 www.jyvaskylanseurakunta.fi

Huhtasuo
Keltinmäki/Kirkko
Kortepohja/Srk-keskus
Kuokkala
Vaajakoski

Seija Inkinen
Eeva Lindberg
Riitta Haaparanta-Kocabiyik
Heini Tarvainen
Marja Lähteelä

040 560 9908
050 442 0198
050 560 9918

050 323 5355
050 408 8852
050 372 5573
050 340 0697
040 574 2026

Seuraavien määräajaksi luovutettujen
hautojen hautaoikeus on päättynyt
31.12.2016. Hautojen hautaoikeuden haltijoita
ei ole tavoitettu kirjeitse.
Haudoille on laitettu asiasta tiedotteet
keväällä 2017.
VANHA HAUTAUSMAA
Osasto
03
03
08
08
12
27

Rivi
13
15
02
03
30
02

Hautanumerot
19
10
49
47, 59
55
08

MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Osasto
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
15
15
15
34
34
34
34
38
38
38
38
39
39
42
42
42
42

Rivi
01
06
09
10
11
01
05
06
08
09
01
07
08
40
01
02
03
05
07
11
12
01
09
10
11
13
14
08
09
09
10

Hautanumerot
02, 22, 38
244
490, 520
553, 563, 592
667
22
35, 63
35
32
19
15, 39
69
61
33, 43
34, 42
38, 43
39
03
24
19
24
21
02, 12, 15, 18
10
07, 12, 14
02, 03, 04
02, 03, 07, 12, 13, 16
03
03, 04, 05
09
04, 11

LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA

Taulumäen kirkon saarnatuoliin on maalattu Luther-ruusu.

Ilmoittaja!

Avoimet ryhmät

TIEDOTE

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Osasto
10
12
14
18b
21
22
24
2a
06
06
09

Rivi
C
H
O
D
H
D
B
D
G
H
I

Hautanumerot
12
05
21, 22
24
07
19
02
28
09
17, 25
32

SÄYNÄTSALON HAUTAUSMAA
Osasto Rivi
Hautanumerot
03
01
619a
03
02
694
03
05
812
04
01
1857
04
08
2167, 2168, 2174, 2178
		
TIKKAKOSKEN HAUTAUSMAA
Osasto
03

Rivi
02

Hautanumerot
17

Seuraavien määräajaksi luovutettujen
hautojen, joiden hautaoikeus on päättynyt
31.12. 2015, eikä uudelleen lunastusta ole
suoritettu, ovat palautuneet seurakunnan
hallintaan. Haudoilla olevat muistomerkit
siirtyvät hautaustoimilain 5 luvun 14 §:n 3
momentin nojalla seurakunnalle vastikkeetta,
ellei hautaoikeuden haltija ole kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden
haltijalle on varattu tilaisuus niiden poistamiseen, vienyt niitä pois.
Haudoille on laitettu asiasta tiedotteet
keväällä 2017.
VANHA HAUTAUSMAA
Osasto
08

Rivi
02

Hautanumerot
30

MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Osasto
12
12
12
13
13
13
13
16
38
38
38
38
38
38
38

Rivi
06
08
09
01
03
05
07
02
01
04
06
07
08
09
10

Hautanumerot
50
40, 49
10, 15, 78, 79
45
36
04, 18
65
30
16
18
04, 07, 10
11, 20
08
03, 05
03, 04

LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
Osasto
10
18d
22
22
6

Rivi
A
C
E
F
H

Hautanumerot
04
11
15
40
16

SÄYNÄTSALON HAUTAUSMAA
Osasto
02
04
04

Rivi
14
06
08

Hautanumerot
569
2073, 2083
2157, 2173

Lisätietoja saa Jyväskylän seurakunnan hautauspalvelut -toimistosta, puh. 040 162 3982

13

12

Tapahtumat 25.5–9.6.2017
koissa
Musiikkia kir

Taulumäki
			

Konsertti pe 26.5. klo 19. Itävaltalaisen HIB Art Chor´n ja Vox Aurean yhteiskonsertti. Liput 10/5 €.
Messu su 28.5. klo 18. Reformaation
merkkivuoden messu Isä meidän -rukouksen äärellä. Anna meille tänä
päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ekoteologi Pauliina Kainulainen, Palola, Hassinen, Voice-kuoro,
johtaa Tarja Erkkilä.
Messu su 4.6. klo 18. Ilvesmäki, Väätäinen, Väisänen.

Halssila

ITÄVALTALAISKUORO JA VOX AUREA TAULUMÄELLÄ
n Itävaltalainen nuorisokuoro HIB Art Chor´ ja Vox Aurea konsertoivat Taulumäen kirkossa perjantaina 26.5. klo 19. Grazilaista, lukion yhteydessä toimivaa HIB Art -kuoroa johtaa Maria Fürntratt ja Vox Aurea
-kuoroa Sanna Salminen. Liput 10/5 euroa.
Laudate Dominum, laulaa Hyvät Jyvät
n Hyvät Jyvät esittää renessanssin ja barokin kirkkomusiikkia Espanjasta, Italiasta ja Saksasta. Konsertti kuullaan Kaupunginkirkossa 25.5. klo
19, ja siihen on vapaa pääsy. Hyvien Jyvien lisäksi siinä esiintyvät Tuulia
Pulkkinen ja Virpi Vuorenmaa, viulu, Elias Pulkkinen, alttoviulu, Emilia
Mäntylä, sello, ja Anna-Maija Valjus, urut.
LAPSIKUOROT KEVÄISISSÄ TUNNELMISSA
n Lapsikuorojen keväkonsertti kuullaan perjantaina 26.5. klo 17 Kuokkalan kirkossa. Konsertin järjestää Vox Aurean Tuki ry.
YSTÄVÄLLE-KONSERTTI
n Ystävälle-konsertissa musisoivat narkolepsiaan sairastuneen, musiikkia harrastaneen nuoren tutut ja ystävät. Se kuullaan Kuokkalan
kirkossa sunnuntaina 28.5. klo 17. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa narkolepsiaan sairastuneiden tueksi. Kahvitarjoilu (maksullinen).
ORVOKKEJA JA LAULUA LAPSILTA
n Muuramelaisen Lapsen ääni -kuoron Orvokkeja lapsilta -konsertti
kuullaan maanantaina 29.5. klo 19 Tikkakosken kirkossa. Ohjelma 10/5
euroa sisältää kahvit. Lapsilta ja opiskelijoilta vapaaehtoinen maksu.
KUOROJEN KEVÄTLAULAJAISET
n Halssilan seurakuntakeskuksessa kuullaan ja lauletaan keväisiä lauluja keskiviikkona 31.5. klo 18. Mukana on alueen kuoroja.
HARJULTA ALPEILLE
n Harjun laulun kevätkonsertti Harjulta Alpeille on Kuokkalan kirkossa
torstaina 1.6. klo 19. Kuoroa johtaa Rita Varonen. Ohjelma 12 euroa.
LOUNASMUSIIKIT STARTTAAVAT PIANOKONSERTILLA
n Kesäkeskiviikkojen lounasmusiikit alkavat 7.6. klo 12 Kaupunginkirkossa. Tuolloin Pekka Björninen konsertoi pianolla. Vapaa pääsy, kolehti
Kirkon Ulkomaanavulle.
SUVILAULAJAISET VUORILAMMELLA
n Kesäisiä lauluja lauletaan torstaina 8.6. klo 18 Huhtasuolla Vuorilammen laavulla. Pullakahvit ja -mehut tarjoaa Huhtasuon asukasyhdistys.
HEHKUVA KONSERTTI
n Kamarikuoro Hehku konsertoi Kaupunginkirkossa torstaina 8.6. klo
18.30. Kuoroa johtaa Reetta Vasalampi.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18–01, viikonloppuisin 18–03

Palveleva netti

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 10 srk-keskus, Kari,
Tenkanen. Luomakunnan sunnuntai.
Leipäsunnuntai su 28.5. klo 16 srkkeskus.
Helluntain messu su 4.6. klo 10 srkkeskus, Siistonen, Keltakangas.
Musiikkitilaisuudet
Kuorojen kevätlaulajaiset ke 31.5. klo
18 srk-keskus. Mukana alueen kuorot,
lauletaan myös yhteislauluja.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Halssila ma ja ke
klo 9–10.30. Muuna aikana 050 549
7024 juha.halonen@evl.fi.
Syntymäpäiväjuhla senioreille
su 8.10. klo 12. Kutsumme Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuvan, joka
vietät tai olet jo viettänyt vuoden
2017 aikana 70, 75, 80, 85, 90, 91 ja siitä vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä, Halssilan kirkolle yhteiseen
juhlaan. Tule tapaamaan ikätovereitasi kahvin, kakun ja pienen ohjelman
merkeissä. Ilmoittaudu Juha Haloselle ti 19.9. mennessä 050 5497024 tai
juha.halonen@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Äitien hyvinvointi-ilta ma 29.5. klo
17.30 Huhtasuon terveyskeskus Ryhmähuone. Ilm. Seija 050 3235 355.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20
Huhtasuon terveyskeskuksen Ryhmähuone. Mahdollisuus tehdä ohjattuja tai omia kädentöitä, kaikille avoin ja
ilmainen. Viim. kerta 6.6.
Perhekerho ke 31.5. klo 9.30 Telkäntie
2 C kerhotila.
Vauvojen värikylpy -perhepäivä ke
31.5. klo 13–15.30.

Värikylpyjä vauvoille,
kesäpuuhaa isommille
Vauvojen värikylpy -perhepäivä on keskiviikkona 31.5.
klo 13–15.30 Telkäntie 2 C
kerhotilassa. Lasten puuhakkaita kesäpäiviä on tarjolla Telkäntien kerhotilassa
28.–30.6. Ilmoittautuminen
16. 6. mennessä Miinalle
0447056480 Tyyppälä avaa
ovensa 6–10-vuotiaille 20.–
22.6. Kulku omin kyydein.
Hinta 15 euroa sisältää lounaan. Ilmoittautuminen 2.6.
mennessä Miinalle.
Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 4.6.
klo 16 srk-keskus.
Ekavauvaryhmä ma klo 14–16 Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali. Ilm.
Seija 050 3235 355. Viim. kerta 5.6.
Lapsi–aikuinen käsityöpaja ma 5.6.
klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskus
Ryhmähuone. Ilm. Seija 050 3235 355.
Perhekahvila ke klo 9–10.30 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
5–9 v lasten kesäpäivät Telkäntie 2 C
kerhotila ke–to 28.–29.6. klo 10–14.
Ilm 16.6. mennessä Miina 0447056480

6–10 v lasten kesäpäivät Tyyppälän
maja 20.–22.6. klo 9–15 Kulku omin
kyydein. Hinta 15€, sis lounaan. Ilm.
2.6. mennessä Miina 044 07056480.
Kesäretki Tampereelle 15.6. Poliisimuseoon ja FunParkiin. Ilm 5.6. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Tied. Anne 050 3400 638.
Kouluikäisten telttaleirit Sarpatissa:
7–9-vuotiaat 6.–7.6. ja 10–14-vuotiaat 7.–9.6. Tied. ja ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/.
Nuorille ja aikuisille
Aamurukouspiiri ke 31.5. klo 8 seurakuntakeskus.
Miesten tupaillan kevätretki ke 31.5.
klo 17. Kahvit ja makkarat luonnon
helmassa. Lähtö klo 17 Halssilan kirkolta. Säävaraus.

Huhtasuo
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Huhtasuon seurakuntakeskuksen
toiminta on päättynyt. Messut Halssilan seurakuntakeskuksessa sunnuntaisin klo 10. Huhtasuon kirkon bussipysäkiltä lähtee bussikuljetus klo 9.45,
paluukuljetus tilaisuuden päätyttyä.
Musiikkitilaisuudet
Suvilaulajaiset to 8.6. klo 18 Huhtasuon Vuorilammen laavu. Pullakahvit
ja -mehut.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys Mäntykankaan
kappelin takana olevassa toimistorakennuksessa, Laukaantie 5. Ma klo
13–14.30 ja ti 10–11.30. Muuna aikana 050 549 7005 / liisa.lappi@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauvaryhmä ma klo 14–16 Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali. Ilm.
Seija 050 3235 355.
Äitien hyvinvointi-ilta ma 29.5. klo
17.30 Huhtasuon terveyskeskus Ryhmähuone. Ilm. Seija 050 3235 355.
Perhekahvila ke klo 9–10.30 Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali.
Lapsi–aikuinen käsityöpaja ma 5.6.
klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskus
Ryhmähuone. Ilm. Seija 050 3235 355.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20
Huhtasuon terveyskeskuksen Ryhmähuone. Ohjattuja tai omia kädentöitä,
kaikille avoin ja ilmainen.
Kouluikäisten telttaleirit Sarpatissa:
7–9-vuotiaat 6.–7.6. 10–14-vuotiaat
7.–9.6. Tied. ja ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/.
Nuorille ja aikuisille
Syntymäpäiväjuhla senioreille su
8.10. klo 12. Kutsumme Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuvan, joka vietät tai olet jo viettänyt vuoden 2017
aikana 70, 75, 80, 85, 90, 91 ja siitä
vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä, Halssilan kirkolle tapaamaan
ikätovereitasi kahvin, kakun ja pienen
ohjelman merkeissä. Ilm. Juha Haloselle ti 19.9. mennessä 050 5497024
tai juha.halonen@evl.fi.

Keljonkangas
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Luontokirkko su 28.5. klo 16
Mankosella.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian päivystys Neulaskodilla ti
30.5. klo 9–11 Neulaskoti. Ammatillista keskusteluapua ilman ajanvarausta
puh. 0505497015 diakonissa-sairaanhoitaja Elina Fuchs.
Lapsille ja lapsiperheille
Huoltamomessun kiitosilta ti 30.5.
klo 17.30 Neulaskoti. Vapaata yhdessäoloa, purtavaa ja juotavaa. Tervetuloa kaikille vauvasta vaariin!

Keltinmäki
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 10 kirkko, Ridanpää, Salminen, Lintunen. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 30.5. klo 8–8.30 kirkko. Voit rukoilla paitsi omien, myös
yhteisten asioiden puolesta. Tiistain
aamurukouksessa rukoillaan myös
sunnuntain messussa esille tulleiden
esirukouksien puolesta.
Messu su 4.6. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Ridanpää, Nieminen. Musiikkiryhmä.
Kirkkokahvit.

Polkupyörävaellus
helluntaina
Polkupyöräpyhiinvaellus
starttaa sunnuntaina 4.6. klo
12.30 Taulumäen kirkolta.
Reitti kulkee Palokka- ja
Tuomiojärven rantoja Taulumäen kirkolta Palokan
kirkon kautta Tuomiojärven
rantaan. Matkan varrella
pysähdytään Martti Lutherin tekstien ääreen. Tapahtuma päättyy noin klo 15.30
yhteiseen piknikiin.

Musiikkitilaisuudet
Kesän lauluilta ke 7.6. klo 18.30 kirkon
sisäpihalla tai sateella sisällä.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/
hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman
ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo–menotiedot. Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Diakonian kesäretki to 8.6. klo 8. Tied.
Jukka Rantanen 050 549 7032 ja Leena
Häyrinen 050 549 7008 . Ilm. ma 29.5.
mennessä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kesäolkkari ti 30.5. klo
9–13 Erämiehenkatu 6. Mukavaa
puuhaa ja yhdessäoloa, ei ilmoittautumista. Ruokailumahdollisuus n. klo
11, maksu 1 €/hlö.
Perheiden kesäolkkari ke ja to 7.–8.6.
klo 9–13. Kesäolkkari kokoontuu Kotalammella (Nääpikäntie 6–8) puistopäivien merkeissä, yhteistyössä Hyvinvoivat asuinalueet -hankkeen kanssa.
Maksuton soppatykkiruokailu klo 11.
Katso ohjelma jyvaskylanseurakunta.
fi/tapahtumat.
Nuorille ja aikuisille
Miesten ilta ti 30.5. klo 18 kirkko.

Keskusta
Pyöräillen luontokirkkoon
Ehtoollismessua vietetään
luonnossa sunnuntaina 28.5.
klo 16 Mankosella, Huhtalantie 9. Messun toimittavat
Esa Jurva ja Hannes Asikainen. Päätteeksi nokipannukahvit. Tule pyörällä, jos on
mahdollista.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko. Pappi/diakoni paikalla
klo 13–14.
Messu su 28.5. klo 10 Kaupunginkirkko, Tikkanen, Watia, Vuorenoja.
Viikkomessu to 1.6. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 4.6. klo 10 Kaupunginkirkko. Wuolio, Ilvesmäki, Björninen.

Viikkomessu to 8.6. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Laudate Dominun -konsertti 25.5.
klo 19 Kaupunginkirkko. Hyvät Jyvät
ja Tuulia Pulkkinen ja Virpi Vuorenmaa, viulu, Elias Pulkkinen, alttoviulu,
Emilia Mäntylä, sello, ja Anna-Maija
Valjus, urut.
Suvivirren sunnuntain yhteislaulutilaisuus su 28.5. klo 13 Kirkkopuisto
Sateen sattuessa kirkossa.
Virsi- ja lauluhetki ke 31.5. klo 12
Kaupunginkirkko.
Lounasmusiikki ke 7.6. klo 12 Kaupunginkirkko. Björninen, piano. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Konsertti to 8.6. klo 18.30 Kaupunginkirkko. Kamarikuoro Hehku, joht.
Reetta Vasalampi.
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.
Lapsille ja lapsiperheille
Pappilan perhepyhäkoulu su 28.5.
klo 16 Vanha pappila.

Korpilahti
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 28.5. klo 17 srktalo, Tuominen, Björninen. Isosten
siunaaminen.
Helluntaipäivän messu su 4.6. klo
10 srk-talo, Koivisto, Perttilä. Mukana Korpilahden pohjoiset kylät. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Kevätlaulajaiset 25.5. klo 13 seurakuntatalo. Lauluryhmät esiintyvät, yhteislaulua. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Kahvit ja jäätelöt ulkona.

Kauneimmat
suvisävelet
Tule virittäytymään kesään
yhteislaulujen merkeissä
Putkilahden kyläkaupalle
keskiviikkona 31.5. klo 18.
Laulut lauletaan sään
salliessa ulkona. Mukana
Tiina Laiho ja Ritva Tuominen. Kahvitarjoilu.
Apua ja tukea tarvitseville
Ajanvarauksella diakonissan vastaanotolle kirsi.lepoaho@evl.fi 050
557 9003.
Lapsille ja lapsiperheille
Kesäperhekerho ma 5.6. klo 10–13
Pappilanpellon leikkipuisto. Kesäistä yhdessäoloa (sateella srk-talolla).
Omat, grilli kuumana klo 11.
Alakouluikäisten kesäkolo ti 6.6. klo
10–14 srk-talo. Alakouluikäisten kesäinen paikka, jossa puuhaillaan kaikenlaista kivaa vaihtelevin teemoin.
Kesäkolo on maksuton eikä ilmoittautumista tarvita. Tukeva välipala.
Pohjoisten kylien kesäperhekerho ke
7.6. klo 10–14 Patajärven uimaranta.
Omat eväät, grilli kuumana klo 11.
Alakouluikäisten kesäkolo to 8.6. klo
10–14 srk-talo. Alakouluikäisten kesäinen paikka, jossa puuhaillaan kaikenlaista kivaa vaihtelevin teemoin.
Kesäkolo on maksuton eikä ilmoittautumista tarvita. Tukeva välipala.
Nuorille ja aikuisille
Vanhemman väen leiripäivä pe 16.6.
klo 10–15 Mutanen. Ilm. 8.6. mennes-

sä Kirsi Lepoaholle 050 557 9003. Hinta 10 € sisältää ruuan, kahvit ja kyydin
matkahuollosta.
Väentupa ti 30.5. klo 11 Korpikeidas.
Miesten saunailta ke 31.5. klo 18
Mutanen.
Aamupysäkki pe 2.6. klo 9–11
srk-talo.
Pastorin pysäkki ma 5.6. klo 12–14
Putkilahden kyläkaupalla.
Pastorin pysäkki ti 6.6. klo 12–14.
Saakosken Koskibaarissa.
Lähetysnuotioilta ti 6.6. klo 18. Särkijoentie 154.
Lähetysnuotioilta ke 7.6. klo 18 kirkonkylän myllyllä.

Maikki Ochieng kertoo
Keniasta nuotioilloissa
Lähetysnuotioillat ovat
Helena ja Matti Hakalalla
(Särkijoentie 154) tiistaina
6.6. ja kirkonkylän myllyllä
keskiviikkona 7.6. klo 18.
Kulku myllylle Jussinpolulta.
Korpilahden nimikkolähetti
Maikki Ochieng kertoo
illoissa työstään Keniassa.
Arpajaiset ja laulua sekä
makkaraa ja kahvia.

Kortepohja
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Nieminen.
Kesätorstain viikkomessu to 1.6. klo
12 srk-keskus, Pitkänen, Nieminen.
Viikkomessun saarnan aiheena kesä–
heinäkuussa Isä meidän -rukous. 1.6.
Isä meidän, joka olet taivaassa. Kirkkokahvit ja keskustelua. Huom. ei messua sunnuntaisin kesä–heinäkuussa.
Kesätorstain viikkomessu to 8.6. klo
12 srk-keskus, Ridanpää, Perttilä. Viikkomessun saarnan aihe Isä meidän
-rukous: Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Kirkkokahvit ja keskustelua. Kesä–
heinäkuussa ei messua sunnuntaisin.

Kortepohjan
kevätmarkkinat
Lähetys osallistuu Kortepohjan kevätmarkkinoille lauantaina 27.5. klo 10–13. Kahvitus
seurakuntakeskuksella avoimien ovien periaatteella,
kirpputori, myyntipöydässä
leivonnaisia ynnä muuta lähetystyön hyväksi.

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.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kesäolkkari ma 5.6. klo
9–13 srk-keskus. Mukavaa puuhaa
ja yhdessäoloa, ei ilmoittautumista.
Ruokailumahdollisuus n. klo 11, maksu 1 €/hlö.

Kuokkala
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 11 kirkko, Reukauf,
Korhonen, Lampinen, Kataikko. Virsimiehet. Kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 31.5. klo 18 kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Messu su 4.6. klo 11 kirkko, Bucht, Vähäjylkkä, Lampinen, Kataikko.

Musiikkitilaisuudet
Lapsikuorojen kevätkonsertti pe
26.5. klo 17 Kuokkalan kirkko, Vox
Aurean Tuki ry.
Ystävälle-konsertti su 28.5. klo 17
kirkko. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € narkolepsiaan sairastuneiden tueksi.
Kahvitarjoilu (maksullinen). Narkolepsiaan sairastuneen, musiikkia harrastaneen nuoren ystävät ja tutut
musisoivat.
Harjun laulun kevätkonsertti Harjulta Alpeille to 1.6. klo 19 kirkko. Johtaa
Rita Varonen. Ohjelma 12 e.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatoimisto, Kuokkalan kirkko, alakerta. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9–10
(ei päivystystä 20.6., 4.7. eikä 17.–28.7).
Muissa asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: 050 5497034, paivi.heikkila@evl.fi tai 050 5497007, kirsti.kataikko@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Kuokkalan alueseurakunnan perheleiri 19.–21.6. Vesalassa. Leirin hinta: 30 € aikuinen, 20 € 4–17 v. lapset,
alle 4v. ilmaiseksi. Hakuaika leirille: 1.–
28.5., jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Tiedustelut: 050 5497034 , paivi.heikkila@evl.fi tai 050 3409887 tiina.korhonen@evl.fi.
Lastenleiri 8–13 -vuotiaille 6.–8.6.
Lehtisaaressa ti 25.4.–28.5. klo 8. klo
9–16, max 25 osallistujaa, hinta 15 €/
lapsi. Ilm. 1.–28.5. jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat. Tied. 050 3409887,
tiina.korhonen@evl.fi.

Jalkapalloa koko kesän
Jalkapallokerho 8–12-vuotiaille kokoontuu Kuokkalassa tiistaisin klo 17.45–19
ajalla 6.6.–1.8. Ilmoittaudu
pelaamaan 28.5. mennessä
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/ Kouluikäiset/
Toimintakerhot. Kerho on
maksuton. Ota oma pallo ja
juomapullo mukaan.
Nuorille ja aikuisille
Raamattupiiri ma 29.5. klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 30.5. klo 18 kirkko.
Kielikahvila ti 30.5. klo 18 kirkko. Tule
tutustumaan uusiin kieliin ja uusiin
ihmisiin kahvikupin äärellä!
Rukouspiiri ke 7.6. klo 19 Polttolinja 29.

Lohikoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Tikkanen, Björninen.
Messu su 4.6. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Watia, Valtasaari, kirkkokahvit.
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.
Lapsille ja lapsiperheille
Pappilan perhepyhäkoulu su 28.5.
klo 16 Vanha pappila.

Palokka
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 10 kirkko, Hautalahti, Laine, Partanen, Musiikkiryhmä
Palomat. Luomakunnan sunnuntai.
Miestenpiiri ti 30.5. klo 18 kirkko. Ei
omasta järjestä eikä voimasta. Lopuksi pieni iltakävely Palokan raitilla.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali,
Heikki Ilola.

Suvivirsi soi torilla
Kesä aloitetaan Suvivirttä
veisaamalla ja muita yhteislauluja laulamalla Palokan
torilla perjantaina 2.6. klo
12. Kahvitarjoilu ja arpajaiset, joiden tuotto Kirkon
Ulkomaanavulle.
Helluntain messu su 4.6. klo 10 kirkko,
Laine, Ahonen, Partanen. Messun jälkeen mahdollisuus liittyä reformaatioteemaiseen polkupyörävaellukseen.
Polkupyörävaellus su 4.6. klo 12.30
Taulumäen kirkolta. Palokka- ja Tuomiojärven rantareittejä Taulumäen
kirkolta Palokan kirkon kautta Tuomiojärven rantaan. Matkan varrella
pysähdytään Martti Lutherin tekstien
ääreen. Päätteksi picnik. Tapahtuma
päättyy noin klo 15.30.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to 12–
14. Diakoniatoimistot kirkon alakerrassa. Kotikäyntejä pyynnöstä. Diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen 040
7090142 ja Elina Romar 040 5609910,
etunimi.sukunimi@evl.fi
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkon
alakerran takkatuvassa. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/henkilö.

Riittää, että jompi kumpi osapuoli
asuu Jyväskylässä. Etusijalla ovat ensikertalaiset. Hinta 60 e aikuiset ja 30 e
lapset. Lapset ovat leirillä isovanhempien vastuulla. Leiriohjelma eriytetty lapsille ja aikuisille vain muutaman
tunnin päivässä.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelu marja-terttu.kivela@evl.fi 040 560 9908.
Kouluikäiset:
Jalanjäljissä – lasten ja kouluikäisten suurleirit Sarpatissa 6.–9.6. Ripaus keskiaikaa, toimintaa ja yhdessä oloa upeassa ympäristössä. Tied.
ja ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/.
Nuorille ja aikuisille
Nuorten aikuisten sähly pe 26.5. klo
19.45–21 Jokelan koulu.

Lähetysnuotio palaa
Ritoniemessä
Lähetysnuotio on keskiviikkona 7.6. klo 18 Sauli
ja Riitta Puukarin kotona
Einonkuja 7:ssä Ritoniemessä. Ohjelmassa on
yhteislaulua, rukousta ja
lähetystyön kuulumisia sekä
iltapala. Mukana Päivi Itkonen ja Hannes Asikainen.

Säynätsalo
Sururyhmä
alkaa syksyllä
Sururyhmä kokoontuu
Palokan kirkolla ensimmäisen kerran torstaina 7.9. klo
18–20. Kokoontumispäivät
ovat 7.9., 14.9., 28.9., 5.10.,
12.10., 26.10.ja 2.11. Ryhmää
vetävät Päivi Itkonen ja
Seppo Hautalahti. Ilmoittautumiset 31.8. mennessä
Päivi Itkoselle 040 7090 142.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperopysäkki ti klo 9.30–12 kirkon
alakerrassa. Perheille, joissa on n. alle
2-vuotias lapsi. Lauluja, leikkejä, hiljentymistä, rentoa yhdessäoloa. Kahvia, teetä ja mehua, pientä syötävää.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkon alakerrassa. Lauluja, leikkejä, hiljentymistä, rentoa yhdessäoloa. Kahvia, teetä ja mehua, pientä syötävää.
Apua arkeen Kaipaatko apua lapsiperheeseen? Autamme kotitöissä, lastenhoidossa, keskustelemalla; juuri siinä, missä juuri te tarvitsette apua. Ota yhteyttä Sari Eräjärvi
040 500 7820 tai Pirjo Johansson 040
535 2276.
Perhepysäkit. Lasten ja aikuisten yhteisiä ryhmiä, ei tarvitse ilmoittautua
etukäteenKirkon perhepysäkillä keskiviikkoisin voi osallistua Takkatuvan
aamupalaan. Muilla pysäkeillä pientä
tarjoilua, vapaaeht. maksu.
Vauvapysäkki ens. lapsensa saaneille
perheille ma klo 13–15.30 kirkko.
Taaperopysäkki kirkko ti klo 9.30–12.
Palokan perhepysäkki kirkko ke klo
9–11.30. Takkatuvassa klo 9–11 runsas aamupala, vapaaehtoinen maksu.
Mannilan perhepysäkki ke klo 9.30
Mannilan Lyhdyssä, Mankolantie 3.
Perheretki 10.6. tied. 040 560 9908.
Retken hinta 10 euroa/aikuinen, 5 euroa/lapsi ja alle 2-vuotiaat maksutta.
Perheretki 11.6. Retkikohde ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.
Isovanhempi–lapsenlapsi -leiri Vesalassa 27.–29.6. Ilmoittautuminen 31.5.
mennessä Kivelä 040 560 9908 (ei vastaajaan eikä tekstiviestinä). Isovanhemmille sekä heidän v. 2004 tai sen
jälkeen syntyneille lastenlapsilleen.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Kirkkokahvit
Messu su 4.6. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Hartaushetki Säynätsalon päiväkeskuksessa pe 9.6. klo 12. Kaikille avoin.
Apua ja tukea tarvitseville
Mahikset ma 29.5. klo 13 srk-koti.
Avoin vertaistukiryhmä uupuneille
ja masentuneille. Huomaa uusi aika!
Tied. 050 5980 951.
Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
srk-koti.
Mahikset ma 5.6. klo 13 srk-koti.
Avoin vertaisryhmä uupuneille ja masentuneille.
Lapsille ja lapsiperheille
Koululaisten kesäpäivät 1.–3.-luokkal. ma 5.6. klo 9–14 srk-koti.
Koululaisten kesäpäivät 1.–3.-luokkal. ti 6.6. klo 9–14 srk-koti.
Koululaisten kesäpäivät 1.–3.-luokkal. ke 7.6. klo 9–14 srk-koti.
Koululaisten kesäpäivät 1.–3.-luokkal. to 8.6. klo 9–14 srk-koti.
Koululaisten kesäpäivät 1.–3.-luokkal. pe 9.6. klo 9–14 srk-koti.

Kaiken kansan leiri
Leiri on Korpilahdella
Mutasen leirikeskuksessa
13.–15.6. Haku leirille perjantaihin 31.5. mennessä:,
elina.fuchs@evl.fi, 050 549
7015 tai paula.kiviranta@
evl.fi, 050 598 095. Leirimaksut: aikuinen 30 euroa,
lapset 10–17-v 20 euroa,
4–9 -v 10 euroa ja alle 4-v
ilmaiseksi. Maksu sisältää
täysihoidon.

Nuorille ja aikuisille
Retki Keuruulle ke 31.5. Vanha kirkko ja Haapamäen höyryveturipuisto.
Lähtö Säynätsalon kunnantalo klo 9
ja Neulaskoti klo 9.15. Paluu n. klo 17.
Hinta 25 euroa. Tied. 050 5980 951.

15

14

Tapahtumat 25.5–9.6.2017
Tikkakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu Sarpatissa su 28.5. klo 11, Vallipuro, Asikainen, Kottaraiset. Luomakunnan sunnuntai. Kirkkokahvit.
Helluntain messu su 4.6. klo 10 kirkko, von Gross, Vallipuro, Ruhanen.
Siioninvirsiseurat su 4.6. klo 18 pappila.

Kesäisiä kota- ja
nuotiokirkkoja
Kotakirkko on Kalliomäen
puolimatkan pihassa keskiviikkona 31.5. klo 18. Osoite
on Koluntie 105. Mukana on
Risto Vallipuro.
Nuotiokirkko kutsuu keskiviikkona ke 7.6. klo 18 Asikaisen mökin rantaan, Soukantie
170. Mukana ovat Risto Vallipuro ja Sirpa Piilonen.
Musiikkitilaisuudet
Lapsen ääni -kuoro Orvokkeja lapsilta ma 29.5. klo 19 kirkko. Ohjelma
10/5 €, sis. kahvit. Lapset ja opiskelijat:
vapaaehtoinen maksu.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotto Tikkakosken
Pappila. Diak. Marja-Liisa Jaakonaho,
040 5609 916.
Lahjoitusruuan jakelu to 8.6. klo
10.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Kouluun lähtevien siunaaminen
ti 30.5. klo 18 Luonetjärven eskarit. Kirkkokahvit ja -mehut. Tervetuloa perheen ja läheisten kanssa kotikirkkoon.
Perhepäivä ti 6.6. klo 9 kirkko. Lapsille
toimintaa, kahvit, nuotio pihalla. Voi
paistaa omia makkaroita.
Perhepäivä to 8.6. klo 9 kirkko. Lapsille toimintaa, kahvit, nuotio pihalla.
Voi paistaa omia makkaroita.
Nuorille ja aikuisille
Varttuneemman väen leiri 11.–13.8.
Vesalassa. Ilm. Hintikka 044 5579 447.
Eläkeikäisten virkistymisleiri Koivuniemessä 14.–17.8. Ilm. aluesihteeri
Leena Syrjälä 16.6. mennessä.

Naisten ilta Sarpatissa ma 29.5. klo
18. Nyyttärit ja sauna.

Vaajakoski
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 28.5. klo 10 kirkko, Huttunen, Salmela.
Messu su 4.6. klo 10 kirkko, Rossi, Tiusanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset Vaajakosken kirkko ja
Jyskän srk-koti. ajanvaraus marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926, ja
tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Lapsille ja lapsiperheille
Pallerot-ekavauvaryhmä, kohtauspaikka ensimmäisen lapsensa saaneille perheille vauvan ensimmäisen ikävuoden ajaksi. Alkaa 29.8. Ilm. 1.6.–
31.7. www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Vaajakosken kouluikäisten toiminta. Tied. satu.harjula@evl.fi 040 558
2542 ja www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Jalanjäljissä-suurleirit Sarpatin leirimajan maastossa 1–3-luokkalaisille
6.–7.6.2, hinta 15 € ja 4–7-luokkalaisille 7.–9.6., hinta 25 €. Yöt teltoissa. Ilm.
15.3.–31.5. Katso jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Nuorille ja aikuisille
Perjantaikahvila pe 9.6. klo 17–21.45
kirkon nuorisotilat.

Eläkeikäisten
virkistymisleiri
Eläkeikäisten leiri on Koivuniemen leirikeskuksessa
14.–17.8. Leirin järjestävät
Tikkakosken ja Vaajakosken
alueseurakunnat. Hinta on
45 euroa. Ilmoittautuminen
16.6. mennessä aluesihteeri
Leena Syrjälälle 050 5510
440, tiedustelu: Marja-Liisa
Jaakonaho 040 560 9916 ja
Marja-Leena Liimatainen
040 560 9926.
Jyskän aamupuuro ”porinat” ke 31.5.
klo 8.30 Jyskän seurakuntakoti.

		
hteislaulua
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SUVIVIRREN SUNNUNTAIN YHTEISLAULUTILAISUUS
n Kirkon Ulkomaanavun Suvivirsi-kampanja on jälleen täällä. Laulu
tuo meidät lähemmäksi vieressämme istuvaa laulajaa ja myös tuhansien
kilometrien päässä asuvia pakolaislapsia ja -nuoria.
Tule laulamaan Suvivirttä ja muita kesäisiä lauluja Jyväskylän Kirkkopuistoon sunnuntaina 28.5. klo 14–15. Yhteislauluja säestää Kuokkalan
pelimannit Erkki Hiekkavirran johdolla, esilaulajana Tuula Heiskanen.
Sateen sattuessa laulut kajautetaan sisällä Kaupunginkirkossa.
Laulamalla ja osallistumalla vapaehtoiseen keräykseen voi auttaa
lapsia ja nuoria koulutielle. Suvivirsi-tapahtumissa kerätään varoja kehitysmaiden lasten ja nuorten koulutuksen hyväksi. Kampanjan keräyskohde on Uganda ja erityisesti Ugandassa asuvat nuoret pakolaiset.
Keräykseen voi osallistua tekstiviestillä, lahjoittamalla kolehtiin, lipaskeräykseen tai pankkisiirrolla kotona.

merkkivuosi			
Reformaation
Yhteiset
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. Kesätauko 5.6.–31.7. Pysäkki auki jälleen 1.8.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Lähetysnuotioilta ti 6.6. klo 18 Helena ja Matti Hakalalla (Särkijoentie 154). Korpilahden nimikkolähetti
Maikki Ochieng kertoo työstään Keniassa. Arpajaiset, laulua ja makkaraa
ja kahvia.
Lähetysnuotioilta ke 7.6. klo 18 kirkonkylän myllyllä. Kulku myllylle Jussinpolulta. Korpilahden nimikkolähetti Maikki Ochieng kertoo työstään
Keniassa. Arpajaiset, laulua ja makkaraa ja kahvia.
Kortepohjan kevätmarkkinat lauantaina klo 10–13. Kahvitus seurakuntakeskuksella avoimien ovien periaatteella, kirpputori, myyntipöydässä
leivonnaisia ynnä muuta lähetystyön
hyväksi.
Lähetysnuotio ke 7.6. klo 18 Sauli ja Riitta Puukarin kotona Einonkuja

7:ssä Ritoniemessä. Yhteislaulua, rukousta ja lähetystyön kuulumisia sekä
iltapala. Itkonen, Asikainen.
KohtaamisPaikka
KevätKohtaaminen su 28.5. klo 16
Kilkeillä.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 11.6. klo 17, Mika
Kilkki.
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
toiminta päättyi 1.4. Mahdollisista
korvaavista tiloista ilmoitetaan myöhemmin.
Naisten saunaillat Vesalassa
Saunailta ti 6.6. Ursula Hyvärinen ja
Mirja Jokela. Kokoontuminen klo 18.
Keskusseurakuntatalon edessä. Tarjoilu 3 e.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023. Päivystys ma ja ke
klo 9–11. Ei päivystystä ke 7.6.
Kesäpäivä Vesalassa ti 20.6. klo 10–
16 näkövammaisille ja huonokuuloisille. Lounas ja kahvi 7 €. Ilmoittautuminen viimeistään 12.6.
Omaishoitajat leiri Vesalassa 3.–6.7.
Omaishoitajien ja hoidettavien virkistyspäivä Vesalassa 6.7.
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.

Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat Tikkakosken pappilassa su 4.6. klo 18, Kirkkokatu 18.
Päivämatka herättäjäjuhlille 8.7.
Lähtö Jyväskylästä (tilausliikennelaituri Harjukadulla) la 8.7. klo 7. Paluumatkalle Nilsiästä lähdetään iltaseurojen jälkeen noin klo 20. Matkan hinta 50 euroa. Ilmoittautuminen 15.6.
mennessä Herättäjä-Yhdistyksen toimistoon p. (06) 433 5700. Matka laskutetaan etukäteen.
Keski-Suomen alueen heränneiden
kesäretki Petäjävedelle 15.6. Yhteiskuljetus Jyväskylästä, matkan hinta 30 euroa. Muualta Petäjävedelle omilla autoilla. Ilmoittautuminen
(välttämätön ruokailun takia) retkelle
31.5. mennessä (040 772 1903, hanna.
tuura@h-y.fi), ilmoittautuminen kuljetukseen samassa yhteydessä. Ohjelmassa tutustuminen Petäjäveden
vanhaan kirkkoon, Siioninvirsiseurat, lounas, kahvit ja mukavaa yhdessäoloa! Ohjelma alkaa klo 12 Petäjäveden vanhassa kirkossa, Vanhankirkontie 9.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi
Syksyn muskariryhmiin voi jo ilmoittautua! Ryhmät keskiviikkoisin 6.9. alkaen.
Vauvamuskari 6–12 kk klo 9.15–9.45.
Taaperomuskari 1–2-vuotiaille 9.45–
10.15.
Perhemuskari I (yksi tai useampi
alle 5-v. lapsi samasta perheestä) klo
10.15–11.
Perhemuskari II klo 11.15–12.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Virkistysleiri 27.–30.6. leirikeskus Hupeli Tuusniemi. Lääkäri Pekka Reinikainen ja pastori Jari Muta. Viktor Klimenkon konsertti ja vierailu Lintulan
luostariin. Yhteiskuljetus, jos lähtijöi-

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

Istuta Omenapuu
KIRKON KEVÄTJUHLA HELATORSTAINA 25.5.
OHJELMA
n Jumalanpalvelus klo 10
n Kirkonkellot soivat klo 11
n Omenapuun istutus
toivon merkiksi
n Yhteinen ruokailu

Aseman Pysäkki
Laitinen Antti 050 360 3484,

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

Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi
MESSU ISÄ MEIDÄN -RUKOUKSEN ÄÄRELLÄ
n Sunnuntaina 28.5. klo 18 Taulumäen kirkossa. Saarna ekoteologi
Pauliina Kainulainen, liturgi kirkkoherra Arto Viitala, kanttori Jukka
Hassinen, Voice-kuoro Tarja Erkkilän johdolla.

estöt
Kristilliset järj
tä 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 Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Alueseurat ja kahvitus su 28.5. klo
13, Palokan kirkko; klo 18 Seurat, ry.
Seurat ke 31.5. klo 19, ry.
Seurat su 4.6. klo 18, ry.
Tiistaikerhon retki Luhangan kirkkoon ti 6.6.		
Seurat ke 7.6. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Vapaudenkatu 24, p. 040 557 5535,
mika.lahtinen@sana.fi
Muuttotalkoot vanhasta toimitilasta (Seminaarinkatu 19) uuteen (Vapaudenkatu 24) ti 30.5. ja ke 31.5. Kysy
lisää: anu.palojarvi@sana.fi, p. 0400
717 349.
Bussiretki Sanan Suvipäiville Imatralle la 17.6. klo 7.30 Harjukadulta.
Hinta 35 euroa. Ilmoittaudu: mika.
lahtinen@sana.fi tai p. 040 557 5535.
Bussiretki Kirkastusjuhlille Heinävedelle la 29.7. klo 7.30 Harjukadulta.
Hinta 30 euroa.
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 (kevään viimeinen 30.5.).
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30 (ei 31.5.).

Muualla Jyväskylässä:
Leipäsunnuntai 28.5. klo 16 Halssilan
kirkossa, Kärpänkuja 5. Kärsimyksen
tarkoitus, Tapio Puolimatka. Ehtoollinen ja kahvitarjoilu. Lapsille omaa
ohjelmaa.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetyksen Kesäpäivät Syvemmälle 16.–18.6. Raahessa. Ohjelma: www.
kylvaja.fi.
Juhannusaaton vietto 23.6. Sumiaisten Mustalahden Kesäkodilla, kirkossa ja seurakuntakodilla alk. klo 17
kokon sytytykseen klo 21 asti. Tied.
ja ilm. erkki.puhalainen@gmail.com,
0400 545 128.
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 su 28.5. klo 12 Petri Harju.
Toimintalauantai 7–14-vuotiaille
27.5. klo 10–16 Lutherin kirkolla. Raamattuopetusta, rukousta, laulua, leikkiä ja sään salliessa paljon ulkoilua!
Ota mukaan: Omat eväät, Raamattu
ja pieni välipala (talo tarjoaa ruoan).
Tied. elias.jokinen1@gmail.com (kerro
lapsen nimi, ikä, allergiat ja huoltajan
yhteystiedot).
Suomen Raamattuopisto
Raamatturisteily Risti aalloilla 10.6.
klo 11–14 Päijänteellä, mukana mm.
sairaalateologi/evankelista Tuula Portin ja Suomen Raamattuopiston uusi
julistustyön johtaja Petri Kortelahti, musiikki Tuula Hakkarainen ja Lauluryhmä Ester. Lähtö Jyväskylän satamasta, m/s Rhea. Hinta 40 € sis. risteilyn, lounaan ja ohjelman. Tied. ja ilm.
Mirja Jokela, mphjokela@gmail.com,
040 833 6567 tai Ursula Hyvärinen,
mursuhyva@gmail.com, 041 538 0942.

Jyväskylän
seurakunnan
yhteystietoja

HELLUNTAIN POLKUPYÖRÄPYHIINVAELLUS
n Sunnuntaina 4.6. klo 12.30–15.30 Palokka- ja Tuomiojärven rantareittejä Taulumäen kirkolta Palokan kirkon kautta Tuomiojärven rantaan. Teemana Lutherin opetukset Pyhästä Hengestä. Tuomiojärven
rannalla piknik.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Seuraava
lehti

9.6.

• Reilu matka, puhdas omatunto
• Kirkon ikioma All male panel
• Laita lapsi someen

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
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
Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963
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Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori 050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
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
Lappi Liisa 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
Sarlund Elina 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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Nopea nousu
kotimaiseen
kärkeen
SIRPA KOIVISTO teksti

Antti Kapanen ja Ada Varstala
hallitsevat kilpatanssin nuorisosarjan rankingia. Latinalaistansseissa
ja 10-tanssissa pari on ykkösenä ja
vakiotansseissa toisena. Lattareiden nuorten Suomen mestaruuden pari voitti tänä keväänä, vakioissa tuli SM-hopeaa. Latinalaistanssien nuorten EM-kisoissa pari
viikkoa sitten Kapanen ja Varstala
olivat sijalla 25. Maailman rankingissa parin tavoitteena on nousta
kesän loppuun mennessä 25 parhaan joukkoon.
Latinalaistansseissa paria valmentaa virolainen Juri Kagan, vakiotansseissa Mika Jauhiainen ja
Laura Mäkinen.
Kilpatanssijat Antti Kapanen ja Ada Varstala ovat nuorisosarjan rankingykkösiä niin latinalaistansseissa kuin 10-tanssissa. Lattareiden nuorten
Suomen mestaruuden pari voitti tänä keväänä ja sijoittui vakiotansseissa toiseksi.

Tähtäin tiukasti huipulla
Kilpatanssijat Antti Kapanen ja Ada Varstala ovat tanssineet yhdessä vasta puolitoista vuotta,
mutta ovat ehtineet saavuttaa jo paljon menestystä.
SIRPA KOIVISTO teksti
ELENA LAVRENYUK kuva

Kilpatanssipari Antti Kapanen ja
Ada Varstala on lyhyessä ajassa
noussut niin latinalais- kuin vakiotanssien nuorisosarjan kärkisijoille.
Näyttävä pari on herättänyt huomiota myös kansainvälisillä kilpakentillä paitsi suoritustensa myös
ulkonäkönsä vuoksi.
He ovat kanssakilpailijoiden
huulilla ”blondit Suomesta”. Molempien tanssijoiden pohjoismaalainen vaaleus on herättänyt positiivista huomiota ja siitä onkin tullut jo parin tavaramerkki.
– Vaaleus on meille iso etu kilpailuissa, joissa parit haluavat kai-

kin tavoin erottua toisistaan, Ada
ja Antti sanovat.
Jyväskyläläistä tanssiurheiluseura
Tepikaa edustava pari on tanssinut
yhdessä vasta puolitoista vuotta.
Nousu kotimaiseen kärkeen on ollut nopea. Sitä on edesauttanut
parin yhteensopivuus, hyvä keskinäinen kemia sekä yhteiset tavoitteet. Molemmat haluavat tehdä
kovasti töitä kilpatanssiuran eteen.
– Vietämme paljon aikaa yhdessä niin harjoituksissa kuin kilpailuissa. Olemme samanhenkisiä ja
tulemme hyvin toimeen keskenämme, pari toteaa.
Antti on ehtinyt harrastaa kilpatanssia jo lähes yhdeksän vuotta,

Ada ajautui lajin pariin vähän sattumalta muutama vuosi sitten telinevoimistelun parista.
– Voimistelutaustasta on ollut
kilpatanssissa valtavasti apua. Se
on auttanut kehonhallinnassa ja
tuonut notkeutta.
Molemmat nauttivat esiintymisestä ja itsensä toteuttamisesta
tanssin kautta.
– Teemme tätä, koska todella
tykkäämme tanssimisesta, Antti
sanoo.
– Tanssi tuo paljon iloa. Jos olen
väsynyt harjoituksiin tullessani, se
kaikkoaa saman tien, Ada jatkaa.
Anttia hieman harmittaa yleinen
suhtautuminen kilpatanssiin.

– Monen mielestä kysymys ei
ole urheilusta, vaikka laji on tosi
rankka.

Teemme tätä,
”koska
todella
tykkäämme
tanssimisesta

Ada ja Antti harjoittelevat 5–6
kertaa viikossa pari kolme tuntia
kerrallaan. Tämän päälle tulevat
vielä aamutreenit ja fysiikkaharjoitukset. Joka toinen viikko on lisäksi leirejä ja kilpailuja. Laji vaatii
myös kurinalaisuutta, sillä kaikissa

treeneissä ei ole valmentajaa mukana.
Molemmat käyvät vielä koulua.
Antilla on pian takana kaksi vuotta lukiossa, Ada aloittaa lukiossa
syksyllä. Tähän asti opiskelun ja kilpatanssin yhdistäminen on sujunut hyvin.
– Hieman se vaatii joustavuutta
ja mukautumista toisen aikatauluihin. Poissaoloja tulee paljon, mikä
tietää enemmän itsenäistä opiskelua, Antti toteaa.
Molemmat haluavat edetä kilpatanssissa niin pitkälle kuin rahkeet
riittävät.
– Kenties ammatiksi asti, Ada
pohtii.

Elämästä

Vanha kanala muuttui puuverstaaksi
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Mika Virta, 46 vuotta. Asun
perheeni kanssa Palokassa isovanhempieni vanhassa kotitalossa. Tällä hetkellä olen työttömänä, mutta
teen jonkin verran puusepän töitä.
Pihan perällä on vanha kanala, johon olen tehnyt pienen verstaan.
Siellä jo pappani teki aikoinaan linnunpönttöjä.

Alun perin olen valmistunut autonasentajaksi, mutta tiesin jo silloin, ettei minusta ole niihin hommiin. Se oli vielä sitä aikaa, kun en

tiennyt, mitä halusin tehdä isona.
Olen tehnyt kaikenlaisia töitä ennen kuin jäin työttömäksi. Ehdin
muun muassa toimia autoilijana
parikymmentä vuotta. Vuosikymmenen alussa valmistuin kalusteartesaaniksi Petäjäveden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Puukäsityötaito on kulkenut suvussa,
sillä molemmat pappani olivat taitavia puunkäsittelijöitä.
Käsityöläisyys lähti omalla kohdallani liikkeelle tuulimyllyistä. Valitettavasti tuulimyllyjen tekeminen ei lyö leiville, joten nykyisin
etupäässä kunnostan vanhoja huonekaluja. Parasta on, että saan teh-

dä sitä, mistä pidän. Olen itse oma
pomoni ja voin tehdä sen verran
kuin jaksan. Kokopäiväiseksi yrittäjäksi en ole kuitenkaan uskaltanut
lähteä.

Kotona olemiselle ja verstaassa
touhuamiselle antavat vastapainoa monet harrastukset. Olen mukana Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Vapepassa, joka auttaa
muun muassa kadonneiden etsinnässä. Toimin myös SRP:n ensiapuryhmässä. Minulle on tosi tärkeää,
että saan kuulua johonkin yhteisöön. Ilman sosiaalisia kontakteja
tulisin verstaassa ihan höperöksi.

Koen myös toisten auttamisen
kutsumuksena.

Olen kiinnostunut kaikenlaisesta
luovasta toiminnasta. Teatteri oli
pitkäaikainen unelmani, kunnes
lähdin mukaan Torstaiteatterin
toimintaan. Vapaa-ajalla myös piirrän, maalaan ja valokuvaan. Laulaminen kiinnostaisi kovasti, mutta
se on vielä harkinnassa.
Toivon löytäväni töitä, jotta voisimme elää niin, ettei tarvitsisi itkeä ihan jokaisen pennin perään,
mutta muuten elämä on mallillaan. Saan tehdä niitä asioita, joista
pidän ja pysyä aktiivisena.

Mika Virta kunnostaa vanhoja
huonekaluja pihapiirin vanhassa
kanalassa. Puukäsityötaito kulkee
suvussa, sillä jo Virran molemmat
papat ovat olleet taitavia puunkäsittelijöitä.

