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Pääkirjoitus

Tapetilla

Saapas
auttaa
festarivieraita

Ajassa

Kerää koko sarja

Jyväskylän seurakunnan erityisnuorisotyön Palveluoperaatio
Saapas päivystää tulevana kesänä nuorison suosimilla festivaaleilla ja tapahtumissa. Saapas
toimii keskustelukumppanina,
avun antajana ja opastajana
siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Päivystäjät ovat päivystyskoulutuksen saaneita vapaaehtoisia aikuisia. Saappaan tavoittaa päivystysiltoina puhelinnumerosta 0400 271 734.

KAARINA HEISKANEN teksti
VERI IVANOVA kuva

Luovia ratkaisuja
Pienet lapset keksivät kaikenlaista silloin, kun ei oikeasti
ole mitään tekemistä. Ensin on tovi tylsää ja sen jälkeen
mielikuvitus lähtee lentoon. Kaikki mielikuvituksellinen
ei tietenkään ole vanhempien mielestä viisasta, mutta
yhtä kaikki, luovuus kukkii.
Jyväskylän urheiluväen luovuus on laskettu lentoon Hippoksen huikeiden suunnitelmien myötä, vaikka luovat
ratkaisut ovat perinteisesti olleet kulttuuriväen heiniä.
Kulttuuriväki nyhjää tyhjästä, kun mikään ei saa maksaa
juuri mitään. Ei tapahtuman tekijöille, mutta ei myöskään kulttuurinkuluttajille. Monesti eroa korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin välille tehdään rahalla. Tämä ei
tokikaan kaikkeen päde. Popparit tekevät massojen musiikkia, mutta stadionkonsertit ovat sellaisissa hinnoissa,
että kaikilla ei niihin ole varaa.
Jyväskylässä on keskusteltu vuosikausia musiikkitalon –
sittemmin konserttisalin – rakentamisesta. Tämä eliitin
haaveeksi leimattu hanke odottaa yhä toteutumistaan.
Suunnitelmat salin saamiseksi Lutakkoon ovat edenneet,
mutta rahoitus on edelleen auki. Entäpä jos sali ei synnykään pihtisynnytyksellä? Entä jos se odottaakin vain parempaa aikaa ja paikkaa syntyäkseen luonnollista tietä?
Ehdotan salin siirtämistä toisaalle. Ei liiskata konserttisalia ahtaaseen koloon keskelle Lutakkoa, vaan rakennetaan se satamaan. Sataman kärjessä on paraatipaikka rakennukselle, johon mahtuvat kaikki ne keskeiset toiminnot, joista kaupungissa on haaveiltu. Kaikenlaisille kaupunkilaisille. Rakennetaan konserttisali, yleinen sauna,
avantouintikeskus sekä kahvila ja ravintola monenlaisiin
tarpeisiin, kaikki saman katon alle. Lämpiön – ja saunan
– ikkunoista voisi katsella Jyväsjärveä Lutakon
tiiliseinien sijasta.
Kun lakkaamme junttaantumasta perinteisiin
tapoihin ja tottumuksiin, voimme synnyttää
jotain uutta. Jos jossain, niin kirkossa näitä
perinteitä ja tottumuksia riittää. Pitää
osata tehdä ero säilyttämisen arvoisille
perinteille ja toisaalta tavoille, joista
sietää luopua. Kesä on oivaa aikaa tylsistyä ja laittaa mielikuvitus liikkeelle.
Syyssateilla sisätiloissa ehtii miettiä,
kantavatko ideat.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Idyllinen Mäki-Matin perhepuisto houkuttelee
kävijöitä vähän kauempaakin. Lastentarhanopettaja Anna
Nurmesniemi vastaa Suomen ensimmäisen perhepuiston
toiminnasta ja vierailee puistossa joskus myös vapaa-ajallaan
lastensa kanssa.
Kuva: Sami Saarenpää

Suomalaisten suosikkinäyttelijä
Tommi Korpela on lainannut äänensä pääkaupunkiseudun seurakunnille ja lukee kirjaa Simon Parken kirjoittamaa Minuutissa mysti
koksi. Parke on työskennellyt
muun muassa 20 vuotta anglikaanikirkon pappina, kaupan myyjänä
ja terapeuttina.
– Jokainen, joka saa meidät irrottautumaan ennakko-oletuksistamme, voi olla opettajamme.
Mystiikkaa voi oppia erämaaisien
lausahduksista tai lapselta, joka rakentaa hiekkalinnaa, Parke sanoo.
Tärkeintä on hänen mukaansa
avata silmät sille, mitä ympäristössä tapahtuu.
Näin hemmotellaan kristillisen
mystiikan ystäviä. Seuraavaksi
odotan teoksia, jotka opastavat
yhtä instant-meiningillä myös muiden uskonnollisten suuntausten
perinteisiin. Minuutissa mystikoksi
-kirjan rinnakkaisteos on Minuutis
sa metodistiksi. Tämä uskonsuun-

Joskus minuuttikin on pitkä aika. Ainakin riittävä.

taushan korostaa selkeää menetelmää, jolla edetään oikeaoppisesti
kurjuudesta puhtauteen. Pika
vauhdilla pyhitykseen puolestaan
muuntautuu kätevästi 140 merkin
mittaisiksi Twitter-päivityksiksi. Ai
kailematta adventistiksi perehdyttää viettämään pyhää lauantaina ja
porskuttamaan kasvissyöjänä lihansyöjien maailmassa.
Reformaation merkkivuoden
kunniaksi tarvitaan teokset Lutu
sesti luterilaiseksi ja Pop up -protes

tantiksi. Oikopäätä ortodoksiksi perehdyttää kristillisyyden itäiseen
haaraan, Kotvassa katolilaiseksi tutustuttaa läntiseen äitikirkkoon.
Empimättä evankeeliseksi ja Vartis
sa viidesläiseksi perehdyttävät suomalaiseen herätyskristillisyyteen.
Oman polkunsa etsijää ilahduttavat teokset Heti hereetikoksi ja
Harmitta harhaoppiseksi. Uskonnottomien kirjanälkää ruokkivat
teokset Sekunnissa sekulaariksi ja
Ateistiksi alta aikayksikön.

Irmeli Airiaisen tapahtumatärpit
Keljonkankaan karnevaalit Pihkatiellä lauantaina
17.6. Mara ja Kata suoraan keskiajalta piipahtavat karnevaaleissa. Mukavaa yhdessäoloa.
Voisin ottaa mukaan nuorimmat
lastenlapset.

1

Sunnuntaina 13.8 Säynätsalopäivien messu klo
10 ja Elämälle -konsertti
klo 18 Säynätsalon kirkossa. Lähialueen tapahtuma, jonne pitää ilman muuta osallistua, jos vain
mahdollista.
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Hiljaisuuden retriitti 18.–
20.8. Koivuniemen leirikeskuksessa. Nautin hiljaisuudesta ja siellä saan rauhassa
tutkistella sisintä ja syventyä minulle tärkeisiin asioihin.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Irmeli Airiaisen haastattelu sivulla 16.

Down

Bongaa
tiekirkkoauto
ja voita

Lastentarhanopettaja Anna Nurmesniemi on Mäki-Matin perhepuistossa työskennellessään paljon ulkona. Kesällä ulkona vietettyjen tuntien määrä
kasvaa entisestään.

Rengasliuku ja letkupuhelin
tekevät kesän
Mäki-Matin perhepuisto on monelle vanhemmalle tuttu leikkipaikka jo omasta lapsuudesta,
tietää puiston toiminnasta vastaava lastentarhanopettaja Anna Nurmesniemi.
HEIKKI IMPIÖ teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Mitä perhepuistolle kuuluu?
Puistossa on syys-ja kevätlukukauden kerhotoimintaa, joka on Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluiden
järjestämää. Ohjatut lasten- ja perhekerhot ovat matalan kynnyksen
paikkoja ja tärkeä osa lapsiperheiden palveluja Jyväskylässä. Kesällä
kun kerhotoiminta jää kesätauolle,
puisto täyttyy vapaasta toiminnasta sekä erilaisista tapahtumista ja
ohjelmista.
Paljonko puistossa on
vierailijoita päivittäin?
Puistossa ulkoilee paljon lapsiperheitä. Kesäaikana pihalla voi olla
useita satoja lapsia, vuodessa kävijöitä on noin 15 000. Talviaikana piha on hiljaisempi, mutta yleensä aina on joku laskemassa liukumäkeä
tai leikkimässä.
Onko kävijöissä paljon sellaisia
vanhempia, joille puisto on
tuttu jo omasta lapsuudesta?
Monella perheellä on pitkät perinteet puiston käytöstä. Moni muistelee omia leikkejään ja haluaa tuoda myös omat lapsensa tänne. Onpa täällä käynyt myös isovanhem-

pia, jotka muistelevat menneitä ja
puiston historiaa.
Löytävätkö ulkopaikkakuntalaiset tiensä puistoon?
Kesällä meillä käy paljon turisteja.
Puiston maine on kiirinyt ja tänne
tullaan matkalla mummolaan tai
muuten vaan lomalle.
Millainen on perhepuiston
syntyhistoria?
Puisto on perustettu vuonna 1979
ja se on Suomen ensimmäinen perhepuisto. Mäki-Matin perhepuiston perustaminen oli osa YK:n lapsen vuoden huomioimista Jyväskylässä. Muistelmia perhepuiston entisistä asukkaista ja talojen historiasta pääsee lukemaan Mäki-Matin
perhepuiston tuki ry:n sivuilta.
Paras palaute mitä olette
saaneet vuosien varrella?
Parasta palautetta ovat iloiset ilmeet, ja kun näkee perheiden palaavan yhä uudelleen leikkimään ja
viettämään aikaa puistossa. Siitä
huomaa, että puisto on mieluinen
paikka.
Mikä on suosituinta tekemistä
puistossa?
Pihan perällä oleva rengasliuku on

yksi suosituimmista. Myös inkkarikylässä oleva letkupuhelin on todettu hauskaksi ja mielenkiintoiseksi kapistukseksi.
Mikä puistossa on erityisesti
aikuisten mieleen?
Aikuisten mieleen on varmaan grillipaikka sekä kesällä auki oleva
kahvila. Tänne on helppo tulla koko perheellä, kun kaikille löytyy jotakin. Puistossa on ohjattua toimintaa joka arkipäivä. Päivitämme
viikoittaisen ohjelman puiston Facebook-sivuille. Järjestämme esimerkiksi kuvasuunnistusta ja vesivärimaalausta.
Voiko puistossa grillata, jos tuo
omat eväät?
Puistossa voi grillata vaikka joka
päivä. Grillipaikka on kaikkien
avoimessa käytössä ja polttopuut
saa täältä. Muista ottaa omat tulitikut mukaan!
Tulevan kesän kohokohdat
puiston ohjelmassa?
Jyväskylän Kesä on yksi iso tapahtuma, jossa puisto on näkyvästi
esillä. Kesäkuun alussa tuki ry järjestää jalkapallokoulun. Luontoliiton kesäleiri kokoontuu myös
puistossa kesäkuun ensi viikkoina.

Jos ei olisi rahasta kiinni, niin
mitä hankkisit puistoon?
Frisbeegolfrata kuulostaisi hauskalta. Joskus olemme työntekijöiden
kesken haaveilleet puiston ympäri
kiertävästä junasta, jossa voisi istua
kyydissä ja leikkiä veturinkuljettajaa.
Milloin puistotäti on pihalla?
Puistotäti on ihan pihalla . Se
kuuluu työni luonteeseen ja kesällä ulkoilu lisääntyy entisestään. Pyrimme liikuttamaan lapsia ja käytämme myös puiston lisäksi lähialueita hyödyksemme. Meidät voi
siis bongata vaikkapa Harjulta!
Tuletko vapaa-ajalla puistoon?
Omat lapset ovat leikki-ikäisiä, joten puistoilen myös vapaa-ajalla.
Vietämme oman perheen kanssa
aikaa joko täällä ”äidin puistossa”
tai muissa kaupungin puistoissa.
Jyväskylässä on paljon kivoja paikkoja lapsiperheille.

Mäki-Matin perhepuisto
sijaitsee Harjun kupeessa
Oikokadulla (Oikokatu 7,
Jyväskylä).

Kesällä tien päällä tai kesätapahtumissa voi törmätä värikkääseen Tiekirkkoautoon, josta
kannattaa napata kuva ja osallistua samalla kuvakilpailuun.
20. elokuuta mennessä tunnuksella #tiekirkot jaettu kesäautokuva osallistuu kilpailuun, jossa
palkintona on matkapuhelin.
Kilpailu jatkuu heinäkuun loppuun asti.
Jyväskylän seurakunnan tiekirkkoja ovat Taulumäen kirkko, Kaupunginkirkko ja Kuokkalan kirkko. Ne ovat avoinna
12.6.–11.8. arkisin klo 11–18.

Oppaat kertovat
hautausmaan
historiasta
Opastetuille kävelykierroksille
Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla pääsee heinäkuussa neljänä torstai-iltana 6.7. alkaen.
Oppaina toimivat Marja Nieminen ja Tapani Hynynen.
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Jyväskylän kaupunki osallistuu kävelykierrosten kustannuksiin. Ilmaislippu
tulee noutaa matkailuneuvonnasta ennakkoon. Kierrokselle
mahtuu mukaan enintään 30
henkilöä. Kävelykierros päättyy
Vanhan hautausmaan kappelissa pidettävään musiikkihartauteen. Kierrokselle lähdetään
hautausmaan Tourukadun
puoleiselta portilta klo 18.

Valon naulat
etsii valokuvataiteilijoita
Luovan valokuvauksen keskus
järjestää Jyväskylän seurakunnan kanssa avoimen haun valokuvataiteilijoille. Näyttelyyn
haetaan noin kymmenen valokuvan sarjaa, joka ilmentää taiteilijan näkemystä valosta, yksinäisyydestä, kulttuurisista ja
hengellisistä juurista, armosta ja
kohtaamisesta. Näyttelyn nimi
on Valon naulat.
Lisätietoja seppo.wuolio@
evl.fi p. 050 521 5415 ja Luovan
valokuvauksen keskus info@
luovake.fi 044 9121 739.
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Luterilaisen
tunnistaa
laulusta
Luterilaisia kirkkoja yhdistää vahva
virsilauluperinne ja kirkkomusiikki.
Reformaattori Martti Lutherin virsi on
säestänyt Suomenkin kohtalonhetkiä.
KARI IIVARINEN teksti
MUSEUM DER BILDENDEN
KÜNSTE kuva

Aika ajoin Martti Luther oli alakuloinen ja kärsi masennuksesta. Silloin hän tarttui luuttuun tai pyysi
ystäviään soittamaan ja laulamaan.
Luther arvosti laulun ja soiton hyvin korkealle, heti evankeliumista
seuraavaksi.
– Eräs Jumalan kauneimpia ja
ihanampia lahjoja on musiikki.
Saatana on musiikin suuri vihollinen. Musiikilla voidaan karkottaa
monet kiusaukset ja pahat ajatukset. Perkele ei tätä kestä. Musiikki
on murheellisen ihmisen paras virkistäjä. Se rauhoittaa, virkistää ja
elvyttää sydämen ja on kaunis, suloinen Jumalan lahja. Se on hyvin
lähellä teologiaa. Nuorisoa tulee
alati harjoittaa tähän taiteeseen,
sillä se kehittää siivoja ja kelpo ihmisiä, Luther kirjoitti.
Entiselle kirkon poikakuorolaiselle laulut ja virret olivat tuttuja.

Ei ihme, että hänet tunnetaan virsilaulun isänä.
Luther loi paitsi kansankielisen
saarnan jumalanpalvelukseen
myös yhteisen seurakunnan veisaaman virsilaulannan. Hän laati
jopa messujärjestyksen, missä kaikki osat saarnaa ja Isä meidän -rukousta lukuun ottamatta lauletaan.

päällä ei
”ole Maan
musiikkia

suurempaa voimaa
ilahduttamaan
surullisia ja
pelästyttämään
rehenteleviä.
Luther käänsi saksaksi useita keskiaikaisia messulauluja, muokkasi
Raamatun psalmeja virsiksi ja sai
psalmeista innostuksen aivan uusiin virsisanoituksiin. Hän hyödynsi

Luther soittaa luuttua Gustav Spangenbergin maalauksessa noin vuodelta 1875.

myös kirjoittamiaan Vähä- ja Iso
katekismuksia ja laati niiden pohjalta opetusvirsiä.
Lutherin virsiksi lasketaan yli 30
runomuotoista tekstiä. Omasta
virsikirjastamme löytyy 17 Lutherin virttä.
Tämän päivän luterilaisia kirkkoja yhdistää vahva virsilauluperinne
ja kirkkomusiikki. Virsi on sananjulistusta ja rukousta, ja virren avulla
pystymme ilmaisemaan hengellisiä
kokemuksia. Virsi on laulettua
evankeliumia, ilosanomaa, joka luo
ja ylläpitää yhteyttä.
Meidän virsikirjassame on kaksi
Martti Lutherin virttä, joiden merkitystä ei voi sivuuttaa. Virsi 21 eli
Enkeli taivaan on ollut virsikirjois-

samme jo yli 400 vuotta, eikä sitä
ole vieläkään puhki laulettu. Virsi
tuo meille joulun. Sen sävelmän
Luther nappasi saksalaisesta kansanlaulusta.

Eräs Jumalan
”kauneimpia
ja

ihanampia lahjoja
on musiikki.
Toinen merkittävä virsi on virsi
170 eli Jumala ompi linnamme, Ein
feste Burg ist unser Gott. Tämän virren Luther loi psalmin 46 pohjalta,
mutta muokkasi sitä runoilijan vapaudella. Tästä taisteluvirrestä on
Suomessa tullut kansallinen juhla-

virsi, joka on rohkaissut mieliä ja
valanut tulevaisuuden uskoa isänmaamme kohtalonhetkinä. Sitä on
laulettu Talvisodan kynnyksellä
Helsingin rautatieasemalla. Virrellä
on lähetetty ensimmäiset lähetyssaarnaajamme maailman ääriin.
Martti Luther ei ole fossiili 500
vuoden takaa, vaan historian hahmo ja hengellinen isä.
– Maan päällä ei ole musiikkia
suurempaa voimaa ilahduttamaan
surullisia, pelästyttämään rehenteleviä, rohkaisemaan epätoivoisia,
murtamaan ylpeitä, hillitsemään
kiihtyneitä, vihaisia mieliä. Mikään
ei sovi Jumalan sanan kanssa yhteen niin hyvin kuin musiikki, Luther kirjoitti.

Reilu loma, hyvä mieli

Hengissä

Jumala ei ole toivebiisien jukeboksi
Tuo oksien leikkaaminen kuulostaa aika
julmalta. Mitä voin tehdä, etten olisi
katkottava oksa?
Minulle viinipuun oksat kuvaavat suhdetta
Jumalaan. Usko on suhde, jossa Jumala on
aloitteellinen. Hän on puu, josta oksat versovat. Voin vastata Jumalan kutsuun pysymällä häntä lähellä, rukoilemalla, olemalla
seurakunnan jäsenenä, lukemalla Raama
tusta Jumalan lupauksista ja luottamalla ja
tarttumalla niihin.
Kuivat oksat viskataan tuleen. Pelotellaanko tässä helvetillä?
Voihan tässä helvetin lieskatkin kuvitella.
Mutta jospa tässä kuvataan kuivia oksia,
tarpeettomia. Sellaista, millä ei enää tee mitään. On asioita, joista täytyy luopua, jotain
mikä on tullut merkityksettömäksi. Siitä saa
päästää irti, jotta voi uusiutua.
Jos joutuu tuleen, niin ei ehdi tehdä
parannusta.
Ehkä meissä jokaisessa on jotain kuivaa ja
kuollutta, minkä voi karsia ja katkaista pois.
Jotain turhaa, josta luopumalla voi tehdä tilaa uudelle, tilaa kasvulle. Antaa armon tulla suuremmaksi. Se juuri on parannuksen
tekemistä, että karsii elämästään sellaista,
mikä estää pysymästä kiinni Jumalassa.

Voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja
saatte sen, lupaa Jeesus. Mutta ei se aina
siltä näytä.
Jos pysyn Jumalassa, pyydänkö sitä, mitä itse tahdon vai sitä, mitä Jumala tahtoo? Jeesus rohkaisee pyytämään Jumalalta. Hän lupaa, että rukoilijaa kuullaan. Että kannattaa
pitää yhteyttä. Mutta ei Jumala ole mikään
jukeboksi, jolta voi tilata aina tilanteeseen
sopivan biisin. Joskus vastaus tuleekin hiljaisuudessa. Joskus hän soittaa sellaisia säveliä,
joita tarvitsemme, eikä sellaisia joita haluamme kuulla.
Miten selität Pyhää Kolminaisuutta,
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä itsellesi ja
muille?
Jumala on kolmiyhteinen. Hänellä on kolme
persoonaa, jotka ovat kuin kolme naamiota,
joiden takaa hän lähestyy ihmistä. On kolme eri näköistä tapaa ja tehtävää suhteessa
ihmiseen. Usein kuvaan Jumalaa kolmiona,
jonka kolme kulmaa edustavat kolmea persoonaa. Jumala näyttäytyy meille aina jostain kulmasta: Isänä, joka on luonut minut
ja pitää huolta, tai Poikana, joka on kuollut
puolestani, sovittanut syntini ja voittanut
kuoleman vallan, tai Pyhänä Henkenä, jonka
kautta Jumala on lähellä ja läsnä ja joka saa
minut luottamaan rakastavaan Jumalaan.

Matkailuaineita JAMKissa opettava Mari Holopainen sanoo, että reilu matkailija käyttää julkisia kulkuneuvoja.

Kylmä alkukesä saa suomalaiset varaamaan äkkilähtöjä hiekkarannoille. Matkailu on kasvava ala, jolla on suuria
vaikutuksia turistikohteissa. Loma voi olla paitsi halpa myös reilu, muistuttaa Reilun matkailun yhdistys.

Pyhän Kolminaisuuden
päivä, Joh. 15: 1–10
”Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta
jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän
puhdistaa liioista versoista. Minä olen
viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy
minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa
paljon hedelmää. Joka ei pysy minussa,
on kuin irronnut oksa: se heitetään pois.
Kuivat oksat viskataan tuleen.
Jos te pysytte minussa ja minun
sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä
ikinä haluatte, ja saatte sen. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte rakkaudessani, kuten minä olen noudattanut Isäni
käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.”

Miten paljon Pyhästä Kolminaisuudesta
pitää ymmärtää, että olisi oikea
kristitty?
Jumala on salattu. Järjellä Jumalan ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Kristitylle riittää,
kun hänet on kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Kasteessa Jumala tekee aloit-

KAARINA HEISKANEN teksti
NIKO KUHA kuva

Pyhän Kolminaisuuden päivä. Kaupunginkirkon messussa 11.6. klo 10
saarnaa pastori Ville Tikkanen.

teen, lahjoittaa uskon ja kutsuu ihmistä nimeltä, kutsuu yhteyteensä, pysymään kiinni.
On huikeaa, että voin olla yhteydessä
persoonalliseen Jumalaan. Hän tuntee minut ja minä voin tuntea hänet. Voin luottaa,
että hän on mukana arkeni keskellä

Lentokoneet suihkivat taivaalla ja
vievät onnekkaita turisteja uusiin
kaupunkeihin tai edellisvuosista
tutuille rannoille. Matkalaukun
pyörien jyrinä on monelle maailman kaunein luontoääni.
Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavia aloja ja merkittävä työllistäjä. Maailmanlaajuisesti matkoja tehdään yli miljardi vuodessa.
– Kaikki matkailun vaikutukset
eivät kuitenkaan ole myönteisiä, ja
Reilun matkailun yhdistys haluaa
muistuttaa matkailijaa hänen vastuustaan, sanoo yhdistyksen aktiivijäsen Mari Holopainen Jyväskylästä.
– Paras mahdollinen tilanne olisi, että vastaanottavat maat voisivat hyötyä matkailusta ilman ympäristönsä tai kulttuurinsa uhraamista, ja samalla syntyisi aitoja
kohtaamisia.

Holopainen opettaa matkailuaineita Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja on kiinnostunut matkailupalveluiden kehittämisestä
erilaisten yhteistyöhankkeiden
kautta.
Reiluus ja kestävyys ovat matkailun nousevia trendejä, Reilun matkailun yhdistys uskoo. Kestävä
matkailu ei ole erillinen matkatyyppi, vaan käytäntöjä ja tavoitteita, joita voi soveltaa kaikkeen
matkustamiseen – kuten pienten
paikallisten matkailuyritysten suosimista kansainvälisten ketjujen sijaan.
– Pienet paikallisomisteiset yritykset voivat työllistää paikallisia
ihmisiä, jolloin matkailun hyödyt
jakautuvat tasaisesti, yhdistys
muistuttaa.
Reilu matkailija kiinnittää huomiota myös ympäristöön. Kestävä
matkailu hyödyntää luontokohteita vahingoittamatta luontoa sekä
minimoi jätteitä ja käyttää energi-

aa tehokkaasti.
Tällä hetkellä yhdistys kampanjoi lapsiseksiturismia vastaan. Seksi
alaikäisen kanssa on rikos myös
Suomen rajojen ulkopuolella, yhdistys muistuttaa.
– Yksi suurimmista haasteista
lapsiseksiturismin vastaisessa taistelussa on hiljaisuus. Asiasta ei haluta tietää, sitä ei haluta nähdä, eikä siihen haluta puuttua.
Monet matkanjärjestäjät, hotellit, lentoyhtiöt ja muut matkailualan toimijat ovat jo sitoutuneet
eettisiin koodistoihin, joiden avulla
pyritään ehkäisemään lapsiseksiturismia.
Reilun matkailun yhdistys on saanut viestiään perille. Yhdistyksen
kannatusjäseniksi on liittynyt isoja
matkailualan toimijoita.
Vastuulliset matkanjärjestäjät
vaativat yhteistyökumppaneiltaan
sertifikaatteja, jotka varmistavat
esimerkiksi ympäristön huomioon
ottamisen ja syrjimättömän henki-

löstön kohtelun sekä tarkan työaikalainsäädännön noudattamisen.
Matkanjärjestäjien mukaan reiluus ei vielä ole kynnyskysymys,

Suosi julkisia
”kulkuneuvoja,
valitse
majoitus pieniltä
toimijoilta ja
matkusta sesongin
ulkopuolella.

kun matkan ostaja etsii netistä hotelleja ja lomalentoja. Vastuullisuus
on kuitenkin tulevaisuuden trendi,
osa matkanjärjestäjistä näkee.
Mari Holopaisen mukaan matkailualan toimijat pitävät vastuullisuutta tärkeänä.
– Se on elinehto bisnekselle pidemmällä aikavälillä. Suomessa tilanne on muutenkin hyvä kattavan

lainsäädännön vuoksi, Holopainen
iloitsee.
– Yksi hieno avaus on yhteistyö
Aurinkomatkojen kanssa. Tavoitteena on kouluttaa koko Aurinkomatkojen henkilökunta ymmärtämään vastuullisen matkailun keskeiset periaatteet, ongelmakohdat
ja kehittämistavat.
Holopaisen mukaan reilu matka
ei välttämättä tarkoita kallista
matkaa.
– Suosi julkisia kulkuneuvoja,
valitse majoitus pieniltä toimijoilta
ja matkusta sesongin ulkopuolella,
Holopainen neuvoo.
– Ne ovat hyviä käytäntöjä ja
lempeitä myös kukkarolle. Pienikin
vastuullinen valinta on parempi
kuin ei mitään. Jos jokin epäkohta
jää arveluttamaan, anna palveluntarjoajalle palautetta ja kehitysehdotuksia.
Juttuun on haastateltu Reilun
matkailun yhdistyksen lisäksi eri
matkatoimistoja. Lisätietoja:
www.reilumatkailu.fi
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Kolumni

Taiteilijoiden
taivas
Lapsena sanaan taivas kuuluivat Jumala. Jeesus ja enkelit. Kristinuskon perusopit oli saatu kotoa ja koulusta. Silti lapsen mieli työsti taivasta. Pohti, missä Jumala, Jeesus ja enkelit olivat ja miten he
meitä tarkkailivat. Entä oliko siellä muita? Mielikuvitus keksi monenlaista taivastarinaa aina avaruuden äärirajoille asti.
Lapsena taivaan ymmärsi myös jokapäiväisen sään lähteeksi. Taivaalla seilasivat pilvet, sieltä tuli sade ja auringonpaiste. Myöhemmin, meteorologian opintojen myötä, sana taivas sai uuden ulottuvuuden, teoreettisen, fysikaalisten tieteiden näkökulman. Oli
opeteltava myös nimeämään taivaan näkymät, varsinkin pilvet
sukuineen, lajeineen ja alalajeineen.
Taivas on ollut minulle myös visuaalinen, taiteellinen elementti.
Muistan, miten jo lapsena ihailin pilvien muotoja ja värikkäitä iltataivaita.
Sana taivas taipuu edelleen kaikkiin näihin tarkastelukulmiin.
Pitkäaikainen taivaiden ihastelu johti reilu vuosi sitten projektiin,
jossa pääsin toteuttamaan haavettani maalattujen taivaiden tutkimisesta.
Kävin läpi ison joukon maalauksia. Maalauksia oli eri aikakausilta,
eri maista, eri maanosista, eri vuoden- ja vuorokauden ajoilta. Oli
uskonnollisia maalauksia, joiden takia jouduin muutaman kerran
kaivamaan Raamatun esiin. Oli historiallisia maalauksia, joiden takia etsin tietoa historian tapahtumista. En yrittänyt vetää johtopäätöksiä maalausten sääilmiöiden symbolimerkityksestä. Se olisi taidealan ammattilaisten työtä. Tässä tutkimuksessa taivas oli
vain taivas meteorologin silmin.
Mitä löysin? Löysin paljon mielenkiintoisia taivaita, sääilmiöitä,
pilviä, luonnon tapahtumia. Toisinaan tapahtumat vaikuttivat
teoreettisesti mahdottomilta. Kunnioitin taiteilijan vapautta ja
maalauksen varsinaista sanomaa, mutta silti koodasin maalauksen säät niin kuin ne näin. Pohdin usein taiteilijoiden suhdetta
luontoon ja taivaan ilmiöihin.
Tulevana syksynä työ jatkuu. Uppoudun puoleksi vuodeksi kirjoittamaan taiteilijoiden taivaista meteorologin silmin. Sana taivas
saa jälleen uuden tarkastelukulman.

Seija Paasonen
Meteorologi

ilen
Tänään ruko

Rukous lähimmäisille
Rukoilen poikani puolesta – oli hienoa, kun hän käytti uutta tyttöystäväänsä näytillä. Rukoilen ystävän ja sukulaisten puolesta, joilla on ollut vaikeuksia. Kiitän tästä vapaaehtoistyöstä, se on mielekästä.
Mies 61

Monta
lasikattoa vielä
särkemättä
Tuomiorovasti Satu Saarinen ja politiikan
tutkija Saara Särmä ovat yhtä mieltä
siitä, että kirkko heijastaa yhteis
kunnallista kehitystä, mutta ei johda sitä.
Vallan paikat ovat edelleen miehillä.
NOORA VAARALA teksti
HENRI KÄHKÖNEN piirros

On olemassa porttiteoria, johon jotkut
evankelilais-luterilaisen kirkon toimijat uskovat. Se kuuluu näin: kun naisista tuli pappeja, kaikki meni pilalle.
Teorialle on helppo löytää todisteita, jos
kirkon kehityksen haluaa nähdä kielteisenä.
Vuoden 1986 naispappeuspäätöksen jälkeen kirkossa on käyty läpi isoja muutoksia.
Kirkko on uudistunut suomalaisen yhteiskunnan mukana ja joutunut käsittelemään
lukuisia moraalis-eettisiä kysymyksiä, viimeisimpänä tasa-arvoista avioliittolakia.
Joidenkin mielestä kirkko on sateenkaarimessuineen ja tanssitapahtumineen nyt lähempänä tavallista ihmistä, toisten mukaan
pyhästä on tullut liian arkista ja kirkon arvovalta on rapissut. Totta on sekin, että yhä
pienempi osa suomalaisista kuuluu kirkkoon.
Oulun hiippakunnan tuomiorovastin Satu
Saarisen mielestä kirkon muuttumisesta ja
jäsenmäärän laskusta panikoiminen kannattaisi lopettaa.
– Maailma ja ihmiset ovat muuttuneet.
Kirkon tai muidenkaan yhteisöjen jäsenyys
ei ole enää yksilöille niin tärkeää. Hengellisyys kyllä on, Saarinen sanoo.
Politiikan tutkija Saara Särmä on samoilla linjoilla. 2010-luvulla muodostetaan ennemmin löyhiä ryhmiä jonkin yksittäisen
asian ympärille kuin liitytään tietyn organisaation jäseneksi.
Saarinen on tutkinut naispappien kokemuksia hyvin konservatiivisena pidetyssä
Oulun hiippakunnassa.
Hänestä tuntuu absurdilta ajatella, millaista naispappien ensimmäisellä sukupolvella ihan lähimenneisyydessä oli.
– Aiemmin naisille ei ollut minkäänlaista
polkua johtajuuteen kirkossa. Ei yksinkertaisesti ollut malleja ja mahdollisuutta.

Monelta osin kirkko on jo naisvaltainen.
Yli puolet papiksi kouluttautuvista on naisia, valtaosa kirkossa käyvistä on naisia, seurakuntien toimintaa ylläpitävät käytännössä naiset, Saarinen ja Särmä listaavat.
– Ne samat keski-ikäiset naiset, jotka käyvät teattereissa ja taidenäyttelyissä, Särmä
toteaa.
Vallan paikat ovat silti valloittamatta. Naisia ei edelleenkään juuri istu kirkon tärkeimmillä tuoleilla. Helsingin Irja Askola on Suomen ensimmäinen naispuolinen piispa.
Monta lasikattoa on vielä särkemättä.
Eikä yksi kerta riitä. Katot pitää pistää sirpaleiksi uudelleen ja uudelleen, jotta muutoksesta tulee pysyvä.
– Kirkkoa voisi verrata koulumaailmaan.
Suurin osa opettajista on naisia, mutta rehtoreiksi hakeutuvat miehet, Saarinen toteaa.

Olen aika
”monessa
kokouksessa
ainoa nainen.
Odotan mielen
kiinnolla tuomio
rovastien yhteisiä
saunailtoja.

Särmä lisää, että oleellisempaa on, millaisia arvoja kirkko pitää esillä. On muitakin
sukupuolia kuin mies ja nainen ja muitakin
tasa-arvokysymyksiä kuin miesten ja naisten välinen jakauma päätöksenteossa.
– Esimerkiksi Irja Askolan ja Kari Mäkisen kannanotot maahanmuuttokysymyksissä ovat saaneet monia liittymään kirkkoon.

Särmä itse ei ole kirkon jäsen. Hänet kastettiin rippikouluikäisenä, mutta isostoiminnan loppumisen ja opiskelujen aloittamisen jälkeen kirkko alkoi tuntua kaukaiselta. 11 vuoden jäsenyyden jälkeen hän erosi.
Särmä on kyllä harkinnut liittymistä jälleen. Kirkkoon houkuttelevat juuri Askolan
ja Mäkisen kaltaiset arvojohtajat, jotka uskaltavat kommentoida arkoja ja tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

tä jostakin käsiteltävästä asiasta.
Konservatiivit ja liberaalit, siis. Saarinen
kannatti avoimesti tasa-arvoista avioliittolakia ja haluaisi kirkon vihkivän myös samaa
sukupuolta olevia pareja.
– Kirkon pitäisi rohkeasti ottaa tarvittavat askeleet. Tämä pelleily täytyy lopettaa.
Se on hirveän noloa, jos tätä vatvotaan seuraavat 30 vuotta niin kuin naispappeutta aikoinaan.

Särmä ja Saarinen pohtivat, mikä kirkkoa
oikeastaan jakaa. Linja on pikemminkin sukupolvien kuin sukupuolten välillä. Syvimmän juovan eri puolilla ovat liberaalit ja
konservatiivit.
Vallan paikoilla on silti merkitystä. Jos
naiset eivät pääse johtotehtäviin, kirkko ei
voi olla tasa-arvoinen.
– Olen aika monessa kokouksessa ainoa
nainen. Odotan mielenkiinnolla tuomiorovastien yhteisiä saunailtoja, Saarinen sanoo
ja nauraa.
Saarinen on toiminut kirkossa pitkään eikä usko, että hänen naiseutensa enää herättää huomiota päättävissä elimissä. Häneen
on totuttu. Enemmän huomio kohdistuu
näkemyksiin.
– Monesti tiedän ennalta, keiden kanssa
olen eri mieltä ja keiden kanssa samaa miel-

Yksi tasa-arvokehitystä hidastava tekijä
on se, että harva nuori liberaali asettuu ehdolle seurakuntavaaleissa. Kirkon vaikuttajat ovat usein iäkkäitä ja konservatiivisia.
Vaikka kirkon jäsenten enemmistö kannattaisi esimerkiksi vihkimisen laajentamista,
vain pieni osa äänestää vaaleissa saati menee itse mukaan toimikuntiin.
Särmä muistuttaa, että tilanne on sama
esimerkiksi yliopistoissa ja kunnallispolitiikassa. Naisille varattuja kiintiöpaikkoja voi
olla vaikea täyttää.
– Se on kuormittavaa meille, jotka joudumme sitten edustamaan naisia kaikissa
mahdollisissa tehtävissä.
Käytännössä kirkko on jo moninainen, Satu Saarinen sanoo.
Hänelle kirkko näyttäytyy avoimena, ko-

toisana ja eloisana. Hänen lähipiirinsä ja työtoverinsa ovat melko yksimielisiä siitä, millaista toimintaa kirkon pitäisi järjestää ja
keitä vihkiä.
Saarisen mielestä on moninaisuuden kannalta hyvä, että erilaiset herätysliikkeet ovat
mahtuneet kirkkoon. Naispappeuden ja homoparien vihkimisen tyyppiset arvokysymykset toki aiheuttavat erimielisyyksiä, ja
osa liikkeistä voi erkaantua kirkosta. Se on
osa muutosta.
Särmän ja Saarisen mukaan seuraavaksi
pitäisi muuttaa kulttuuria, joka näkee kirkossa toimivat naiset, ja naiset ylipäätään,
tietynlaisina.
– Hempeinä, lempeinä, aina ymmärtäväisinä, Saarinen kuvailee.
Särmän mukaan sama kahtiajako vallitsee koko yhteiskunnassa. Se on syvällä meissä ja kaikissa rakenteissa. Kulttuuriset muutokset ovat kaikkein hitaimpia.
– Paljon on jo tapahtunut, mutta meillä
ei ole varaa pysähtyä, Saarinen sanoo.
Jos naisen ei tarvitsisi ahtautua hoivaajan
muottiin, johtajuudesta tulisi helpompaa. Ja
jos sukupuoliroolit kirkossa väljenisivät, yhä
useampi voisi löytää sieltä paikkansa.
Se on Saarisen mielestä kaikkein tärkeintä. Että kirkko olisi avoinna monenlaisille ihmisille.

sitkö?

Tie
			

Satu Saarinen
■■ Oululainen kirkkoherra ja tutkija.
■■ Valittiin Oulun hiippakunnan

tuomiorovastiksi viime
marraskuussa. Tuomiorovasti toimii
muun muassa piispan sijaisena.
■■ Tällä hetkellä Suomen ainoa
naistuomiorovasti.
■■ Teologian maisteri ja filosofian
tohtori.
■■ Työskenteli aiemmin Oulujoen
seurakunnan kirkkoherrana. Oli
aikanaan Oulun seurakuntien
ensimmäinen naiskirkkoherra.

Saara Särmä
■■ Yhteiskuntatieteiden tohtori.
■■ Muistetaan esimerkiksi “Congrats,

you have an all male panel!”
-blogistaan, jossa julkaistiin
humoristisia kuvia paneeleista, joissa
oli puhujina vain miehiä.
■■ Perustanut feministisen
ajatushautomo Hatun yhdessä Rosa
Meriläisen ja Johanna Vehkoon
kanssa.
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Hyvää
fiilistä
vai uhka
Klik ja naps. Kuva lapsesta leikkipuistossa
faceen. Kiva lomafiilis ja paljon peukkuja.
Entäs, jos kuva joutuukin vääriin käsiin?
Tai mitä lapsi itse ajattelee kuvasta
vuosien päästä?
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Lasten tietojen ja kuvien julkaiseminen sosiaalisessa mediassa jakaa vanhempia. Toiset
julkaisevat paljon, toiset eivät mitään, ja osa
jotain siltä väliltä.
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen
opiskelijat Juho Kuikka ja Elizaveta Morozova selvittivät kanditutkielmassaan vanhempien kokemuksia lastensa tietojen jakamisesta tai jakamattomuudesta somessa.
Aihe osuu aikaan, sillä nykypäivän vanhempien on tärkeä sopia lapsen synnyttyä, missä määrin ja miten hänestä jaetaan tietoja ja
kuvia somessa.
Tämä oli lähtökohta myös tälle tutkielmalle: Morozova sai hiljattain lapsen ja oli
miehensä kanssa näiden valintojen edessä.

Päädyimme
”siihen,
että

julkaisemme hänestä
ei-tunnistettavaa
tietoa.
– Mieheni oli ehdottomasti sitä mieltä,
että lapsestamme ei julkaista mitään ja minä taas sillä kannalla, että koska kerron elämästäni somessa muutenkin, en halua sulkea lastani kokonaan siitä pois. Päädyimme
siihen, että julkaisemme hänestä ei-tunnistettavaa tietoa.
Tutkielmassa haastatellut vanhemmat
kertoivat, että keskeinen motiivi julkaisemiseen on halu jakaa perheen arkea ja yhteisiä
hetkiä. Erityisesti lomamatkoilta jaetaan
mielellään hyviä fiiliksiä.
‘’Arkipäivän tapahtumia. Ne on varmaan
just semmosia ‘’luistelemassa, ‘’jäällä’’ – jos
sain ulkoilemassa tai jotain tällaisia…’’

‘’...se liittyy monesti itselläni loma-aikoihin. Et
tä silloin on paremmin aikaa julkaista ja ot
taa kuvia koska en oo kova ottaa kuvia niin
tietysti sillon on vaikeeta kuvia julkaista
kaan.’’
Vanhemmat kertoivat julkaisevansa somessa myös perheensä kuulumisia, koska
kokevat, että eivät ehdi tavata ystäviään.
Päivityksiin liittyy usein huumoria, jonka
varjolla voidaan kertoa ikävämmistäkin asioista.
“... jaan siviilielämästä semmosta arjen hilpe
yttä, mitä meidän perheessä sattuu ja tapah
tuu…”
Vanhempien päätökseen olla jakamatta
lasten kuvia ja tietoja liittyi monia syitä. Näitä olivat esimerkiksi kriittinen suhtautuminen someen ja turvallisuusuhat.
– Kun ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, toimitaan tosi varman päälle. Ei julkaista kuvia, kun ei voi tietää, mitä siitä seuraa, Kuikka toteaa.
“...meidän perheen elämä on ensisijaisesti li
venä, eikä somessa, eikä se vahvista tai hei
kennä meidän omaa kokemusta et jaetaanks
me se vai ei.”
‘’...kun netissä kuvien liikuttelu ja tietojen lii
kuttelu on niin äärimmäisen helppoa, myös
väärissä käyttötarkoituksissa.’’
Taustalla oli myös henkilökohtaisia syitä.
– Joku haastateltava oli saanut sellaisen
kasvatuksen, että ei ole kohteliasta kertoa
jatkuvasti omista asioistaan. Joku taas ajatteli, että kun kaveripiirissä on lapsettomuudesta kärsiviä ihmisiä, he eivät halua julkaista kuvia omista lapsistaan, kuvaa Kuikka.
Sitaatit on poimittu Juho Kuikan ja Elizaveta
Morozovan kanditutkielmasta Vanhempien
kokemuksia lapsiinsa liittyvien julkaisujen
tekemisestä sosiaalisessa mediassa, Jyväskylän
yliopisto 2017.

Kysy aina lupa lapselta

Gallup: Mitä mieltä lasten kuvien jakamisesta somessa?
SAILA AARNIO teksti NIKO KUHA kuvat

SAILA AARNIO teksti

Some on hämärtänyt yksityisyyden ja julkisuuden rajaa. Viaton lapsuuskuva, jolle sukulaiset hymähtelevät perhealbumin ääressä, saattaa kuitenkin someen jaettuna olla
riskialtis.
Kuva voi paljastaa lapsesta henkilökohtaisia asioita, aiheuttaa verkkokiusaamista
tai synnyttää lapsessa ikäviä tunteita.
– On hyvä muistaa, että kuva, joka vanhemmasta tuntuu kivalta, voi olla lapsen
mielestä hyvinkin nolo. Siksi on tärkeää kysyä lapselta aina lupa, jos haluaa julkaista
häntä koskevia tietoja tai kuvia, toteaa Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija
Kirsi Pollari.
Hän korostaa, että suostumuksen saaminen lapselta ei kuitenkaan vapauta aikuista
vastuusta.

– Aikuisen on paikallaan miettiä, mikä
vaikutus kuvan julkaisemisella voi olla lapselle nyt ja tulevaisuudessa. Verkkoon laitettuihin kuviin voi vaikuttaa huonosti julkaisemisen jälkeen. Ääritapauksissa niihin voi
liittyä riski lapsen altistumisesta seksuaaliselle hyväksikäytölle ja houkuttelulle.
Pollari muistuttaa, että yksityisyyden
suoja kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin.
– Kaikilla ihmisillä on tietty rauhoitettu
alue, jonne kuuluvat asiat on oikeus pitää
omana tietonaan, jos niin haluaa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 16. artikla velvoittaa suojelemaan lapsen yksityisyyttä
kaikissa tilanteissa, myös perheen piirissä.
Lisää aiheesta:
Pelastakaa lapset ry:n Digiboom-hanke
Lapset & media – kasvattajan opas
Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa
mediassa

voi
”jakaaKuvia
hyvän

maun rajoissa.
Ei mitään
kylpykuvia.
Elina Soininen, 19
Jakamiseen liittyy uhkia: kuvat ovat kopioitavissa, ja ne
voivat joutua vääriin käsiin.
Kuvia ei tulisi julkaista turhan takia. On hyvä pohtia,
mikä on motiivi niiden jakamiseen. Kuvat jäävät nettiin.

Eetu Ristaniemi, 19
Pienistä lapsista ei ole sopivaa julkaista kuvia, koska he
eivät voi päättää siitä. Someen ei ole hyvä laittaa kuvia, joita lapsi voi myöhemmin katua. Itselleni ei ole ollut haittaa lapsuuskuvien jakamisesta somessa. Luotan
äitiin, että hän jakaa kuvia
vain omille kavereilleen.

Nimetön nuorimies, 22
Kuvia voi jakaa hyvän maun
rajoissa. Ei mitään kylpykuvia. Itselleni ei ole ollut haittaa siitä, että vanhemmat
ovat jakaneet minusta lapsuuskuvia somessa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että
kaikki, mitä nettiin laittaa,
pysyy siellä ikuisesti.

Noora Soininen, 21
Nykyään jaetaan paljon kuvia lapsista heidän syntymästään lähtien. Perheen arjesta on kiva jakaa kuvia,
mutta lasten kasvoja ei ole
hyvä laittaa näkyviin. Kannattaa pohtia, onko lapsesta
aikuisena kivaa, että hänestä
on netissä jo paljon kuvia.

Essi Pihlajamäki, 16
Kuvien jakaminen ei ole sopivaa, jos kyse on sylilapsista. Vähän isommista lapsista
voi kuvia jakaa, mutta lapsen kasvoja ei ole hyvä laittaa näkyviin. Julkaisemisella
voi olla ikäviä seurauksia, jos
kuvat joutuvat vääriin käsiin.

Katariina Saarelainen, 17
Pienistä lapsista ei ole hyvä
laittaa kuvia, koska he eivät
ymmärrä, että kuvat eivät
poistu verkosta koskaan. Kuvat voivat päätyä sellaisen
henkilön käsiin, joka voi selvittää henkilöstä kaikenlaisia
tietoja. Lasten kuvien jakaminen ei ole välttämätöntä.
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Tulipalo ei lannistanut
Lehtisaarta

VAUVARYHMÄT syksy 2017

NIKO KUHA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Uudet tilat Kauppakeskus Sepässä avaavat uusia mahdollisuuksia Huhtasuon alueseurakunnan toimintaan.
Tilat palvelevat myös monia muita seurakuntalaisia.

Seurakunnalle tilat Seppälästä
MARJO RÖNNKVIST teksti
KAUPPAKESKUS SEPPÄ kuva

Jyväskylän seurakunta saa tilat
Seppälään rakentuvasta Kauppakeskus Sepästä lokakuussa.
Totutusta poikkeava sijainti
kauppakeskuksessa antaa seurakunnalle mahdollisuudet kohdata
ihmisiä rennossa ympäristössä,
rennolla tavalla.
– Tämä on meille hieno tilaisuus. Sepän myötä saamme miet-

tiä toimintaamme uudenlaisella
otteella, kertoo Huhtasuon aluekappalainen vs. Päivi Kärkkäinen.
Kauppakeskus Seppä sijoittuu
Huhtasuon alueseurakunnan alueelle. Seurakunnan tilat Sepässä
palvelevat kuitenkin väkeä kauempaakin.
– Uskon, että seurakunnan tilat
kokoavat väkeä paitsi Jyväskylästä
myös koko maakunnasta ja pidemmänkin matkan takaa. Tämä on
meille positiivinen haaste, Kärkkäi-

nen jatkaa.
Seurakunnan tilat sijoittuvat
Kauppakeskus Sepän toiseen kerrokseen. Uusi kokoontumispaikka
on kooltaan noin 700 neliömetriä
ja sinne sijoittuvat avarien yleisötilojen lisäksi muun muassa nuorten
kokoontumistilat ja lasten kerhohuone. Asiakkaiden käyttöön tehdään myös hiljainen huone, jonne
voi vetäytyä Sepän vilinästä ja
melskeestä hetkeksi rauhoittumaan.

Lehtisaaren avajaisia vietetään tänä
vuonna ilman yhtä isoa osaa. Saaren päärakennus paloi viime kesänä. Tämä ei kuitenkaan juuri vaikuta saaren toimintaan.
– Olihan se semmoinen tunnelmallinen talo ja nyt ollaan vähän
enemmän sään armoilla, mutta
saaren toiminta pyörii tuttuun tapaan, sanoo saaren toiminnasta
vastaava nuorisotyönohjaaja Pasi
Bom.
Entisen päärakennuksen tilalle
on Bomin mukaan tulossa teltta,
joka antaa tarpeen tullen suojaa
sateelta ja auringon paahteelta.
Jyväskylän seurakunnan omistuksessa oleva Lehtisaaren kesäkoti avaa ovensa kaikille kaupunkilaisille 10. kesäkuuta.
Saaressa voi edellisten kesien tapaan vierailla vapaasti, kunhan ottaa huomioon saaren aukioloajat.
Myös tutut aktiviteetit ovat mahdollisia. Saunominen onnistuu ja
grillipaikkojakin on tarjolla. Saarel-

Lehtisaari avaa ovensa 10.6.

Avoimet ryhmät

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
Keskusta/Lohikoski
Kortepohja/Srk-keskus
Kuokkala
Vaajakoski

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

040 560 9908
050 442 0198
050 560 9918

Jyväskylän Kaupunginkirkossa
keskiviikkoisin klo 12–12.15
21.6., 19.7. ja 2.8. klo 12-13

050 323 5355
050 408 8852
050 340 9895
050 372 5573
050 340 0697
040 574 2026

Avoimet ryhmät ja Ekavauva-ryhmät ovat maksuttomia.

Lisätietoja 050 595 3947,
Gitta Suominen. Saaren
vene noutaa Viitaniemen laiturista tasatunnein
(liivit talon puolesta).
Viimeinen soutu saareen lähtee klo 19. Sauna
ja grillit sulkeutuvat klo
19.30. Viimeinen soutu
pois saaresta klo 19.50.

Lounasmusiikki

Vauvatanssi on tarkoitettu alle vuoden ikäisille vauvoille oman aikuisen
kanssa, ryhmässä liikutaan ja tanssitaan musiikin mukana. Ryhmä kokoontuu
12 kertaa ja lukukausi maksaa 50 e/perhe. Ilmoittautuminen 1.6.–31.7.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat

keskiviikkoisin klo 12-12.20, lounaskonsertit klo 12-13
Kesäkuu 2017

Heinäkuu 2017

Heinäkuu 2016

Kesäkuu 2016Markus7.6.
Lajunen &

5.7.
Hannele Valtasaari, laulu
Risto Valtasaari, urut

Henri Haapakoski,
saksofoni

30.8.
Ilpo Vuorenoja, kitara

20.7.
15.6.
Reetta
Pitkä,
viulu
Matti Pesonen,Vapaa
urut
pääsy. Ovella vapaaehtoinen
kolehti Kirkon
Ulkomaanavulle.
Christine Bürklin,
viola da gamba
22.6.

la on myös beachvolleykenttä ja
monenlaisia muita pelivälineitä,
muun muassa salkopallo, petankki
ja mölkky.

Ilmoittaja!

Kesäkonsertit 2017
PILVI KÄMMENELLÄ

Seppälän Citymarket

Mari Mäntylä, decacorde
Kristina Kuusisto, bandoneon
Ti 18.7. klo 19 Kaupunginkirkko

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

TANSSIA SATEESSA

3S-Trio: Suomalaista nykymusiikkia
huilulla, oboella ja pianolla
Ti 25.7. klo 19 Taulumäen kirkko

REFORMAATION ALKUAJOILTA
Vanhan musiikin yhtye Un’altra ondata
Ti 1.8. klo 19 Kuokkalan kirkko

AVE MARIA

Anna-Kristiina Kaappola, Marja Peura, sopraano
Eliisa Suni, piano
Ti 8.8. klo 19 Kuokkalan kirkko

VIVALDIA VUOLAASTI

Selloduo Anna-Maaria & Olli Varonen
Kari Vuola, urut
Ti 15.8. klo 19 Taulumäen kirkko

SYVÄN ÄÄNIÄ

Pauliina Hyry, urut
Ti 22.8. klo 19 Taulumäen kirkko

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Kankitie
Muurame
s
Harjunporra
Monipuoliset valikoimat & edulliset hinnat!
EkoCenter Kankitie

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

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

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

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

Jyväskylän NNKY • Puistotori 4
040 740 4472 • jklnnky@elisanet.fi

JUHANI POHJANMIEHEN
SÄVELLYKSIÄ

Annikka Konttori-Gustafsson, piano
Jan Lehtola, urut
Ti 29.8. klo 19 Taulumäen kirkko
Liput 15/10/5 € tuntia ennen ovelta
jyvaskylanseurakunta.fi ja Facebook

Lämminhenkinen
juhla- ja kokoustila keskustassa
Kaipaatko vierelläkulkijaa ja kuuntelijaa?
Sielunhoitoterapeutit Jyväskylässä

Anja Kuhno

anja.kuhno@sielunkieli.fi
0400 646 232

Markku Lehmuskoski

markku.lehmuskoski@gmail.com
040 707 8356

Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A, 2. krs
p. 0400 647 547

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

hengessä!
yvässä
Uutisia h

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

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

Elokuu 2016

2.8.
Verena Steffen, huilu
Olivier Eisenmann,
urut (Sveitsi)

12.7.
6.7.
3.8.
1.6.
14.6.
Marjukka Andersson,
9.8.
urut
urut
Risto Valtasaari, Marju Riisikamp,
Liisa Keränen, urutJuho Torkki &
Anne Federley, laulu
urut
Pekka Björninen, piano
19.7.
16.8. Kasperi Linjama, u
21.6.
Anna-Maija Valjus,
Risto Valtasaari, urut
13.7.
Anu Pulkkinen,
urut
urut
23.8.
Verena Steffen,
huilu
10.8.
8.6.
26.7.
Anne Federley, laulu
28.6.
Kasperi
Linjama,
Pekka Björninen, piano
Olivier
Eisenmann,
urut
Anna
Pulli, urut
Sixten Enlund, urut
urut
Juho Torkki,
urut

Hieronta, kuppaus,
jalkojenhoito, äänipurenta koko kehon hoito
(voicewell-hoito)

Elokuu 2017

Kouluun lähtevät siunataan koulutielle
•
•
•
•
•
•

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Kaupunginkirkko 6.8. klo 15
Keltinmäen kirkko 8.8. klo 18
Korpilahden seurakuntatalo 7.8. klo 18
Kortepohjan seurakuntakeskus 6.8. klo 16
Kuokkalan kirkko 6.8. klo 18
Säynätsalon kirkko 6.8. klo 18

Juhannusjuhla
Koivuniemessä
Juhannusaattona
23.6. klo 15
Ohjelma:
Klo 15–16 Sauna, naiset
Klo 16–17 Sauna, miehet
Klo 17–18 Kahvitarjoilu
Klo 18 Lipunnosto
Hartaus
Makkaran paistoa ja
musiikkia

Naisten saunaillat
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 ja Virpi Törrönen
18.7.
Inkeri Tuunanen ja Mirja Lavonen-Niinistö
25.7.
Eija Pakkala ja Anna Pakkala
Elokuu:
1.8.
8.8.
15.8.
22.8.
29.8.

Siw Nykänen
Marja-Leena Saarinen ja Pirjo Turunen
Inkeri Virkkala-Järvinen ja Päivi Kitinoja
Asta Häkkinen ja Pirkko Veijo
Päivi Ala-Mutka, Helena Nieminen ja Anneli Malinen

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

17.8.
Lauri Hallikainen, ki

OSTETAAN

24.8.

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

Arve Oy / Vesku
p. 0400 629 521

"Toivon tuolla puolen"

-elokuva ja keskustelu
JAMK:n Valjakka-sali, Rajakatu 35

0 Elokuvaillassa esitetään Aki Kaurismäen uutuuselokuva "Toivon tuol
la puolen", joka kertoo kauppamatkustajan ja syyrialaispakolaisen ta
rinan. Elokuvan teemoista ovat keskustelemassa elokuvan näyttelijä,
laulaja Sakari Kuosmanen ja Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO:n
puheenjohtaja, kirjailija Anu-Rohima Mylläri. Juontajana Annamai
ja Manninen. Osallistua voi myös pelkkään maksuttomaan keskus
telutilaisuuteen.
"Toivon tuolla puolen" kuuluu viisiosaiseen "Aina on toivoa" -tapahtu
masarjaan, jossa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä
kuten hyvinvointia, köyhyyttä, maahanmuuttoa ja ihmisen arvoa. Tämä
kaikille avoin ja maksuton keskustelusarja on osa kirkon reformaation
merkkivuotta ja sen "Armoa 2017" -tapahtumia. Järjestäjinä Jyväsky
län kesäyliopisto ja Jyväskylän seurakunta yhteistyökumppaneineen.

1

"11191"

..

"

JYVASKYLAN
KESÄYLIOPISTO

seurakunta

• Ti 11.7. klo 16-19, elokuvalippu 8€

13

12

Tapahtumat 9.6.–25.8.2017
koissa
Musiikkia kir

TAULUMÄKI
			

TOMMI KALENIUS SYNTISTEN VEISUISSA
n Syntisten veisut -yhteislaulutilaisuudessa raikaavat Viidestoista yö ja
Paratiisi. Syntisten veisut lauletaan lauantaina 5.8. klo 18 Vaajakosken kirkossa, ja laulua tahdittaa Tommi Kalenius. Bändissä soittavat Maria Salmela, Jussi Keltakangas, Esko Turpeinen, Ilona Rimpilä ja Markus Lajunen.
LOUNASMUSIIKIT TUOVAT KESÄN
n Lounasmusiikit ja -konsertit sulostuttavat kesäkeskiviikkojen ruokatunteja Kaupunginkirkossa. Noin vartin mittaiset lounasmusiikit ja
tunnin mittaiset konsertit alkavat aina kello 12. Tilaisuuksiin on vapaa
pääsy, kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
POHJOIS-AMERIKAN SUOMIKUORON KONSERTTI TAULUMÄELLÄ
n Suomikuoro kajauttaa hoitavan hyvän olon konsertin tiistaina 20.6.
klo 18 Taulumäen kirkossa. Noin 40 laulajan kuoroa johtaa Terhi MiikkiBroersma ja tilaisuuden juontaa rovasti lännen risukoista eli Jukka Joensuu. Liput 15 euroa.
JOUSET SOIVAT BRUCKNERIA
n Jyväskylässä opiskelleista muusikoista koostuva yhtye esittää Anton
Brucknerin jousikvinteton WAB 112. Kamarimusiikkiteos edustaa säveltäjän keveämpää ja helposti lähestyttävämpää antia. Konsertti kuullaan
Kuokkalan kirkossa keskiviikkona 21.6. klo 18, ja siinä esiintyvät Eveliina
Aijasaho ja Zuzana Gasparova, viulu, Marjukka Manner ja Iina Hirvonen,
alttoviulu ja Lari Ala-Pöllänen, sello. Käsiohjelmat 10/5 euroa.
IHMISEN ÄÄNI KUULUU KUOKKALASSA
n Ihmisen ääni -kuoro konsertoi sunnuntaina 25.6. klo 15 Kuokkalan
kirkossa. Kamarikuorossa laulaa noin kolmekymmentä musiikkia rakastavaa nuorta aikuista harrastajista ammattilaisiin. Kuoron taiteellisena
johtajana toimii korpilahtelaistunut muusikko (AMK) ja lääkäri Matias
Lahti. Kuoron ominta ohjelmistoa ovat kansallisromanttisen kauden
suomalainen musiikki sekä vanha kirkkomusiikki.
LOUNASKONSERTTI VIE BAROKISTA BRASILIAAN
n Kitaristi Lauri Hallikainen soittaa nylon- ja teräskielisillä kitaroilla
musiikkia barokista 1900-luvun Brasiliaan. Musiikkipedagogin tutkintoa
viimeistelevä kitaristin soolokonsertti kuullaan Kuokkalan kirkossa perjantaina 21.7. klo 12. Vapaa pääsy.
KESÄKONSERTISSA KITARALLA
n Ilpo Vuorenoja soittaa kesäkonsertissa 10.8. klo 19 Jyväskylän Vanhassa pappilassa kitaralla muun muassa Fuenllanan, Bachin, Poulencin ja
Llobetin sävellyksiä. Vuorenoja opiskeli kitaransoiton opettajaksi Jyväskylässä opettajinaan Kai Nieminen ja Vladimir Vectomov. Vuodesta
2011 alkaen Vuorenoja on sijaistanut kanttoreita Jyväskylässä.
ELÄMÄLLE SÄYNÄTSALOSSA
n Elämälle-konsertti on Säynätsalon kirkossa sunnuntaina 13.8. klo 18
ja siinä esiintyvät Pertti Tahkola, tenori, András Szabó, piano. Konsertti
on osa Säynätsalo-päiviä.
REFORMAATIOTA JA ROMANTIIKKAA
n Urkukonsertissa kuullaan Lohtajan kanttorin János Gyülvészin soittamana reformaatioajan ja romantiikan urkumusiikkia. Konsertti on Kuokkalan kirkossa 17.8. klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
JYVÄSKYLÄN KESÄ SOI KIRKOISSA
n Tapiolan kamarikuoro Kaupunginkirkossa
Tapiolan kamarikuoro esittää Sata vuotta suomalaista kuoromusiikkia
-konsertin Kaupunginkirkossa 8.7. klo 18. Liput 24/22/18 euroa.
n Iiro Rantala ja il Mosaico Taulumäellä
Iiro Rantala esiintyy sveitsiläisen nuoriso-orkesteri il Mosaicon kanssa.
Kuoroa kuullaan nyt ensi kertaa Suomessa. Konsertissa kuullaan Mozartin Pianokonsertto nro 21 C-duuri ja Iiro Rantalan sävellyksiä Anyone
with a Heart -albumilta. Konsertti on Taulumäen kirkossa 10.7. klo 19
osana Jyväskylän Kesää. Liput 26/24/18 euroa.
n Tommi Hakala ja Kristian Attila Kesän päätöskonsertissa
Baritoni Tommi Hakala esittää Taulumäen kirkossa suomen- ja saksankielisiä lauluja muun muassa Schubertilta, Merikannolta ja Seppo
Nummelta. Liedpianisti Kristian Attila toimii Sibelius-Akatemian laulumusiikin osaston lehtorina. Konsertti on Taulumäen kirkossa tiistaina
12.7. klo 15. Liput 32/30/26 euroa.

Messu su 11.6. klo 18, Nieminen, Laine, Keltakangas.
Karjalaisen kansan messu pe 16.6.
klo 18, Jukka Kuparinen, piispa Seppo
Häkkinen, Natalia Ikonen, Anna-Maija Valjus. Televisioidaan.
Karjalaisten kesäjuhlien messu su
18.6. klo 10, Viitala, Palola, piispa Voitto Huotari, Tahkola, Kamarikuoro Valon lauluryhmä. Ei messua klo 18.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 14,
Palokan päivärippikoulu, Hautalahti,
Wennstörm, Suominen.
Pohjois-Amerikan Suomikuoron
konsertti ti 20.6. klo 18. Liput 15 e.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 24.6. klo 18, Watia, Nyrönen.
Messu su 25.6. klo 18, T. Laine, Reukauf, Linjama.
Messu su 2.7. klo 18, R. Laine, Suominen.
Messu su 9.7. klo 18, R. Laine, Nieminen, Suominen.
Konfirmaatiomessu su 16.7. klo 13,
Palokan rippileiri 813, Vähäjylkkä,
Jörgensen, Perttilä.
Messu su 16.7. klo 18 kirkko, Wuolio,
Palola, Perttilä Päivi.
Messu su 16.7. klo 18, Wuolio, Palola, Perttilä.
Messu su 23.7. klo 18, Palola, J. Tikkanen, Linjama.
Kesäkonsertti ti 25.7. klo 19. Tanssia
sateessa, 3S-Trio. 15/10 e.
Messu su 30.7. klo 18, Viitala, Kettunen, Valjus.
Konfirmaatiomessu 6.8. klo 13 kirkko, Palokan rippileiri 815, Ahonen,
Wennström, Suominen.
Messu su 6.8. klo 18, Viitala, Valjus.
Messu su 13.8. klo 18, R. Laine, Nyrönen.
Kesäkonsertti ti 15.8. klo 19. Vivaldia
vuolaasti, sello ja urut. 15/10/5 e.
Messu su 20.8. klo 18, Valtasaari.
Kesäkonsertti ti 22.8. klo 19. Syvän
ääniä, urut. Liput 15/10/5 e.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.6. klo 10 srk-keskus, Kari,
Keltakangas.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 10 srkkeskus, Kärkkäinen, Tenkanen, Jokiniemi.
Messu su 25.6. klo 10 srk-keskus, Kari,
Hannes Asikainen.
Konfirmaatiomessu su 2.7. klo 10 srkkeskus, Siistonen, Keltakangas, Hurme.
Messu su 9.7. klo 10 srk-keskus, Siistonen, Keltakangas.
Konfirmaatiomessu su 16.7. klo 10
srk-keskus, Kari, Hannakaisa Nyrönen,
Jokiniemi.
Messu su 23.7. klo 10 srk-keskus,
Kärkkäinen, Asikainen.
Messu su 30.7. klo 10 srk-keskus,
Kärkkäinen, Valjus.
Messu su 6.8. klo 10 srk-keskus.
Messu su 13.8. klo 10 srk-keskus, Siistonen, Keltakangas.
Messu su 20.8. klo 10 srk-keskus, Kari,
Asikainen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys.srk-keskus ma
ja ke klo 9–10.30. Muulloin juha.halonen@evl.fi 050 549 7024. Kesäloma
19.6.–14.7.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen nuotioilta to 24.8. klo 18
Huhtasuon Vuorilammen laavu.
Aikuisille
Syntymäpäiväjuhla senioreille su
8.10. klo 12. Halssilan kirkolla Sinulle, joka täytät kuluvana vuonna 70,
75, 80, 85 ,90 ja sitä enemmän. Ilm. 050
5497024 tai juha.halonen@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Kesäaamu Vuorilammen laavulla ke
14.6. klo 10 Huhtasuon Vuorilammen
laavu. Rastirata ja tikkupullaa.

6–10 v lasten leiripäivät ti 20.6.–22.6.
klo 9. Tyyppälän majalla, Kaakkovuorentie 178. Hinta 15 € sis. lounaan.
Kulku omin kyydein. Ilm. 14.6. mennessä Miina 044 705 6480.
5–9 v kesäpäivät 28.6.–29.6. klo 10–
14 Telkäntie 2 c kerhotila. Ilm. 16.6.
mennessä Miina 044 705 6480.
Päiväkerho 3–5-v kerhoon voi kysyä kerhopaikkoja. Kerhot alkavat viikolla 34.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset
Halssilan srk-keskuksessa su klo 10.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Mäntykankaan
kappelin takana toimistorakennuksessa Laukaantie 5. Ma klo 13–14.30.
ja ti klo 10–11.30. Muuna aikana
050 549 7005 liisa.lappi@evl.fi.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen nuotioilta to 24.8. klo 18
Huhtasuon Vuorilammen laavu.
Aikuisille
Syntymäpäiväjuhla senioreille su
8.10. klo 12. Kutsumme Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuva, joka vietät tai olet jo viettänyt vuoden 2017
aikana 70, 75 ,80 ,85 ,90, 91, 92 ja siitä
vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä, Halssilan kirkolle. Ilm. ti 19.9.
mennessä 050 5497024 tai juha.halonen@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Pajapäivä ti 13.6. Huhtasuon terveyskeskuksen alakerta. Klo 9–11 Ötö
kän poluilla ja klo 14–16 Kesätaivaan
alla. Pajat ovat avoimia ja maksuttomia, alle kouluikäiset aikuisen kanssa, kouluikäiset myös ilman aikuista ja
aikuiset voivat tulla myös ilman lapsia.
Kesäaamu Vuorilammen laavulla ke
14.6. klo 10. Rastirata ja tikkupullaa.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 19.6. klo 17.30 terveyskeskuksen
Ryhmähuone.
6–10 v lasten leiripäivät ti 20.–22.6.
klo 9. Tyyppälänmaja, Kaakkovuorentie 178. Hinta 15 € sis. lounaan. Kulku omin kyydein. Ilm. 14.6. mennessä
044 705 6480.
5–9-v kesäpäivät 28.–29.6. klo 10–14
Telkäntie 2 C. Ilm. 16.6.mennessä Miina 044 705 6480.
Ekavauvaryhmä ma 21.8. klo 14.
Huhtasuon terveyskeskuksen alakerta. Ilm. 31.7. mennessä seurakunnan
nettisivuilla. Tied. 050 3235 355.
Päiväkerho Huhtasuon terveyskeskuksen alakerta. Syksyn 3–5-v. kerhoihin vapaita paikkoja, tied. 050
3400638. Kerhot alkavat viikolla 34.

KELJONKANGAS
Lapsille ja lapsiperheille
Kaiken kansan leiri Mutasessa 13.–15.6.
ti 13.6. klo 8. Fuchs, Kiviranta, Ruuska.
Perhepäivä 14.6. ja 15.6. sekä 21.6. ja
22.6. klo 9–12. Neulaskankaan puistossa, sateen sattuessa Neulaskodilla.
Yhdessäoloa, ulkoilua, omat eväät.

Keljonkankaan karnevaaleissa keskiaikavieraita
Mara ja Kata suoraan keskiajalta piipahtavat Keljonkankaan karnevaaleissa
Pihkatiellä lauantaina 17.6.
Seurakunta on mukana
reformaation juhlavuoden
hengessä noin klo 12–16.
Perhekerho pe 18.8. ja 25.8. klo 9.30
Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.6. klo 10 kirkko, saarna Raimo Laine, Pitkänen, Björninen.
Kahvit.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 10
kirkko, Mäkinen, Ridanpää.
Sanajumalanpalvelus la 24.6. klo 16
kirkko, Ridanpää, Perttilä.
Messu su 25.6. klo 10 kirkko, Ridanpää, Linjama. Kahvit.
Messu su 2.7. klo 10 kirkko, Mäkinen,
Nyrönen. Kahvit.
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 10
kirkko, Ridanpää, Linjama.
Messu su 16.7. klo 10 kirkko, Mäkinen, Lintunen. Kahvit.
Messu su 23.7. klo 10 kirkko, Salminen, Perttilä. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo 10
kirkko, Mäkinen, Lintunen.
Konfirmaatiomessu la 6.8. klo 10
kirkko, Salminen, Mäkinen, Perttilä.
Kouluun lähtevien siunaaminen ti
8.8. klo 18 kirkko, Salminen.
Messu su 13.8. klo 10 kirkko, Salminen, Lintunen. Kahvit.
Messu su 20.8. klo 10 kirkko, Ridanpää, Mäkinen, Nieminen. Kahvit.
Rukoushetki pe 25.8. klo 8.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Kesän lauluilta keskiviikkoisin 21.6.–
16.8. klo 18.30 kirkon sisäpihalla tai sateella sisällä.

Israelilaiskuoro
konsertoi
Chesed ve Emet -kuoron
konsertti kuullaan Keltinmäen kirkossa torstaina
24.8. klo 19. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to
15.6. klo 12–13 kirkko. Voit tulla uusimaan/hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo–menotiedot.
Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysnuotioilta Elina ja Rauno Humalamäellä to 15.6. klo 18 Humalamäentie 643, Ridanpää, Tenkanen. Sanaa, laulua ja lättyjä.
Lähetysnuotioilta Kuohulla, Raija ja
Antero Pasasella to 13.7. klo 18 Piimäsillantie 100, Mäkinen, Lintunen. Lähetysterveisiä laulun ja sanan äärellä.
Lähetysnuotioilta Ruokkeella, Anni
ja Jouko Salosella to 17.8. klo 18 Ruokkeentie 149, Ridanpää, Nieminen.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 14.8. ja 21.8. klo
14.30 kirkko, tied. 050 4088852.
Perheolkkari ti 15.8. ja 22.8. klo 9–11
Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke 16.8. ja 23.8. klo 9–11
kirkko.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe 9.6. klo 12–14
Kaupunginkirkko. Pappi/diakoni paikalla klo 13–14.
Messu su 11.6. klo 10 Kaupunginkirkko. Tikkanen, Niiles-Hautanen, Vuorenoja.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 11.6. klo 17 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 15.6. klo 13 Kaupunginkirkko.
Konfirmaatiomessu la 17.6. klo 10
Kaupunginkirkko.
Messu su 18.6. klo 10 Kaupunginkirkko. Ilvesmäki, Watia, Valtasaari.

Nimikkolähetit Liisa ja Markus Melliger kertovat kirkkokahveilla Vanhassa
pappilassa raamatunkäännöstyöstä
Papua-Uudessa-Guineassa.
Viikkomessu to 22.6. klo 13 Kaupunginkirkko.
Juhannuspäivän messu la 24.6. klo 10
Kaupunginkirkko. Watia, Valtasaari.
Messu su 25.6. klo 10 Kaupunginkirkko. Mannström, Vuorenoja.
Viikkomessu to 29.6. klo 13 Kaupunginkirkko.
Konfirmaatiomessu su 2.7. klo 10
Kaupunginkirkko. Koli, Valtasaari.
Viikkomessu to 6.7. klo 13 Kaupunginkirkko.
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 10
Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen,
Mannström, Valtasaari.
Viikkomessu to 13.7. klo 13 Kaupunginkirkko. Kirkkokahvit Vanhassa
Pappilassa.
Messu su 16.7. klo 10 Kaupunginkirkko. Wuolio, Niiles-Hautanen, Valjus.
Viikkomessu to 20.7. klo 13 Kaupunginkirkko.
Konfirmaatiomessu su 23.7. klo 10
Kaupunginkirkko. Tikkanen, Watia,
Vuorenoja.
Viikkomessu to 27.7. klo 13 Kaupunginkirkko.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo 10
Kaupunginkirkko. Wuolio, Ilvesmäki,
Björninen.
Viikkomessu to 3.8. klo 13 Kaupunginkirkko.
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 10
Kaupunginkirkko. Watia, Wuolio, Valtasaari.
Kouluun lähtevien siunaus su 6.8. klo
16 Kaupunginkirkko. Watia, Björninen.
Viikkomessu to 10.8. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 13.8. klo 10 Kaupunginkirkko. Watia, Wuolio, Björninen. Valtakunnalliset kotiseutupäivät.
Viikkomessu to 17.8. klo 13 Kaupunginkirkko.

Hiljaisuuden retriitti
Koivuniemessä
Koivuniemen leirikeskuksessa on luvassa lepoa, hiljentymistä ja rukousta
18.–20.8. Etusijalla ensimmäistä kertaa retriittiin tulevat. Retriitin hinta 60 euroa
sisältää täysihoidon. Ilmoittautumiset 30.6. mennessä
elina.lintulahti@evl.fi,
050 5497 006 tai johanna.
niiles-hautanen@evl.fi,
050 5222 380.

Messu su 20.8. klo 10 Kaupunginkirkko. Mannström, Niiles-Hautanen,
Vuorenoja.
Viikkomessu to 24.8. klo 13 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Lounasmusiikki ke 14.6. klo 12 Kaupunginkirkko. Risto Valtasaari, urut.
Vapaa pääsy, ovella kolehti Kirkon Ulkomaanavulle
Lounaskonsertti ke 21.6. klo 12 Kaupunginkirkko. Anu Pulkkinen, urut.
Lounasmusiikki ke 28.6. klo 12 Kaupunginkirkko. Juho Torkki, urut.
Lounasmusiikki ke 5.7. klo 12 Kaupunginkirkko. Hannele Valtasaari, laulu & Risto Valtasaari, urut.
Lounasmusiikki ke 12.7. klo 12 Kaupunginkirkko. Marjukka Andersson,
urut.
Kesäkonsertti Pilvi kämmenellä ti
18.7. klo 19 Kaupunginkirkko. Duo
Dryades. Mari Mäntylä, decacorde &
Kristina Kuusisto, bandoneon. Liput
15/10/5€.

Lounaskonsertti ke 19.7. klo 12 Kaupunginkirkko. Anna-Maija Valjus,
urut.
Lounasmusiikki ke 26.7. klo 12 Kaupunginkirkko. Kasperi Linjama, urut.
Lounaskonsertti ke 2.8. klo 12 Kaupunginkirkko. Verena Steffen, huilu &
Olivier Eisenmann, urut (Sveitsi).
Lounasmusiikki ke 9.8. klo 12 Kaupunginkirkko. Liisa Keränen, urut.
Canciones-kitarailta to 10.8. klo 19
Vanha pappila. Ilpo Vuorenoja soittaa
klassista kitaramusiikkia. Vapaa pääsy.
Lounasmusiikki ke 16.8. klo 12 Kaupunginkirkko. Risto Valtasaari, urut.
Lounasmusiikki ke 23.8. klo 12 Kaupunginkirkko. Anne Federley, laulu &
Pekka Björninen, piano.

Iltakirkko luonnossa su 30.7. klo 17
Pappilanniemi, Koivisto, Laiho. Partiolaiset.
Hautausmaakävelyt klo 15.30.
Messu su 6.8. klo 10 srk-talo. Särkiö
Pekka, Ikonen, Perttilä
Sanajumalanpalvelus su 13.8. klo 10
srk-talo. Koivisto, Laiho.
Konfirmaatiomessu su 13.8. klo 14
Muuramen kirkko, Koivisto, Laiho,
Launonen. 2. ripari.
Ehtikkojuhla su 20.8. klo 10 Mutanen.
Koivisto, Lekander. Messu klo 10. Ruokailu ja juhla. Kirkkokyydit.

Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma ja ke klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549 7027,
Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen
050 340 0665 tai Lintulahti 050 549
7006.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseurat ma 12.6. klo
14–17 srk-talo. Ommellaan reppuja
Afrikkaan. Tule, vaikket ompelisikaan,
aputöitä on myös! Tied. 050 5579008.
Lähetysnuotioillat. Sanaa, laulua ja lähettiemme kuulumiset. Arpajaiset,
makkaraa ja kahvia.
Lähetysnuotioilta Leustussa ke 14.6.
klo 18. Mennalan rannassa, Leustuntie 400.
Lähetysnuotioilta Hangasjärvellä ke
19.7. klo 18. Ajo-ohje: Hangasjärventie/Patajärventie.
Lähetysnuotioilta Maukosilla to 20.7.
klo 18 Savintie 51.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetystapahtuma su 18.6. klo
11.15–13 Vanha pappila. Nimikkolähetti Liisa Melliger perh. kertoo raamatunkäännöstyöstä Papua-Uudessa-Guineassa.
Aikuisille
Nuottakadun piiri ti 13.6., 27.6. 11.7.
ja 25.7. klo 14. Nuottakatu 3. päiväkahvit ja hartaus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden telttaleiri la 17.6.–18.6.
Leivonmäen kansallispuistossa. Ilmoittautuminen.
Perheiden kesäpäivät ma 19.6. ja ti
20.6. klo 9.30 Vanha pappila. Yhteistä tekemistä ja pelailua pihalla. Grillit kuumana, omat eväät ja makkarat
mukaan.
Perhekerho ke 23.8. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Toivon pyörteissä -konserttitapahtuma ke 28.6. klo 17 Lounaispuisto,
Seminaarinkatu 34. Meidätkin on lä
hetetty -tapahtumasarja.
Nuorille ja aikuisille
Usko + urheilu = Urheilulähetys? ke
2.8. klo 17 Lehtisaari. Meidätkin on lä
hetetty -tapahtumasarja.
Cafe Taukopaikka to 24.8. klo 18–21
Yliopistonkatu 26 B. Yhdessäoloa, iltapalaa ja kuulumisia. Tied. 050 549
7006.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.6. klo 10 srk-talo, Puupponen, Tenkanen. Kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 18.6. klo 10
srk-talo, Tuominen, Suominen. Kahvit.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 14
Muuramen kirkko, Tuominen, Asikainen, Launonen. 1.-ripari.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 24.6. klo 10 srk-talo, Koivisto,
Linjama. Kahvit.
Iltakirkko su 25.6. klo 17 srk-talo, Koivisto, Perttilä. Kirkkokahvit.
Messu su 2.7. klo 10 srk-talo Tuominen, Perttilä.
Kansanlaulukirkko kotiseutupäivänä Myllyllä su 9.7. klo 10, Tuominen,
Sakari Torkki. Korpilahti-päivä. Korpilahden pelimannit sekä Korpilahden
kirkkokuoro. Kahvit, pihapelejä.
Ehtoollishartaus ke 12.7. klo 13 Korpihovissa, Tuominen, Laiho.
Messu su 16.7. klo 10 srk-talo, Tuominen, Laiho.
Messu su 23.7. klo 10 srk-talo, Tuominen, Laiho.
Perinteinen Jaakon-päivän riihikirkko Sarvenperällä ti 25.7. klo 18
Konttimyllyntie 141, Tuominen, Laiho. Kahvit.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotto ajanvaraus
kirsi.lepoaho@evl.fi, 050 557 9003.

Aikuisille
Naisten saunaillat ke 21.6., 28.6., 12.7.
ja 26.7. klo 18 Mutanen. Sauna, uintia
ja iltapala. Lopuksi hartaushetki. Jos
tarvitset kyytiä, ota yhteys alueseurakuntaan.
Miesten saunaillat to 22.6., 29.6.,
6.7.,13.7. ja 27.7. klo 18 Mutanen. Sauna, uintia ja iltapala. Jos tarvitset kyytiä, ota yhteys alueseurakuntaan.
Pastorin pysäkki ma 24.7. ja 14.8. klo
12–14. Putkilahden kyläkaupalla.
Pastorin pysäkki ti 25.7. ja 15.8. klo
12–14. Saakosken Koski-baarissa.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheretki Ähtärin eläinpuistoon
la 10.6. Lähtö Srk-talon parkkipaikalta klo 9, paluu noin klo 16. Matkan
hinta, sisältää matkan: Ähtäri Zoo 10
€, Ähtäri Zoo+kotieläintila yhteislippu 15 €, alle 3-v veloituksetta. Omat
eväät (reitin varrella grillipaikkoja).
Tied. 050 557 9003.
Kesäperhekerho ma 12.6. klo 10–13
Pappilanpellon leikkipuisto. Kesäistä
oloa ja eloa ulkona (sateella srk-talolla). Omat eväät, grilli klo 11.
Alakouluikäisten kesäkolo ti 13.6. klo
10–14 Valanteentie 1. Kivaa puuhaa
vaihtelevin teemoin. Maksuton, ei ilm.
Tukeva välipala.
Pohjoisten kylien kesäperhekerho ke 14.6. klo 10–14 Myllyahoilla,
Kuusjärventie 200. Lettukestit, uikkarit mukaan.
Alakouluikäisten kesäkolo to 15.6.
klo 10–14 Valanteentie 1.
Kesäperhekerho ma 19.6. klo 10–13
Pappilanpellon leikkipuisto. Omat
eväät, grilli klo 11.
Alakouluikäisten kesäkolo ti 20.6. klo
10–14 Valanteentie 1.
Pohjoisten kylien kesäperhekerho
ke 21.6. klo 10 Hangasjärven retkikämppä, Hangasjärventie 106. Saunomista ja uimista. Omat eväät,
makkaranpaistomahdollisuus nuotiolla.
Alakouluikäisten kesäkolo to 22.6.
klo 10–14 Valanteentie 1.
Alakouluikäisten kesäkolo ti 27.6. klo
10–14 Valanteentie 1.
Alakouluikäisten kesäkolo to 29.6.
klo 10–14 Valanteentie 1.
Kouluun lähtevien siunaaminen ma
7.8. klo 18 srk-talo. Oma aikuinen voi
tulla alttarille siunaamaan lasta. Pientä tarjoilua!

Lapsi- ja perhetyön toiminta jatkuu
vk:lla 33.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
16.8. ja 23.8. klo 9 Ylä-Muuratjärven
kylätalo.
Iltaperhekerho ke 16.8. klo 18 srk-talo.
Perhekerho to 17.8. ja 24.8. klo 9.30
srk-talo.
Taaperokerho ma 21.8. klo 9 srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kesätorstain viikkomessu to 15.6.
klo 12 srk-keskus, Mäkinen, Perttilä.
Isä meidän -rukous: Tulkoon sinun
valtakuntasi. Kirkkokahvit ja keskustelua. Viikkomessujen teema on Isä
meidän -rukous. Kesä–heinäkuussa ei
messua sunnuntaisin.
Viikkomessu to 22.6. klo 12 srk-keskus, Ridanpää, Perttilä.
Viikkomessu to 29.6. klo 12 srk-keskus, Pitkänen, Perttilä.
Viikkomessu to 6.7. klo 12 srk-keskus,
Salminen, Nieminen.
Viikkomessu to 13.7. klo 12 srk-keskus, Mäkinen, Lintunen.
Viikkomessu to 20.7. klo 12 srk-keskus,, Salminen, Perttilä.
Viikkomessu to 27.7. klo 12 srk-keskus, Mäkinen, Perttilä.
Kouluunlähtevien siunaaminen su
6.8. klo 16 srk-keskus, Mäkinen, Perttilä.
Messu su 13.8. klo 16 srk-keskus, Salminen, Lintunen.
Messu su 20.8. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Lintunen.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys to 15.6.
klo 9–10 srk-keskus. Voit tulla uusimaan tai hankkimaan ruokapankkiseteliä ilman ajanvarausta. Ota mukaan viimeisimmät tulo–menotiedot.
Muut ajat diakoniatyöntekijälle ajanvarauksella.
Aikuisille
Konsertti to 24.8. klo 19 Keltinmäen
kirkko. Israelilaisen Chesed ve Emet
-kuoro.
Lapsille ja lapsiperheille
Toiminta jatkuu viikolla 33.
Perheolkkari ke 16.8. ja 23.8. klo 9–11
srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.6. klo 11 kirkko, Reukauf,
Väisänen, Heikkilä. Mukana Kolarien
sukuseura.
Viittomakielinen iltamessu ti 13.6.
klo 18 kirkko.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 11
kirkko, Korhonen, Reukauf, Valjus,
Grönholm.
Messu su 25.6. klo 11 kirkko, Reukauf,
Korhonen.
Messu su 2.7. klo 11 kirkko, Korhonen, Bucht, Lampinen, Luomala. Virsimiehet.
Messu su 9.7. klo 11 kirkko, Bucht,
Nieminen.
Konfirmaatiomessu su 16.7. klo 11
kirkko, Korhonen, Ruhanen, Kataikko,
Grönholm.
Konfirmaatiomessu su 23.7. klo 11
kirkko, Bucht, Valjus, Nieminen.
Messu su 30.7. klo 11 kirkko, Reukauf,
Väisänen, Luomala.
Rantakirkko Sulkurannassa su 30.7.
klo 15. Kahvit
Messu su 6.8. klo 11 kirkko, Valjus, T
Korhonen. Mukana Leinosten sukuseura.
Aamurukous to 10.8. klo 9.30–9.45
kirkko.
Konfirmaatiomessu su 13.8. klo 11
kirkko, Reukauf, Bucht, Väisänen, Luomala.
Messu su 20.8. klo 11 kirkko, Bucht,
Väisänen, Kataikko.

Aamurukous to 24.8. klo 9.30–9.45
kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti ke 21.6. klo 18 kirkko. Eveliina Aijasahon kvintetti.
Konsertti su 25.6. klo 15 kirkko. Ihmisen Ääni -kuoro.
Soolokitarakonsertti pe 21.7. klo 12
kirkko, Lauri Hallikainen, kitara.
Kesäkonsertti ti 1.8. klo 19 kirkko.
Musiikkia reformaation alkuajoilta.
Un’altra ondata. Liput 15/10/5 €.
Kesäkonsertti ti 8.8. klo 19 kirkko. Ave Maria, Anna-Kristiina Kaappola, Marja Peura, Eliisa Suni. Liput
15/10/5 €.
Urkukonsertti to 17.8. klo 18 kirkko,
János Gyülvészi (Lohtaja). Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatoimisto, kirkko. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta ti
klo 9–10 (ei päivystystä 20.6., 4.7. eikä
17.–28.7.). Diakoniatyöntekijät:
050 5497034, paivi.heikkila@evl.fi tai
050 5497007, kirsti.kataikko@evl.fi.
Aikuisille
Rukouspiiri ke 21.6., 5.7., 19.7., 2.8. ja
16.8. klo 19 Polttolinja 29.
Lähetysilta ke 19.7. klo 18 kirkko. Nimikkolähetit Laura ja Jukka Kääriäinen Taiwanilta, Riku Bucht.
Äitienilta ke 23.8. klo 18 kirkko.

Kuokkalan eläkeläisten
leiripäivä
Leiripäivä on Vesalassa 23.8.
Lähtö klo 9 bussilla kirkolta.
Heini Siltainsuu Eläkeliitosta
kertoo tunnemusiikista, Riihikirkko. Hinta 15 euroa
sisältää matkat, lounaan ja
päiväkahvin. Ilmoittautuminen 31.7.–16.8.
Heikkilä 050 5497 034,
Kataikko 050 5497 007.
Nuorille
Iltakahvila ti 20.6. klo 17–22 Polttolinja 37. Peli- ja oloilta, kahvia ja pikkupurtavaa lähetystyön hyväksi.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekaluokkalaisten siunauskirkko su
6.8. klo 18 kirkko.
Perhekerho ma 14.8. klo 9.30 kirkko.
Vauvakerho ma 14.8. klo 13 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 16.8. klo 18 kirkko.
Vauvaperhepesä to 17.8. klo 13 kirkko.
Perhekerho ma 21.8. klo 9.30 kirkko.
Vauvakerho ma 21.8. klo 13 kirkko.
Cafe Kídé ke 23.8. klo 9 kirkko.
Vauvaperhepesä to 24.8. klo 13 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.6. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Koli, Björninen.
Messu su 18.6. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Niiles-Hautanen, Valjus, kirkkokahvit.
Iltahartaus ke 21.6. klo 18 Lahjaharjun kappeli. Niiles-Hautanen, Valtasaari, iltatee.
Iltahartaus ke 28.6. klo 18 Lahjaharjun kappeli. Watia, Valjus, iltatee.
Iltahartaus ke 5.7. klo 18 Lahjaharjun
kappeli. Tikkanen, Valtasaari, iltatee.
Iltahartaus ke 12.7. klo 18 Lahjaharjun
kappeli. Mannström, Valjus, iltatee.
Iltahartaus ke 19.7. klo 18 Lahjaharjun kappeli. Watia, Valjus, iltatee.
Messu su 6.8. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Wuolio, Björninen.
Messu su 13.8. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Ilvesmäki, Vuorenoja.
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Yhteiset
Messu su 20.8. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Mannström, Valtasaari.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma ja ke klo 9–11 Vapaudenk. 60. Pietiläinen 050 549 7027,
Pelkonen 050 549 7001, Kukkonen
050 340 0665, Lintulahti 050 549 7006.
Aikuisille
Nuottakadun kesäkahvit ja
hartaus ti 13.6., 27.6., 11.7. ja 25.7. klo
14. Nuottakatu 3.
Hiljaisuuden retriitti 18.–20.8. Koivuniemen leirikeskus. Hinta 60 € sis. täysihoidon. Ilm. ja tied. 30.6. mennessä
elina.lintulahti@evl.fi 050 5497006 tai
johanna.niiles-hautanen@evl.fi 050
5222380.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kesäpäivät to 15.6. ja
16.6. klo 9.30–11.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5. Puuhaa ja pelejä ulkona,
sään mukainen varustus. Grillit, omat
eväät ja makkarat!
Perheiden telttaleiri la 17.6.–18.6.
Leivonmäen kansallispuisto.
Perhekahvila ke 23.8. klo 9.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.6. klo 10, Laine, Asikainen.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 10,
Ahonen, Linjama. Päivärippikoulu.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 24.6. klo 10, Wennström, Asikainen.
Messu su 25.6. klo 10, Laine, Piilonen.
Messu su 2.7. klo 10, Hautalahti, Suominen.
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 10,
Laine, Ruhanen. Rippikoulu 812.
Sanajumalanpalvelus su 16.7. klo 10,
Suominen.
Rukousmessu su 16.7. klo 17–19 kirkko, Ilola, rukouspiiriläiset. Apostolien
päivä. Heikki Ilola.
Messu su 23.7. klo 10, Ahonen, Suominen.
Messu su 30.7. klo 10, Viitala, Piilonen.
Messu su 6.8. klo 10, Ahonen, Partanen.
Messu su 13.8. klo 10, Ahonen, Partanen.
Messu su 20.8. klo 10, Hassinen.
Rukousmessu su 20.8. klo 17, Heikki Ilola.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä kirkolla. Kokoontumispäivät: torstait 7.9. / 14.9. / 28.9. / 5.10.
/ 12.10. / 26.10. / 2.11. klo 18–20. Päivi Itkonen ja Seppo Hautalahti. Ilm. to
31.8. mennessä 040 7090 142.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysnuotioilta kirkko ke 14.6. klo
18, Raimo ja Teija Laine. Kirkonraken
nushanke Senegalissa. Messulauluja. Tarjoilu.
Lähetysnuotioilta kirkko ke 14.6. klo
18, Laine. Luterilainen kirkko kasvaa
islamilaisessa Senegalissa.
Lähetysnuotio Sipisten pihapiiri ke
21.6. klo 18. Sarjomäentie 33. Laine.
Nuorille
Kerhonohjaajien tapaaminen kirkolla ma 14.8. klo 17.ja koulutuspäivä la
2.9. klo 10–15.45 kirkolla. Tied. Junttila 040 7739 851. Pakollinen uusille
kerhonohjaajille, vanhatkin kerhonohjaajat saavat osallistua. Ilm. www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Tied. minna.junttila@evl.fi
040 773 9851 ja mira.maasola@evl.fi
050 408 8813.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvapysäkki ma 12.6. klo 13–15.30
kirkko.

Taaperopysäkki n. alle 2-vuotiaille
lapsille perheineen ti 13.6. klo 9.30–12
Palokan perhepysäkki ke 14.6. klo
9–11.30 kirkko.
Mannilan perhepysäkki ke 14.6. klo
9.30 Mannilan Lyhty, Mankolantie 3.
Vauvapysäkki ma 21.8. klo 13 kirkko.
Ensimmäisen lapsensa saaneille.
Taaperopysäkki ti 22.8. klo 9.30 kirkko. n. alle 2-v lapsille perheineen.
Palokan perhepysäkki ke 23.8. klo 9
kirkon alakerrassa.
Mannilan perhepysäkki ke 23.8. klo 9
Mannila, Mankolantie 3.
Perheretki 11.6.
Toiminta jatkuu viikolla 34. Tied, 040
560 9908 (lomalla 3.7.–6.8.).
Apua arkeen, Tied. Eräjärvi 040 500
7820 tai Johansson 040 535 2276.
Kouluikäiset. Syksyn kerhot alkavat
viikolla 38, ilmoittautumiset kerhoihin viikolla 37. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hartaushetki pe 9.6. klo 12. Kaikille
avoin. Säynätsalon päiväkeskus.
Messu su 11.6. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola.
Messu su 18.6. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Tiusanen.
Sanajumalanpalvelus la 24.6. klo 10
kirkko, Jurva, Vuorenoja.
Messu su 25.6. klo 10 kirkko, Jurva,
Valtasaari.
Messu su 2.7. klo 10 kirkko, Wennström, Tiusanen.
Messu su 9.7. klo 10 kirkko, Salminen, Valjus.
Messu su 16.7. klo 10 kirkko, Väätäinen, Vuorenoja.
Messu su 23.7. klo 10 kirkko, Väisänen.
Konfirmaatiomessu la 29.7. klo 10
kirkko, Jurva, Tahkola.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo 10
kirkko, Väätäinen, Asikainen.
Messu su 6.8. klo 10 kirkko, Jurva, Tahkola.
Ekaluokkalaisten siunaaminen su
6.8. klo 18 kirkko, Jurva, Tahkola.
Säykkipäivän messu su 13.8. klo 10
kirkko, Väätäinen, Lampinen.

Säynätsalopäivien
messu ja konsertti
Säynätsalopäivien messu
on sunnuntaina 13.8. klo
10 kirkossa. Messun jälkeen
kukkien lasku haudoille
ja kahvit seurakuntakokodissa. Kirkonmäellä on
avoimet ovet klo 12–15.
Elämälle -konsertti alkaa klo
18 kirkossa, ja siinä esiintyvät Pertti Tahkola, tenori,
András Szabó, piano.
Messu su 20.8. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys to 29.6., ti 4.7., to
6.7. ja to 10.8. klo 9–11 srk-koti.
Mahikset ma 14.8. klo 13 srk-koti.
Vertaisryhmä uupuneille ja masentuneille.
Diakoniapäivystys ti 15.8., to 17.8. ja
22.8. klo 9–11 srk-koti.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen lauluilta ti 27.6. klo 18
srk-koti. Yhteislaulua, kahvit, nimikkolähetit Sara ja Prakash Dhakal.
Lähetyksen lauluilta to 27.7. klo 18
Hakamaa, Muuratsalo, Lullinvuorentie 44. Jurva ja Tahkola.
Lähetyksen lauluilta ke 23.8. klo 18
srk-koti. Mikko Puhalainen Kylväjästä.

Aikuisille
Avoimet ovet kirkonmäellä su 13.8.
klo 12 kirkko.
Olohuone ke 16.8. klo 13 srk-koti.
Lapsille ja lapsiperheille
Koululaisten kesäpäivät 1–3-luokkal.
pe 9.6. klo 9–14 srk-koti.
Perhepäivä ma 12.6. klo 9 srk-koti.
Yhdessäoloa, ulkoilua. Omat eväät,
makkaranpaistoa.
Kaiken kansan leiri 13.–15.6. Mutasen leirikeskus, Korpilahti. Tied elina.
fuchs@evl.fi, p 050 549 7015 tai paula.kiviranta@evl.fi, 050 598 095. Maksu täysihoito: aik. 30 €, lapset 10–17 v.
20€, 4–9 v. 10 €, alle 4 v. 0 €.
Perhepäivä ti 13.6. klo 9 srk-koti. Yhdessäoloa, ulkoilua. Omat eväät, makkaranpaistoa.
Keljonkankaan karnevaalit la 17.6.
Pihkatie. Tule tapaamaan Mara ja
Kata suoraan keskiajalta. Seurakunta mukana reformaation juhlavuoden
hengessä n. klo 12–16.
Perhepäivä ma 19.6. klo 9 srk-koti.
Yhdessäoloa, ulkoilua. Omat eväät,
makkaranpaistoa.
Perhepäivä ti 20.6. klo 9 srk-koti.
Perhepäivä ma 26.6. klo 9 srk-koti.
Perhepäivä ti 27.6. klo 9 srk-koti. Mukana lähettiperhe Dhakalit Nepalista.
Perhekerho to 17.8. ja 24.8. klo 9.30
srk-koti.

Pappilan kalusteiden
ja tavaroiden myynti
Säynätsalon pappilan tavaroita ja kalusteita voi ostaa
keskiviikkona 9.8. klo 14–18.
Ne ovat nähtävillä Säynätsalon pappilassa, Pappilantie 6.ssa. Myynti tarjousten
perusteella.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 11.6. klo 10
kirkko , Vallipuro, Piilonen. Päivärippikoululaiset mukana. Kahvit ja virsikirjan lisävihkon laulantaa.
Lähetysnuotio su 11.6. klo 18 Kuikan
kylätalolla.
Hautausmaahartaus ke 14.6. klo 14
Tikkakosken hautausmaa, muualle
haudattujen risti.
Lähetysnuotio ke 14.6. klo 18 Jylhä
Gamesin kodalla Riukumäen tiellä Jylhänperällä.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 10 ,
Päivärippikoulu, Vallipuro, Partanen,
Haapasaari.
Juhannuksen sanajumalanpalvelus
la 24.6. klo 11 kirkko, Laine, Piilonen.
Iltamessu su 25.6. klo 18 kirkko, Hautalahti, Piilonen.
Konfirmaatiomessu su 2.7. klo 10,
Haapaniemen rippikoulu, von Gross,
Ruhanen, Pirttimäki.
Sanajumalanpalvelus su 9.7. klo 10
kirkko, Hautalahti, Suominen.
Lähetysnuotio to 13.7. klo 18 Paanasten kesäpaikassa, Löytörinne 31
Puuppola.
Messu su 16.7. klo 10 kirkko, Vallipuro, Piilonen.
Sanajumalanpalvelus su 23.7. klo 10
kirkko, Palola, Piilonen.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo 10
kirkko, Vallipuro, Laiho, Haapasaari.
Koivuniemen rippikoulu 712.
Sanajumalanpalvelus su 6.8. klo 10
kirkko, Viitala, Linjama.
Messu su 13.8. klo 10 kirkko, Partanen.
Sanajumalanpalvelus su 20.8. klo 10
kirkko, Vallipuro, Piilonen.
Lähetysnuotio ke 23.8. klo 18 Koppelinmäen kokkopaikan kota Nyrölässä.

Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 21.8. klo 18
Vesalan leirikeskus.

äjuhlia
		
Syntymäpäiv
KAUPUNGINKIRKOSSA JA KAHVITELLEN
n Ikäihmisten syntymäpäiviä vietetään 3.9. klo 10 Kaupunginkirkossa ja sen jälkeen juhlakahvit Vanhassa pappilassa, (Vapaudenkatu
26). Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70,
75, 80, 85, 90 tai sitä enemmän touko-, kesä- heinä- tai elokuussa 2017.
Messuun ja kahveille voi ottaa mukaan puolison tai läheisen.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset perjantaihin 25.8. mennessä Kaisa
Tuomi 040 535 0492, Lea Pietiläinen 050 549 7027 tai Eevi-Riitta Kukkonen 050 340 0665.
HALSSILASSA JUHLITAAN SYKSYLLÄ
n Yhteisiä syntymäpäiviä vietetään sunnuntaina 8.10. klo 12 Halssilan kirkossa. Kutsumme yhteiseen juhlaan Sinut, Huhtasuolla tai Halssilassa asuvan, joka täytät tai olet jo täyttänyt vuoden 2017 aikana 70,
75, 80, 85, 90, 91 ja sitä enemmän. Tule tapaamaan ikätovereitasi kahvin,
kakun ja pienen ohjelman merkeissä. Ilmoittaudu ti 19.9. mennessä 050
5497024 tai juha.halonen@evl.fi.

Messu Ränssin kievarin kesäteatterin
tiloissa su 27.8. klo 11, Vallipuro, Piilonen. Kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokajakelu kirkolla jatkuu läpi kesän paritt. viikkojen to klo 10.30.
MieliMaasta vertaisryhmä ti
15.8. klo 18 pappila. Joni Hakala 0409115796, jontte10koti.luukku.com
Aikuisille
Diakonian syksyn toiminta alkaa viikolla 35.
Eläkeikäisten virkistymisleiri Koivuniemessä ma 14.8.–17.8. Leirin aloitus
ma klo 10.
Vanhemman väen leiri pe 11.8.–
13.8. Vesala. Ilm. Juho Hintikka 044
5579 447.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 11.6. klo 10 kirkko, Kauppinen, Salmela.
Messu su 18.6. klo 10 kirkko, Rossi, Nyrönen. Konfirmaatio (rippikoulu 921).
Juhannuspäivän jumalanpalvelus
la 24.6. klo 10 kirkko, Teol.opisk. Atte
Hokkanen, Reingoldt, Nyrönen.
Messu su 25.6. klo 10 kirkko, Huttunen, Teol.opisk. Atte Hokkanen, Hannakaisa Nyrönen.
Messu su 2.7. klo 10 kirkko, Laitinen,
Salmela. Konfirmaatio (Rippileiri 911).
Messu, kesävieraiden kirkkopyhä su
9.7. klo 10 kirkko, Kauppinen, Asikainen. Auli Van’t Spijker.

Luther ja Syntisten
veisuja Kohinoissa
Vaajakoskella kohistaan
5.8.–6.8. Lähetystyön myyntipöytä on Kohinatorilla 5.8.
klo 10–14, ja tavattavissa on
itse Martti Luther. Lahjoituksia myyntipöytään otetaan vastaan pe 4.8. kirkolla
040 560 9926. Syntisten veisut-yhteislaulutilaisuus on
lauantaina 5.8. klo 18, ja sitä
tahdittaa Tommi Kalenius.
Bändissä soittavat Maria
Salmela, Jussi Keltakangas, Esko Turpeinen, Ilona
Rimpilä ja Markus Lajunen.
Kohinakirkko on sunnuntaina 6.8. klo 10 kirkossa.

Messu su 16.7. klo 10 kirkko, Laitinen,
Keltakangas.
Messu su 23.7. klo 10 kirkko, Kauppinen, Nyrönen.
Messu su 30.7. klo 10 kirkko, Rossi,
Tahkola.
Messu, kohinakirkko su 6.8. klo 10
kirkko, Laitinen, Salmela, Iisakki Liukko.
Messu su 13.8. klo 10 kirkko, Rossi,
Salmela.
Messu su 20.8. klo 10 kirkko, Huttunen, Salmela.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset kirkolla ja Jyskän srk-kodilla. Ajanvaraus marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926 ja tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Aikuisille
Eläkeikäisten virkistymisleiri 14.–
17.8. Koivuniemen leirikeskus. Hinta 45 €. Ilm. 16.6. mennessä 050 5510
440. Tied. Jaakonaho 040 560 9916 ja
Liimatainen 040 560 9926.
Kesän lähetysnuotiot Kerttu ja Heimo Savelalla ke 28.6. klo 18.30, Riihijärventie 27 A. Eila ja Jorma Ijäksellä
ke 12.7. klo 18.30, Kettulankuja 40 B.
Koivuniemessä ke 16.8. klo 18.30, Koivuniementie 30. Lähtö yhteiskyydeillä
kirkolta klo 18.
Grilli-illat ke 14.6. ja 9.8. klo 18.30 kirkolla.
Pihaseurat Sirpa ja Tapio Lampisella
su 18.6. klo 18 Lehtikuusentie 87.
Kesälaulajaiset Helena Heikkisellä ja Mauri Linnalla 31.7. klo 18 Harjutie 10 B.
Vaajakosken kohinat 5.8.–6.8. Katso
menovinkki.
Lapsille ja lapsiperheille
Pallerot-ekavauvaryhmä alkaa 29.8.
Ilm.1.6.–31.7. www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Kaiken kansan kesäkahvila ma 12.6.
klo 9–12 kirkko. Kesäaamu musiikin
ja tarjoilun merkeissä kirkon takapihalle. Sateella sisällä. Laajavuoren Pelimannit klo 9.30.Tarjolla 60 ensimmäiselle pannaria!
Kesäkahvila Lilliputti-leikkipuistossa to 15.6. klo 9–11 Haapatie 8 A.
Kahvia, teetä, mehua ja keksiä.
Paavo Peikon lapsiparkki yli 4-v lapsille pe 16.6. klo 8.30–11.30 kirkko.
Ilm. ja tied. 13.–14.6. klo 8–9. Ilm. ja
tied. Lähteelä 040 574 2026.
Kouluikäisille Jalanjäljissä-suurleirit.
1–3- lk 6.–7.6., hinta 15 € ja 4–7-lk 7.–
9.6., hinta 25 €. Katso kaikki leirit jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Nuorille
Perjantaikahvilat kirkon nuorisotilat.
7.7. ja 11.8. klo 17–21.45.

Aseman Pysäkki
Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma, ti
ja to klo 11–15. Tied. antti.laitinen@evl.
fi, 050 360 3484. Kesätauko 1.8. saakka.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkko.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 14.8. klo 12.
Kansainvälinen työ
Raamattu pinai-hagahaiksi su 18.6.
klo 10 Melligerit messussa Kaupunginkirkossa ja kahveilla Vanhassa pappilassa.
Toivon pyörteissä ke 28.6. klo 17 Lounaispuisto.Temppurata, parkouria.
Pekka Laukkarinen trio klo 18.
Usko+urheilu=Urheilulähetys? ke
2.8. klo 17 Lehtisaari.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kau-

punginkirkko su 11.6. klo 17, Mika
Kilkki.
KesäKohtaaminen su 18.6. klo 18 Kilkeillä Mustalammella, Kevättärentie
10. Nyyttärit.
KesäKohtaaminen su 2.7. klo 18 Kilkeillä Mustalammella, Kevättärentie
10. Lettuja ja vohveleita.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 20.8. klo 17, Mika Kilkki.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net.
Maahanmuuttajatyö
Mirja Hytönen (Kutti), 050 549 7033
mirja.hytonen@)evl.fi, Oxana Usova,
041 705 2329 oxana.usova@evl.fi.
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29.
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.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11. Ei päivystystä 3.7.–13.8.
Kesäpäivä näkövammaisille ja huonokuuloisille ti 20.6. klo 10–16 Vesala.
Lounas ja kahvi 7 e. Ilm. viim. 12.6.
Omaishoitajien leiri Vesalassa 3.–6.7.
Ilm. viim. 19.6.
Omaishoitajien ja hoidettavien virkistyspäivä Vesala 6.7. Lounas ja kahvit 5 e.
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 messu ti 13.6. klo
18 Kuokkalan kirkka, Syöttäjänkatu 4.
Messu pe 16.6. kl0 18 Taulumäen kirkko. Paikalla klo 17.45 televisioinnin
vuoksi. Tulkkaus viittomakielellä.
Messu su 18.6. klo 10 Taulumäen kirkko. Tulkkaus viittomakielellä.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Körttiseurat 20.6. klo 18 Lehtisaari.
Lähtö klo 17 Viitaniemen ranta.
Päivämatka herättäjäjuhlille 8.7.
Lähtö (tilausliikennelaituri Harjukadulla) la 8.7. klo 7. Paluumatkalle iltaseurojen jälkeen noin klo 20. Hinta 50
euroa. Ilm 15.6. mennessä Herättäjä-Yhdistyksen toimistoon (06) 433
5700. Matka laskutetaan etukäteen.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi.
Syksyn muskariryhmiin voi jo ilmoittautua! Ryhmät ke 6.9. alkaen.
Vauvamuskari 6–12 kk klo 9.15–9.45.
Taaperomuskari 1–2-v. 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. Tied. ja ilm. Nikkinen 040
5548 188, Järvinen 050 3595 611.
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
Seurat su 11.6. klo 18, ry.
Seurat ke 14.6. klo 19, ry
Seurat su 18.6. klo 18, ry.
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Seurat ke 21.6. klo 19, ry.
Seurat su 25.6. klo 18, ry.
Seurat ke 5.7. klo 19, ry.
Seurat su 9.7. klo 18, ry.
Seurat ke 12.7. klo 19, ry.
Seurat su 16.7. klo 18, ry.
Seurat ke 19.7. klo 19, ry.
Seurat ke 26.7. klo 19, ry.
Seurat su 30.7. klo 18, ry.
Seurat ke 2.8. klo 19, ry.
Seurat ke 9.8. klo 19, ry.
Seurat ke 16.8. klo 19, ry.
Seurat la 19.8. klo 19, ry.
Alueseurat ja kahvitus su 20.8. klo 13,
Palokan kirkko; klo 16 Seurat, ry; noin
klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 23.8. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Vapaudenkatu 24, p. 040 557 5535,
mika.lahtinen@sana.fi.
Bussiretki Sanan Suvipäiville Imatralle la 17.6. klo 7.30 Harjukadulta.
Hinta 35 e. Ilmoittaudu: mika.lahtinen@sana.fi tai p. 040 557 5535.
Bussiretki Kirkastusjuhlille Heinävedelle la 29.7. klo 7.30 Harjukadulta.
Hinta 30 e.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.
sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo 10–
14. Toimisto on suljettu heinäkuussa.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri maanantaisin klo
8–9. Kevään viimeinen kerta 19.6.
Kesäpäivän kahvihetki ke 14.6. klo
14. Puhuja Reino Saarelma. Hyvää
seuraa ja yhteistä jakamista.

Seuraava
lehti

25.8.

Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Heikki Impiö 050 303 3180
Petri Kananen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Faksi 014 636 785
Osoite Tellervonkatu 5, PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 13.8.
klo 16 Halssilan kirkossa, Kärpänkuja
5. Lapsille raamatunkertomus ja leikkiä. Vanhemmilla mahdollisuus raamattupiiriin.
Leipäsunnuntai 20.8. klo 16 Halssilan kirkossa, Kärpänkuja 5. Alus
sa oli Sana, Juho Hintikka. Ehtoollinen ja kahvitarjoilu. Lapsille omaa
ohjelmaa.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetyksen Kesäpäivät Syvemmälle
16.–18.6. Raahessa. :www.kylvaja.fi.
Juhannusaatto 23.6. Sumiaisten Mustalahden Kesäkodilla, kirkossa ja seurakuntakodilla 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 sunnuntaisin kello 12: 9.7. Pasi
Palmu; 23.7. Petri Harju; 6.8. Petri Harju; 13.8. Petri Harju.
Venäjän lähetyksen kesäjuhlamessu
su 20.8., lähettipastori Ville Melanen.
Kahvi, Pieni Suuri Lähetyshetki.
Suomen Raamattuopisto
Raamatturisteily Risti aalloilla 10.6.
klo 11–14 Päijänteellä. Tied. Mirja Jokela, mphjokela@gmail.com, 040 833
6567 tai Ursula Hyvärinen, mursuhyva@gmail.com, 041 538 0942.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNTA
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

TOIVON PYÖRTEISSÄ -KONSERTTITAPAHTUMA
n Keskiviikkona 28.6. klo 17 Lounaispuistossa, Seminaarinkatu 34.
Temppurata, jättisaippuakuplat, esillä kummilapsityö maailmalla. Parkouria, ohjaajat Parkour Akatemiasta. Pekka Laukkarinen trion konsertti. Mehutarjoilu. Tule kummi(lapse)n kaa – tai ilman! Vapaa pääsy.
TOIVON TUOLLA PUOLEN -ELOKUVA JA KESKUSTELUTILAISUUS
n Tiistaina 11.7. klo 16, JAMK:n Valjakka-sali, Rajakatu 35. Toivon tuolla
puolen -elokuva ja keskustelua. Keskustelemassa ovat näyttelijä Sakari
Kuosmanen ja paikallisen ETNO:n puheenjohtaja Anu-Rohima Mylläri,
juonto Annamaija Manninen. Toivon tuolla puolen on Aki Kaurismäen
elokuva, joka kertoo kauppamatkustajan ja syyrialaispakolaisen tarinan.
Tilaisuus on osa Aina on toivoa -tapahtumasarjaa, joka käsittelee hyvinvointia, köyhyyttä, maahanmuuttoa ja ihmisen arvoa. Liput 8 euroa
Zup-ticketin kautta tai ovelta ennen esitystä.
USKO + URHEILU = URHEILULÄHETYS?
n keskiviikkona 2.8. klo 17 Lehtisaaressa. Urheilulähetystä Mongoliassa. Niko Ijäs kertoo, miten Lähetysyhdistys Kylväjä yhdistää urheilun
ja lähetystyön Mongoliassa.
LUTERILAISUUDEN SYDÄNÄÄNIÄ
n Sunnuntain messu 30.7. klo 18 Taulumäen kirkossa perehtyy Isä
meidän -rukoukseen. ”Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin
kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet”, professori Paavo Kettunen, Arto Viitala, Anna-Maija Valjus.

Lehtisaaren avajaiset
• Lehtisaari avautuu lauantaina 10.6. klo 12.
• Avajaismessu sunnuntaina 11.6. klo 14.
• Tiina Askin konsertti sunnuntaina 11.6. klo 16.

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

Haavikatu 2 h + k
Keskusta, Vaasankatu 2 h + k
Keskusta, Vapaudenkatu 2 h + k
Kolikkotie 2 h + k
Vaajakoskentie 2 h + k
Keskusta, Pitkäkatu 3 h + k + p
Laikuttajantie 3 h + k
Sienitie 3 h + k

Asunnot vuokrataan nopeasti, ja asunnon
varauksena toimii maksettu takuuvuokra.
Vuokratakuu on kahden kuukauden vuokran
suuruinen. Asukkaiden valintakriteerinä
edellytämme luottokelpoisuutta. Lisätietoja
verkkosivuiltamme tai 050 382 4424,
Kiinteistötoimisto.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/vuokra-asunnot
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Kaiken kansan
kesäjuhla
Jyväskylässä
SIRPA KOIVISTO teksti

Karjalaisia kesäjuhlia vietetään Jyväskylässä teemalla 100 vuotta itsenäisyyttä ja itsepäisyyttä. Kaiken
kansan kesäjuhla on suunnattu
myös niille, joiden juuret eivät ole
Karjalassa. Juhlapuheen pitää ulkoministeri Timo Soini.
Jyväskylän seurakunta on mukana juhlien hengellisten tilaisuuksien järjestämisessä. Juhlien avajaismessua vietetään Taulumäen kirkossa perjantaina 16.6. klo 18. Messu televisioidaan ja lähetetään nauhoitettuna juhannuspäivänä. Karjalaisten kesäjuhlien messu on
Taulumäen kirkossa sunnuntaina
18.6. klo 10.
Karjalaiset kesäjuhlat järjestettiin edellisen kerran Jyväskylässä
2003.
Muuramelainen Klaara Syvänperä on kiinnostunut karjalaisuudesta monin tavoin. Venäjää lukiossa opiskeleva Syvänperä haluaisi tutustua paremmin
myös karjalan kieleen. Yllä oleva Feresi eli karjalainen kansanpuku on Tuula-mummon.

Juuret vahvasti Karjalassa
Klaara Syvänperällä on karjalaiset juuret niin isän kuin äidinkin puolelta. 17-vuotias lukiolainen haluaa
vaalia karjalaisuutta ja oppia tuntemaan sitä lisää.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Karjalan kieli, laulaminen ja Feresi
eli karjalainen kansanpuku. Ne ovat
asioita, jotka tulevat ensimmäisenä
17-vuotiaan Klaara Syvänperän
mieleen karjalaisuudesta.
– Ja tietysti karjalanpiirakat ja
karjalanpaisti, hän jatkaa.
Syvänperän sukujuuret ovat
vahvasti luovutetussa Karjalassa
niin isän kuin äidinkin puolelta.
Erityisen tutuksi ovat Tuula-mummon kautta tulleet isän isovanhempien vaiheet. Ukki oli kotoisin
Läskelän kylästä Jänisjoen varrelta,
josta evakkotaival vei jatkosodan

jälkeen ensin Pohjanmaalle ja myöhemmin Keski-Suomeen.
Tuula-mummon kanssa on jaettu monia tarinoita siitä, millaista
elämä Karjalassa oikein oli.
– Karjalaisuus kiinnostaa minua
kovasti ja haluan oppia tuntemaan
sitä lisää, Syvänperä sanoo.

Olen kova
”puhumaan
ja

nauramaan kuten
mummonikin.
Lukion venäjän kielen opinnot
ovat vahvistaneet kiinnostusta

myös karjalan kieleen, jossa on paljon piirteitä niin suomen kuin venäjän kielestä.
– Minulle tulee aina hyvä olo,
kun kuulen karjalan kieltä.
Syvänperää kiinnostaisi tietää,
mikä osa hänessä on karjalaisuutta. Hän arvelee, että eloisuus on
perua karjalaisilta isovanhemmilta.
– Olen kova puhumaan ja nauramaan kuten mummonikin.
Koko suvun voimin kokoonnutaan usein yhteen viettämään vaikkapa nimipäiviä tai muita juhlia.
Silloin puhetta ja tarinaa riittää ja
totta kai silloin myös lauletaan paljon.

Syvänperälle on tärkeää vaalia
karjalaisuutta.
– Haluan ylläpitää hyviä asioita
ja muistoja, jotta historia ei unohdu.
Rajan takaisessa Karjalassa Syvänperä ei ole vielä käynyt. Se haave on toistaiseksi toteuttamatta.
– Haluaisin päästä vierailemaan
mummoni vanhempien kotiseudulla Läskelässä. Moni asia on siellä kuulemma vielä ennallaan, Syvänperä sanoo.
Karjalaiset kesäjuhlat järjestetään pitkän tauon jälkeen jälleen
Jyväskylässä. Syvänperä odottaa
juhlia innolla.

– Haluan tavata ihmisiä ja kuulla
muidenkin tarinoita karjalaisuuteen liittyen.
Syvänperä toimii juhlien kävelevänä oppaana sekä osallistuu sunnuntain juhlamarssiin lippuairueessa.
– Heittäydyn mielelläni kaikkeen mahdolliseen, Syvänperä sanoo nauraen.

Kaiken kansan Karjalaiset
kesäjuhlat 16.–18.6. Jyväskylässä. Juhlien ohjelma
www.karjalanliitto.fi/
tapahtumat.

Elämästä

Oma klaani on parasta
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Irmeli Airiainen, 63. Olen
koulutukseltani laitoskeittäjä ja
jään loppusyksystä eläkkeelle. Nähtyäni pienenä tyttönä Palokan
koulun keittiössä padat ja kattilat
olin sanonut äidille, että näiden
kanssa haluan tehdä töitä.
Myöhemmin ammatinvalinnan
ollessa ajankohtainen olin todennut, että minä lähden laittamaan
ruokaa, sitä aina tarvitaan. Olen tykännyt työstäni, ja töitä on riittänyt. Kolikkorinteen päiväkodissa
työskentelin parikymmentä vuotta

ja nyt muutaman vuoden pitempään Lehtisaaren koululla Säynätsalossa. Lasten kanssa on ollut mukava työskennellä.
Perhe on minulle erittäin tärkeä.
Puhun mielelläni meidän klaanista,
jonka muodostavat minä ja mieheni sekä neljä aikuista tytärtä perheineen. Lastenlapsia on neljä.
Vanhempien lasten kanssa kokkaamme vuoron perään kunnon illallisen, vähän niin kuin Neljän tähden illallinen -televisiosarjassa.
Meillä on kesämökki Toivakassa,
jonne klaani kokoontuu aina silloin
tällöin. Vaikka mökki on pieni, niin

sopu sijaa antaa. Yhdessä pelataan
mölkkyä tai krokettia, ja kun kuulen lasten nauravan, juttelevan tai
vähän kinastelevankin, se on kuin
musiikkia korville.
Pidän luonnosta ja eläimistä, erityisesti koirista. Suuri suru oli, kun
koiramme kuoli yli kymmenvuotisen yhteisen taipaleen jälkeen. Mieheni rakastaa kalastamista, ja itse
pidän erityisesti uistelemisesta. Harrastan liikuntaa ja kävelen paljon.
En ymmärrä, miten meille annettuun kauniiseen luontoon voidaan suhtautua niin itsekkäästi ja
vain taloudellisia etuja ajatellen.
Minusta kaikilla on vastuu suojella

luontoa ja jättää se hyvässä kunnossa jälkipolville.
Olen halunnut aina auttaa muita
ja tuottaa iloa toisille. Olen suorapuheinen ja sosiaalinen. Joskus lapseni ovat kuvailleet minua, että
olen itsepäinen, mutta en itsekäs.
Olen tehnyt vapaaehtoistyötä
seurakunnassa ja aion tehdä sitä
entistä enemmän, kun siirryn eläkkeelle. Olen ollut mukana Saappaan katupartioinnissa jo toista
vuotta ja huomannut, että minun
ikäisilleni ja tällä elämänkokemuksella varustetuille on oma paikkansa myös nuoria kohdattaessa.

Irmeli Airiainen on syksyllä
siirtymässä eläkkeelle ja aikoo
antaa entistä enemmän aikaa
omalle perheelle ja vapaaehtoistoiminnalle. Myös omasta kunnosta
huolehtiminen luo pohjaa eläkepäivistä nauttimiselle.

