Henki &

Lupa
luovuttaa
Jyväskylän
seurakunnan
lehti
8.9.2017 • numero 13

Neitsyet
karkasivat
vankkureissa
sivu 5

Maailman
synnystä
montaa mieltä
sivut 8–9

Ternimaitokeisarin uusi
tuleminen
sivu 16

3

2

Pääkirjoitus

Tapetilla

Ilmapiirin
kiristyminen
herättää huolta

Ajassa

Universumi tarvitsee kumoa-toimintoa
KAARINA HEISKANEN teksti
PXHERE-KUVATOIMISTO kuva

Pelkkää puhetta
Mistä puhumme, kun puhumme mellakasta? Mistä silloin, kun käytämme sanaa huligaani? Entä mikä on huligaanin, mellakoitsijan tai rähinöitsijän ero?
Jalkapallojoukkueen kannattaja voi olla huligaani, jääkiekkohuligaaneista puhutaan harvemmin. Suomi–Islanti-jalkapallo-ottelussa huudettiin viime viikonloppuna
”Hakkaa päälle”, paikallisessa ottelussa lyötiin taannoin
järjestysmiestä nyrkillä. Jääkiekkokaukalossa väkivallan
tarjoilevat yleensä pelaajat, eivät katsojat.
Salmirannan vastaanottokeskuksessa nähtiin alkuviikosta välikohtaus, jollaisiin Suomessa – saati Jyväskylässä –
ei ole totuttu. Jälkikäteen on ollut erimielisyyttä (muun
muassa) siitä, oliko kyseessä mellakka vai rauhanomainen mielenosoitus. Mikä oli lähtötilanne, miten tapahtumat etenivät. Riippuu siitä, keneltä kysyy. Sanavalinnat
ovat ratkaisevia. Niillä määritellään tapahtumien luonne,
valitaan puoli.
Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välit ovat kiristyneet äärimmilleen, kun maiden johtajat ovat mitelleet mahtavuuttaan. Eikä sanailu ei ole jäänyt pelkäksi sanailuksi,
Pohjois-Korean ohjuskokeet ovat vieneet sanasodan pykälää pidemmäs. Kauhun tasapaino on tuttu sanapari
kylmän sodan ajoilta. Nyt elämme historiaa uudelleen.
Kansainvälisillä kentillä rauhanneuvotteluita käynyt Pekka Haavisto puhui kevättalvella Jyväskylässä vieraillessaan sanojen mahdista. Mitä kaikki suuret muutokset
maailmassa ovat olleet? Ne ovat olleet puhetta. Sitten on
alkanut tapahtua. Haavisto muistutti, että puheet eivät
ole koskaan vain puhetta. Vihapuheesta on lyhyt matka
vihatekoihin.
Ja kun puhumme puheesta, on tärkeää puhua myös siitä, mikä jää sanomatta. Mistä
vaikenemme? Mikä jää huomaamatta? Yksityiskohdat ovat toki tärkeitä ja mielenkiintoisia, mutta kokonaisuus ratkaisee.

Huolestuneet tädit ja sedät ovat
nyt niin mielensä pahoittaneet,
kun nykylapset ja -nuoret ovat
malttamattomia hökäleitä. Malttamattomuuden syykin on löydetty: puhelinten ja tablettien kosketusnäytöt.
Museoissa vierailevat lapset eivät malta odottaa näyttötaulujen
kuvan vaihtumista (12 sekuntia)
vaan yrittävät etusormellaan pyyhkäistä seuraavan kuvan esiin. Perinteisiä valokuviakin yrittävät kuulemma kuva-albumissa vaihtaa samalla menetelmällä. On nämä suku- ja kesälomakuvat niin nähty,
vauva-aikojen noloista kuvista puhumattakaan.
Voin kertoa salaisuuden: keskiikäinen täti huomaa sortuvansa samantapaiseen käytökseen. Kun sitä tekee päivät pitkät työtä tietokoneella ja oppii käyttämään cancelia eli kumoa edellinen toiminto
-nappia, se siirtyy helposti myös live-elämään.

Nyt volyyminappia, en kuule mitä sanot.

Kannat viikattuja lakanoita, ja
jostain syystä pino leviää käsistäsi
lattialle. Alat vilkuilla universumin
suurta kumoa-toimintopainiketta
– missä se on, miksei sitä löydy
täältä kodinhoitohuoneesta?
Neulot kirjoneulelapasia, ja huomaat viisi kerrosta sitten tekemäsi
virheen kuviossa. Kumoa, kumoa,
kumoa. Ei kun.
Kahvinsuodatinpussi leviää keittiön lattialle. Kumoa. Ei pussi vaan
toiminto.

Tuttava puhuu hermostuttavan
hitaasti ja laveasti. Tarvitaan nopeuta-toimintoa.
Tuttava puhuu liian hiljaisella
äänellä. Mielikuvissasi osoitat häntä television kaukosäätimellä ja
painat volyyminappia.
Tuttava puhuu liian kovalla äänellä eikä osaa lopettaa selostustaan.
Kaukosäädin käteen ja mute-toimintoa painamaan. Ai että olisi kätevä, tällä pelastettaisiin monta pitkää bussimatkaa ja tylsää palaveria.
Yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger on huolissaan ihmisten eriarvoistumisesta, joka näkyy muun muassa mahdollisuuksien, elämänlaadun
ja terveyden erojen kasvamisena eri yhteiskuntaryhmien välillä.

Mika Tirrosen tapahtumatärpit
Ternimaitokeisari-näytelmä, näyttelijä Hannu Lintukoski, Kuokkalan kirkko to 14.9. klo 19 sekä ti 19.9. klo
19. Hieno ja raikas idea, teatteria
kirkossa. Suurena teatterin ystävänä uskallan suositella.
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Gospel Covertajat – virsikirjan lisälehdillä, Vaajakosken kirkko su 10.9. klo
16. Mielenkiintoinen idea tuoda
uudet virret esille ja samalla oppia
laulamaan niitä huikeiden muusikoiden kanssa.
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Jaakko Löytty – Kahden
maan kansalaisen lauluja,
Tikkakosken kirkko su
24.9. klo 18. Nähdessäni Löytyn livenä 70-luvun lopulla, mies ja kitara tekivät jo silloin vaikutuksen
nuoreen muusikonalkuun.
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Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Mika Tirrosen haastattelu sivulla 16.
Mitä kirkosta tässä ajassa puhutaan?
Entä mistä kirkko itse puhuu? Mediaa
kiinnostaa aina vain ja edelleen tasaarvoinen avioliitto. Kirkkoa itseään
taas puhuttavat asiat, jotka eivät suurelle yleisölle edes avaudu. Vaikkapa
nyt ehtoollisvieraanvaraisuus tai jumalanpalvelusyhteisöjen asema kirkossa. Kun muu maailma puhuu
isoillakin kirjaimilla, kirkossa on hiljaista.

Down

Millainen on arvokas elämä?
Jokainen ihmiselämä on arvokas,
tasan yhtä arvokas.

Yhdysvalloissa
oli äskettäin parin
minuutin täydellinen
pimennys.

Kannessa: Riku Moilanen pyöritti Musa Pörssiä kaksikymmentä vuotta. Konkurssi oli kova paikka, mutta se opetti,
että elämässä saa myös epäonnistua.
Kuva: Sami Saarenpää

Parin minuutin?
Siellähän on ollut
täydellinen pimennys
jo yli puoli vuotta

Kirkko
mukana
Kummipeleissä

Jokaisen elämä on yhtä arvokas. Ihmisten erilaisuus pitäisi nähdä rikkautena,
sanoo yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger.
SIRPA KOIVISTO teksti
NIKO KUHA kuva

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &

Viha ja raivo polkevat
ihmisarvon jalkoihinsa

Millaiset asiat kuuluvat hyvään
elämään?
Sellaiset asiat, jotka ihmisten mielestä siihen kuuluvat. Ei ole olemassa vain yhtä hyvän elämän
mallia. Ihmisten näkemykset hyvästä elämästä vaihtelevat kulttuureittain ja yksilöittäin, mutta yleensä siihen kuitenkin katsotaan kuuluvan ainakin hyvät perhesuhteet,
mielekäs työ ja hyvä terveys. Sekä
perustarpeiden täyttyminen.
Olet kantanut huolta ihmisten
eriarvoistumisesta. Millä tavalla
eriarvoistuminen näkyy
yhteiskunnassamme?
Ihmisten eriarvoistuminen näkyy
Suomessa monella tavoin, esimerkiksi mahdollisuuksien, elämänlaadun ja terveyden erojen kasvamisena eri yhteiskuntaryhmien välillä.

Mitkä asiat ovat lisänneet
eriarvoistumista?
Pitkäaikaistyöttömyys on ollut varmastikin merkittävin tekijä, mutta
myös monet muutokset yhteiskuntapolitiikassa, esimerkiksi sosiaaliturvan leikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntökriteerien tiukentaminen ja omavastuuosuuksien kasvattaminen.

Kolme asiaa joihin haluaisit
vaikuttaa yhteiskunnassamme?
Eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen; vammaisten ja vanhojen ihmisten näkeminen kustannusrasitteen sijasta arvokkaina yksilöinä,
jotka ovat jo antaneet ja joilla on
edelleen paljon annettavaa yhteiskunnalle; ihmisten erilaisuuden näkeminen rikkautena.

Millä keinoin eriarvoistumista
pitäisi torjua?
Poistamalla pitkäaikaistyöttömyys
ja pitkäaikaisköyhyys sekä tuomalla palvelut takaisin kaikkien niitä
tarvitsevien saataville.

Miten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia voisi lisätä?
Purkamalla niiden tieltä asenteelliset ja hallinnolliset esteet ja luomalla uusia tilaisuuksia ja areenoita niiden toteuttamiselle.

Mistä monen kokema osattomuus mielestäsi kumpuaa?
Siitä, ettei koe työelämän ja muun
yhteiskunnan tarvitsevan itseään
ja omaa panostaan.

Millä mielellä olet seurannut
nykyistä maahanmuuttokeskustelua?
Murheellisella mielellä.

Mitä osattomuuden tunteesta
voi seurata?
Näköalattomuutta, terveysongelmia, perheongelmia, päihdeongelmia, yleensäkin ottaen kaikkea ikävää.

Missä on pakolaisen ihmisarvo?
Pakolaisen ihmisarvo on hänen
asemassaan ihmiskunnan jäsenenä. Pakolaisen ihmisarvo on täsmälleen sama ja yhtä luovuttamaton kuin jokaisen muunkin ihmisen.

Turvapaikkakeskustelun kärjistyminen ja ilmapiirin muuttunut entistä kielteisemmäksi herättää kirkossa kasvavaa huolta.
Kirkon kanta palautuksiin on
kuitenkin selkeä.
– Autamme ihmisiä hädässä,
mutta piilotteluun emme lähde
mukaan, piispa Simo Peura toteaa.
Salmirannan vastaanottokeskuksessa syntyneet mellakat
osoittavat, miten kovilla eri tahot ovat – niin turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskusten
henkilöstö kuin poliisi ja viranomaiset.
– Olennaista on, ettemme
lietso vastakkainasettelua, vaan
pyrimme säilyttämään keskusteluyhteyden, Peura sanoo.
Kirkko on korostanut muun
muassa perheiden yhdistämisen merkitystä kotoutumisen
kannalta. Huomiota on kiinnitetty myös niihin turvapaikanhakijoihin, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon ja ottaneet
kasteen.
– Palauttaminen voi merkitä
heille todellista turvallisuusriskiä.
Salmirannan vastaanottokeskuksen tapahtumat nousivat
esille piispojen tapaamisessa alkuviikosta Jyväskylässä. Virallisella listalla turvapaikkakysymys ei ollut.

Millä tavalla vihapuhe ja
someraivo peilaavat ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä?
Viha ja raivo ovat ihmisyyden pimeä puoli, jotka polkevat ihmisarvon aina jalkoihinsa, tapahtuivatpa
ne sitten somessa tai perinteisemmässä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Mitkä asiat tekevät omasta
elämästäsi hyvää?
Samat asiat kuin muidenkin elämästä: perhe, työ, ystävät ja harrastukset.
Sisälläsi asuu kuulemma pieni
maailmanparantaja. Mitä se
haluaisi nyt tehdä?
Muuttaa yhteiskunnassamme nuo
kolme yllämainittua asiaa.

Ihmisyyden kääntöpiiri
-keskustelutilaisuus 18.9.
klo 17–19, Jyväskylän yliopisto, Agora, auditorio 2.
Tilaisuus on osa Aina on
toivoa -tapahtumasarjaa.
Vapaa pääsy.

Kirkko järjestää alkavalla jääkiekon SM-liigakaudella Kummipelejä ympäri Suomea osana
Kumminkaa.fi-toimintaansa.
Uudella
Kumminkaa .fi-
brändillä kirkko tahtoo vahvistaa läsnäoloaan kummien ja
kummilasten elämässä. Kummipelejä on tarkoitus järjestää
jääkiekon lisäksi ainakin jalkapallon, salibandyn ja koripallon
puolella. Kummipeleihin kutsutaan kummeja kummilapsineen
muun muassa seurojen lipputarjouksilla. Seurakunnat ovat
peleissä mukana järjestämässä
monenlaista ohjelmaa.

Talousarvioavustusten
haku käynnissä
Vuoden 2018 talousarvioavustusten haku on parhaillaan
käynnissä. Vuosittain erikseen
myönnettäviä talousarvioavustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset. Hakemukset
on toimitettava Jyväskylän seurakuntaan syyskuun loppuun
mennessä. Ohjeet ja hakulomake löytyvät seurakunnan nettisivuilta www.jyvaskylanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto päättää avustuksista tammikuussa.
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Surua voi jakaa vaikka Skypessä
Seurakunta järjestää sururyhmiä, joissa voi purkaa menetyksen
tuntoja. Tänä syksynä alkaa ryhmä, joka kokoontuu Skypessä.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Skypessä kokoontuva sururyhmä
on seurakunnan kädenojennus
työikäisille ihmisille.
– Ei työpäivän jälkeen jaksa lähteä kotisohvalta sururyhmään Nykyajan työelämä merkitsee monelle myös matkatyötä. Skype mahdollistaa heidän osallistumisensa,
ryhmän toinen vetäjä, seurakunnan diakoniasta vastaava Heini Lekander sanoo.
Sekä ryhmän ensimmäinen että
viimeinen kokoontuminen ovat
Kuokkalan kirkossa, väliin mahtuu
viisi skype-kokoontumista.
– Moni löytää vertaisryhmiä netistä, ja nyt on tarjolla luottamuksellinen vertaisryhmä myös surun
käsittelyyn, Lekander kertoo.
Ilmoittautuminen Skype-sururyhmään on parhaillaan menossa.
Läheisen kuolema muuttaa elämän uudelle tolalle. Suru ei ole sairaus, mutta se voi tuoda muun
muassa univaikeuksia ja muistin
pätkimistä.
– Sururyhmässä saa kuulla, että
muilla on samantapaisia kokemuksia. Jokaisen suru on ainutlaatuinen, mutta silti surussa on myös
yhteisiä piirteitä, Lekander sanoo.
Suositus on, että sururyhmään
tullaan noin vuoden sisällä kuole-

mantapauksesta, mutta ei heti
hautajaisten jälkeen. Puolentoista
tunnin mittaisia kokoontumisia on
seitsemän. Ryhmä on luottamuksellinen paikka puhua surusta.
– Ryhmässä jaetut asiat jäävät
aina ryhmään.
Asta Vilpposen elämä muuttui,
kun hänen miehensä sai syöpädiagnoosin ja menehtyi neljän
kuukauden kuluttua taudin toteamisesta. Seuraava sururyhmä alkoi
muutaman kuukauden kuluttua
menetyksestä, surun polulla vähän
liian pian.

Jokaisen suru on
”ainutlaatuinen,
mutta silti surussa
on myös yhteisiä
piirteitä

– Olin vielä shokkitilassa, eivätkä tapahtumat olleet jäsentyneet
mielessäni.
Vaajakosken kirkolla kokoontuneessa sururyhmässä Vilpponen
sai vertaistukea ja myös teoriatietoa surun vaiheista.
Tutkittu tieto auttoi ymmärtämään, ettei surua voi kiirehtiä. Ahdistus hellittää aikaa myöten.
– Toisten kokemusten kuulemi-

Reformaation
akvaariorakkautta

nen antoi käsityksen, etten ole tilanteessa yksin.
Vilpponen huomasi, että menetykseen liittyy monenlaisia tunteita. Surun, kaipauksen ja ahdistuksen lisäksi mieltä kaihertaa syyllisyys. Olisiko pitänyt huomata sairaus aikaisemmin? Olisiko pitänyt
puhua puolison kanssa enemmän
kuolemasta? Miten olisi pitänyt ottaa puheeksi hengelliset asiat?
– Sururyhmän vetäjät, pappi ja
diakoni, korostivat, että ihminen ei
voi hallita elämää eikä kuolemaa.
Toisen taivasosuus ei ole minun
vastuullani
Vilpposen sururyhmässä oli vain
neljä osallistujaa, mikä oli hänen
mielestään liian vähän. Toisten menetysten kuuleminen oli positiivinen kokemus, vaikka oma suru estikin paneutumasta toisten kokemuksiin syvällisesti.
Hengellisyys ei ollut ryhmässä
tyrkyllä, vaan läsnä lohduttavalla
tavalla.

Sururyhmä Skypessä
Ohjaajina diakoni Heini
Lekander ja pastori Kati
Reukauf. Osallistujilla pitää
olla oma kone ja Skypeyhteys. Ilmoittautumiset
15.9. mennessä heini.lekander@evl.fi tai 050 521 5416.
Alkaa Kuokkalan kirkossa

Wittenbergissä kiiri huhtikuussa 1523 huhu: ”Vankkurit täynnä
neitsyitä on saapunut kaupunkiin!” Poikamiehet karauttivat
paikalle, heidän joukossaan Martti Luther.
JANNE KÖNÖNEN teksti
HENRI KÄHKÖNEN piirros

Asta Vilpposen puoliso muotoili sydämen sammaloituvaan kiveen.

4.10. klo 18–9.30, ja päättyy 10.1.
Skypekokoontumiset ovat 11.10.,
1.11., 8.11., 29.11. ja 13.12.
Korpilahden sururyhmä alkaa 14.9.
klo 18. Ilmoittautumiset 11.9. mennessä 050 557 9003.
Keljonkankaan sururyhmä vuodenvaihteen jälkeen. Lisätiedot
050 549 7015.

Sururyhmä lapsensa tai nuorensa
menettäneille vuodenvaihteen jälkeen. Lisätiedot 050 413 9294.
Lasten sururyhmä vuodenvaihteen
jälkeen. Lisätiedot 050 380 0583.
Sururyhmä itsemurhan tehneiden
läheisille Kortepohjassa to 12.10.
klo 18. Ilmoittautuminen suvi.leppapuisto@evl.fi tai 050 549 7008.

Hengissä

Voiko terroristin puolesta rukoilla?
Miten Jeesus voi vaatia, että ihmisen
pitää olla täydellinen? Eihän se onnistu.
Nämä Jeesuksen sanat ovat osa hänen kuuluisinta puhettaan Vuorisaarnaa. Jeesus
nostaa siinä riman korkealle. Täydellisyyden
”vaatimus” liittyy nimenomaan kehotukseen vihollisen rakastamisesta. Jumala rakastaa meitä kaikesta huolimatta, ilman ehtoja, vaikka me pyrimme häntä pakoon.
Tässä on samanlaista käänteisyyttä meidän
ihmisten välisiin suhteisiin nähden. Jeesus
itse toteutti tätä ristiinnaulitsemisen yhteydessä, samoin ensimmäinen marttyyri Stefanos, kun hänet kivitettiin. Täydellisiä meistä ei koskaan tule, se on varmaa.
Jeesus käskee rukoilla vainoajien
puolesta. Voiko terroristin puolesta
rukoilla?
Jeesus ja Stefanos rukoilivat teloittajiensa
puolesta. Meidän tulee rukoilla terroristien
puolesta, että heille avautuisi tekemiensä
tekojen hirvittävyys. Tulee rukoilla myös, että syihin, josta terrorismi johtuu, löytyisi
ratkaisu. Olen joskus kuullut itsemurha-terroristista, joka oli valmistautunut terrori-iskuunsa, mutta radiosta kuultu evankeliumin sana johti hänet kääntymykseen
kristityksi. Sen seurauksena hän pelastui, ai-

nakin kahdessa merkityksessä, sekä varmaan moni muukin. Tämä ei tarkoita sitä,
että terroristien suhteen tulisi olla sinisilmäinen.
Miten voin toivoa hyvää ihmiselle, joka
on täysin eri mieltä kuin minä?
Vaatii avarakatseisuutta ja -sydämisyyttä.
Asioista voi olla monta mieltä, mutta on asioita, vaikkapa tuo terrorismi, jota normaali
ihminen ei voi hyväksyä. Ehkä tässäkin rukouksen tie auttaa. Siten voi löytää avarakatseisuutta ja lähimmäisen rakkautta.
Mitä hyödyn, jos rakastan vihamiestäni?
En ehkä mitään, ainakaan nopeasti. Jos tähän pystyy, sillä voi saada kuoletettua itsestään katkeruuden ja vihan ja pelastettua ihmissuhteen. Eikös siinä jo olisi melko paljon.
Mikä tekstikohta koskettaa erityisesti?
Jeesuksen sanat: ”rakastakaa vihamiehiänne
ja rukoilkaa vainoojienne puolesta”. Se johtuu juuri vaikeudesta, joka kehotukseen liittyy.
Kuinka vaikeaa sinun on ollut toteuttaa
opetusta vihamiesten rakastamisesta?
Koen, että minulla ei juuri ole vihamiehiä tai

Evankeliumi
Matt. 5: 43–48
Jeesus sanoi: ”Teille on opetettu:
’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa
vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne
puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne
lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin
hyville kuin pahoille ja lähettää sateen
niin hurskaille kuin jumalattomille.
Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin?
Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä
erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin
kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”

-naisia. Toki joidenkin kanssa on kanssakäyminen helpompaa ja joidenkin kanssa vähemmän helppoa. Kyllä tuon ”käskyn” todellisessa täytäntöönpanossa on jotain jumalallista. Me jäämme yleensä sietämisen
tasolle, jos olemme rehellisiä. Vihollisen rakastaminen vaatii Jumalalta extra-poweria.

Tikkakosken kirkon diakoniapainotteisessa jumalanpalveluksessa 10.9. klo 10
saarnaa aluekappalainen Risto
Vallipuro. Kirkkokahveilla diakoni Heini
Lekander kertoo, miten lähimmäisyys
toteutuu Botswanassa.

Miten voin olla parempi lähimmäinen?
Varmaan aika ja kokemukset voivat auttaa.
Parempi lähimmäisyys lähtee Jumalan armon kohtaamisesta Jeesuksessa. Kun oma
elämä alkaa korjautua, sitä kautta voisi tulla
paremmaksi lähimmäiseksi. Pääpaino on Jumalan työssä ihmisessä.

Kohu kalavankkureista purkautuneiden 12
karkaajan ympärillä ei laantunut. Nunnat ja
heidät Wittenbergiin salakuljettanut talonpoika olivat ottaneet ison riskin. Katolisilla
alueilla luostarista lähteneitä odottaisi kuolemantuomio.
Eräs karkaajista oli aatelisperheen 24-vuotias tytär Katharina von Bora. Hän oli viettänyt teini-ikänsä luostarissa opiskellen, rukoillen ja paastoten, kunnes mitta oli tullut
täyteen.
Katharina,”Käthe”, oli saanut luostarissa
käsiinsä hengellisen kapinaliikkeen päähahmo Martti Lutherin pamfletteja. Niiden
pohjalta moni nunna oli päätynyt vakaumukseen, ettei luostarielämä sopinut heille.
Martti Luther oli itsekin luostarin kasvatti,
joka oli opettanut vuosikausia teologiaa
professorina Wittenbergissä. Aluksi hän silmäili Ave von Schönfeldiä, mutta nuorempi mies ehti kosia Aven itselleen.
Käthe puolestaan alkoi heilastella ikätoverinsa, opiskelija Hieronymus Baumgartnerin kanssa, kunnes Hieronymus pakotettiin naimisiin varakkaamman perheen tyttären kanssa.
Pettynyt Käthe jakeli seuraaville kandidaateille rukkasia ja uhosi ”naivansa vain
Martti Lutherin, jos ylipäänsä ketään”. Kesäkuussa 1525 julkistettu avioliitto oli jymyuutinen Euroopassa, ja se yllätti myös Lutherin
ja Käthen ystävät.
Pari avioitui akvaarioon. Uskonpuhdistuksen aloittaja oli suurjulkkis ja hänen elämänsä onnistuminen määritteli pitkälti reformaatioliikkeen tulevaisuuden. Moni toivoi pikaista ja näyttävää haaksirikkoa.
Häitä juhlittiin kaksi viikkoa, mutta sitten
koitti arki. Luther oli lähes työnarkomaani,
teologisissa maailmoissaan ja jatkuvasti reissussa. Käthe pyöritti kotia ja taloutta. Ilman
hänen käytännöllisyyttään uskonpuhdistus
olisi saattanut suistua raiteiltaan.

Käthe ja Martti
”keskustelivat
kaikesta,

teologiasta, parisuhteesta
ja arjesta.
Ympäri Eurooppaa Lutherien kotona käyneet vieraat todistivat, mitä Lutherin saarnaamia teologisia hyveitä toteutettiin käytännössä.
Eräs kuohuttavimmista hetkistä oli, kun
ex-luostarilaisten ensimmäinen lapsi syntyi.

Vastustajat ennustivat sen tarkoittavan antikristuksen tuloa. Perhe karttui kuudella
biologisella lapsella, seitsemällä serkulla sekä orpolapsilla. Käthe pyöritti suurtaloutta,
maatilaa ja perhettä, mutta ennätti osallistua teologisiin keskusteluihin.
Aviomies kutsui rouvaansa ”kaikkeinpyhimmäksi”, ”herra tohtoriksi”, ”rakkaaksi
oluenpanijakseni” ja ”omaksi puutarhurikseen”.
Puolisot olivat täysin toistensa hullaannuttamat. Luther nosti aviovaimon roolin ”piispojen ja paavien” kanssa tasavertaiseen asemaan.
Käthen ei tarvinnut tehdä teologin töitä
tunteakseen itsensä arvokkaaksi. Käthe ja
Martti keskustelivat kaikesta, teologiasta,
parisuhteesta ja arjesta.
Tasaveroinen parisuhde sai kriitikot liikkeelle. Käthellä kuiskittiin olevan liian paljon vaikutusvaltaa Marttiin. Lempinimet
”suulas”, ”vaikea”, ”penninvenyttäjä” ja ”dominoiva” olivat kevyimmät selkään lennelleet tikarit.
Kun 16 vuotta vanhempi aviomies kuoli,
Käthe joutui riitaan oikeusoppineiden kanssa: Martti oli testamentannut kaiken omaisuutensa vaimolleen. Lakimiehille naisen
laittaminen talonsa pääksi ei käynyt, ja he
määräsivät holhoojaksi Lutherin työtoverin
Philipp Melanchtonin. Tämä oli onneksi
perhetuttu, eikä puuttunut Käthen autonomiaan.

parisuhde
”sai Tasaveroinen
kriitikot liikkeelle.
Käthellä kuiskittiin olevan
liian paljon vaikutusvaltaa
Marttiin.

Leski joutui kirjeissään vetoamaan edesmenneeseen mieheensä pyytäessään ruhtinailta, kuninkailta ja pankkiireilta avustuksia. ”Raamatussa sanotaan, että leskistä oli
pidettävä huoli”, valisti Käthe suurmiehiä.
Reformaation merkkivuonna voikin pohtia, olisiko Lutherin hienoilla sanoilla ollut
kaikupohjaa, jos Käthe ei olisi elänyt niitä
elämässään ja perheensä parissa todeksi.
Hän oli arjen kristitty, jolle Jumala, lähimmäinen ja ilman tekoja saatu armo olivat yli
kaiken ja saivat hänet elämään rikasta, käytännöllistä elämää.
Ruttoa paennut Käthe kuoli Torgaussa
53-vuotiaana vuonna 1552. Kuolinvuoteella
viimeiset sanat tulivat totutun kipakasti:
”Minä tartun Kristukseen kuin takiainen
päällystakkiin!”.
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Kolumni

Parasta
yrittäjyyttä
Työssäni saan kiertää paljon yrittäjäjuhlia, joissa palkitaan parhaita yrittäjiä. Kuuntelen juhlissa mielenkiinnolla palkittujen kiitospuheita. Ne kertovat parhaiden yrittäjien ajattelusta. Puheissa tulee esille muutama näkökulma.
Ensiksi korostuu kiitollisuus. Sen kohteena on aina oma henkilöstö, jota yrittäjä arvostaa. Kukaan ei ole yksin mitään. Myös asiakas
muistetaan, koska menestys syntyy vain asiakkaalle luodun arvon
kautta. Vimmattu halu palvella asiakasta saa yrityksen kehittymään.
Myös kumppaneita kiitetään, koska jokainen yritys tarvitsee
verkostoja.
Menestyvä yrittäjyys on alkanut usein edellisten sukupolvien
toimesta. Edellisten polvien työ saa suuren arvon. Usein yhtiön arvopohja elää heistä kertovissa tarinoissa.
Aina muistetaan myös oma perhe, jonka tuki on yrittäjälle välttämätöntä.
Toiseksi kuulen matkasta, joka ei ole ollut vailla vaikeuksia. Lähes
jokaisella on ollut vastoinkäymisiä.
Moni on lähtenyt köyhyydestä. Muistan vahvasti erään voittajan tarinan siitä, miten lapsena kouluun lähtiessä uunin kyljestä
pyyhittiin sormella kalkkia, jotta jaksoi kouluun.
Menestyksen tie on usein kivetty vaikeuksilla. Siksi menestykseen osaa suhtautua nöyryydellä.
Kolmas havainto liittyy yrittäjäpersooniin. Lähes aina menestyvän
yrityksen takana on vahva persoona, visionääri, jolla on rohkeutta mennä eteenpäin, kun heikompien tahto taittuu.
Monesti yrittäjäpersoona on elämänkoulun käynyt, mahdollisuuksia näkevä optimisti, jolle kova työ on elämän arvo ja rohkeus keskeinen luonteenpiirre.
Neljäs näkökulma on halu antaa takaisin omalle kotiseudulle, jolta yrittäjä on usein itse paljon saanut. Kotiseuturakkaus ja halu
antaa takaisin niille, jotka ovat auttaneet ja opettaneet, on keskeistä.
Suomen juhlavuonna on tärkeä todeta, että yrittäjien työ on arvokasta isänmaan rakentamista. Ilman heitä tämä maa olisi paljon
köyhempi ja moni työpaikka olisi jäänyt syntymättä.

Yrittäjänä
on lupa
myös
epäonnistua
Musa Pörssin entiselle yrittäjälle Riku Moilaselle
konkurssi oli helpotus. Timo Fredrikson ei koskaan
ottanut paineita perheyhtiön menestyksestä.
– Jokainen sukupolvi joutuu aloittamaan tyhjästä,
hän muistuttaa.

KUVA: MEERI UTTI

SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja

ilen
Tänään ruko

Siunausta ja suojelusta
Pyydän itselleni, lapsilleni ja lapsenlapsilleni siunausta ja suojelusta, ja ihan koko
maapallolle rakkautta ja valoa. Pojallani on syöpä, ja kiitän, että se ei ole levinnyt. Kiitän siitä, että olen itse saanut olla terve.
Nainen, 70

Kaikki eivät ehkä enää tunnista Funkykarkureissakin vaikuttanutta Riku Moilasta katukuvassa, mutta ääni on monelle sitäkin tutumpi. Moilanen tekee yrityksensä Jyväskylän Musiikkipalvelun nimissä kaikenlaista
äänikeikkaa: tv- ja radiomainoksia, spiikkauksia, elokuvien trailereita.
Äänen sekatyömiehelle on riittänyt töitä
ihan mukavasti.
Aina asiat eivät ole olleet yhtä hyvin. Moilanen tietää, millaista on, kun yritys menee
alta. Soittimien ja musiikkitarvikkeiden erikoisliike Musa Pörssi ajautui konkurssiin
neljä vuotta sitten.
Musa Pörssi ehti toimia Puistokadulla parikymmentä vuotta.
– Se oli hienoa aikaa, Moilanen muistelee.
Nettikaupan yleistyminen oli lopulta se
niitti, joka kaatoi yrityksen.
– Porukka kävi liikkeessä kokeilemassa
laitteita ja soittimia ja osti sieltä, mistä halvimmalla sai. Liikevaihto laski ja katteet hupenivat. Yritys pyöri kituuttamalla. Kaikki
raha, joka tuli, oli jo etukäteen mennyt,
Moilanen kertoo.
– Viimeiset pari vuotta olivat aika harmaita. En nauttinut elämästä vapaa-ajalla-

Timo Fredrikson on nähnyt niin vaatetusalan kukoistuksen kuin kysynnän hiipumisen.
Oman yritystoiminnan loppuminen ei Fredriksonia kuitenkaan harmita. ”Pitää ymmärtää
realismia”, hän sanoo.

kaan. Koko ajan oli paha olo ja tunsin olevani toisen luokan ihminen.
Konkurssi oli lopulta helpotus.
– Jossain vaiheessa oli vain pakko vetää
liinat kiinni. Kun päätös oli tehty, oli helpompi mennä eteenpäin. Jäin vielä konkurssipesän palkkaamana hoitamaan loppuunmyynnin. Se oli osa surutyötä, Moilanen sanoo.

Minusta ruvettiin
”kasvattamaan
neljättä polvea
perheyhtiöön jo
hyvissä ajoin. En
voinut pettää sukua
ja vanhempiani.

Timo Fredrikson halusi alun perin lukea
lastenlääkäriksi, mutta vaihteleva koulumenestys matematiikassa ja fysiikassa romuttivat haaveen. Päätyminen perheyhtiön – A.
Fredrikson Oy:n – palvelukseen ei siis ollut
Timo Fredriksonille itsestään selvää.
– Minusta ruvettiin kasvattamaan neljät-

– Jälkeenpäin ajatellen olin liian velvollisuudentuntoinen, vaikka viihdyinkin toimitusjohtajana.
Maineikkaan perheyhtiön paineita Fredrikson ei ole koskaan tuntenut harteillaan.
– Jokainen sukupolvi joutuu aloittamaan
tyhjästä. Näin tapahtui myös edellisille sukupolville sotien jälkeen, hän muistuttaa.
Riku Moilanen ehti pyörittää Musa Pörssiä kaksikymmentä vuotta. Vaikka yritys ajautui
lopulta konkurssiin, Moilanen on onnellinen siitä, että uskalsi toteuttaa haaveen omasta
soitinkaupasta.

tä polvea perheyhtiöön jo hyvissä ajoin. En
voinut pettää sukua ja vanhempiani. Muista
sisaruksista ei olisi ollut yrityksen jatkajiksi.
Yrityksen myyminenkään ei ollut vaihtoehto, sillä sellaisia yritysmarkkinoita ei vaatetusalalla yksinkertaisesti ollut 1960-luvulla,
Fredrikson kertoo.
Fredrikson Oy oli menestyvä vaatetusalan yritys, joka kukoisti monta vuosikymmentä. Vaikeudet alkoivat 70-luvulla, joka
Fredriksonin mukaan oli yhtä kaaosta öljykriisin, alkavan halpatuonnin ja toistuvien
devalvaatioiden vuoksi. A. Fredrikson lopetti toimintansa 1977. Lakki- ja turkistuotanto
jatkui Fredriksonin Lakkitehtaan nimellä ja
Timo Fredriksonista tuli yrityksen toimitusjohtaja ja pääomistaja.

Urallaan Fredrikson on nähnyt niin vaatetusalan kukoistuksen kuin hullut vuodetkin.
Konkurssi on osunut kohdalle kahdesti –
ensin lamavuosina 90-luvun alussa ja toisen
kerran 2001 Venäjän devalvaation ja kotimarkkinoiden romahtamisen vuoksi.
– Yhtään yötä en ole konkurssien takia
valvonut, enkä yhtään painajaista niistä
nähnyt. Eniten minua on ottanut päähän
pankkien epärehellisyys. Varsinkin 80-luvun
lopulla pankit kauppasivat rahaa täysin vastuuttomasti.
– Sitä en sano, etteikö virheitä olisi tehty.
Kaikkia hölmöyksiä ei olisi pitänyt tehdä,
Fredrikson myöntää ja viittaa muun muassa
Tutta Oy:n yritysostoon 80-luvun puolivälissä.

Moilaselle konkurssi opetti, että elämässä
saa myös epäonnistua.
– Pitää olla rohkea ja toteuttaa omia haaveitaan. Konkurssi voi olla myös uuden alku.
– Suurin kolhu itsetuntoon tuli siitä, että
jouduin pettämään sanani. Se oli todella
raskasta, mutta siitäkin pääsee yli ajan kanssa, kun ymmärtää tehneensä parhaansa.
Markkinoillehan kukaan ei voi mitään.

Pitää olla rohkea
”ja toteuttaa
omia
haaveitaan.
Konkurssi voi olla
myös uuden alku.

Moilanen sanoo konkurssin tuoneen elämään roppakaupalla realismia, mutta jättä-

neen kaikesta huolimatta vahvan olon yrittäjyydestä.
– Yrittäjäurani aikana olen saanut käydä
monta korkeakoulua.
Kun Fredrikson Oy ajautui toisen kerran
konkurssiin, Timo Fredrikson päätti, että
nyt riittää.
– Olin jo siinä iässä, että tyhjästä aloittaminen ei enää kiinnostanut.
Fredriksonia oman yritystoiminnan loppuminen ei harmita.
– Pitää ymmärtää realismia. Kun tulin
alalle, vaatetus- ja tekstiilityöntekijöitä oli
yli 80 000, nyt heitä on jäljellä enää kolmisen
tuhatta.
– Yrittäjänä olen fatalisti, ei siitä mihinkään pääse.
Ihmisenä Fredrikson sanoo olevansa yhtä
itsepäinen kuin ennenkin. Eniten mieltä
kuohuttaa kaikenlainen epäreiluus – niin
yrittäjänä, kunnallispolitiikassa kuin elämässä yleensä.
Nykyisin Fredriksonin tuotemerkki kuuluu Suomessa M.A.S.I Companylle ja IVYmaissa Pietarin lakkitehtaalle, jossa Fredrikson on vielä mukana.
Tuotemerkin säilyminen tuntuu hyvältä.
– Onhan se tärkeää, mutta kyllä laatu saisi olla parempaa, Timo Fredrikson napauttaa.
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Ja Jumala loi
Noin joka kymmenes suomalainen kannattaa kreationismia eli tulkitsee Raamatun
luomiskertomusta enemmän tai vähemmän kirjaimellisesti. Kristinuskon valtavirta
ei näe ristiriitaa luomiskertomuksen ja evoluutioteorian välillä.

KAARINA HEISKANEN teksti
NASA kuva

Evoluutioteoria on keskeinen osa nykyistä
käsitystä siitä, miten maailma on saanut alkunsa. Suurin osa kristillisistä kirkkokunnista on teorian kannalla.
Koulujen uskonnonopetuksessa ollaan
samoilla linjoilla kristillisen valtavirran kanssa, kertoo Suomen uskonnonopettajien liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen. Alakoululaiset perehtyvät Raamatun luomiskertomukseen sellaisenaan, mutta ylemmillä luokilla ja lukiossa avataan kertomuksen
tulkinnallinen puoli. Luomiskertomus ei ole
tiedettä vaan se on eräänlainen uskontunnustus
– Se kertoo, että Jumala on maailmankaikkeuden Luoja ja että Hän on hyvä, maailma on hyvä ja me emme ole täällä sattumalta.
Pääkkönen opettaa uskontoa, filosofiaa
ja elämänkatsomustietoa Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Hän on saattanut pyytää koulun biologian opettajan uskontotunneille virittämään keskustelua, ja
opettajien näkemys luomiskertomuksesta
ja evoluutioteoriasta on yhteneväinen.
– Tiede puhuu tieteen
kieltä, uskonto antaa vas-

tauksia toisenlaisiin kysymyksiin. Tiede perustuu evidenssiin, uskonto hakee merkityksiä. Uskonnollinen usko ja evoluutio voidaan mahduttaa samaan maailmankatsomukseen.

Tiede puhuu
”tieteen
kieltä,
uskonto antaa
vastauksia
toisenlaisiin
kysymyksiin.

Pääkkönen muistuttaa, että siinä vaiheessa, kun uskonto alkaa tehdä tieteellisiä väittämiä esimerkiksi maailman synnystä, siitä
tulee näennäistiedettä.
Viime vuonna laadittu tiedebarometri kertoo, että kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää evoluutiota pätevänä maailmankaikkeuden synnyn selittäjänä. Noin joka kymmenes kallistuu luomisopin eli kreationismin
kannalle.
Kreationismia on monta alalajia. Nuoren
maan kreationistit uskovat, että maailmankaikkeus on noin kuusituhatta vuotta vanha. Vanhan maan kreationistit pyrkivät sovittamaan Raamatun luomiskertomuksen nykytieteen havaintoihin. Samaan tähtää myös älykäs suunnittelu, jonka kannattajat
haluavat teorian näkyvän myös koulujen biologian opetuksessa.

Kreationismin kannatus on yhteydessä
uskonnolliseen vakaumukseen, ja se on yleisintä niin sanotuissa vapaissa suunnissa.
Herätyskristillisissä piireissä tunnettu
teologian tohtori Eero Junkkaala oli kauan
kreationismin vankkumaton kannattaja. Perehtyminen arkeologiaan sai hänet toisiin
ajatuksiin.
– Missään alaviitteessäkään ei väitetty,
että maailma voisi olla kuusituhatta vuotta
vanha. Fossiilit ja maakerrostumat vakuuttivat.
Sekä luomiskertomus että evoluutio kertovat, että maailmankaikkeudella on alku, ja
Raamatun luomisjärjestys vastaa suunnilleen evoluutioteorian käsitystä lajien kehittymisestä.
– Evoluutio on paras selitys kaikelle sille,
joka luomakunnasta nyt nähdään. Teoriassa
on paljon aukkoja, emmekä tunne koko
prosessia. Aukkojen vuoksi teorian vastustaminen on kohtuullisen helppoa, Junkkaala myöntää.
Kreationismikeskustelu on pinnalla varsinkin Yhdysvalloissa. Se pulpahtaa herkästi esille, kun puhutaan koulujen biologian
opetuksesta. Tuovi Pääkkönen näkee sen
johtuvan siitä, että maan kouluissa ei opeteta uskontoa.
– Keskustelu on tulehtunutta, koska
maailmankatsomukselliselle keskustelulle
ei ole luontevaa paikkaa kouluissa. Yhdysvallat on uskonnollinen kansakunta, ja siellä olisi tarve keskustella näin isosta tieteenfilosofisesta kysymyksestä.
Eero Junkkaala huomauttaa, että evankelikaalinen – ja siten kreationistinen – kristillisyys on myötätuulessa Yhdysvalloissa.
Maassa julkaistaan paljon kirjallisuutta, joka puolustaa kreationismia, ja kirjallisuutta
käännetään myös paljon suomeksi.
Evoluutioteoriaa on syytetty siitä, että se
asettaa ihmisen samalle viivalle eläinten
kanssa. Kun teoria puhuu eloonjäämistaistelusta, sen voidaan tulkita hyväksyvän epätasa-arvon ja sorron.
Vahva vie ja heikko vikisee.
Eero Junkkaala tulkitsee

asian päinvastoin. Yhteiset biologiset juuret
eläinten kanssa eivät vähennä ihmisen arvoa.
– Jumala on luonut eläimet ja ihmiset,
mutta vain ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen ihminen on Jumalan kuvana
arvokas.
Tuovi Pääkkönen ajattelee, että kertomus
ihmisen luomisesta tarkoittaa symbolisesti
sitä hetkeä, jolloin ihmisen alkumuoto alkoi
miettiä moraalia ja kuolevaisuutta.
– Jumalan kosketuksen hetki oli se, kun
ihminen tuli tuntemaan hyvän ja pahan. Aatami ja Eeva eivät ole historiallisia henkilöitä, vaan he edustavat ihmisiä, meitä kaikkia.
Evankelis-luterilainen kirkko ei sitoudu
kreationismiin eli luomisoppiin. Kirkon virallisilla nettisivuilla kantaa perustellaan
seuraavasti:
– Luterilainen kirkko ei katso, että evoluutioteoria luonnontieteellisenä selitysmallina
on ristiriidassa luomisuskon kanssa. Luomisusko on kokonaisvaltainen uskonnollinen
tulkinta elämän ihmeestä ja sen synnystä.
Evoluutioteoria on totena pidetty luonnontieteellinen selitysmalli lajien kehittymisestä.

Kaksi kolmasosaa
”suomalaisista
pitää

evoluutiota pätevänä
maailmankaikkeuden
synnyn selittäjänä.
Myös katolinen kirkko on hyväksynyt
evoluutioteorian.
– Luonnon evoluutio ei ole ristiriidassa
luomisteorian kanssa, sillä evoluutio edellyttää kehittyvien asioiden luomista, muotoili paavi Franciscus teistisen evoluution
näkemyksiä myötäillen.
Kannanotto ei ole uusi, sillä jo paavi Pius
XII ilmoitti vuonna 1950, että katolisen kirkon oppien ja evoluution välillä ei ole ristiriitaa. Myös ortodoksinen kirkko on samoilla linjoilla.
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Seppälän Citymarket

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

Kankitie
Muurame
s
Harjunporra
EkoCenter Harjunporras

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

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

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

EkoCenter Muurame Autotalo

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00
Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353

Asianajotoimisto Urtti
AA Elina Saari & AA, VT Erkki Urtti & OTM Eero Urtti
Palveluitamme:
Perhe- ja perintöoikeus, mm. edunvalvontavaltakirja,
testamentit, perukirjat, perinnönjaot, avioero-ositukset.

Ympäristöoikeus, mm. kaavoitusasiat, tie- ja lunastusriidat,
maa-ainesten käyttö, yhteisalueiden asiat.

Asuminen ja rakentaminen, mm. kauppakirjat ja sopimukset,
asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakennusriidat.
Maksukyvyttömyys, mm. yrityksen konkurssi- ja
saneerausmenettely.
Yhdistysten ja vesiosuuskuntien asiat.

osoite:
Kauppakatu 27 A 7,
40100 Jyväskylä
puhelin
050- 336 93 26/ Elina
sähköposti:
asianajo@urtti.fi
kotisivut:
www.urtti.fi

J U H L A K I E R T U E
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Eläin on peili. Se
opettaa keskittymään yhteen
asiaan kerrallaan,
Könkkölän ohjaaja
Mia Hartikainen
sanoo.

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

Bää, sanoo lammas nimeltään Darude.
Se ei tiedä olevansa tärkeä osa Green Care
-menetelmää ja kuntouttavaa työtoimintaa
Könkkölässä.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Monipuoliset valikoimat & edulliset hinnat!
EkoCenter Kankitie

Luonto lisää
mielenvoimaa
Könkkölässä

Könkkölän pihapiiri puskee angervojen ja nokkosten lisäksi mäkimeiramia ja viinimarjoja. Aitauksen kolme lammasta kirmaa veräjälle, kun nuoret eläintenhoitajat
tuovat niille leipää. Kanat ja kukot
viipottavat rappuja ylös-alas.
– Könkkölän tilalla on viritelty
Green Care -menetelmään pohjautuvaa kuntouttavaa työtoimintaa
parin vuoden ajan, kertoo Mia
Hartikainen, joka ohjaa nuoria
Könkkölässä itsekin oppisopimusopiskelijana.
Green Care tarjoaa luontohyvinvointia käytännönläheisillä työtavoilla, joissa näkee välittömästi
työn tulokset.
– Nuoret ovat esimerkiksi suunnitelleet ja rakentaneet eläinten
asumukset ja aitaukset. Kestävän
kehityksen periaatteita noudatetaan niin, että kierrätämme ja etsimme materiaaleja luonnosta,
Hartikainen kertoo.

Onnella on juuret

Nuoret vastaavat myös Könkkölän eläinten hoidosta. Eläimet ovat
lainassa lähiseutujen kanaloista ja
lampoloista, ja vastaavasti Könkkölän nuoret käyvät tekemässä töitä eläinten kotitiloilla.
– Eläimet pakottavat keskittymään ja olemaan hetkessä läsnä.
Jos et ole läsnä, eläin tajuaa sen heti, eikä toimi toivotulla tavalla

Itsetunto ja
”toimintakyky

kohenevat, kun
nuoret tekevät
konkreettisia töitä.
Green Care -menetelmä pohjautuu tutkimustietoon, jonka mukaan luonnossa oleskelu auttaa kehoa ja mieltä palautumaan arjen
kuormituksesta. Menetelmä toimii
parhaiten luontoympäristössä,
mutta sitä voidaan toteuttaa myös
laitoksissa kasvien, puutarhan ja
kaverikoirien välityksellä.

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

Green Care painottaa ihmisen ja
luonnon yhteyttä.
Könkkölässä Green Care -toimintaan osallistuminen lisää sosiaalisuutta, antaa nuorille itsevarmuutta ja auttaa heitä löytämään
omaa tietään.
– Itsetunto ja toimintakyky kohenevat, kun nuoret tekevät konkreettisia töitä, Hartikainen sanoo.
Hän puhuu kokemuksen äänellä. Hän osallistui Könkkölän Green
Care -toimintaan valmistuttuaan
ensin ”väärään ammattiin” ja koettuaan sen jälkeen burn outin.
– Tästä oli iso apu kuntoutumisprosessiini. Sain toimintakykyni takaisin ja nyt voin sekä opiskella et-

tä tehdä töitä oppisopimussysteemillä, eläintenhoitajaksi opiskeleva
Hartikainen sanoo.
– On nuoria, jotka eivät tiedä,
mitä haluavat isona tehdä. He voivat tulla tänne kokeilemaan, mikä
voisi olla heille se oikea juttu, joka
kantaa elämässä.
Kuluneen kesän aikana Könkkölä
on toiminut kesäpihana, jossa perheet ovat voineet käydä luonnon
keskellä stressitasoa madaltamassa. Syksyn tullen eläimet muuttavat sieltä pois, mutta Könkkölän
nuoret suunnittelevat jo syksyn
toimintaa kuten osallistumista Valon kaupunkiin ja erilaisiin myyjäi-

siin. Ensi kesäksi on tarkoitus perustaa kotieläinpiha.
– Könkkölä on aina ollut ihmisten käytössä, ja haluamme tarjota
tämän ympäristön myös edelleen
jyväskyläläisille, Mia Hartikainen
sanoo.
Päärakennus tosin on remontissa seuraavat pari vuotta. Remontista vastaa Katulähetys, joka kuuluu viime syksynä perustettuun
Könkkölä-yhdistykseen, samoin
kuin Sovatek.
Lisätietoja Green Care
-menetelmästä
www.gcfinland.fi

1.10. JYVÄSKYLÄ
Klo 19.00 Paviljonki

MUKANA
Y L L Ä T YS VIERAITA!

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Aino Vauhkonen asettelee vegaaniset pullat kesäkahvilan tarjottimelle. Hän on koulutukseltaan leipuri-kondiittori ja kokki, mutta kipeä selkä estää oman työn teon.
Nyt menossa on kuntoutusvaihe, ja
takana on myös työttömyysjakso.
Könkkölään hän löysi nuorten
taidetyöpajan kautta. Luonto ja
eläimet kiinnostavat häntä, ja

Toivo.
Yhteistyö.
Muutos.

Könkkölässä on ollut sopivasti vapautta toteuttaa omia ideoita.
– Perustin kesäkuussa pienen
kahvilan nollabudjetilla. Tehtäväni
oli kehittää pieni ja helppo myytävä tuote. Olen kehitellyt ja harjoitellut vegaanista leipomista, sillä
asiakkaat noudattavat entistä
enemmän erilaisia ruokavalioita.
Kahvila on auki syyskuun alkuun. Sen jälkeen on tähtäimessä
työharjoittelua ja -kokeilua muissa
kuvioissa.

– Könkkölässä en enää luultavasti jatka. Nyt on aika mennä
eteenpäin.
Könkkölässä Vauhkonen on
saanut mielenrauhaa, vahvistusta
omille taidoilleen ja käsitystä siitä, mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa.
– Eläimen pyyteetön läsnäolo
ja kontakti eläimeen hoitavat.
Voisin opiskella esimerkiksi toimintaterapiaa ja hyödyntää eläimiä siellä.

Miesten päivät 13.-15.10.2017
Päiväkummussa, Orivedellä

Asiaa ja keskustelua uskosta, lähetyksestä, Raamatusta ja
elämästä yleensä. Viikonlopun ohjelmaa tekevät kouluttaja
Matti Mäkinen, KRS, musiikin monitoimimies Jukka
Rantanen ja Lähetysseurasta pastori Janne Keränen.
Musiikkivieraana on laulaja-lauluntekijä Jukka Salminen.
Tiedustelut: Janne Keränen puh. 020 7127 721
Katso lisää ja ilmoittaudu 7.10. mennessä!
suomenlahetysseura.fi/paivakumpu tai
soita Päiväkumpuun 040 534 9507

Tule syömään, ostamaan ja viihtymään!
Uutuutena Käsityökortteli

16.–17.9.2017
Jyväskylän Paviljonki
Avoinna:
la klo 10-17, su klo 10-16

wemmimarkkinat

VAPAA PÄÄSY

wemmi.fi
lauantai

Sana elämään
Kuinka löydän
armollisen Jumalan?

23.9.

klo 18
Taulumäen
kirkossa

0600 95 050

1,48r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Kontakti eläimeen hoitaa ja rauhoittaa

Syksyn odotettu
Ween maan wiljaa -markkinat
on nyt Wemmi

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

Teologian tohtori Eero Junkkaala
Kirkkoherra Arto Viitala
Musiikki: Kyösti Kytöjoki ja András Szábó
Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja esirukoukseen

Lämpimästi tervetuloa!

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Aino Vauhkonen perusti pikapikaa kesäkahvilan Könkkölään.

Kirkkomuskarit syksy 2017-kevät 2018
Osassa ryhmissä on vielä tilaa!
Ilmoittautumaan pääset:
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/tulemukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/muskarit
Ryhmien hajapaikoista voi kysellä suoraan
muskariopettajilta pitkin lukukautta.
Jenni Jurva, 050 3409898
Terhi Hassinen, 050 3409893
Miia Syrjä, 050 5715155
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi

Muskareissa laulamme ja loruttelemme,
soitamme, liikumme ja kuuntelemme.

TERVETULOA!
Muskarit myös Facebookissa ja Instagramissa

Oletko kiinnostunut ev.lut. seurakunnan
vapaaehtoistyöstä, yksinäisten ja vaikeuksissa
olevien lähimmäisten auttamisesta?

Palvelevan puhelimen (0400 22 11 80)

PERUSKURSSI
alkaa marraskuussa
Kurssi koostuu viidestä koulutuspäivästä vuoden
aikana, tutustumisesta päivystystyöhön ja
työnohjauksesta. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan
ennen peruskurssille valitsemista. Päivystäjät sitoutuvat
päivystämiseen, työnohjaukseen ja jatkokoulutuksiin.
Päivystäjän tulee olla ev.lut. seurakunnan jäsen.
Ilmoittautuminen: Jaana Ristonmaa,
Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja,
p. 050 307 6734, jaana.ristonmaa@evl.fi
www.jyvaskylanseurakunta.fi
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Tapahtumat 8.9.–22.9.
koissa
Musiikkia kir

TAULUMÄKI
			

Messu su 10.9. klo 18, Tuominen,
Pääkkönen, Hassinen.
Kasvotusten ke 13.9. klo 19 Tommy
Hellsten ja Tommi Kalenius. Liput: lippu.fi.
Tuomasmessu su 17.9. klo 18, V. Tikkanen.
Sana elämään -ilta la 23.9. klo 18.
Kuinka löydän armollisen Jumalan?
Eero Junkkaala, Arto Viitala, Kyösti
Kytöjoki ja Andras Szábó. Mahd. keskusteluun ja esirukoukseen.

HALSSILA

GOSPEL COVERTAJAT LAULAA JA LAULATTAA
n Virsikirjan lisälehden virsiä on tarjolla Vaajakosken kirkossa sunnuntaina 10.9. klo 16. Tule laulamaan ja kuuntelemaan uusia virsiä Covertajien tyyliin. Ohjelma 10/5 euroa.
LAPSEN MUISTOLLE
n Kun aika on -muistohetki lapsensa menettäneille ja heidän läheisilleen on Vaajakosken kirkossa perjantaina 22.9. klo 19. Illassa kuullaan
musiikkia ja runoja, päätteeksi hiljentymistuokio ja iltatee. Mukana ovat
pastorit Asta Airaksinen ja Annemari Siistonen. Musiikkia esittää Maria
Salmela lauluyhtyeineen.
JAAKKO LÖYTTY TIKKAKOSKELLA
n Jaakko Löytyn gospelkonsertti Kahden maan kansalaisen lauluja
kuullaan sunnuntaina 24.9. kello 18 Tikkakosken kirkossa. Konsertti on
osa kirkon 60-vuotisjuhlintaa.
NAISTEN PANKIN TÄYSKYMPPIKONSERTTI
n Naisten Pankin kymmenvuotisjuhlakonsertti on sunnuntaina 24.9.
klo 16 Keltinmäen kirkossa. Siinä esiintyvät Dixie Harlem Band ja Jonna
Ortju. Ohjelmamaksu 20 euroa sisältää kahvit.
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Tuomo Ran

TIKKAKOSKELLA ON KOLMEVUOTIAIDEN JUHLAT
n Kolmivuotiaiden syntymäpäiväjuhlat ovat tiistaina 12.9. klo 18 Tikkakosken kirkossa. Juhlassa esiintyy Pikku Kakkosesta ja Semmareista tuttu
Tuomo Rannankari. Luvassa on myös pieniä yllätyksiä sekä kakkukahvit
ja -mehut. Koko perhe on tervetullut juhlaan. Tiedustelut 040 560 9914.
NELIVUOTIAAT JUHLIVAT KELTINMÄESSÄ
n Vuonna 2013 syntyneitä lapsia perheineen kutsutaan viettämään
yhteistä syntymäpäiväjuhlaa keskiviikkona 13.9. kello 18 Keltinmäen
kirkkoon. Tuomo Rannankari esiintyy.
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TASAUSKAHVILA ASEMAN PYSÄKILLÄ KLO 11–15
n Kahvia ja tietoa Tasauskeräyksestä.
YHTEISLAULUILTA VANHASSA PAPPILASSA KLO 18
n Hengellisiä lauluja ja veisuja, Kansainvälisen työn lauluryhmä sekä
tarjoilu ja arpajaiset.
Tule Lipaskerääjäksi kadulle (klo 11–17 omavalintaisen ajan). Ilmoittaudu työalasihteeri ulla.klemettinen@evl.fi/ 050 340 9889 .
Lahjoittamalla Tasauskeräykseen autat konfliktialueiden naisia saamaan
äänensä kuuluviin. Tasauskeräys on Suomen Lähetysseuran kampanja.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 10 srk-keskus, Kari,
Tiusanen.
Aamurukous ke klo 8 srk-keskus.
Messu su 17.9. klo 10 srk-keskus, Helenius, Asikainen. Pyhäkoulu.
Leipäsunnuntai su 17.9. klo 16 srkkeskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys kirkolla (käynti kirkon alapuolelta) ma ja ke klo
9–10.30. Muulloin sop. mukaan
juha.halonen@evl.fi 050 5497 024.
Pietarin Kilta ti 19.9. klo 18 srk-keskus. Miesten raamattupiiri.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyskipinä-ilta ke 13.9. klo 17.30
srk-keskus. Ideoidaan alueseurakuntamme lähetystyötä.
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 ja siitä vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä,
Halssilan kirkolle su 8.10. klo 12. Tule
tapaamaan ikätovereitasi kakkukahvien ja pienen ohjelman merkeissä.
Ilm. ti 19.9. mennessä 050 549 7024 tai
juha.halonen@evl.fi.
Torstai-tapaaminen to 14.9. klo 13
srk-keskus. Anne Kettunen: Lähetys
Huhtasuon alueseurakunnassa.
Raamattupiiri to 21.9. klo 17 srkkeskus.
Nuorille
Jatkot ja avustajat -koulutus alkaa su
10.9. klo 13.30–18.30 Kuokkalan kirkossa Isosti yhdessä -tapahtumalla.
Ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
nuoret/isoskoulutukset.
Isoskoulutus ke klo 17.30–18.45.
Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone (käynti pääovesta).
Nuortenillat ke klo 18.45–20.30. Terv.
keskuksen ryhmähuone).
Lisätiedot Jokiniemi 050 549 7021 ja
Hurme 050 549 7017.
Lapsille ja lapsiperheille
Pikkuleipä su 10.9. klo 16 srk-keskus.
Perhepyhäkoulu pienille ja suurille.
Perhekerho ma klo 9.30–11.30 Telkäntie 2 C.
Päiväkerho 3–5 v Telkänpesä 2 C. Ti
klo 9–11 ja to klo 13–16. Kysy kerhopaikkoja Jaana 050 301 8233 tai Elina
050 407 9126.
Vauvakahvila ti klo 13–15 Telkäntie 2
C. Kaikille avoin ja maksuton.
Puuhakerho ti klo 17–18, Telkäntie 2
C. Leikkejä, pelejä, askartelua, kokkailua ja muuta mukavaa. Ilmainen.
Iltaperhekerho ke 13.9. klo 17.30–19
Telkäntie 2 C. Pienille ja suurille avoin.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Yhteiskuljetus sunnuntain jumalanpalvelukseen Halssilan kirkkoon lähtee Huhtasuon kirkon bussipysäkiltä
klo 9.45, paluu n. 11.30.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys. Voit olla yhteydessä diakoniatyöntekijään puhelimitse tai tulemalla Mäntykankaan
kappelin takana olevaan toimistorakennukseen, Laukaantie 5, ma klo 13–
14.30 tai ti klo 10–11.30. Puhelin 050
549 7005, sähköposti liisa.lappi@evl.fi,
18.9. alkaen elisa.vainio@evl.fi.

Pyhäkoulu su 10.9. klo 16 Neulaskoti.
Vauva-ryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Ensimmäisen lapsen saaneille.
Taapero-ryhmä ke klo 9 Neulaskoti.
Alle 2-vuotiaille vanhempineen. Kahvittelua, mukavaa yhdessäoloa sekä
vertaistukea.

Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ti klo 18
Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
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 ja siitä vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä,
Halssilan kirkolle su 8.10. klo 12! Tule
tapaamaan ikätovereitasi kakkukahvien ja pienen ohjelman merkeissä.
Ilm. ti 19.9. mennessä 050 549 7024 tai
juha.halonen@evl.fi.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Ridanpää, Nieminen. Kamarikuoro
Hehku, joht. Reetta Vasalampi. Kirkkokahvit.
Aamurukous ti klo 8 kirkko. Rukousta
omien ja yhteisten asioiden puolesta.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 17.9. klo 10 kirkko, Salminen, Pitkänen, Lintunen. Kahvit.
Rukoushetki pe 22.9. klo 8.30 kirkko.

Nuorille
Jatkot ja avustajat. koulutus alkaa su
10.9. klo 13.30–18.30 Kuokkalan kirkossa Isosti yhdessä -tapahtumalla.
Ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
nuoret/isoskoulutukset.
Isoskoulutus ke klo 17.30–18.45.
Huhtasuon terveyskeskus ryhmähuone (käynti pääovesta).
Nuortenillat ke klo 18.45–20.30. Huhtasuon terveyskeskus ryhmähuone.
Lisätiedot Jokiniemi 050 549 7021 ja
Hurme 050 549 7017.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila pe klo 9.30–11 Huhtasuon terveyskeskus kaarisali. Kotiäiti,
-isä, hoitaja, tule lasten kanssa!
Ekavauvaryhmä ma klo 14–16. Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali. Vauvan toivotaan olevan alle 7 kk aloittaessaan ryhmän. Kysy vapaita paikkoja
Seija 050 323 5355.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ma 11.9. klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskus Kaarisali. Lapsille oman aikuisen kanssa, aikuisille myös ilman
lapsia.
Päiväkerho 3–5-vuotiaille ti klo 13–
16 ja to klo 9–11 Huhtasuon terveyskeskus ryhmähuone. Kysy vapaita
paikkoja Miina 044 705 6480.
Lapsi–aikuinen -käsityöpaja ma 18.9.
klo 17.30 Huhtasuon terveysaseman
Kaarisali. Yli 5-vuotiaille lapsille oman
aikuisen kanssa. Ilm Seija 050 323
5355. Lukukausimaksu 10 €/perhe.
Puuhakerho 8–11-v. ma klo 17–18
Huhtasuon päiväkeskus kerhotila, Nevakatu 2. Leikkejä, askartelua, kokkaamista ja muuta mukavaa. Ilmainen.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 16 Neulaskoti, Jurva, seurakuntalaiset. Pyhäkoulua lapsille. Lapset saavat valmistella kirkkotilaa klo 15.45 alk. Kirkkokahvit.
Messu su 17.9. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen.
Toivon torstai to 21.9. klo 18.30 Neulaskoti. Iltatee. Mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian avoin vastaanotto ti klo
9–11 Neulaskoti, elina.fuchs@evl.fi
050 5497 015.
Ruokailu ti klo 12–13 Neulaskoti.
tied. Elina Fuchs.
Olohuone ke klo 13–14.30 Neulaskoti. Käsitöitä ja iloista kahviseuraa! Elina Fuchs.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Leikkiseuraa lapsille ja juttuseuraa aikuisille.

KELTINMÄKI

Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma klo 17–18.30
Keltinmäen kirkko. Tervetuloa ruokailemaan lahjoituksena saatua samana päivänä valmistettua ruokaa, 1 €
(lapset 4–12 v 0,5 €). Ruokailun järjestävät alueen vapaaehtoiset. Ruuan
määrä riippuu lahjoituksena saadun
tuotteen määrästä mutta aina pystymme tarjoamaan vähintään leipää,
juotavaa, mahdollisesti puuroa tai kevytkeittoa.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12 kirkko. Avoin ruokapankkisetelipäivystys
Myötätuuliryhmä to 21.9. klo 14
kirkko. Mielenvirkistysryhmä, Sarlund.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Aikuisille
Kuohun päiväpiiri ma 11.9. klo 12
Kuohun kylätalo.
Taka-Keljon lähetysilta ma 11.9. klo
18.30 Heli ja Erkki Koskisella, Ronsuntaipaleentie 547.
Saihokadun olohuone ti klo 11
Saihokatu 4, Sarlund.
Saihokadun ruokailu ti klo 12 Saihokatu 4. Ruokailu 4 €.
Matka Israeliin ja
Jordaniaan
Matka Israeliin ja Jordaniaan tehdään 6.–13.4. Israelissa
tutustutaan Jeesuksen jalanjälkiin Jerusalemissa (kolme
yötä) ja Galileassa/ Tiberiaksesta käsin. Jordaniaan mennään Akaban kautta (yksi
yö), josta siirrytään Petraan.
Matkalla Ammaniin (yksi yö)
käydään Nebon vuorella, seuraavaksi Madaba ja Jerash.
Galileassa tutustutaan Genesaretin ympäristöön.
Matkan perushinta puolihoidolla 1 650 euroa ilman
retkiä. Matkan infotilaisuus
on tiistaina 12.9. klo 18–19.30
Keltinmäen kirkossa.
Keltinmäen Olohuone ke 13.9. klo
13 kirkko.
Keltinmäen Olohuone ke 20.9. klo 13
kirkko. Turvassa. Leppäpuisto ja aluetyöntekijä Katja Huttunen Jyväskylän
kaupungista.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30 kirkko.
1–2-v. taaperoille vanhemman kanssa, tied. 050 4088852.
Perheolkkari ti klo 9–11 Erämiehenkatu 6. Mukavaa yhdessäoloa, laulua,
leikkiä ja kahvittelua.
Nelivuotissynttärit ke 13.9. klo kirkko. Vuonna 2013 syntyneitä lapsia
perheineen kutsutaan viettämään yh-

teistä syntymäpäiväjuhlaa. Mukana
Tuomo Rannankari.
Perheolkkari ke 20.9. klo 9–11 kirkko.
Mukavaa yhdessäoloa, leikkiä, laulua,
kahvittelua.
Lapsikuoro ke 20.9. klo 16 kirkko.
Retki-ilta perheille
Perheet retkeilevät Ladun
Majalla keskiviikkona 20.9. klo
17.30–19.30. Ohjelmassa on
saunomista, uimista, leikkejä,
pelailua ja makkaranpaistoa
(omat makkarat tai 0,50 €/kpl
paikan päältä). Ladun Majan
osoite on Ronsuntaipaleentie
279. Tiedustelut 050 340 9891.
Nuorille ja aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050 521 5414.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 10 Kaupunginkirkko, Ilvesmäki, Laasonen.
Viikkomessu to 14.9. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 8.9.–22.12. klo
12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 17.9. klo 10 Kaupunginkirkko. Watia, Mannström, Valtasaari.
Viikkomessu to 21.9. klo 13 Kaupunginkirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Kukkonen 050 340 0665 tai Lintulahti 050 549 7006.
Omaishoitajien Oma Hetki ke 13.9.
klo 12 Vanha pappila. Omaishoitajille tarkoitettu hetki yhdessä toisten
kanssa.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti 5.9.–
12.12. klo 10 Vanha Pappila.
Seniorikammari avoin keskusteluryhmä ma 11.9. klo 14–15.30 Vanha
pappila. Harrastukseni ennen ja nyt,
Kukkonen.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Nuorille
Virtailta / Nightbreak to 14.9. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille / a group for young adults!
Lähemmäs Jumalaa opetuksen, iltapalan, musiikin & yhdessäolon merkeissä / Closer to God through teaching, evening snack, music & spending
time together.
Aikuisille
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Kylän kammari to 14.9. klo 14 Vanha pappila.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 10 srk-talo. Tuominen, Lampinen. Virsimiehet ja tanssiryhmä Jubilate Deo. Kirkkokahvit.
Hartaushetki ti 12.9. klo 10 Korpihovi.
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille
la 16.9. klo 15 Korpikeidas.
Messu su 17.9. klo 10 srk-talo. Koivisto, Laiho.
Sanan ja rukouksen ilta ke 20.9. klo
18 srk-talo. Yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakonissan vastaanotolle ajanva-

rauksella kirsi.lepoaho@evl.fi tai
050 557 9003.
Aikuisille
Väentupa Korpikeitaalla ti klo 11.
Pastorin pysäkki ti 12.9. klo 12–14.
Saakosken Koskibaarissa.
Palvelupäivä ke 13.9. klo 10 srk-talo.
Sururyhmä alkaa
syyskuussa
Sururyhmä on tarkoitettu
läheisensä hiljattain menettäneille, ja se kokoontuu
kuusi kertaa torstai-iltaisin.
Ensimmäinen kokoontuminen on 14.9. klo 18 seurakuntatalolla. Tiedustelut
Lepoaho 050 557 900.
Aamupysäkki pe 15.9. klo 9–11 srktalo. Eu-ruuan jakoa, hartaus ja aamupala.
NOJA-ryhmä ti 19.9. klo 18 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Pohjoisten kylien perhekerho ke
klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Oman kylän perheiden kohtaamispaikka.
Iltaperhekerho ke 13.9. klo 18 srk-talo. Leikki- ja juttuseuraa sekä tekemistä perheille ilta-aikaan. Iltapala.
Perhekerho to 14.9. klo 9.30 srk-talo.
Lasten ja aikuisten yhteinen paikka.
Taaperokerho ma 18.9. klo 9 srk-talo.
Perhekerhoryhmä taaperoille ja perheelle. Sisarukset mukaan.
Nuorille ja aikuisille
Kirkkokuoron harjoitukset to 14.9.
klo 17.45 srk-talo. Tied. 050 5579 004.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Lintunen.
Messu su 17.9. klo 16 srk-keskus, Salminen, Nieminen. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti klo 14.45 srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma klo 17–18.30
Keltinmäen kirkko. Tervetuloa ruokailemaan lahjoituksena saatua samana
päivänä valmistettua ruokaa, hinta 1
€ (lapset 4–12 v 0,5 €). Ruokailun järjestelyistä vastaavat alueen vapaaehtoiset. Ruuan määrä riippuu lahjoituksena saadun tuotteen määrästä
mutta aina pystymme tarjoamaan vähintään leipää, juotavaa, mahdollisesti puuroa tai kevytkeittoa.
Ruokapankkisetelipäivystys to klo 9
srk-keskus.
Torstaikahvila to klo 12–13.30 srkkeskus. Kaikenikäisten kohtaamispaikka. Maksuton tarjoilu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 19.9. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Tiistaitapaaminen ti 12.9. klo 13 srkkeskus. Häyrinen.
Israel–Jordania matkan 2018 info ti
12.9. klo 18–19.30 Keltinmäen kirkko.
Matka Israeliin ja Jordaniaan 6.–13.4.
Tutustutaan Jeesuksen jalanjälkiin Jerusalemissa ja Galileassa/ Tiberiaksesta käsin. Jordaniaan mennään Akaban kautta, josta siirrytään Petraan.
Matkalla Ammaniin käydään Nebon
vuorella, seuraavaksi Madaba ja Jerash. Galileassa tutustutaan Genesaretin ympäristöön. Hinta puolihoidolla 1 650 € ilman retkiä.
Lähde!-kuoro to klo 18 seurakuntakeskus. Lähde!-kuoron harjoitukset.

Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9–11 srk-keskus.
Mukavaa yhdessäoloa, laulua, leikkiä
ja kahvittelua.
Neljävuotissynttärit ke 13.9. klo 18
kirkko. Vuonna 2013 syntyneitä lapsia
perheineen kutsutaan yhteiseen juhlaan. Mukana Tuomo Rannankari.
Retki-ilta perheille Ladun Majalla
ke 20.9. klo 17.30–19.30 Ronsuntaipaleentie 279. Saunomista, uimista, leikkejä, pelailua, makkaranpaistoa (omat
makkarat tai osto 0,50 €/kpl paikan
päältä). Tied. 050 340 9891.
Nuorille ja aikuisille
Seurakuntakuoro to klo 18 Keltinmäen kirkko. tied. 050 5215 414.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 11 kirkko, Pääkkönen, Korhonen, Väisänen, Nieminen.
Lauri Hallikainen, kitara. Pyhäkoulu
alkaa. Kirkkokahvit.
Messu, Eläkkeensaajien kirkkopyhä
su 17.9. klo 11 kirkko, Bucht, saarna
Tapio Lampinen, S. Lampinen, Grönholm. Eläkkeensaajien kuoro. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Kehittyvät laulajat ma 11.9. klo 18–
20 kirkko. Kuoro kaikille lauluhaluisille. Tervetuloa vaikka kesken kauden. Johtaa Sirpa Lampinen (050 4365
435), säestää Eero Vuorinen.
Kehittyvät laulajat pe 22.9. klo 18–
20 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokapankkisetelipäivystys ilman
ajanvarusta tiistaisin klo 9–10, kirkko. Muissa asioissa yhteys diakoniatyöntekijöihin: Kikka Kataikko p. 050
5497007 kirsti.kataikko@evl.fi tai Päivi Heikkilä p. 050 5497034 paivi.heikkila@evl.fi.
Aikuisille
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko, alakerta.
Cafe Kídé avoin olohuone ke klo
9–11 kirkko.
Markku Ojanen
puhuu onnesta
Onnellisuusprofessori Markku
Ojanen luennoi vapaaehtoistapahtumassa teemasta
Yhteinen onni – paras onni.
Lisäksi vapaaehtoiset kertovat
kokemuksistaan Kuokkalan
vapaaehtoistyössä. Tapahtuma on Kuokkalan kirkossa
13.9. klo 13–15. Tiedustelut Heikkilä 050 549 7034 tai
Kataikko 050 549 7007.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
14.9. klo 13 kirkko, alakerta.
Ternimaitokeisari-näytelmä to 14.9.
klo 19 kirkko. Jyväskylän Kaupunginteatterin monologinäytelmä, näyttelijä Hannu Lintukoski. Liput 15/10 e.
Paneelikeskustelu: Miten meidän pitäisi elää? Katso sivu 16.
Cafe Kide avoin olohuone ti 19.9. klo
13–15 kirkko.
Kuokkamiehet ti 19.9. klo 18 kirkko,
alakerta.
Ternimaitokeisari -näytelmä ti 19.9.
klo 19 kirkko, Hannu Lintukoski. Liput 15/10 e. Paneelikeskustelu: Miten
meidän pitäisi elää? Katso sivu 16.
Lähetyksen olohuone ke 20.9. klo 13
kirkko, alakerta.
Äitienilta ke 20.9. klo 18–20 kirkko.
Kielikahvila to 21.9. klo 18 kirkko.
Tule tutustumaan erimaalaisiin ihmisiin ja juttelemaan eri kielillä, tai
tuo oma kulttuurisi ja kielesi muka-

nasi. Järj. Kuokkalan aluesrk ja KeskiSuomen Yhteisöjen Tuki ry /Yhdessä
enemmän -maahanmuuttajat osana
yhteisöä (ESR).
Nuorille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 13.9. klo 18–20 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Ilvesmäki, Valtasaari.
Messu su 17.9. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Niiles-Hautanen, Valtasaari.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549
7027, Kukkonen 050 340 0665 tai Lintulahti 050 549 7006.
Aikuisille
Olohuone ti 19.9. klo 9–11 Lahjaharjun kappeli.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ti klo 9.30–11 kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 kerhotila,
Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila to 14.9. klo 13–15 kerhotila, Katajatie 1 as 5. Kaikille avoin
lasten ja aikuisten yhteinen olohuone,
johon ei tarvitse ilmoittautua. Voit
tulla ja mennä oman aikataulusi mukaan. Lapsille leikkiseuraa, aikuisille juttuseuraa ja yhteistä kahvittelua
(vapaaehtoinen kahviraha).

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 10 kirkko, Hautalahti, Laine, Asikainen, Partanen.
Aino Suhola puhuu
veteraanien kirkkopyhässä
Sotiemme veteraanien kirkkopyhää vietetään Palokan
kirkossa sunnuntaina 10.9. Klo
10 alkavan messun jälkeen
on keittolounas ja kirkkokahvit. Päiväjuhlassa klo 12 kuullaan musiikkiesityksiä ja Aino
Suholan juhlapuhe.
Rukousmessu su 10.9. klo 17 kirkko,
Laine, Ilola, Ester-kuoro.
Rukouspiiri ke klo 18 Takkatupa,
heikki.ilola@icloud.com.
Tilkkutäkkimessu su 17.9. klo 10 kirkko, Laine, Ruhanen. Lauletaan rippikoulusta tuttuja nuorten veisuja.
KohtaamisPaikan iltamessu su 17.9.
klo 17 kirkko, Hautalahti Seppo, Kilkki
Mika, Marko Remes. Lastenohjelmat.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoro to klo 17.30 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys ke 9–11 ja to 11–
13 kirkon alakerrassa. Diakoniatyöntekijä tavattavissa muuna aikana sopimuksen mukaan. Kotikäyntejä sopimuksen mukaan. Elina Romar 040
560 9910, Päivi Itkonen / Mira-Maarit
Väisänen 040 7090 142.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ma 11.9. klo 10–12
kirkon alakerta takkahuone. Tied. 040
7090 142, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.

Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to 14.9. klo
11 kirkon alakerta takkahuone. Klo
11–13 keskustelua, käsitöitä. Klo 13
hartaus- ja ohjelmahetki. Kahvitupaa
ei ole to 21.9. Tied. 040 7090 142 tai
paivi.itkonen@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauva- ja taaperopysäkit kirkon alakerrassa. Lauluja, leikkejä, keskustelua, hiljentymistä. Pientä tarjoilua, vapaaeht. maksu. Ei ennakkoilm. Tied.
Jansa 040 548 3216 ja Eräjärvi 040 500
7820.
Perhepysäkit Palokan kirkolla ja
Mannilan Lyhdyssä. Kirkolla aamupala ja Mannilassa pientä tarjoilua.
Vapaaehtoinen maksu. Tied. Eräjärvi
040 500 7820 ja Kuusela 040 535 2276.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkon alakerta. Ensimmäisen lapsensa saaneille perheille.
Palokan kirkon perhepysäkki ke klo
9 kirkon alakerta.
Mannilan perhepysäkki ke klo 9
Mannila, Mankolantie 3. Tied. Kuusela 040 535 2276.
Aamupalapysäkki kirkon alakerta ke
klo 9–11. Vapaaeht. maksu 1 €.
Taaperopysäkki ti 19.9. klo 9–11.30
kirkon alakerta n. alle 2-vuotiaille lapsille perheineen.
Kouluikäiset
Uudet kerhot alkavat vkolla 38 ja niihin ilmoittautuminen vkolla 37 www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset .
Syysleiri 3–7-luokkalaisille Vesalan
Verkossa 13.–15.10. Ilm. 18.9.–1.10.
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.
fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket. Hinta
35 €. Mahtuu 20. Tied. minna.junttila@evl.fi 040 7739 851 ja mira.maasola@evl.fi 050 4088 813.
Kaakaopyhäkoulu 1–4-luokkalaisille ti 19.9. klo 12.30–15 kirkon alakerta.
Ei ennakkoilm. Läksyjen tekoa, leikkiä,
pelailua, pieni hartaushetki, välipalaa.
Mahdollisista ruoka-ainerajoitteista
toivomme ennakkotietoa.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 10.9. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Kansanlähetyksen kirkkopyhä. Saarna Raimo Lappi. Kirkkokahvit. Kansanlähetyksen työn esittelyä.
Messu su 17.9. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Kirkkokahvit.
Hartaus Säynätsalon päiväkeskuksessa pe 22.9. klo 12. Urheilukentäntie 3.
Apua ja tukea tarvitseville
Mahikset ma klo 13 srk-koti. Mieli
Maasta ry:n vertaistukiryhmä uupuneille ja masentuneille. Vertaisohjaajana Leena.
Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
srk-koti.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen lauluilta to 14.9. klo 18.
Piinkatu 14, Muuratsalo. Yhteislaulua
ja Eila Murphyn lähetyskuulumisia.
Aikuisille
Olohuone ke 13.9. klo 13 srk-koti.
Raamattuelokuva.
Olohuone ke 20.9. klo 13 srk-koti. Tasaus-keräys ja messun suunnittelua.
Hartaus pihalla sään salliessa.
Ruskat ry Muistelot to 14.9. klo 13
kirkko, Väätäinen. Kahvit srk-kodilla.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma klo 9.30–11.30 srkkoti. Mukavaa yhdessäoloa.
Perhekerho to 14.9. klo 9.30 srk-koti.
Leikkiseuraa lapsille ja juttuseuraa aikuisille.
Pyhäkoulu to 14.9. klo 17.30 srk-koti.
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Tapahtumat 8.9.–22.9.
TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 8.9. klo
12.30, Vallipuro. Rauhanyhdistyksen talo.
Messu su 10.9. klo 10 kirkko, Vallipuro, Piilonen, Jaakonaho, Lekander. Diakoniapainotteinen jumalanpalvelus.
Kirkkokahveilla diakonian työalasihteeri Heini Lekander kertoo Botswanan terveisiä.
Sanajumalanpalvelus su 17.9. klo 11
kirkko, von Gross, Partanen. Rippikoulusunnuntai. Rippikouluinfoa kaikille 2018 rippikoululaisille ja heidän
vanhemmilleen.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokajakelu kirkolla to 31.8. klo
10.30. Lahjoitusruuan jako paritt. viikkojen torstaisin.
MieliMaasta vertaisryhmä ti 12.9.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille
ja heidän omaisilleen. Joni Hakala 040
9115 796, jontte10koti.luukku.com.
Torstaiaamuna hartaus ja aamupala
klo 10. Vapaaeht. maksu lähetystyölle.
Aikuisille
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12 kirkko. Tehdään käsitöitä ja leivotaan. Tuoreita leivonnaisia. Päiväkahvi klo 14.
Miesten keskustelupiiri ti 12.9. klo
13. Päiväkahvi työtuvalla klo 14.
Lukupiiri alkaa ke 13.9. klo 13 Pappila.
Kokoontuu joka toinen keskiviikko.
Käsityöilta äideille ke 13.9. klo 18
pappila. Vapaamuotoista yhdessäoloa.
Naisten ilta ma 18.9. klo 18 pappila,
Inkeri Tuunanen. Tutkimme rupatellen Raamattua. Teetarjoilu.
Torstaiaamuna hartaus ja aamupala klo 10. Vapaaeht. maksu lähetystyölle.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to
21.9. klo 12 pappila. Järj. Jyvässeudun
Omaishoitajat ry. Tied. 050 4522 303.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho lapsille, vanhemmille,
hoitajille ja isovanhemmille.
Pyhäkoulu ma 11.9. klo 18 Puuppolan kerhotila. Ihmettelemme Raamatun kertomuksia, laulamme, leikimme, juttelemme Taivaan Isälle, askartelemme.
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Perhekerho ti klo 13 kirkko.
3-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla ti
12.9. klo 18 kirkko.
Ekavauvakerho ke klo 13 kirkko. Aloitushetki, yhteistä puuhastelua ja vapaata yhdessäoloa sekä kahvit. Ruuanlämmitysmahdollisuus.
Löytyn laulua ja lähetyslounas Tikkakoskella
Tikkakosken kirkon kuusikymppisjuhlinta alkaa perhemessulla ja juhlakahveilla 24.9.
klo 11. Jaakko Löytyn gospelkonsertti Kahden maan
kansalaisen lauluja kuullaan
sunnuntaina klo 18.
Maanantaina on tasauslounas klo 11. Lounaan hinta
on 10 euroa, ja sillä tuetaan
naisten koulutusta, verkostoitumista ja taloudellista itsenäisyyttä.
Lähetys on esillä myös Paikkani pallolla -tapahtumassa
klo 18. Mukana on hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén.
Tasavuosien juhlinta kirkolla
jatkuu 1.10. saakka. Lisätietoja 22.9. ilmestyvässä Henki
& elämässä.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu, Herättäjä-yhdistyksen kirkkopyhä su 10.9. klo 10 kirkko, Rossi, Huttunen, saarna Karoliina Löytty, Maria Salmela. Professori ja häpeätutkija
Paavo Kettunen puhuu sukupuoleen
ja seksuaalisuuteen liittyvästä häpeästä hengellisessä yhteisössä. Keittolounas ja kahvit, aluekokous ja seurat.
Raamattuopetusilta Paavalin Galatalaiskirjeet ti 12.9. klo 18 kirkko, Kari
Valkonen, Saara Mörsky.
Tölskän srk-ilta Kerttu ja Heimo Savelalla ke 13.9. klo 18.30 Mutkatie 14.
Miesten päiväraamattupiiri to 14.9.
klo 12 kirkko.
Sadonkorjuumessu,
uutispuuro ja myyjäiset
Kesän sadosta kiitetään kansanlaulumessussa 17.9. klo 10
kirkossa. Messun toimittavat
Arto Kauppinen ja Maria Salmela sekä Erkki Hiekkavirran
kansanmusiikkiyhtye. Messun
jälkeen on uutispuuro, kahvit
ja sadonkorjuumyyjäiset.
Myytäväksi tarkoitettua satoa
voi tuoda kirkolle perjantaina
15.9. tai sunnuntaina ennen
messua. Tuotto Lähetystyölle.
Oravasaaren srk-ilta ke 20.9. klo 18.30
(paikka tarkentuu myöhemmin).
Musiikkitilaisuudet
Työikäisten naisten Ihanaiset-gospelkuoro ma 11.9. klo 17.30–19, Taulumäen kirkko. Englanninkielistä gospelmusiikkia. Uusia laulajia koelaulun
kautta. Sovi ajasta maria.salmela@evl.
fi tai 050 3800 608.
Majakka-kuoro laulaa suomalaista
gospelia ma 11.9. klo 19 Taulumäen
kirkko. Uusia laulajia koelaulun kautta. Sovi ajasta maria.salmela@evl.fi tai
050 3800 608.
Seniorit-kuoro ke 13.9. klo 12 kirkko.
Kuoro on kaikille avoin.
Lauluryhmä Ester ma klo 18 kirkko.
Uudet laulajat tervetulleita. Tied. 041
538 0942 mursuhyva@gmail.com.
Gospel Covertajat – virsikirjan lisälehdillä su 10.9. klo 16 kirkko. Gospel
Covertajat. Ohjelma 10/5 €.
Kun aika on – muistohetki lapsensa menettäneille ja heidän läheisilleen
pe 22.9. klo 19 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Päivystykset Vaajakosken kirkolla ja Jyskän srk-kodilla ajanvarauksella: marjaleena.liimatainen@evl.fi, 040 560 9926
ja tero.reingoldt@evl.fi, 040 560 9927.
Aikuisille
Jyskän keskiviikkokerho ke klo 13
Jyskän srk-koti.
Lähetyspiiri ti 19.9. klo 13 kirkko.
Vaajakosken keskiviikkokerho ke
20.9. klo 13 kirkko.
Nuorille
Perjantaikahvila pe 15.9. klo 17 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhetupa ti klo 9 kirkko. Aikuisten ja
lasten yhteinen aamuhetki.
Jyskän perhepysäkki ti klo 9 Jyskän
srk-koti.
Ekavauva Pallerot ti klo 13 kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke klo 9
Kaunisharjun kerhotila.
Vaajakosken iltaperhekerho ke 13.9.
klo 17.30 kirkko.
Kouluikäisten kerhot alkavat 18.9.
Tied. ja ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Kerhonohjauksesta kiinnostuneet
ottakaa yhteyttä satu.harjula@evl.fi
tai 040 5582542.

merkkivuosi
Reformaation
			

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 18.9. klo 18 Vesalan leirikeskus.
Aseman Pysäkki
Kahvila, pieni kirpputori, Hannikaisenkatu 27–29. Avoinna ma, ti ja to
klo 11–15. Tied. antti.laitinen@evl.fi
050 360 3484.
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Virsi- ja laulutunti ma 11.9. klo 12.
Otamme mielellämme villalankoja.
Kansainvälinen työ
Novelleja ja neuleita to 14.9. klo 17
Vanha pappila. 5 € Naisten Pankille.
Naisten Pankin lukupiiri to 21.9. klo
17 Vanha pappila. 5 €.
Naisten Pankin juhlakonsertti su
24.9. klo 16 Keltinmäen kirkko. Dixie
Harlem Band ja Jonna Ortju. Ohjelma 20 €.
Virtailta/Nightbreak to 14.9. klo 18
Yliopistonk. 26 B. Nuorille aikuisille/
for young adults! Lähemmäs Jumalaa. Opetus, iltapala, musiikki & yhdessäoloa / Closer to God. Teaching, evening snack, music & spending
time together.

KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 10.9. klo 17, Mika
Kilkki.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Palokan kirkko su 17.9. klo 17, Mika Kilkki,
Marko Remes. Lastenohjelmat.
ALFA – voit miettiä elämän isoja kysymyksiä uskon näkökulmasta. Ma
2.10.– 20.11. klo 18–20 (ei vko 42)
Vanha pappila, Vapaudenk. 26. Ilm.
tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net 044
524 3904.
Matka Kristuspäivään Turkuun 2.12.
Hinta 30 €. Sitovat ilm. tiina.kilkki@
kohtaamispaikka.net.
Muut toimintatiedot www.kohtaamispaikka.net / facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram @kohtaamispaikka.
Maahanmuuttajatyö
johanna.kontinen@evl.fi 050 549
7033, oxana.usova@evl.fi, 041 705
2329.
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenk. 27–29.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki. Pientä purtavaa, vaatteita ja kodintavaroita.
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti klo 10–11.30,
Polttolinja 37.

Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30, Kauppakatu 13.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–
12, Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.

Viittomakieliset
paivi.lehtinen@evl.fi, 050 549 7012,
Vapaudenk. 60. Vast.otto ti 9–12 ja
ke 13–15. Web-kamera-aika ke klo
11–12.
Viittomakielinen lähetyspiiri su 10.9.
klo 14, Vapaudenk. 60.
Viittomakielinen raamattupiiri to
14.9. klo 17.30, Vapaudenk. 60.
Viittomakielinen messu su 24.9. klo
15 Säynätsalon kirkko.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Herättäjän kirkkopyhä ja maakunnalliset seurat Vaajakosken kirkko. su
10.9. Messu klo 10. Lounas. Professori ja häpeätutkija Paavo Kettunen puhuu sukupuoleen ja seksua alisuuteen
liittyvästä häpeästä hengellisessä yhteisössä. . Keski-Suomen heränneiden kokous klo 13. Siioninvirsiseurat
klo 13.15.
Siioninvirsiseurat ke 20.9. klo 18, kristillinen opisto Sulkulantie 28.
Siioninvirsiseurat to 21.9. klo 17.30,
pappila Vapaudenk. 26.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@
elisanet.fi
Uutta: Leidien leffatreffit alkavat.
Mennään yhdessä elokuvien päivänäytöksiin ja keskustellaan elokuvasta kahvilassa. Leffatreffikutsut lähetetään tekstiviestitse. Ilmoittaudu toiminnanohjaajalle.
Kirjapiiri I ma 11.9. klo 13. Petri Tamminen: Suomen historia.
Avoin kohtaamispaikka (aamupala 5 euroa) ti 12.9. klo 9–11. Huumori
suomalaisessa kirjallisuudessa, Helena Ljokkoi.
Latinanpiiri ti 12.9. klo 13.
Lauluryhmä Jännät ti klo 18.15.
Exodus-raamattupiiri to 14.9. klo 14.
Luukkaan evankeliumi, Heidi Watia.
Uutta: Laula, leiki, lennä – ikäihmisten musiikkitoimintatuokio pe 15.9.
klo 10, Jenny Haapalainen (5 euroa).
Juhla-asujen kertomaa: kansallispuvut su 17.9. klo 15. Jos haluat esitellä
omaa pukuasi, ota yhteys toiminnanohjaajaan.
Avoin kohtaamispaikka (aamupala
5 euroa) ti 19.9. klo 9–11. Kristillinen
symboliikka, Eevakaarina Launis.
Muskariryhmiin ehtii mukaan. Ryhmät keskiviikkoisin:
Vauvamuskari 6–12 kk klo 9.15–9.45.
Taaperomuskari 1–2-v 9.45–10.15.
Perhemuskari I klo 10.15–11.
Perhemuskari II klo 11.15–12. Täynnä.

Jyväskylän Kristilliset
Eläkeläiset ry
Syysretki 10.–14.9. Vuokatinrantaan.
Vapaita paikkoja jäljellä. Tiedustelut
Järvinen 050 359 5611 tai Nikkinen
040 554 8188.
Syyskauden aloitus ma 11.9. Sepänkeskus, Kyllikink. 1. Kahvi klo 13.30.
Ritva ja Heimo Kajasviita.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 9.9.klo 19, ry.
Seurat su 10.9. klo 16, ry; noin klo
17.30 Seurat, ry.
Tutustumisilta ke 13.9. klo 19, ry.
Syysmyyjäiset la 16.9. klo 16, ry; klo
19 Seurat, ry.
Alueseurat su 17.9. klo 16, Korpilahden srk-talo; klo 16 Seurat, ry; noin klo
17.30 Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 19.9. Retki Äänekosken
rauhanyhdistykselle.
Seurat ke 20.9. klo 19, Kaupunginkirkko.
Nuorten perjantai pe 22.9. klo 19, ry.
Seurat la 23.9. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Vapaudenk. 24, mika.lahtinen@sana.
fi, 040 557 5535.
Armon lauantai la 9.9. klo 13, Vapaudenk. 24, Ulla Saunaluoma, Kalle Virta.
Torstaiteatteri: Missä armo? la 9.9.
klo 14.30 ja to 21.9. klo 19, Vapaudenk. 24, Mika Lahtinen. Liput 14/12
e. Varaukset 040 557 5535 tai www.
torstaiteatteri.fi.
Kasvotusten ke 13.9. klo 19 Taulumäen kirkko, Tommy Hellsten ja Tommi
Kalenius. Liput: lippu.fi.
Bibliodraamakurssi 16.–17.9. klo 10–
17, Vapaudenk. 24. Tied. ja ilm. mika.
lahtinen@sana.fi 040 557 5535.
Naisen tila ja unelmat 100-v Suomessa ma 18.9. klo 18.30, Vapaudenk.
24. Huoneteatterilaisia vierailee. 10 €
sis. kahvit ja ohjelman.
Raamattupiiri pe 22.9. klo 11, Vapaudenkatu 24.

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

Naisten saunailta
Naisten saunailta ti 12.9. klo 17 Vesala. Tiedustelut 050 444 0933 ja 050
410 3034.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien hetki ke 13.9. klo
12–13.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26. Heini Lekander: matka Botswanaan.

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 13.
Särkyneiden majatalo to klo 13.
Sanan Keidas su 10.9. klo 16. Paimenen vastuu, Mauri Tervonen.
Naisten Raamattupiiri ti 12.9. klo 13.
Naistenpiiri ke 20.9. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 10.9.
klo 16 Halssilan kirkko.
Leipäsunnuntai su 17.9. klo 16 Halssilan kirkko. Tahdotko tulla terveeksi, Raimo Lappi. Ehtoollinen ja kahvit.
Lapsille ohjelmaa.
Miestenpiiri to 21.9. klo 18.30 Vaajakosken kirkko.

LUTHERIN PÖYDÄSSÄ -NÄYTELMÄ VANHASSA PAPPILASSA
n Teatteriesityksessä koetaan musiikillinen illanvietto Martti Lutherin luona 1540-luvulla. Yleisö pääsee istumaan samaan pöytään
isäntäväen kanssa. Illassa kuullaan Lutherin pöytäpuheita ja ruokaillaan. Esitystä rytmittää 1500-luvun musiikki, jota esittävät lauluyhtye Lux Auribus ja soitinyhtye.
Lippuvaraukset numeroon 040 8713782. Liput 25/20/15 euroa.
Näytökset tiistaisin 5.9.,12.9.,19.9. ja 26.9. klo 19.
IHMISYYDEN KÄÄNTÖPIIRI
n Ihmisyyden kääntöpiiri 18.9. klo 17–19 Jyväskylän yliopisto,
Agora. Keskustelijoina kuvataiteilija Samuli Heimonen, yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger, kansanedustaja ja Perhehoitoliiton puheenjohtaja Aila Paloniemi sekä näyttelijä ja vammaisurheilija Sanna Sepponen. Juontajana Annamaija Manninen. Tilaisuus on osa Aina on toivoa -tapahtumasarjaa. Maksuton.
TERNIMAITOKEISARI-NÄYTELMÄ
n Jyväskylän Kaupunginteatterin monologinäytelmä. Tulkitsijana
näyttelijä Hannu Lintukoski. Näytelmän jälkeen paneelikeskustelu: Miten meidän pitäisi elää? Mitä Luther tähän sanoisi?
Liput 15/10 euroa. Esitykset to 14.9. ja ti 19.9. klo 19 Kuokkalan
kirkossa. Lisätiedot sivulla 16.
SANA ELÄMÄÄN
n Kuinka löydän armollisen Jumalan. Eero Junkkaala, Arto Viitala, Kyösti Kytöjoki ja Andras Szábó. Sana elämään -ilta 23.9. klo 18
Taulumäen kirkossa.
Lisätiedot: www.jyvaskylanseurakunta.fi
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Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 21.9. klo 18.30 Neulaskoti, Pihkatie 4. Minä uskon Pyhään
Henkeen, Matti Väätäinen, Jenni Jurva.
Sana elämään -ilta la 23.9. klo 18 Taulumäen kirkko. Kuinka löydän armollisen Jumalan? Eero Junkkaala, Arto
Viitala, musiikki Kyösti Kytöjoki ja Andras Szábó.

Seuraava
lehti

22.9.

• Tuhat tulkintaa taiteesta

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Laitinen Antti 050 360 3484,
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Siekkinen Miia, toimistosihteeri vs. 050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, seurakuntapastori 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Johanna Kontinen,
maahanmuuttajatyö vs 050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Federley Anne, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston
oppilaitospappi 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden
oppilaitosdiakoni 050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770

• Pojan mieli meni rikki

Rippikoulutyö
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934

• Marianne Heikkilä patistaa
ulos ruokakuplasta

Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori 040 737 7963

Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 7.9.klo 17 NNKY:n
tiloissa, Veikko Pasanen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 10.9. ja 17.9. klo 12. Petri Harju.
Evankeliset opiskelijat ke klo 18.30:
13.9. Lutherin elämää, Petri Harju;
20.9. Kasteen merkitys, Anna Siekkinen.
Hamona-kuoro 18.9. klo 18.30. Uudet
laulajat tervetuloa. Tied. Vuorenoja
040 526 0909.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori 050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
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ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko 050 549 7040
Aluekappalainen vt. Kärkkäinen Päivi 050 523 4149
Aluesihteeri Koho Ulla/Härköjärvi Esa 050 340 0684
Diakonia
Vainio Elisa 18.9. alkaen 050 549 7005
Lapsityönohjaaja Kettunen Anne 050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus
Kärpänkuja 5, 050 549 7040
Diakonia
Halonen Juha 050 549 7024

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Leppäpuisto Suvi 050 549 7008
Häyrinen Leena 050 549 7008
Rantanen Jukka 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Diakonia
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Lintulahti Elina 050 549 7006
Kukkonen Eevi-Riitta 050 340 0665
Lapsityönohjaaja vs. Siitari Tanja 050 340 9895
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Kappalainen Mannström Tuija 050 521 5408
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti vs. 050 557 9001
Diakonia
Lepoaho Kirsi 050 557 9003
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Kataikko Kirsti 050 549 7007
Lapsityönohjaaja Korhonen Tiina 050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Neulaskoti
Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Jurva Esa 050 400 0014
Diakonia
Fuchs Elina 050 549 7015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Diakonia
Jaakonaho Marja-Liisa 040 560 9916
Lapsityönohjaaja Simpanen Eija 040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen Huttunen Hannu 050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia
Liimatainen Marja-Leena 040 560 9926
Lapsityönohjaaja vs. Palander Tarja 040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 560 9927
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Ternimaitokeisarin kolmevarttinen
esitys ilman suvantovaiheita vaatii
hyvää kuntoa. ”Kuinkahan sitä
jaksaa taas vääntää rautaa vuosien
tauon jälkeen”, miettii Hannu
Lintukoski.

sitkö?

Tie
			

Ternimaitokeisari
tulee taas
■■ Ternimaitokeisarin esitykset

■■

Hinnalla millä hyvänsä?
Ternimaitokeisari palaa syyskuussa näyttämölle. Tällä kertaa sen voi nähdä myös Kuokkalan
kirkossa, jossa esitys herättelee keskustelemaan siitä, miten meidän pitäisi elää.
HEIKKI IMPIÖ teksti
NIKO KUHA kuva

Hannu Lintukosken tulkitsema
Ternimaitokeisari-monologinäytelmä palaa muutaman vuoden tauon jälkeen Jyväskylän kaupunginteatterin ohjelmistoon. Ennen varsinaista uusintaensi-iltaa esitys vierailee Kuokkalan kirkossa kahdella
näytöksellä.
– Tämä on itselleni oikeasti mielenkiintoinen tilanne, tuoda esitys
kirkkoon, Lintukoski toteaa.
Ohjaaja-käsikirjoittaja Sakari
Hokkanen kirjoitti monologin
nähtyään Saku Pollarin dokumentin ”Kansalainen Jussila”. Se kertoo

ternimaitokeisarinakin tunnetuksi
tulleesta Petteri Jussilasta.
Lintukoski arvelee Ternimaitokeisarin suosion perustuvan siihen, että katsoja näkee mitä tapahtuu,
kun ihminen heittäytyy täydellisesti kehittämään itseään jotakin
tiettyä asiaa varten. Esitys on näyttelijälle fyysisesti raskas kokemus,
bodausjaksossa rauta nousee ja suvantovaiheet ovat vähissä.
– Jos toistaa jatkuvasti itselleen,
että älä anna periksi, niin se on aika jyrkästi sanottu. Varsinkin silloin, kun siihen ei pysty.
Lintukosken mielestä palkittua
esitystä voisi pitää jopa eräänlaise-

na profetiana. Viisi vuotta sitten
uumoiltiin kehityssuuntaa, joka
näyttää toteutuneen.

Jos toistaa
”jatkuvasti
itselleen,

että älä anna periksi,
niin se on aika
jyrkästi sanottu.
– Tänä päivänä puhutaan yleisesti, kuten myös Ternimaitokeisarissa, että pitää yrittää tehdä töitä,
töitä ja vielä enemmän töitä.
Lintukoski arvelee, että keskustelu kirkossa voi hyvinkin kääntyä

kysymykseen, kestääkö ihminen
Ternimaitokeisarissa kuvattua tapaa elää. Hän tunnustaa, että ei itse pystyisi. Olisiko tällaisessa elämässä kylliksi?

■■

■■

■■

■■

Kuokkalan kirkossa tiistaina
14.9. ja torstaina 19.9. klo 19.
Molempina iltoina esitysten
jälkeen keskustellaan
teemasta: ”Miten meidän
pitäisi elää? Mitä Luther
tähän sanoisi?” Paneelikeskustelua johdattelee Mika
Lahtinen.
Tiistain paneelissa ovat
mukana Sakari Hokkanen,
Raili Kivelä, Hannu Lintukoski
ja Riku Bucht.
Torstain paneelissa Urpo
Karjalainen, Satu Olkkonen ja
Hannu Lintukoski.
Liput 15/10 e tuntia ennen
ovelta. Ennakkomyynti
ZUPticket
(www.zupticket.com)
Esitykset ja keskustelut ovat
osa Reformaation merkkivuoden tapahtumia.

Ajatus menestyksen janosta saa
Lintukosken miettimään Henrik
Ibsenin Peer Günt -näytelmästä
elämään jäänyttä toteamusta: ”Ole
itse itsellesi kylliksi”. Voisi olettaa,
että ainakin Martti Luther myhäilisi kuullessaan, kuinka Lintukoski
peilaa Ternimaitokeisarin esillä pitämiä teemoja.
– Olen sen verran mukavuudenhaluinen ihminen, että terve laiskuus on ihan paikallaan.

Elämästä

Kuin Serranon perheessä
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Olen Mika Tirronen, 54. Asumme
kahdestaan vaimon kanssa, kolme
aikuista lastamme ovat jo omillaan. Olen työskennellyt parturina
yli kolmekymmentäviisi vuotta,
joista vajaat kolmekymmentä yrittäjänä.
Kävin alakoulun kaikki luokat aina eri koulussa. Myös vaimollani
on samanlainen historia. Jatkuva
koulunvaihto vaikutti minuun positiivisesti. Opin sosiaalisuutta ja
sain uusia kavereita.
Parturintyössä ihmiset ovat se

tärkein juttu. Minulla on runsaasti
vakioasiakkaita, ja ikähaitari ulottuu lähes vauvasta vaariin.
Nuoria käy paljon, ja heidän
kanssaan käydään tosi hyviä keskusteluja. On myös hienoa seurata
heidän kasvamistaan aikuisiksi.
Juuri nyt olen erikoistunut partojen muotoiluun, ja sitä kautta asiakaskunta on laajentunut yliopistolla opiskeleviin ulkomaalaisiin.
Vähän aikaa sitten liikkeen edessä seisoi opiskelija, joka laittoi kännykkäkuvaa kaverilleen kysyäkseen, oliko se varmasti tämä parturiliike.

Harrastan paljon musiikkia, samoin koko perheeni. Jossain vaiheessa ehdin ajatella bändimuusikon uraa. Musiikin lisäksi meitä
perheenä kiinnostavat teatteri, taide ja kulttuuri sekä matkailu.
Erityisesti Espanja on lähellä sydäntä, siellä hurahdimme patikointiin.
Meillä on aina saanut näyttää
tunteet. Sivullisesta se on varmaan
näyttänyt hurjalta, mutta se puhdistaa ilmaa.
Kerran yksi italialainen vaihtooppilaamme totesikin, että häntä
on petetty. Hänen oli luvattu pääsevän suomalaiseen perheeseen,

mutta hän joutuikin italialaiseen
perheeseen.
Kun on ystäviä eri puolilla maailmaa, joutuu pohtimaan nykymaailman asioita myös heidän näkövinkkelistään. Tukholmalaisen ystäväperheen ja Espanjassa asuvan
ystävän kanssa olemme puhuneet
myös terrori-iskuista.
Minusta toisten sättiminen on
mennyt aivan liian pitkälle. Ei se,
että näyttää erilaiselta, saa johtaa
siihen, että joutuu tarkkailun alaiseksi. Ulkomaalaiset ystävät ovat
auttaneet minua ymmärtämään
asioita paremmin.

Mika Tirrosen ammatinvalintasuunnitelmat menivät yläasteen
jälkeen uusiksi ensimmäisellä
parturikäynnillä. Kokemuksen
täytyi olla elämys pojalle, jonka
tukan oma äiti oli siihen asti
leikannut.

