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Pääkirjoitu

Hautakiven oikaiseminen
on omaisten vastuulla

Seija Järvenpää
siunattu haudan
lepoon

Ajassa

Avustustyöntekijä Seija Järvenpää
haudattiin viikonloppuna kotiseurakunnassaan Seinäjoella. Hän sai
surmansa heinäkuussa, kun paikallinen mies ampui hänet ja toisen suomalaisen avustustyöntekijän taksiin, joka oli pysähtynyt liikennevaloissa.
Järvenpää oli työskennellyt Afganistanissa erimittaisilla jaksoilla
vuodesta 1998 lähtien. Hän työskenteli muun muassa mielenterveyshankkeiden parissa. Suomessa hänen taustayhteisönsä oli
Ev.lut. Kansanlähetys, ja Korpilahden alueseurakunta tuki hänen
työtään.

PETRI KANANEN teksti
MARJO RÖNNKVIST kuva

Hurja remontti
Viiden kolaroidun auton näkeminen samalla silmäyksellä on aika vaikuttava näky. Nämä autot odottivat tiistaina Paviljongin kupeessa Turvallisuus-messujen käynnistymistä. Näennäisen kova pelti on onnettomuustilanteessa kuin paperia.
Vaikka autoilisi päivittäin, onnettomuudet sattuvat aina
muille. Niille huonoille kuskeille, jotka eivät vain hallitse
ajopeliään. Paitsi sitten, kun omalla kohdalla rysähtää.
Jos ei arvaa luopua käsityksestään, että on erinomainen
kuski, kannattaa silti muistaa muut tekijät. Parhainkaan
kuski ei välttämättä voi tehdä mitään, jos se huono kuski tulee päälle. Tai jos ajokeli on surkea, tai jos auto hajoaa kesken ajon, tai jos erinomainen kuski saa sairauskohtauksen, tai jos nukahtaa rattiin, tai jos hirvi säntää
päin. Tai jos.
Suomen tieliikenteessä kuoli viime vuonna noin 250 ihmistä, vakavasti loukkaantuneita oli tuhatkunta. Ja jokaisen näiden – sekä heidän lähipiirinsä – kohdalla elämä menee remonttiin. On löydettävä vastauksia siihen,
miten käy kodin, työn, opiskelujen, perhe-elämän, rahaasioiden, harrastusten ja haaveiden. On ehkä aloitettava alusta – niillä pelimerkeillä mitä uusi tilanne antaa.
Ihminen on omituinen otus. Elämää ja arvojaan tulee
harvoin antaumuksella punnittua silloin, kun kaikki on
hyvin. Hurja remontti käynnistyy usein negatiivisten tapahtumien kautta.
Meillä on tällaisia tilanteita varten sananlaskuja: ”Se mikä ei tapa, se vahvistaa” sekä ”Ihmiselle ei anneta enempää kuin hän jaksaa kantaa”. Kannustuksiksi kaiketi tarkoitetut sanonnat eivät vain aina pidä paikkansa. Kärsimys ei välttämättä jalosta, vaikka hyväosaiset voivat
murheen hetkittäisessä alhossaan niin ajatellakin. Päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen jatkuvat vastoinkäymiset voivat oikeasti viedä hengen. Vastoinkäymisten
alle voi oikeasti nujertua.
Vaikka autoilen päivittäin, en
halua rakentaa elämääni
pelolle. En voi joka päivä
varautua siihen, että joku päivä voi sattua kolari kohdalle. Voin syksyn
sateissa ja pimenevissä illoissa ajaa varoen. Senkin
voin tehdä, että ymmärrän
asioiden olevan hyvin. Tässä hetkessä.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Jyväskylän hautausmailla on kymmenittäin hautamuistomerkkejä,
jotka ovat kallistuneet vaarallisesti. Vastoin yleistä luuloa niiden oikaiseminen ei kuulu kukkahoitosopimukseen, vaan omaisten pitää huolehtia oikaisusta itse.
Vaarallisesti kallistuneiden kivien
lisäksi hautausmailla on paljon lievästi kallistuneita muistomerkkejä.
Omaisilla on nyt syksyllä otollinen
hetki tarkistaa niiden kunto.
Seurakunta ilmoittaa tarvittaessa hoitosopimuksen tehneille
omaisille vaarallisesti kallistuneista hautakivistä. Kun kivet oikaistaan, niin varmistetaan hautojen
hoidon turvallisuus.
Hautakivien kallistuminen on
tavallinen ilmiö, joka johtuu hautausmaiden maantiivistymisestä.
Kun maa painuu hautojen puolelta, niin kivet kallistuvat.
Jokainen voi suoristaa hautamuistomerkin omatoimisestikin.
Tästä huolimatta seurakunnan
ylipuutarhuri Olavi Kivi suosittelee, että omaiset kääntyisivät oikaisuasioissa kivialan ammattilaisten puoleen.
– Normaalikokoinen hautakivi
painaa vähintään 150 kiloa. Kiven
liikutteluun tarvitaan erikoistyökaluja.
Jotkut ovat yrittäneet oikaista
kallistuneita hautakiviä laittamalla niiden alle käpyjä ja risuja.
– Tällaiset viritelmät ovat vaarallisia.
Kallistuneet hautakivet ovat
tur vallisuusriski niin hautaus-

Neljä rovastia ja
Lehti-tunnustus
Jyväskylään

Hautamuistomerkit kallistuvat hautausmaiden maantiivistymisen vuoksi. Tämä
hautakivi on kuvattu Korpilahden hautausmaalla.
maan henkilökunnalle kuin omaisillekin. Kivi voi kaatuessaan vaurioittaa myös viereisiä hautamuistomerkkejä.

Kun kesäkukat on poistettu haudoilta, eikä havuja ja kanervia ole
vielä tuotu, niin oikaisutyö on helpoin tehdä.

Tapetilla

Kirkko kutsuu yhteyteen, kirkkovene yhtyeeseen
KAARINA HEISKANEN teksti
KIRKKOVENE-FB-SIVU kuva

Siinä missä piispat julkaisivat teesit teemalla Kutsu yhteyteen, kirkollinen huumorisivu (ai mikä?)
Kirkkovene ehätti myös julkaisemaan viisi vaihtoehtoista teesiä.
Kirkkovene-huumorisivu soutaa ja
huopaa Facebookissa.

Y-kirjaimia teeseissä piisaa: kutsu ylpeyteen, kutsu yhtymään, kutsu yhtyeeseen ja yhtiökokoukseen
– sekä sokerina pohjalla kutsu yrmeyteen:
– Jaa että ovet auki, poppia kirkkoon, sosiaalista mediaa ja mukavia messuja. Ei meidän seurakuntayhtymässä.

Kirkkovene-Facebooksivu jakaa
kirkollista huumoria, parodiaa ja
satiiria.
– Huonoina päivinä mukana on
ripaus sarkasmia. Kaikki yhteydet
todellisuuteen pidätetään, kirkollisen huumorin pää-äänenkannattajaksi ilmoittautuva sivusto
kuvailee sisältöjään.

Koomikko, imitaattori, muusikko ja näyttelijä Jope Ruonasuuta kiusattiin yli kymmenen vuotta alaluokilta ammattikoulun päättymiseen saakka. Kukaan kiusaajista
ei ole pyytäntyt tekojaan anteeksi. Ruonansuu antaisi anteeksi, jos joku pyytäisi.

Kukaan ei tiennyt, että
minua kiusattiin
Sinua kiusattiin koulussa. Miten
ja millä luokalla kaikki alkoi?
Kaikki alkoi Kemissä kolmannella
luokalla, kun vaihdoin alaluokkien
jälkeen isompaan kouluun. Kiusaajina oli uusia oppilaita ja muutama vanhastakin koulusta.
Millaisissa tilanteissa sinua kiusattiin?
Minua kiusattiin usein välitunneilla ja koulumatkoilla. Lihavuus oli
hyvä laukaisija kiusaamiselle.

Henki &
Kannen kuva: Ihmisen ja puutarhan yhteinen kasvutarina.
Kuva: Sami Saarenpää

Talousarvioavustukset ovat
haettavissa

Jope Ruonansuu on käynyt kouluilla kertomassa kiusaamisesta. Hänellä
itsellään on monen vuoden kokemus kiusattuna olemisesta.
Ruonansuu tietää, miltä tuntuu, kun kukaan ei tule puolustamaan.
PETRI KANANEN teksti
JOPELIX OY kuva

Miten reagoit?
Pelkäsin kovasti. Alkoi kipeäksi tekeytyminen – oli toisinaan tekokuumeita. Olisi kai pitänyt laittaa
kiusaajia turpaan, mutta olin rauhallisempi kaveri enkä tykännyt tapella.
Mitä ajattelit kiusaajistasi pienenä koululaisena?
Ajattelin, että kiusaajat ovat raukkamaisia kavereita. Kiusaaminen

loppui vasta, kun pääsin ammattikoulusta vuonna 1980.
Miten pääsit ulos kiusatun roolista? Millaista työtä piti tehdä asian
eteen?
Pääsin ulos kiusatun roolista vasta
aikuisena, kun olen käynyt puhuhassa näistä asioista kouluilla.
Olen puhunut asiat itselle selväksi.
Hyvä ulospääsytie oli, että aloin olla melko nuorena kuuluisa.
Tuliko kukaan puolustamaan?
En muista, että kukaan olisi tullut
puolustamaan, elleivät joskus isosiskot ylemmiltä luokilta. Ei kukaan tiennyt kiusaamisesta.
Mitä kiusaajillesi kuuluu nyt?
Osa elää edelleen Kemissä, joku
nyt katuojassa. En tiedä kaikkien
kiusaajieni nykytilannetta, mutta
yksi heistä kuoli viime kesänä, en
tiedä mihin.
Ovatko kiusaajat tulleet pyytämään myöhemmin anteeksi?
Ei ole anteeksipyyntöä tullut kos-

kaan. Antaisin kyllä anteeksi.
Miksi kiusaaja kiusaa?
Useimmiten kiusaajalla on oma
elämä pielessä, ja se purkautuu
kiusaamisena. Kiusaajillani oli paha olo jo pienestä.
Onko menneisyys jättänyt sinuun
pysyvän jäljen?
Ehkä olen vieläkin hiukan pelokas
ihmissuhteissani.
Vaikuttiko kiusaaminen siihen, että sinusta tuli koomikko?
Olen ehkä koomikon urallani
päässyt näyttämään muille, että
minäkin osaan jotakin, vaikka
olen lihava.
Miten kiusaamiseen voisi puuttua
nykyistä tehokkaammin?
En osaa sanoa yhtä asiaa, jolla se
saataisiin loppumaan, mutta avoimuuden lisääminen auttaisi.
Miksi olet halunnut puhua aiheesta julkisesti?
Puhun julkisesti asiasta ollakseni

Lapuan hiippakunta on myöntänyt Lehti-tunnustukset kolmelle eri
taholle. Sen saavat Seinäjoen ja Jyväskylän seurakuntien kirkonpalvelutyössä toimivat työntekijät sekä RuskaGospel –tapahtuma, jota
järjestävät Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnat sekä Evijärven seurakunta. Lehti-tunnustus on myönnetty vuodesta 2006
alkaen.
Piispa Simo Peura on myöntänyt rovastin arvonimen aluekappalainen Hannu Huttuselle, johtavavalle sairaalapastorille Heikki
Lepoaholle, aluekappalainen Pekka Mustoselle ja kappalainen Jorma Vilkolle.

esimerkki nuorille. Olen aika varmasti ollut monelle kiusatulle
avuksi. Olen saanut kirjeitä kiusatuilta lapsilta ja päässyt rohkaisemaan ihmisiä keikoilla.
Mistä saat voimaa arjessa?
Saan voimaa muun muassa omasta perheestäni. Leikin viikonloppuna nelivuotiaan poikani kanssa.
Se antaa virtaa.
Mitä sinulle kuuluu nyt?
Nyt kuuluu työkiireitä, kun lomat
loppuivat. On kauheasti keikkoja
Suomessa ja ulkomailla sekä erilaisia kuvauksia.
Mistä Raamatun tapahtumasta
saisi hyvä vitsin? Miten se menisi?
En osaa vitsailla Raamatun lauseilla, ainakaan yhtäkkiä. Raamatustakin voi vitsailla, jos keksii vitsejä. Ei
se ole tabu. Onhan sitä ollut huumoria Jeesuksenkin aikana! Minulle Raamattu ei ole kuitenkaan
ykköspaikka, josta ammennan
huumoria. Ja siitä on aikaa, kun
olen sitä viimeksi lukenut.

Rekisteröidyt yhdistykset voivat
hakea Jyväskylän seurakunnalta
talousarvioavustusta. Kirjallinen
hakemus vuoden 2015 talousarvioavustusta varten on jätettävä
liitteineen 30.11.2014 mennessä
osoitteella Jyväskylän seurakunta/
Hallintopalvelut, PL 103 (käyntiosoite: Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon avustuksia
myönnettäessä. Lisätietoja ja hakukaavake löytyy osoitteesta www.
Jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut
ja yhteystiedot/hallintopalvelut/
talousarvioavustukset.

Japa ry etsii Jyväskylän liikuttavinta
työpaikkaa
Valtakunnallista Liikkujan viikkoa
vietetään 16.–22.9. Viikon kun
niaksi etsitään jyväskyläläistä työpaikkaa, joka parhaiten innostaa
työntekijöitään kestävään liikkumiseen. Kannustimena voivat olla
virkapyörät, bussiliput tai taukojumppaan. Kisan ideana on löytää
työpaikka, joka parhaiten huo
mioi kestävän kehityksen mukaisen liikkumisen.
Lue lisää www.japary.fi/liikkujanviikko/
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Suomalainen mies
puhuu sittenkin
Jos keskusteluyhteys ei toimi parisuhteessa,
syntyy helposti ongelmia tai vääriä tulkintoja.
Kuuntelemistakaan ei kannata vähätellä, ja
hiljaisuudellekin on hyvä antaa tilaa.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Perheneuvoja Pekka Puukko on
tehnyt perheneuvontatyötä jo
seitsemäntoista vuotta. Parisuhdetyön kautta saadut kokemukset
pistävät hänet miettimään, olisiko
jo aika pohtia suomalaisen miehen väitetyn puhumattomuuden
paikkaansa pitävyyttä.
– Olen kovasti odottanut, että
milloin tapaisin sen surullisen kuuluisan puhumattoman miehen. Eipä ole vielä tullut vastaan.
Television sketsisarjoissa on iät
ajat naureskeltu sohvalla hiljaa jurottavalle miehelle, joka kuuntelee
puolisonsa taukoamatonta päpätystä. Puukon mielestä kuva on tyypillinen, mutta ei vastaa hänen kuvaansa suomalaisesta miehestä.
– Voihan olla, että siellä kotona
miehen puhumattomuus on todellistakin. Oma kokemukseni on,
että kyllä mies puhuu jos hänelle
vain annetaan siihen mahdollisuus ja häntä kuunnellaan.
Pekka Puukko näkee asiassa myös
kulttuurillisia eroja. Kun naiset tapaavat, puhuminen ja vuorovaikutus korostuvat. Miesten kohdalla
asia ei ole välttämättä näin yksinkertainen. Paras yhteys miesten vä-

lillä saattaa syntyä siitä, kun ei tarvitse selittää mitään. Saunan lauteilla hiljaisuuden vallitessa mies
tietää, että asiat ovat reilassa. Puhumattomuudella on myös myönteisiä merkityksiä, se voi olla merkki tyytyväisyydestä, ja antaahan se
tilaa myös omille ajatuksille.
– Joskus tuntuu, että meillä tänä
päivänä parisuhteessa saattaa olla
liikaakin odotuksia keskustelun ja
puhumisen suhteen.
Myös tulevaisuus näyttää valoisalta. Puukko näkee, että nuorempien miesten keskuudessa perheelämän arvostus on kasvussa. Selvää muutosta on jo tapahtunut.
Enää työ ei ole se ainoa tärkeä
asia, vaan tapa toimia perheessä
sekä mahdollisesti myös isänä.
Perheneuvojan työn lisäksi Pekka
Puukko on tehnyt pitkään työtä
miesten kanssa, joiden pulmana on
ollut puolisoon kohdistuva väkivalta. Arjen riitatilanteissa on tärkeää, että molemmat puolisot keskittyvät itse ongelmaan. Kaikenlainen
nimittely tai toisen sanallinen tyrkkiminen eivät vie asioita eteenpäin.
Kun on isoista tunteista kysymys,
tilanne karkaa helposti käsistä. Tulee kenties sanottua sellaista, mikä
vain vaikeuttaa tilannetta. Tämänkin mies halutessaan osaa, Puukko
toteaa.

Pekka Puukko on odottanut vuosia puhumattoman miehen tapaamista. Hänen mielestään kuva sohvalla jurottavasti miehestä on tyypillinen, mutta väärä. Puukon mielestä tänä päivänä parisuhteen keskustelulle asetetaan liikaakin odotuksia.
Miten mieheltä sitten onnistuu
omista tunteista kertominen ja
niiden sanoittaminen? Puukon
mielestä keskeistä miehen kannalta on tilanteen turvallisuus. Miehillä saattaa olla myös kokemuksia siitä, että ei kannata avautua.
Ne eivät välttämättä nouse parisuhteesta, vaan huonoista kokemuksista tai kiusatuksi tulemisesta. Taustalla voi olla myöskin jokin nolo tilanne, jossa on ehkä liikaakin ilmaissut tunteitaan.
Vuoden papiksi 2013 valittu Pek-

ka Puukko aikoo puhua näistä samoista teemoista tulevassa KeskiSuomen miestenillassa. Siellä ajatuksia voi myös laajentaa ja tarkentaa. Kun illan aiheena on ”Miehen
oma tila”, sen voi ymmärtää monella tavalla. Yksi kysymys voisi olla, mistä löytyy se kaikkein omin tila. Tila, jossa sielu lepää. Pekka
Puukolla on mielestään ollut tämän suhteen onnea.
– Olen pystynyt luomaan omaa
tilaa moneen eri paikkaan. Koen,
että tekemäni työni on monella ta-

paa itseni näköinen. Kun työ on
hyvin sosiaalista, vastapainoa sille
saan muilta elämän osa-alueilta.
Vapaa-aikaani kuuluu paljon
luontoa, rauhaa ja liikuntaa.
Keski-Suomen miestenilta
pe 5.9. klo 18 Hipposhallissa
Jyväskylässä (Kuntoportti 3).
Tarjoilu klo 17 alkaen.
Illan teema Miehen oma tila.
Puhujina toimittaja, yrittäjä
Mikael Pentikäinen, emeritus
arkkipiispa Jukka Paarma ja
perheneuvoja Pekka Puukko.

Hengissä
Sunnuntai 7.9.
Jeesus sanoi:
”Jos puu on hyvä, sen
hedelmäkin on hyvä, mutta jos
puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään
puu tunnetaan.
Te käärmeen sikiöt, kuinka
teidän puheenne voisi olla
hyvää, kun itse olette pahoja!
Mitä sydän on täynnä, sitä
suu puhuu. Hyvä ihminen tuo
hyvyytensä varastosta esiin
hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa.
Minä sanon teille: jokaisesta
turhasta sanasta, jonka ihmiset
lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili.
Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi
perusteella sinut tuomitaan
syylliseksi.”

Salme Saikkonen, 66, joutui jäämään
kahdeksan vuotta sitten sairauseläkkeelle.
Toipumisen jälkeen alkoi aktiivisen
vapaaehtoistoimijan polku.

Ja lopuksi lasketaan turhat sanat
Suomalaiselle hyvä teksti? Ole
vaan rauhassa hiljaa niin on vähemmän katumista?
Taidamme olla hiukan vähäpuheisia. En osaa sanoa, onko siinä jokin viisaus, mutta perinteisesti voisi näin ajatella. Olemme myös aika harkitseva kansa
sanoissamme. Voisihan siinä
taustalla olla se ajatus, että turhien sanojen takia ei tarvitsisi
katua. Tekstiä ajatellen olemme
hyvin viisaita siinä, että punnitsemme sanojamme ja mietimme, mitä sanomme.
Sotia ja kansanmurhia on aloitettu vihapuheen ja valehtelun
takia. Ei siis mikään turha varoitus Jeesukselta.
Ei! Päinvastoin tärkeä asia, joka
meidän tulisi pitää mielessä.
Tämähän taitaa olla vuosituhansia vanha viisaus, johon Jeesus viittaa. ”Hedelmistään puu
tunnetaan” tai ”Tyhjät tynnyrit
kolisevat eniten” taitaa olla sanontoja, joita me ihan normaalielämässäkin viljelemme.
Onko leikin laskeminen ja small
talk turhaa puhetta, josta joudumme tilille? (Näen jo mielikuvitukseni silmillä, kuinka tuomioistuimessa tyhjennetään sa-

napussit tai –säkit pöydälle ja
lasketaan sanojen määrä.)
Mietin usein, millä mielellä leikkiä laskee tai small talkia harrastaa. Aina tarkoitusperät eivät ole puhtoiset. Toisaalta taas
se, että joutuisi koko ajan miettimään sanomisiaan, tekisi elämästä turhan raskasta. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.
Jos tuohon voisi luottaa, niin
voi myös olla levollisin mielin,
että ei joudu ”käräjille” turhista
sanoista. ”Hyvä ihminen tuo
hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa
varastosta pahaa.” Toimiihan
tuo myös leikkipuheen suhteen.
Jeesus puhuu Raamatussa paljon teoista ja tuomiopäivästä.
Eikö tämä ole ristiriidassa luterilaisen uskon kanssa, jonka
mukaan saamme syntimme anteeksi yksin uskomalla Kristukseen, emme tekojemme tähden.
Niin, vain yksin uskomalla Kristukseen. Näin opetamme. Emme kuitenkaan pääse eroon sanoistamme ja teoistamme, vaan
ne seuraavat meitä. Eivätkä hyvät teot korvaa pahoja tekojamme, vaan kaikesta mennään
tuomiolle. Mikä sitten voisi pelastaa? Teot ovat riittämättömiä.

Onneksi kaikki on kuitenkin
kiinni ansaitsemattomasta
armosta, joka tulee sen osalle, joka luottaa Kristuksen
sovitustyöhön. Yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Siinä on meille armo ja anteeksiantamus.
Eikös perinteisesti tuomita
vain teot, ei ihmistä?
Me kristittyinä olemme mielestäni erityisessä asemassa:
meidän tulee näyttää mallia
siinä, että näemme kaikissa
Jumalan luoman arvokkaan
ihmisen. Se on lähimmäisenrakkauden tärkein asia. Kaikki me
hairahdumme tekemään vääriä
tekoja, olemme synnin runtelemia, mutta Jumalan luomina ja
Kristuksen lunastustyön kohteina olemme tosi arvokkaita, eikä kukaan muu meitä tuomitse
kuin Jumala. Tekoja meidän ei
tarvitse hyväksyä, mutta ihminen itsessään on meille Jumalan kuvana tärkeä ja rakas.
Mitä jos istuu elämänsä vihaisena yksin komerossa?
Saamme vain tämän yhden elämän, miksi uhraisi sen vihalle ja
katkeruudelle. Emmekä saaneet
elämää vain itseämme varten,

Ota kiinni
elämästä
ja tartu
hetkeen
MARJA LEENA LUUKKONEN teksti
PETRI KANANEN kuva

Tilkkutäkkimessu

sa.

7.9. klo 16 Neulaskodis
Saarna Säynätsalon
aluekappalainen vs.
Päivi Kärkkäinen.

vaan Jumalaa ja toista ihmistä
varten. Voiko joku hukata sen komerossa vihaisena istumiseen?
Mikä sinua puhuttelee päivän
teemassa eniten?
Tekstit ovat murskaaviakin ehdottomuudessaan. Niiden jälkeen ainoaksi mahdollisuudeksi jää armo. Kaikki tarvitsevat
armoa. Ja vain Jeesus voi auttaa
ja parantaa. Erityisesti puhuttelee se, ettei kyse ole halvasta armosta vaan armosta, joka vaatii minua olemaan koko ajan
kartalla. Miettimään suhdettani omiin tekoihin ja sanoihin,
suhdettani Jumalaan. Mutta
päällimmäiseksi nousee kuitenkin armo ja anteeksiantamus.

”Aloitin Lähimmäisen kammarissa
ja ruokahaluni kasvoi matkan edetessä. Hakeuduin maahanmuuttajien mentorointikoulutukseen ja
nyt olen toiminut monikulttuurikeskus Gloriassa useita vuosia.
Olen toiminut Palvelevassa Puhelimessa ja hoitanut myös joitakin
luottamustehtäviä.
Tietenkin tulee välillä erilaisia
vaiheita, menoja, mutta onneksi
vapaaehtoistehtävät ovat joustavia. On lupa kuoria kermat päältä, katsoa, mikä kiinnostaa, mikä
sopii elämäntilanteeseen ja omiin
kykyihin. Olen erittäin sitoutunut
tehtäviini.
Mummoilu on imaissut minut mukaansa. Olen toiminut Mannerheimin Lastensuojeluliitossa niin sanottuna kylämummina. Ja pari
vuotta sitten lähdin mukaan Niilo
Mäki -instituutin ja MLL:n lukumummit ja -vaarit hankkeeseen.
Siinä käydään kouluilla lukemassa
ja luetuttamassa lapsia, jotka tarvitsevat tukea lukemisessa. Pienestä alusta on kasvanut nyt laajaa

toimintaa ja mukana on kymmeniä
vapaaehtoisia.
Kehitysyhteistyöhönkin olen lusikkani pistänyt Caring Hands
-järjestön kautta. Se tuo maahan
koruja, joita naiset tekevät kierrätyspaperista Ugandan Kampalassa. Tämä projekti sai kuusi vuotta
sitten Ugandan presidentiltä vienninedistämispalkinnon, ja sen ansiosta meitä oli kaksi aktiivista
naista Euroopan suurimmilla joulumessuilla Milanossa myymässä
noita koruja.
Matkustaminen kiehtoo, mutta
fyysisten vaivojen lisäännyttyä se
on muuttanut muotoaan. Espanjan Aurinkorannikon lomaviikkoihin halusin takavuosina mielekästä tekemistä ja siksi osallistuin
siellä 3–4 kertaa viikossa seurakunnan vapaaehtoistyöhön.
Sisustaminen, askartelu ja kutominen ovat sydäntäni lähellä. Tavallisesti minulla on aina monta
juttua työn alla ja uusia suunnitteilla. Yritän hyödyntää kierrätystä
monipuolisesti. Käsitöiden lomassa kirjoitan runoja lähipiirini iloksi.
Ja kerään kuolinilmoitusten muistovärssyjä, monien ihmetykseksi.

Useita eri vapaaehtoistöitä tekevä Salme Saikkonen ei halua jäädä yksin kotiin voivottelemaan eikä makaamaan. Toiminta
pitää hänet virkeänä. Hän iloitsee annetusta innostamisen lahjasta.
En pelkää kuolemaa, oma kuolinilmoituskin on jo mietittynä.

Saan ihmiset
”innostumaan.
Vaivoistani huolimatta olen ajatellut, että ihmisen tulee jatkaa
niillä eväillä, joita kulloinkin on
käytettävissä. On otettava elämästä kiinni, tartuttava hetkeen. Ei pidä jäädä voivottelemaan eikä makaamaan yksin kotiin, kuuntelemaan vaivojaan.
Olen nyt kaksi vuotta liikkunut
rollaattorin avulla. Se on erinomainen apuväline, jos tasapainon kanssa on ongelmia kuten mi-

nulla selkävaivani takia. Rollaattorin kanssa pääsee nykyään lähes
joka paikkaan Invaramppeja löytyy ja hissien sijainnit oppii äkkiä.
Ei rollaattoria tarvitse häpeillä. Se
on loistojuttu käyttäjälleen.
Kun tulee sairautta, tukiverkko
on tärkeä. Erilaisten yhteisöjen vapaaehtoistyön kautta saa luotettavia ystäviä. En kerää sulkia hattuuni enkä kukkia hautakummulleni vaan iloa elämään! Se on
päällimmäinen ajatukseni. Toiminta pitää minut virkeänä.
Onneksi minulla on tähän asti
riittänyt iloa ja energiaa. Yksi erityislahja minulle on annettu: Saan
ihmiset innostumaan.
Tänä syksynä Vanhassa Pappilas-

sa aloittaa ikääntyville suunnattu
Osallisuuden Puuhapaja, johon
mukaan tulevat voivat itse suunnitella toimintansa. Lähdin mukaan
saatuani henkilökohtaisen kutsun
Vanhustyön hankeen koordinaattorilta Eevi-Riitta Kukkoselta.
Monenlaista käsityötä ja tuunaamista on tiedossa. Uskon, että
ideat rönsyävät, kun samanhenkiset ihmiset ovat yhdessä. Voisikohan joku isäntä tai emäntä lahjoittaa käsityöpajallemme takametsästä havuja, varpuja ja muita
luonnonmateriaaleja erilaisiin
kransseihin?”
Osallisuuden Puuhapaja Vanhassa pappilassa ti 9.9. klo 14.
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Kristityt
vainoajina

Kolumni

JANNE KÖNÖNEN teksti

Minua on
hyvinpidelty
Suomen syrjäisiin kolkkiin alettiin perustaa kunnallisia
keskikouluja. Nelilapsisesta perheestäni olin ainoa, joka
pääsi keskikouluun kouluverkon laajennuttua. Muut sisarukset olivat joutuneet tyytymään kansa- ja kansalaiskouluun ja sen jälkeen hajanaisiin ammattiopintoihin,
joita tuohon aikaan oli tarjolla. Epistä – perheen tyhmin
sai parhaat koulumahdollisuudet!

Fidan kumppaniseurakunta majoittaa pakolaisia seurakunnan tiloihin Irakin Erbilissä. Majoituksessa on tällä hetkellä parisataa pakolaista.

Lukioon pääsin, kun tätini majoitti minua lukiovuodet
nurkissaan. Syntyihän siitä välillä kähinää, ja vasta jälkikäteen tajusin, miten suuren vastuun hän otti huolehtiessaan sisarensa tyttärestä, jonka päässä nuoruudenhuimuus olisi voinut saada aikaan ties mitä.
Koulutusmahdollisuuksista olin niin kiitollinen, että kun
pääsin tienaamaan omaa rahaa, ryhdyin kummiksi Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Ensimmäinen lapsi oli intialainen Muniammal, tuo lettipäinen vakavailmeinen
tyttö, jonka valkoisen kauluspaidan ylimmän napin virkaa teki hakaneula.
Kaikkein kiitollisin elämässäni olen heille, jotka ällistelemättä ja paheksumatta tukivat ja kannustivat minua,
kun lähinuori eli vaikeinta vaihettaan. Itse olin silloin
täysin avuton ja kädetön.
Minulle on tehty hyvää myös löytämällä kadulle pudonnut kirjastokorttini ja toimittamalla se poliisilaitokselle.
Sateisesta Murmanskin matkasta jäi erityisesti mieleen
se lämmin hetki, kun pysäkillä kanssani bussia odottanut tuntematon mies nosti ja ojensi kadulle pudonneen
huivini minulle.
Minulle on tehty hyvää jelppimällä kiireisinä päivinä töissä. Minulle on tehty hyvää, kun puoliso tuo minut sadeaamuna Matkahuoltoon bussia odottamaan. Minulle
on tehty hyvää, kun bussikuski jääkin odottamaan minua, kun juoksen pysäkille takinliepeet liuhuen ja bussikorttia heiluttaen.
Tiesithän, että tulevien seurakuntavaalien teema on ”Usko hyvän tekemiseen”. Mitä hyvää sinulle on tehty? Miten voit laittaa hyvän kiertämään?

Fidan kumppaniseurakunta jakaa ruoka-avustusta pakolaisperheille Irakissa koko tulevan syksyn ajan. Tällä hetkellä apua saa 1200 perhettä. Fida on Suomen helluntaiseurakuntien avustusjärjestö. Se on juuri käynnistänyt
keräyksen Irakin kristittyjen auttamiseksi.

MAAILMAN VAINOTUIN IHMISRYHMÄ
Irakin Isis-järjestön harjoittama uskonnollinen vaino nosti pintaan
unohdetun tosiseikan. Jopa 200 miljoonaa kristittyä kärsii tällä hetkellä
vainoista uskonsa ja vakaumuksensa tähden.
JANNE KÖNÖNEN teksti
FIDA kuvat

Kaarina Heiskanen
tiedottaja
Jyväskylän seurakunta

oilen
Tänään ruk

Anna rauha!
Ei tätä pahuutta käsitä. Rukoilen
maailman vainottujen kristittyjen
puolesta ja kaikkien heitä aut
tavien puolesta.

Anna rauha kaikille, uskontokuntaan katsomatta.
nainen 56 v.

Sisar Diana pakeni Isis-joukkoja Qarakoshin kaupungista 1 500 muun pakolaisen
kanssa Erbiliin. Hän avustaa telttakylän klinikalla vapaaehtoisena.

Kristityt ovat olleet sekä vainottuja
että vainoajia. Pahimmat historian esimerkit jälkimmäisestä löytyvät ristiretkistä keskiajalta, jolloin
Jerusalemin ja Konstantinopolin
valloittaneet kristilliset sotajoukot
ryöstivät, varastivat ja tappoivat
surutta murskatuissa kaupungeissa.
Hävitystä on myös liioiteltu,
mutta selvää on, että valloittajat
käyttäytyivät uskonsa vastaisesti.
Kuvaavaa on, että ranskalaiset kristityt varastivat tuolloin muun muassa nykyisin Torinon käärinliinana tunnetun pyhäinjäännöksen.
Moni voi väittää ristiretkien olevan kaukaista menneisyyttä, mutta
esimerkiksi islamilaisessa maailmassa tekoja muistellaan yhä kristittyjen julmuuksien merkkeinä.
Valtion ja kristinuskon liittouduttua kirkon ja valtion toimeenpanemia julmuuksia on usein vaikea erottaa toisistaan, mutta kristityt ovat itse usein tahranneet
maineensa ja toimineet vastoin
Jeesuksen ohjeita. Vallanhimo ja
valtioiden ohjaus olivat mukana
niin inkvisitiossa, noitavainoissa
kuin Etelä-Amerikan intiaanien
käännyttämisissäkin, mutta joka
tapauksessa ne muistetaan osin
syystäkin myös kristittyjen vahingollisina tekoina.
Johan Candelin muistuttaa, että
menneisyyden ja yksittäisten ihmisten tekoja on silti vaikea laskea
tulevien sukupolvien ja tapahtumiin osattomien harteille.
– Väärin toimineiden kristittyjen
teot eivät ole hyväksyttävä syy vainota kristittyjä tänään.

Uutiset ovat useita viikkoja tuoneet maailman silmien eteen Irakissa käynnissä olevan kansanmurhan, jossa ääri-islamilainen
Isis-järjestö on kalifaattinsa nimissä tappanut ja kiduttanut julmasti siviiliväestöä.
Vainotuiksi ovat joutuneet
muun muassa ikivanhastaan
maan pohjoisosissa vaikuttanut
kristitty vähemmistö sekä jesidit,
joiden uskonto on sekoitus monista muista uskonnoista. Kristittyjen
taloihin on leimattu arabiankielen
kirjain ”n” merkiksi siitä, että rakennuksessa asuu nasaretilaisen
seuraajia eli kristittyjä. Sosiaalisessa mediassa merkki on levinnyt tukena Irakin uskonnollisen vainon
vastustamiselle.
Uskonnollinen vaino ei ole perinteisesti saanut Suomen ulkopoliittiselta johdolta erityistä huomiota, eikä nytkään. Viimeksi asiaan
kiinnitti huomiota kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keski-

talo. Blogissaan Keskitalo ihmettelee, miksi Ulkoministeriön nettisivuilla kerrottuihin Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteisiin eivät kuulu uskonto tai uskonnonvapauskysymykset.
– Miksi painopisteistä puuttuvat kokonaan uskonnonvapauskysymykset ja uskonnollisten vähemmistöjen vainon vastustaminen?
Muualla läntisessä maailmassa,
kuten Yhdysvalloissa ja Britanniassa, huolensa uskonnollisia vainoja
kohtaan ovat ilmaisseet maiden
johtajat Barack Obamaa ja David
Cameronia myöten.

”onMeneillään
valtava
vainon aalto.

Kirkkojen olisi tehtävä jotain, jos
valtionjohto ei reagoi. Tätä mieltä
on Marttyyrikirkon ystävät ry:n
puheenjohtaja ja kansainvälisen
kriisejä ennakoivan järjestön First
Step Forumin toiminnanjohtaja,

Kokkolan eläkkeellä oleva kirkkoherra Johan Candelin.
Candelinin mukaan Suomen luterilaisen kirkon tulisi nopeasti perustaa vainottujen kristittyjen
avustusyksikkö. Hän kritisoi myös
Euroopan luterilaisia kirkkoja siitä, etteivät nämä ymmärrä ilmiön
mittasuhteita.
– Nyt on meneillään valtava vainon aalto yli kristikunnan monessa maassa. Maailman väkiluku on
noin tuhat kertaa suurempi kuin
Suomen ja noin sadasta kristitystä
vain kolme maailmassa on luterilaisia. Näin ollen luterilainen kirkko ei ymmärrä eikä halua ymmärtää, että joka päivä pahoinpidellään, raiskataan ja tapetaan kristittyjä Jeesuksen nimen tähden.
Tämä on meille suuri häpeä.
Länsimainen ihminen saattaa
etäisesti muistaa kuulleensa jotain
kristittyjen vainoista, mutta mieltää ne ennemmin antiikin ajan
Rooman valtakuntaan kuuluviksi
kuin ikäväksi osaksi nykyaikaa.
Siksi Candelinin viesti, jonka
mukaan kristityt ovat tänä päivänä maailman vainotuin ihmisryh-

mä, on hätkähdyttävä.
Amerikkalaisen Pew Research
Centerin mukaan uskontoon perustuvat vainot ovat viime vuosina
lisääntyneet. Vuosien 2006–2012
aikana kristittyjä vainottiin 151
maassa, muslimeja 135 maassa ja
juutalaisia 95 maassa. Maailmanlaajuisesti eniten vainoa kokevat
juuri kristityt.
Valtio, ääriryhmät tai yksityiset ihmiset voivat Candelinin mukaan
olla vainojen takana. Tavallisimmin vainoja tapahtuu muslimitaustasta johtuen, kommunistisissa maissa tai maissa, joista on diktaattori.
Valtioiden ja uskon välissä taiteilevien kirkkojen osa ei ole aina
helppo. Candelinin mukaan valtiot yrittävät aina, historiassa ja
nykyään, käyttää kirkkoja välineinä, joiden avulla niiden oma ideo
logia on vaarassa tunkeutua seurakuntiin ja yksityisten kristittyjen
elämään.
Valtio, joka haluaa hallita maataan täysin, voi käyttää kirkkoa välineenä päämääriensä toteuttami-

seen. Myös kansallisen fanatismin
rakentamisessa kirkko on tehokas
vallan välineenä.
Maailman evankelisen allianssin
WEA:n YK:lle hiljattain luovuttamaan raportin mukaan arviolta
200 miljoonaa kristittyä kärsii jonkinasteisesta vainosta. Kristillinen
Open Doors -järjestö esittää, että
marttyyrikuolemia tapahtuu arviolta 1200 vuodessa.
Vaikka lukemissa liioiteltaisiinkin, on selvää, että kyse on suuresta ihmisjoukosta. Pahimmat maat
joutua vainotuksi kristillisen uskonsa tähden Irakin ohella ovat
tällä hetkellä Sudan, jossa kristittyjä on joutunut teloitetuiksi ja
Pohjois-Korea, jossa kristittyjä on
vakaumuksensa vuoksi passitettu
vankileireille.
Candelin lisää listalle vielä muutaman maan, jossa tilanne on erittäin huono.
– Iran, Pakistan, Somalia, Saudi-Arabia, Afganistan… Noin kuudessakymmenessä maassa kristityillä ei ole uskonnonvapautta.
Monessa maassa kääntyminen

kristityksi tarkoittaa kuolemantuomiota tai vankeutta.
Marttyyrikirkon ystävät ry auttaa
ja tukee vainottuja kristittyjä seurakuntataustasta, sosiaalisesta
asemasta, etnisestä taustasta ja
sukupuolesta riippumatta. Käytännössä se tarkoittaa muun
muassa vainottujen asian esillä pitämistä länsimaissa, taloudellista
avustamista ja rukoukseen vainottujen puolesta kannustamista.

Marttyyri”kuolemia
on noin
1200 vuodessa.

Candelin on kunnioitettu yli uskontorajojen. First Step Forumin
toiminnanjohtajana hän vastaanotti järjestölleen myönnetyn rauhanpalkinnon georgialaisten sunnija shiiamuslimien liitolta toukokuussa. Palkinnon taustalla on minareettiin liittynyt kiista Georgiassa
lähellä Turkin rajaa. Kiista laukesi

First Step Forumin välittäjänroolin
ansiosta.
Eläkeläiskirkkoherralla on myös
hyvin harvoille suotu linkki Valkoiseen taloon. Yhdysvaltain presidentti Barack Obamalla on henkilökohtainen pastori ja sielunhoitaja, jonka tehtävänä on raportoida
muun muassa kristittyjen vainosta
presidentille.
Candelinin tehtävänä on kerätä
tietoa kristillisen yhteisön tilasta
ympäri maailmaa ja toimittaa tiedot pastorille, joka puolestaan valitsee, mitä tietoa toimittaa presidentti Obamalle.
Candelinin mukaan linkki Valkoiseen taloon toimii, mutta turvallisuussyistä hän ei halua kommentoida sitä sen enempää.
On vaikea kuvitella vainoja maassa, jossa noin 75 prosenttia väestöstä kuuluu pelkästään luterilaiseen kirkkoon, ortodokseja ja vapaita suuntia luvussa vieläpä huomioimatta.
Candelin kuitenkin muistuttaa,
että Eurooppa – mukaan lukien
Suomi – maallistuvat vääjäämättä.

Tulevien vuosikymmenten tilanteesta on paha mennä sanomaan.
Vaino tapahtuu kolmessa vaiheessa: disinformaatio, diskrimi
naatio ja sitten vasta vaino. Kaksi
ensimmäistä toimivat jo Suomessa, mutta kolmatta vastaan suojaa Suomen laki.
– Kannattaisi muistaa, että kirkko, joka avioituu ajan hengen kanssa on pian leski, Candelin näkee.
Hän kannustaa kristittyjä rukoilemaan oman maansa tilanteen lisäksi vainottujen puolesta ympäri
maailmaa. Vaikka historia ei toistaisikaan itseään, maailmasta löytyy aina niitä, joita kristittyjen olemassaolo ei miellytä.
Vuorisaarnassaan Jeesus ei kehottanutkaan seuraajiaan laittamaan
päätä pensaaseen vaan tunnustamaan väriä rohkeasti:
Autuaita olette te, kun teitä minun
tähteni herjataan ja vainotaan ja kun
teistä valheellisesti puhutaan kaikkea
pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä
palkka, jonka te taivaissa saatte, on
suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.
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Vahvojen tunteiden ja
rakkaiden muistojen kotipiha
Kotipiha on paljon enemmän kuin viherharrastuksen kohde, jossa kasvit pyritään saamaan
täyteen loistoon tai tuottamaan satoa. Se on pyhä sielunpaikka, mielenrauhan, työn ja
levon tyyssija, johon liittyy voimakas tunneside.
MARJA LEENA LUUKKONEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Lapset ottavat omaan pihaan ihokosketuksen: konttaavat nurmikolla, tepastelevat avojaloin,
maistelevat hiekkaa ja pihatien
pikkukiviä, rummuttavat puiden
runkoja, rakentelevat majoja. Kotipiha on tärkeä oppimis- ja kasvuympäristö, josta voi ponnistaa
maailmalle.
Lapsuuskotini pihaan johti jalokuusikuja, jonka äitini oli istuttanut talvisodan kynnyksellä samaan aikaan kahdeksan omenapuun ja kahdentoista viinimarjapensaan kanssa. Puutarhan perustaminen merkitsi ruokatarjonnan
huomattavaa monipuolistumista.
Kirsikkapuut valkoisine kukintoineen olivat alkukesän kaunistus ja ne tarjosivat lapsille keikkumipaikkoja. Saunapolkua vartioiviin kuusiin oli kiehtovaa nousta
piiloon. Korkealta näki tutun pihapiirin ja puutarhan lintuperspektiivistä. Siellä oli hykerryttävän lähellä taivasta.
Avaralla pihanurmella oli kesällä mukava maata tutkaillen lintujen
ja hyönteisten touhuja: tarkata
kottaraisten lentoa, muurahaisten
kulkua, kuulostella heinäsirkkojen
siritystä. Oli kiehtovaa sormeilla
pieniä punaisia hämähäkkejä, joita
kutsuin taivaan lampaiksi. Eloaitan
rappukivillä saattoi kuumana kesäpäivänä nähdä vikkelän sisiliskonkin ja seurata, kun kissa kyttäsi
aitan alta hiiriä.
Maatalon pihanurmi leikattiin
viikatteella. Niittotaito opetettiin

kädestä pitäen. Tarkempaa jälkeä
teki kuitenkin hevonen, joka laitettiin säännöllisesti riimuun pihamaan nurmikkoa hoitamaan. Kanat saivat ajoittain kulkea pihapiirissä vapaina.
Appivanhempieni koti, jonka he
olivat rakentaneet 1930-luvulla,
sijaitsi taajamassa, jossa pihat olivat pienempiä mutta niitä hoidettiin tunnontarkasti. Kompostointi
oli kunniassa, vaikka tuohon aikaan ei ekologisesta viljelystä puhuttukaan.
Keittiöpuutarhassa kasvatettiin
perunan lisäksi porkkanaa, retiisiä, punajuurta, tilliä, persiljaa,
salaattia ja kurkkua. Satoa säilöttiin syksyisin herukoista, karviaisista, omenoista, luumuista sekä
riikunoista. Monivuotiset perennat toivat pihapiiriin väriä myöhäsyksyyn saakka. Pionit ja jaloruusut olivat appivanhempieni pihan
ylpeys. Pihan tulotie haravoitiin
joka lauantai ennen ehtookelloja
pyhän alkamisen merkiksi.
Appeni oli perustanut pihaan
niin sanotun arkkupenkin, jonka
keskelle perheen vainajan arkku
nostettaisiin hyvästijättöä varten.
Suvun perinteen mukaisesti viimeiselle matkalle lähdettiin aina kotipihasta. Elämän hauraus oli tullut
lähelle, kun lääkäri oli antanut
kahden pienen lapsen isälle elinaikaa pari vuotta. Ennuste oli onneksi väärä. Mutta suhde kuolemaan oli selvitetty ja arkkupenkki
oli tärkeä osa mieheni lapsuuden
kotipihaa, ja samalla näkyvä
muistutus kuolevaisuudesta myös

kaikille muille, jotka pihassa vierailivat.
Talon rakentamisen myötä perheeni pääsi 1980-luvulla suunnittelemaan alusta lähtien omaa pihapiiriä. Ystävävanhus istutti luvan saatuaan pihaamme lukuisia
omenapuuntaimia ja perennoja,
jotka yhä kukoistavat, nyt uuden
lapsiperheen iloksi. Sukusiteitäkin
vaalimme, sillä istutimme uudistalon puutarhaan monia lapsuuskodeista tuotuja kasveja.
Muistoissani näen yhä valkoisten
perhosten tanssin kotipihamme
koivunrunkojen ympärillä, valoisan
kesäyön hämärässä. Vanhoissa pihapuissa on salaperäistä voimaa.
Mieheni perusti myös mansikkamaan, omakotitalon asujan unelman toteutuminen sekin.
Jossakin vaiheessa puutarhatyöt
alkoivat tuntua taakalta, joten viljelmät pantiin pakettiin ja nurmi
kylvettiin tilalle. Maa sai levätä ja
talonväki myös. Muutaman sapattivuoden jälkeen viljely alkoi taas
maittaa ja nurmikko kynnettiin
uudelleen kasvimaaksi.
Kahden jäätyämme muutimme
pienempään taloon 2000-luvun
alussa. Peruskorjauksen lisäksi
edessä oli suururakka villiintyneen
pihan kanssa. Talo on rakennettu
1938 ja tontilta löytyy ajan tyyliin
rakennettu hirsisauna ja talousrakennus, jotka yhä henkivät entisajan kauneutta ja harmoniaa. Kunnioituksesta rakentajia kohtaan
olemme pyrkineet säilyttämään
miljöön mahdollisimman alkupe-

räisenä ja tämä on pitkälle ohjannut myös piharatkaisujamme.
Jokirannan ryteikön perkaaminen oli olennainen osa pihatöitä.
Pihan kaksi myllynkiveä muistuttavat kosken rannassa toimineesta
myllystä. Maansiirtotöitä, pengerryksiä, puiden harventamista,
luonnonkivirappusten tekoa lohkomisesta lähtien, hedelmäpuiden
istutusta, kukkapenkkien perustamista. Paljon on vuosiin mahtunut mielekästä tekemistä ja työ
jatkuu yhä.
Viisissäkymmenissä olimme kuin
innokkaat uudisraivaajat asettuessamme tuohon pihapiiriin, jossa
lähialueen lapset olivat sotien jälkeen leikkineet ja pelanneet pallopelejä. Herukkarivistö on vuosikymmeniä vanha ja vaalimme sitä
huolella. Vieraamme alkavat pihaan tullessaan tehdä aikamatkaa,
muistella ääneen lapsuuttaan, vierailuja mummolassa ja tätilässä,
joissa oli kuulemma ollut jotakin
samaa, vanhanaikaista. Sielläkin
oli kasvanut raparperia ja kukkapenkeissä olivat kukkineet akileijat,
syysleimut, ruskoliljat ja malvat.
Piha, puutarha. Kotikissan iloja
ympäri vuoden. Keskellä pihaa
kasvaa puistolehmus, sukupuu, ja
sen varjostossa heiluvat vuorotellen lastenlasten keinut sekä riippumatto, kesän symboli. Ajan ratas
pyörii ja kerran tulee aika päästää
irti tästäkin pihasta, kenties muuttaa kerrostaloon. Onneksi sinne
voi halutessaan perustaa parvekepuutarhan.
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Sadekauden viivästyminen on
ebola-epidemiaa suurempi huoli

Noutopalvelu
020 712 1580

Huonekalut
Kirjat

SIRPA KOIVISTO teksti
TEIJA LAINE kuva

Kengät
yms.

AUTA IRAKIN
VAINOTTUJA

LAHJOITA 10€
TEKSTAA fida10
NUMEROON 16155
FIDA VIE APUSI PERILLE WWW.FIDA.INFO

Poliisihallituksen rahankeräyslupa 2020/2012/264

Vaatteet
Astiat

Ebola-epidemia on vaatinut LänsiAfrikassa jo yli 1500 ihmisen hengen. Tautitapauksia on uutislähteiden mukaan todettu Guineassa,
Liberiassa, Sierra Leonessa ja Nigeriassa. Viimeksi Senegal sulki rajansa naapurimaa Guineaan ebolan
leviämisen pelossa, ja lennot tartuntamaista on keskeytetty. Varo-

toimenpiteistä huolimatta Senegalissa todettiin viime viikolla maan
ensimmäinen ebola-tartunta.
Suomen Lähetysseuran lähetystyössä Läntisen Afrikan ja Ranskan aluepäällikkönä toimivan Raimo Laineen mukaan maan terveysministeriö tarkkailee tilannetta koko ajan.
– Kansalaisille asiasta tiedotetaan kiitettävästi, ja epidemian ennaltaehkäisystä annetaan ohjeita

Leivän talossa
Ruokapankin
SYYSTAPAHTUMA
vähävaraisille
ma 29.9.2014
klo 11-14
- nokipannukahvia
- hernekeittoa soppatykistä
Cafe Agapéssa
- naisten ja lasten vaatteita
ja kenkiä ilmaiseksi
- arpajaiset
(2€, joka arpa voittaa)
Järjestää
Ruokapankki ja Cafe Agapé

Senegalissa Suomen Lähetysseuran aluepäällikkönä työskentelevä Raimo Laine
kertoo, että Lähetysseuran työ alueella jatkuu toistaiseksi normaalisti. Vieressä
kirkon taloudenhoitaja Auguste Manga.

Tasataan vammaisille
lapsille ja nuorille
Suomen Lähetysseura järjestää
Tasauspäivän kampanjan, jonka
tuotolla autetaan vammaisia lapsia ja nuoria kehitysmaissa. Jyväskylässä on Tasauspäivänä 23.9.
Kävelykadulla lipaskeräys ja kon-

Tule lipaskerääjäksi Tasauspäivän tapahtumaan Kävelykadulla tiistaina 23.9. klo
10–15. Ilmoittaudu
lähetyskasvatussihteerille
ulla.klemettinen@evl.fi
050 340 9889.
Voit tulla vaikka tunnin
mittaiseksi ajaksi.
Kerääjille talkookahvit
Aseman Pysäkillä.

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

PUNAINEN PIRTTI
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

Asetu
ehdolle ja
tee kirkosta
näköisesi.

sertti, jossa esiintyy Iida ja ihmisenkaltaiset oliot -yhtye.
– Kampanja tarvitsee lipaskerääjiä, kertoo Jyväskylän seurakunnan lähetyskasvatussihteeri
Ulla Klemettinen.

tiedotusvälineissä, Dakarista tavoitettu Laine kertoo.
– Senegalissa on Länsi-Afrikan
parhaimpiin kuuluva terveydenhoito, joten tautiepäilyihinkin
osataan varautua hyvin.
Senegalilaisten kanssa epide
miasta ei juurikaan keskustella.
– Kuulumisia kysyttäessä ja tervehdyksiä vaihdettaessa ebola ei
ole asia, joka ihmisiä ensimmäisenä mietityttää. Paikalliset tiedostavat ebola-riskin, mutta eivät ole
toistaiseksi kovin huolissaan. Tällä
hetkellä suurempi huoli on sadekauden myöhästyminen yli kuukaudella. Epävarmuus jokapäiväisestä leivästä puhuttaa juuri nyt.
Epidemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut Senegalissa toimivien lähettien työhön.
– Seuraamme tilannetta tarkasti. Työntekijät voivat kuitenkin
toistaiseksi jatkaa työtään Senegalissa normaalisti, sillä evakuointitarvetta ei ole. Lähetysseuralla ei
ole Senegalissa terveydenhoitohenkilökuntaa, joka olisi tartuntojen ilmetessä ensimmäisenä vaaravyöhykkeessä.
Raimo Laine on Keltinmäen
alueseurakunnan nimikkolähetti.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

p. 0500 545 689, 014 645 234
Kauppakatu 2 D, 2. krs 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Keski-Suomen
miestenilta
MIEHEN OMA TILA
Hipposhallissa Jyväskylässä
(Kuntoportti 3)

pe 5.9. klo 18
Tarjoilu alkaa klo 17
Puhujat: Toimittaja, yrittäjä Mikael Pentikäinen
Arkkipiispa Jukka Paarma (emeritus)
Perheneuvoja Pekka Puukko
Musiikki: Majakka-kuoro
Ami Varjotie
Juontaja: Keuruun kirkkoherra Ossi Poikonen
Järjestäjinä Keski-Suomen luterilaiset seurakunnat

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm
€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550

Erilaisuus ei ole uhka yhteydelle,
kyvyttömyys sen kohtaamiseen on
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti
KIRKKO SUOMESSA -FB-SIVU kuva

KAARINA HEISKANEN teksti

Vauvahautomo on avoin keskusteluryhmä raskauteen, synnytykseen
ja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista. Hautomo tukee raskaana
olevia ja antaa mahdollisuuksia
prosessoida synnyttämiseen sekä
lapsen saamiseen liittyviä tietoa ja
tunteita ryhmässä toisten samassa tilanteessa olevien kanssa.
Ryhmässä jaetaan ajatuksia ja
odotuksia synnytykseen liittyvissä
asioissa, pohditaan miten synnyttäjä ja tukihenkilö voivat vaikuttaa
positiivisesti synnytykseen sekä mitä keinoja synnyttäjällä itsellään
on käytettävissä.
Syksyllä alkaa ryhmän kolmas
kokoontumiskausi. Teemoina
muun muassa fyysiset muutokset

Suomen luterilaisen kirkon piispat
ovat julkistaneet teesit kristittyjen
yhteydestä. Viime vuosina muun
muassa erilaiset mielipiteet ja kannanotot naispappeuskysymyksestä
sekä homoseksuaalien asemasta
ovat synnyttäneet jännitteitä kirkon sisälle.
Piispat kutsuvat teeseillään kirkon jäseniä keskusteluun ja vahvistamaan kristittyjen yhteyttä.
Erityisesti teesit korostavat erilaisuutta sallivaa yhteistä keskustelua ja ristiriitojen kestämistä kirkon sisällä.
Teesit jaetaan syksyn 2014 seurakuntavaaleissa valituille luottamushenkilöille.
Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi teesien julkistamistilaisuudessa, että
teesit ovat rohkaisu sekä piispoille
itselleen keskinäiseen työskentelyyn
että kaikille, jotka toimivat kirkossa.
– Teesit eivät yksinään rakenna
yhteenkuuluvuutta. Mutta tämä
on yksi viesti, yksi lastu työpöydältä ja yksi tapa, jolla pyrimme tehtävää toteuttamaan, Kari Mäkinen
sanoi.
Helsingin yliopiston professori
Risto Saarinen toivoi teeseille
konkreettista jatkoa.
– Teesit tulee jalkauttaa. Monissa työyhteisöissä strategisille teeseille laaditaan toimeenpanosuunnitelma, jossa kysytään, mitä
nämä linjaukset konkreettisesti
merkitsevät juuri meidän alallamme. Tällaista jalkauttavaa työskentelyä toivoisin esimerkiksi lähetys- ja nuorisotyöhön, Risto
Saarinen sanoi.
Toimittaja Heli Karhumäki totesi julkistamistilaisuudessa, että
kristittyjen rähinöinti vie voimia ja
masentaa.
– Rakastavan yhteyden pyrkimys
ei ole kirkollishallinnon suositus eikä hyssyttelyä. Se on Jeesuksen
käsky. Näissä teeseissä kuuluu oikean paimenen ääni. Rauhan rakentaminen ei tuota pikavoittoja,

Vauvahautomosta tukea
tuleville äideille

KAARINA HEISKANEN teksti

Piispat kutsuvat teeseillä keskusteluun ja vahvistamaan kristittyjen yhteyttä. Piispat
korostavat erilaisuutta sallivaa keskustelua ja ristiriitojen kestämistä kirkon sisällä.
vaan pikemminkin vähättelyä. Kova aika härnää piispojakin kovaan
puheeseen. Heidän käteensä tarjotaan Jeesuksen ruoskaa. Onneksi
he eivät ole lähteneet yllyttäjien
matkaan, Heli Karhumäki totesi.
Teesit kuuluvat näin:
1. Kirkko kulkee kohti yhteyttä.

2. Yhteyden uhkana eivät ole erimielisyydet vaan kyvyttömyytemme tulla niiden kanssa toimeen.
3. Yhteys edellyttää tosiasioiden
tunnustamista ja tahtoa dialogiin.
4. Yhteys sulkee sisäänsä jokaisen seurakuntalaisen.
5. Yhteys liittää meidät maailmanlaajuiseen kristikuntaan.

Tallinnan Suomalainen
seurakunta toiminut 25 vuotta
Neljännesvuosisadan mittaista
toimintaansa juhliva Tallinnan
Suomalainen Pyhän Pietarin seurakunta on Jyväskylän ystävyysseurakunta. Se kuuluu Tallinnan rovastikuntaan, ja sen jäsenistä Suomen kansalaisia on hieman yli
puolet.
Seurakunta sai neuvostoaikana
perustamisluvan Moskovasta ja
rekisteröityi luvan saatuaan Tallinnan Inkerinsuomalaiseksi seurakunnaksi 24.06.1989. Jumalanpalvelukset pidettiin aluksi Tallinnan eri kirkoissa muun muassa
Tuomiokirkossa ja Nômmella, sittemmin Pyhän Hengen kirkossa ja

Vauvahautomon ensimmäinen kokoontuminen
on maanantaina 15.9. klo
18–19.30 MLL:n Perhekeskus Tourutuvalla (Tourukatu
25D 49). Aiheena on tuolloin
varhais-imetys ja ensi hetket
vauvan kanssa.

Parineuvonta aukoo
parisuhteen solmuja
Solmuja parisuhteessa -parineuvonta on tarkoitettu kriisissä oleville pareille. Parisuhdeneuvojan
johdolla etenevä työskentely auttaa käsittelemään suhteen solmukohtia.
Aluksi tapaamisissa keskitytään
tarkastelemaan kriisin taustaa:
miten tähän on tultu? Parisuhteen
historiaa tarkastellaan tosiasioiden, tunteiden ja seksuaalisuuden
näkökulmasta.
– Kun pariskunta ymmärtää sekä yhteistä historiaansa että tätä
hetkeä, sen osapuolet voivat paremmin tunnistaa toiveitaan,
unelmiaan ja tarpeitaan. Tämän
tiedon pohjalta on mahdollista

vuodesta 2004 Vanhan kaupungin
Ritarikadulla sijaitsevassa ruotsalaisessa Pyhän Mikaelin kirkossa.
Muu toiminta tapahtuu seurakuntakodilla Päru Mnt 8:ssa.
Vuodesta 2000 alkaen sen nimenä on ollut Suomalainen Pyhän
Pietarin seurakunta. Toimintaalue on koko Viro. Säännölliset jumalanpalvelukset pidetään Tallinnassa. Seurakuntaa palvelivat
aluksi virolaisten pappien lisäksi
eläkepapit Suomesta.
Vuodesta 1997 alkaen Suomen
Kirkkohallitus on lähettänyt papin, jonka tehtäviin kuuluu myös
toiminta suomalaisten turistien
ja ryhmien parissa. Seurakunta
tekee yhteistyötä Suomen suur-

lähetystön, Tallinnan ja Tarton
suomalaisten koulujen sekä järjestöjen kanssa.
Suomalainen seurakunta viettää
juhlavuoden pääjuhlaa lauantaina
13. syyskuuta Pyhän Mikaelin kirkossa Tallinnassa. Viron kirkkoa
edustaa syksyllä eläkkeelle siirtyvä
arkkipiispa Andres Pôder. Messussa saarnaa ulkosuomalaistyönjohtaja rovasti Ilkka Mäkelä.
Suomalaisen Pyhän Pietarin
seurakunnan ystävyysseurakuntia ovat Kauniaisten, Oulunkylän (Käpylä) seurakunnat, Jyväskylän seurakunnan Vaajakosken
alueseurakunta sekä Kainuun rovastikunnan seurakunnat.

löytää yhteinen tavoite, jota kohti
he kulkevat – yhdessä tai erikseen,
sanoo parisuhdeneuvoja Anne Savolin.
Solmuja parisuhteessa -parineuvonnan tapaamisiin kuuluu
yksilötehtäviä sekä toiminnallisia
harjoituksia sekä kotitehtäviä.
– Pääpaino tapaamisissa on
keskustelulla. Tapaamiskertoja on
kahdeksan, ja ne kestävät kerrallaan kaksi tuntia. Parit haastatellaan ennen parineuvonnan aloittamista, Savolin kertoo.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset parisuhdeneuvoja Anne
Savolin 0503800583 tai anne.
savolin@evl.fi

Eroryhmässä mies
voi tuulettaa tuntojaan
KAARINA HEISKANEN teksti

MARKKU PÄIVIÖ teksti

naisen kehossa, synnytykseen liittyvät mielikuvat sekä vastasyntyneen kyvyt ja tarpeet. Ryhmästä
vastaavat kätilö Siw Nykänen ja
diakonissa-sairaanhoitaja Elina
Fuchs.
Arvokkaita kokemuksia ryhmään tuovat aiemmin ryhmässä
käyneet, jo synnyttäneet perheet.
Isät ja muut tukihenkilöt ovat
myös tervetulleita ryhmään. Ryhmä on avoin ja maksuton.

Miesten eroryhmässä voi vapaasti
kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä myös havaitsee,
että ei ole yksin tunteidensa tai
vaikeuksiensa kanssa. Eroon liittyy
usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen,
jossa on menettänyt läheisen ihmisen kuolemalle.
– Miesten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin
läpielämiselle, eteenpäin jaksamiselle, vanhasta irtipäästämiselle ja
menetyksen suremiselle, ryhmän
vetäjä Hannu Piispanen sanoo.
Ryhmän järjestää Miessakit ry.
Ensimmäinen kerta on varattu tutustumiselle ja kunkin miehen elämäntilanteen kuulemiselle. Sen
jälkeen jokaisella kerralla on oma
eroon liittyvä aihekokonaisuus.
– Keskustelun lisäksi teemme
erilaisia toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat oman prosessin

hahmottamisessa. Kertojen välillä
ohjaaja antaa pieniä kotitehtäviä,
Piispanen valaisee
Ryhmä opettaa kohtaamaan ja
hyväksymään tapahtuneet tosiasiat ja analysoimaan eroon johtaneita syitä sekä kohtaamaan tunteita. Eron jälkeen on myös tärkeä
oppia välittämään itsestään ja
lapsistaan.
– Puhumme myös tukiverkoston
luomisesta ja omista oikeuksista
huolehtimisesta, niin että mies
löytää omia hyvinvointia edistäviä
strategioita, Piispanen kertoo.
Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta
myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai
toisella itseään.
Kokoontumisia on syksyn
aikana kymmenenä maanantaina klo 18–20. Ensimmäinen kokoontumiskerta 6.10.
Opistokuja 6-8:ssa. Ilmoittautuminen 24.9. mennessä
040 8699685, hannu.piispanen@miessakit.fi. Maksuton.
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TAULUMÄEN KIRKKO
Tuomasmessu su 7.9. klo 18, Liukkonen,
Vähäjylkkä, Korhonen, Heinonen, Aartolahti ja kuoro, Laasonen ja bändi. Yrittäjien kirkkopyhä.
Messu su 14.9. klo 18 Vähäjylkkä, Viitala,
Hassinen. Messu suomeksi ja englanniksi.

HUHTASUON ALUESRK

Osallisuutta puuhapajassa ja kahvihuoneessa

n Osallisuuden kahvihuone kokoontuu joka toinen tiistai alkaen 16.9. klo

14–15.30 Vanhan pappilan juhlahuoneistossa.
Osallisuuden puuhapaja kokoontuu joka toinen tiistai alkaen 9.9. klo 14–16.

Puuhapaja on Sinulle, joka kaipaat osallisuutta, virkistystä ja virikkeitä
käsillä tekemiseen. Innostajana ja yhdessä tekijänä on Salme Saikkonen.
kylän kammari kutsuu keskustelemaan

n Korttelikerho ja Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä yhdistyvät Kylän Kammariksi. Kylän Kammarin kokoontumiset ovat Cygnaeuk
senkatu 8:ssa joka toinen torstai. Ohjelmassa on mm. hartaus, kahvit,
yhdessä oloa ja keskustelua yhdessä sovituista aiheista. Syyskauden avajaiset 11.9. klo 10–11.30. Tied. Elina Lintulahti 050 340 0665, Eevi-Riitta
Kukkonen 050 300 3590 ja Katja Pynnönen 044 7850 196.
SEniorifoorum kokoontuu Sepänkeskuksessa
n Syksyn ensimmäisen SenioriFoorumin teema on Luojan käsiala elämänkaaressa. Siitä puhuvat Timo Hakala ja Anja Järvi-Kelin, musiikki
Seppo Marttinen ja Marianne Näränen, hartaus Seppo Wuolio. SenioriFoorum 23.9. klo 15 Sepänkeskuksessa (Kyllikink. 1). Kahvit 2 € klo 14.30.

hä
n kirkkopy
ie
n
a
a
r
e
t
e
V
pirjo korkiakangas kertoo pula-ajasta suomessa
n Sotiemme veteraanien kirkkopyhää vietetään sunnuntaina 14.9. Päivä
alkaa seppeleen laskulla sankarivainajien patsaalla klo 9.15. Itse kirkkopyhä
Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12) alkaa klo 10 messulla, jossa
saarnaa rovasti Maritta Tynkkynen, liturgina toimii rovasti Kari Kuittinen,
kanttorina Heikki Tynkkynen ja avustajana diakoni Heini Lekander. Virsiveljet esittävät musiikkia. Keittolounas. Päiväjuhla klo 11.45. Juhlapuheen
pitää professori Pirjo Korkiakangas aiheenaan Pula-aika Suomessa. Lisäksi
ohjelmassa on puheita, musiikkia ja runonlausuntaa. Tilaisuus on kaikille
avoin. Ensisijaisesti kutsutaan sotiemme veteraaneja yhdessä läheistensä
tai avustajiensa kanssa.

Su 14.9. klo 14, lähtö Viherlandian parkkipaikalta,
Kammintie 6. Lisätiedot www.naistenpankki.fi.
Naisten Pankin lukupiiri kokoontuu kesätauon
jälkeen ti 16.9. klo 17 Cygnaeuksenkatu 8:ssa.
Kirja Pauliina Rauhalan Taivaslaulu.

AIKUISRIPPIKOULU
Taulumäen kirkon kastekappelissa
keskiviikkoisin klo 18–19.30

1.10. MINÄ, SINÄ JA JUMALA
8.10. KIITOS!
29.10. USKO?!
12.11. LEIPÄÄ JA VIINIÄ
19.11. RAJALLA
3.12. PYHÄ KIRJA?
7.12. JUHLA
Taulumäen kirkon
Tuomasmessussa klo 18

Voit suorittaa
rippikoulun
tai tulla muuten
kertaamaan
kristinuskon
keskeistä sisältöä.

Ilmoittautuminen
26.9.2014 mennessä
www.jyvaskylanrippikoulut.fi
-> aikuisrippikoulu
Tiedustelut
johanna.liukkonen@evl.fi
040 560 9934

(paritt.viikot).
Raamattupiiri to 18.9. klo 17 (parill.
viikot).
Iloset-kuoro ke 17.9. klo 12.30. Tied.
050 521 5410.
Diakoniapäivystys ma–ke klo 9–10.30,
muulloin 050 549 7024 juha.halonen@ev.fi.

KELTINMÄEN ALUESRK

Huhtasuon kirkko
Messu su 7.9. klo 10, Tervonen, Salmela.
Huoltamo su 7.9. klo 16, nuorille aikuisille ja lapsiperheille.
Messu su 14.9. klo 10, Tervonen, Salmela. Lapsille pyhäkoulu messun aikana.
Sanan ja rukouksen ilta su 14.9. klo 18.
Elävä seurakunta. Tampereen seurakuntien nuorten aikuisten toimintaa koordinoiva pastori Timo Pöyhönen. Kari
Valkonen, Tervonen.
Virsi-ilta ke 17.9. klo 18.30, Mertanen.

Keltinmäen kirkko
Messu su 7.9. klo 10, Vilkko, Salminen,
Vuorenmaa, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Aamurukous ti 9.9. klo 8–8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri ke 10.9. klo
18.30, Hamarintie 36.
Hiljainen aamurukous to 11.9. klo 8–8.30.
Messu su 14.9. klo 10, Jurva, Pitkänen, Nieminen, Vuorenmaa, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 16.9. klo 8–8.30.
Hiljainen aamurukous to 18.9. klo 8–8.30.
Mahdollisuus keskusteluun ja esiru
koukseen jumalanpalveluksen jälkeen.

Lapset ja perheet:

Lapset ja perheet:

Kysy vapaita päiväkerhopaikkoja 3–6
vuotiaille 050 3018233.
Perhejumppis 2–6 v. lapsille ja aikuisille
to klo 10. Ilm. 050 3018233.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.

Kouluikäiset:

Sählyä maanantaisin:
Klo 17–18, 3–4-luokan pojat.
Klo 18–19, 5–6-luokan pojat.
Klo 19–20, 7–8-luokan pojat.
Toimintakerho ma klo 17.30–19,
1–4 lk tytöt.
Tiistaisin:
Sählyä: Klo 17–18, 1–2-lk pojat.
Liikuntakerho klo 18–19, 2–4-lk tytöt.

Nuoret:

Poikien sähly ma klo 20 yli 18 v.
Nuorten sähly ti klo19–21 yli 15v.
Isoskoulutus to klo 17.30–18.30.
Jatkoisoskoulutus to klo 17.30–18.30.
Avustajakoulutus to 17.30–18.30.
Nuortenilta to klo 18.30–20.30.

Ryhmätoimintaa:

Pietarin Killan miesten ilta ti 9.9. klo
18. Kertomus Jobista – miesten kirja? J-P
Suutarinen.
Torstaitapaaminen to 18.9. klo 14, Tervonen.
MMV-kuoro to 4.9. klo 17.30. Tied. 050
5215410.
Diakoniapäivystys: ti–ke klo 9–10.30,
muuna aikana 050 549 7005 / elina.vepsalainen@evl.fi.
Halssilan kirkko
Messu su 7.9. klo 12, Väätäinen, Szabó.
Syksyn satoa -messu su 14.9. klo 12.
Leipäsunnuntai su 14.9. klo 16, Ylitse
kaikkien rajojen; Petri Harju.

ki
Menovink
Syksyn satoa
Halssilan messussa

Syksyn satoa -messu on
Halssilan kirkossa sunnuntaina 14.9. klo 12, Tervonen,
Partanen, Kettunen, Talvitie. Päiväkerholaiset laulavat.
Klo 11 alkaen tarjolla kasvissosekeittoa, vapaaehtoinen
maksu.
Lapset ja perheet:

Lapsiparkki 2–6-v. lapsille ti klo 9–11.30.
Ilm. viim. edellisviikon to 050 407 9126.
Vauvakahvila ti klo 13–15.
Perhekerho ke klo 9.30–11.
Muskarit 1–4-vuotiaille torstaiaamupäivisin. Tied. 050 3409893.
Hukkaperän Pyhis (pyhäkoulu) kaikenikäisille Hukkaperä 6 D kerhohuone
parill. viikkojen ti klo18–19, alk. 2.9.

Kouluikäiset:

Toimintakerho ma klo 18,
7–9-vuotiaille tytöille ja pojille.
Toimintakerho ti, klo 18,
10–12-vuotiaille tytöille ja pojille

Ryhmätoimintaa:

Torstaitapaaminen to 11.9. klo 13

Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 412 1514.
Perheolkkari ke klo 9–11. Kirkkohetki
Perheolkkarissa ke 17.9. klo 9.15.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 340 9898.
Taaperoryhmä ma klo 13.30–15.30,
tied. 050 408 8852. Alkaen 8.9.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Kokkikerhot ma 17–18.30 ja ti 17.30–19.
Kirkkis Avoimet ovet alakoululaisten
olkkari ma ja ke klo 13–16.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Perusisoiskoulutus ke klo 17,
kerran viikossa.
Jatkoisoiskoulutus ti klo 17,
kerran viikossa.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13. Alk. ma 15.9.
Maahanmuuttajat ti klo 10–12. Alk.
16.9.
Olohuone ke 10.9. Ainoleena Laitinen
ja 17.9. Elokuva Graceguard, Heidi Kallio
klo 13–15.Tarjoilua, vapaaeht. maksu.
Tied. 050 549 7032.

ki
Menovink
Yhteissynttärit Keltinmäen 65-vuotiaille

Sinä, joka asut Keltinmäen
alueella (Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki, Myllyjärvi, Kuohu, Ruoke ja
Vesanka) ja täytät tänä
vuonna 65. Tule ihanaan iltapäivään Keltinmäen kirkolle
1.10. klo 14–18.30. Rentouttavaa ohjelmaa, päivällinen
ja Taizé-hartaus. Ilm. 22.9.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
tai tekstarilla Heidi 050 549
7032, Suvi 050 549 7008,
Ainoleena 050 549 7026.
Musiikki:

Näkkäri kuoro kouluikäisille ke klo
15.30. Tied. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30. Tied. 050
521 5414.

Diakonian päivystys:

Kortepohjan srk-keskus ti klo 9–11.
Keltinmäen kirkko to klo12–14.
Muuten ajanvaraukset diakoniatyöntekijältä: Kallio 050 549 7032, Laitinen
050 549 7026, Leppäpuisto 050 549 7008.
Heidi Kallio tavattavissa Keitaalla,
to 18.9. klo 11–13.30, tule juttelemaan.
Kortepohjan seurakuntakeskus
Messu su 7.9. klo 16, Vilkko, Vuorenmaa.
Messu su 14.9. klo 16, Jurva, Nieminen,
Vuorenmaa, kirkkokahvit.
Miestenilta ma 22.9. klo 18, Vilkko,
Jäntti. Markuksen evankeliumi – ja kaikki
muu maan ja taivaan väliltä, miehen
näkövinkkelistä.
Musiikkimuistelu ti 23.9. klo 13-15,
Yksinlaulua, lausuntaa, yhteislaulua ym.

Edesmenneiden läheisten muistelua.
Mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen jumalanpalveluksen jälkeen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 372 5573,
050 380 0426.
Perheolkkari ma klo 9-11.
Kirkkohetki Perheolkkarissa 15.9. ma
klo 9.30.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Kokkikerho ti 17–18.30. (Alk. 16.9.)
Alakoululaisten olkkari to klo 13-16.
Kokkikerho ti 17.00-18.30.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Perusisoiskoulutus to klo 17,
kerran viikossa.

Ryhmätoiminta:

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12.
(paritt. viikot). Alkaen 24.9.
Tiistaitapaaminen ti klo 13–14.30
(paritt. viikot). Alk. 9.9. Syksyn väreissä.
Torstaikahvila alk. 4.9. klo 12–13.30.

ki
Menovink
Musiikkia
ja muistelua

Musiikkimuistelu 23.9. klo
13–15 Kortepohjan seura
kuntakeskuksessa. Puhe
Eivor Pitkänen, laulua
Juhani Markola, lausuntaa Leena Varis, lauluryhmä
Kortepohjan pojat, muistellen Sirkka Ruokokoski,
kiitokset Leena Hänninen,
edesmenneiden jäsenten,
ystävien ja läheisten muistelua. Järjestää Jyväskylän
Ruskat ja Keltinmäen alueseurakunta. Aluksi kahvit,
vapaaeht. kahviraha.
Musiikki:

Lähde! kuoro nuorille aikuisille to klo
18–19.30. Tied. 050 549 7049.

Diakonian päivystys:

Kortepohjan srk-keskus ti klo 9–11.
Keltinmäen kirkko to klo12–14.
Muuten ajanvaraukset diakoniatyöntekijältä: Kallio 050 549 7032, Laitinen
050 549 7026, Leppäpuisto 050 549 7008.
Kypärämäki- Köhniö- RuokeKuohu-Vesanka
Kuohun päiväpiirinma 15.9. klo 13-15.
Kuohun Kylätalolla. Tied. 050 549 7026.
Hengellinen iltapäivä ke 10.9. klo 12-14.
Kesän kuulumiset, Ylämäki Rauni, Peräläntie 176.Tied. 050 549 7032.
Mielenvirkistysleiri Vesalassa 16.–18.9.
Hinta 30 €. Kysy mahd. peruutuspaikkoja Laitinen 050 549 7026.

Lapset ja perheet:

Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 372 5573,
050 380 0426.
Perheolkkari to klo 9–11.
Kirkkohetki Perheolkkarissa
to 18.9. klo 9.15.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Ryhmätoiminta:

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti
klo 11–12. Ti 9.9. Kesämuistoja ja jumppaa, 16.9. kiitollisuudesta. Lounas klo
12–13, huom! 4 €. Tied. ainoleena.laitinen@evl.fi, 050 549 7026.

Diakonian päivystys:

Kortepohjan srk-keskus ti klo 9–11.
Keltinmäen kirkko to klo12–14.

Muuten ajanvaraukset diakoniatyöntekijältä: Kallio 050 549 7032, Laitinen
050 549 7026, Leppäpuisto 050 549 7008.

KESKUSTAN ALUESRK
KAUPUNGINKIRKKO 		
Avoinna ke–pe klo 11–14.
Messu su 7.9. klo 10, Ilvesmäki, Pirtala,
Valtasaari, Pelkonen, Pietiläinen. Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 80, 85, 90 tai sitä
enemmän touko-elokuussa 2014. Tied.
050 549 7001.
KohtaamisPaikan iltamessu su 7.9. klo
17, Jukka Jämsén, Mika Kilkki. Lastenohjelmat Pappilassa os. Vapaudenk. 26.
Vanhemmat vievät lapset Pappilaan ja
lapset tulevat kirkkoon ehtoolliselle.
Virsi- ja lauluhetki ke 10.9. klo 12.
Viikkomessu to 11.9. klo 13.
Messu su 14.9. klo 10, Watia, von Gross,
Laasonen.
Virsi- ja lauluhetki ke 17.9. klo 12.
Nuorten messu ke 17.9. klo 19.15.
Viikkomessu to 18.9. klo 13.
Muistimessu su 21.9. klo 10, Ilvesmäki,
Niiles-Hautanen, Björninen, Lekander,
Keski-Suomen muistiyhdistyksen jäseniä. Kutsutaan erityisesti muistisairaita
ja heidän läheisiään.
Ensemblen konsertti Siivet su 21.9.
klo 18. Konsertti koostuu sävellyksistä
Anna-Maija Raittilan runoihin. Anne
Federley, laulu, Pekka Björninen, piano,
Markus Lajunen, saksofoni ja huilu,
Ilona Rimpilä, kontrabasso, Esko Turpeinen, rummut. Ohjelma10/5 €.
KESKUSSEURAKUNTATALO
Yliopistonkatu 12
Sotiemme veteraanien kirkkopyhä su
14.9. Messu klo 10, Maritta Tynkkynen,
Kari Kuittinen, Heikki Tynkkynen, Heini
Lekander. Virsiveljet. Keittolounas. Päiväjuhla klo 11.45. Professori Pirjo Korkia
kangas: Pula-aika Suomessa, puheita,
musiikkia ja lausuntaa. Seppeleen lasku
sankarivainajien patsaalla klo 9.15.
VANHA PAPPILA Vapaudenk. 26
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
Leivontatalkoot ke 17.9. klo 9.
Franciskus-ilta ke 17.9. klo 17. Tied.
050 375 4504 tai laatinen.liisa@gmail.com.
Rukoushetki ja tutustumista Franciskus
Assisilaista koskevaan kirjallisuuteen.
Mallan kammari to 18.9. klo 14.
Messuosasto to 25.9. klo 17. Keskustelua jumalanpalvelusasioiden äärellä.
Tied. alueseurakunnan papeilta.

Lapsille ja perheille:

Perhekerho to klo 9.30-11.30 Yliopistonkatu 28 B (sisäpiha)
Pappilan perhepyhäkoulu joka toinen
sunnuntai klo 16. Seuraavat 7.9., 21.9.
Retkiperhekerho to 25.9.
Lapsi- ja perhetyön tied. johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895
Pyhäkoulutyön tied. laura.ylisto@evl.fi
050 564 3072
Muskarit tied. terhi.hassinen@evl.
fi 050 340 9893 tai tiina.jarvinen@evl.
fi050 571 5155.

ki
Menovink
Retkiperhekerho
vie metsään

Retkiperhekerho kokoaa
luonnossa liikkumisesta
ja retkeilystä kiinnostuneita perheitä vauvasta vaariin. Kokoonnumme kerran
kuukaudessa torstai-iltana
jossakin päin Jyväskylää
puuhastelemaan luontoon
ja tuijottelemaan tuleen. Ei
ennakkoilm. Tied. Johanna
Kontinen 050 340 9895

Kouluikäiset:

Ilm. kerhoihin netissä syyskuussa. Toiminta alkaa viikolla 37. Lisätietoja nettisivuilta.
Avoin Kuppila to klo 14–17. Yliopistonkatu 26B. 5–6 luokat.
Taidekerho (1.–6.-lk) ti klo 16.30–17.30
Yliopistonk. 26B, ilm. netissä syyskuussa.
Taidekerho (9–12v.) to klo 17–18.30 Yli-

opistonk. 26B, ilm. netissä syyskuussa.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Nuoret:

Tapahtuu Yliopistonkatu 26B:ssä:
Nuorten Raamis ma klo 17–18, alk. 8.9.
Nuorten ilta ma klo 18.15–20, alk. 8.9.
Perusisoskoulutus ke klo 17 alk. 10.9.
Jatkoisoskoulutus ke klo 17, alk. 17.9.
Joka toinen viikko.
Jättipandat (Nuorten aikuisten toimintaa) ke 24.9. klo 17. Joka toinen viikko.
Tied. teresa.muhonen@evl.fi 050 549
7016, juha.koivurova@evl.fi
050 549 7004 ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.vongross@evl.fi
050 400 0013.

Varttuneelle väelle:

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Mallan kammari Vanha pappila (Vapaudenk. 26). to 18.9. klo 14 (parill.viikot)
Kylän Kammari Cygnaeuksenk. 8 joka
toinen viikko to alk. 11.9. klo 10–11.30.
Tied. Elina Lintulahti. 050 340 0665, EeviRiitta Kukkonen 050 300 3590.
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke klo 14,
paritt. viikot, alkaen 10.9.

Diakonia:

Diakonia:

Päivystys ma, ke ja to klo 9–11 Cyg
naeuksenk. 8. Ks. Keskustan diakonia.
Olohuone ti klo 9–11 Lahjaharjun kappelilla. Alk. 16.9.

Ryhmiä: Lahjaharjun kappelissa

Avoin solu parill. vkt ti klo 16.30–18.
Tied. Järvinen 050 359 5611. Alk. 16.9.
Miesten raamattupiiri ti klo 18–20.
Tied. Pertti Viitanen pmviitanen@
luukku.com 050 312 5288. Alk. 16.9.

ki
Menovink
Kierrätysenkeleiden
askarteluilta perheille

Askartelemme kierrätysmateriaalista enkeleitä 1.10.
klo 17.30. Paikka on Yliopistonk. 28 B sisäpiha Materiaalimaksu 2 €. Iltatee ja
-hartaus. Ilm. 8.–21.9. www.
jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Tied. Johanna
Kontinen 050 340 9895.

KORPILAHDEN ALUESRK

Päivystykset ma, ke ja to klo 9–11 Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen 050 549
7027, Elina Lintulahti 050 340 0665, Auni
Pelkonen 050 549 7001 tai Susanna Halinen 050 549 7006.
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri Keljon
palvelutalon B-talon 4. krs. ti klo 10–12.

Korpilahden palvelupiste avoinna ti, to
klo 9–15, ke klo 9–12. p. 050 5579 012.
Virkatodistukset ja toimitusten sopiminen, p. 050 363 2300, hautausasiat
p. 040 1623982, muissa asioissa yhteys
työntekijöihin.

Kuorot:

Jumalanpalvelukset:

LOHIKOSKI
Lahjaharjun kappeli
Messu su 7.9. klo 12, Wuolio, Valtasaari.
Kirkkokahvit.
Messu su 14.9. klo 12, Niiles-Hautanen,
Valtasaari.

Muita tapahtumia:
Raakel-ilta, yhteiskrist. Raamattu- ja
keskusteluilta naisille su 7.9. klo 16,
Korpikeidas.
Hartaushetket: ma 8.9. Korpihovi klo
10, ke 10.9. Iltatähti klo 13, ma 18.9.
Muuramen sairaala klo 13.30, ma 18.9.
Korpihovi klo 10.

Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan rippikoulusali. Tied. Valtasaari 050 521 5411.
Stemmina to klo 17.45, Lahjaharjun
kappeli. Tied. Björninen0400 746 372.

Lapsille ja perheille:

Perhekahvila ke klo 9.30–11.30
Retkiperhekerho to 25.9.
Pyhäkoulu Lahjaharjun kappelissa su
21.9. ja 5.10. klo 12.
Lapsi- ja perhetyön tied. johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895
Pyhäkoulutyön tied. laura.ylisto@evl.fi
050-564 3072
Muskarit: Tied. tiina.jarvinen@evl.fi
050 571 5155.

ki
Menovink
Vapaita kerhopaikkoja
kolmivuotiaile

Lohikosken 3-vuotiaiden
kerho kokoontuu tiistaisin klo 9–11. Kerhoon tulevalta lapselta toivotaan
jonkin verran itsenäisyyttä
sekä omatoimisuutta, muun
muassa vaipattomuutta.
Tied ja ilm. 050 595 3948 ja
040 149 0562.
Kouluikäiset:

Ilm. kerhoihin netissä syyskuussa. Toiminta alkaa vko 37. Tietoja nettisivuilta.
Avoin Kuppila to klo 14–17. Yliopistonkatu 26B. 5–6 luokat.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Nuoret:

Tapahtuu Yliopistonkatu 26B:ssä:
Nuorten Raamis ma klo 17–18, alk. 8.9.
Nuorten ilta ma klo 18.15–20, alk. 8.9.
Perusisoskoulutus ke klo 17 alk. 10.9.
Jatkoisoskoulutus ke klo 17, alk. 17.9.
joka toinen viikko.
Jättipandat (Nuorten aikuisten toimintaa) ke 24.9. klo 17. Joka toinen viikko.
Tied. teresa.muhonen@evl.fi 050 549
7016, tai juha.koivurova@evl.fi
050 549 7004 ja nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.vongross@evl.fi
050 400 0013.

Messu, su 7.9. klo 10, kirkko.
Koivisto, Tiusanen.
Messu, su 14.9. klo 10, kirkko.
Tuominen, Koskinen.

Diakonia:
Diakoniatalkoot ma 8.9. klo 12–15.

Väentupa avoinna Korpikeitaalla ti 9.9.
ja 16.9. klo 11–13.30.
Palvelupäivä seurakuntatalolla ke 17.9.
klo 10. Ruokailu 6 €. Kyytiä keskustan
alueelta tarvitsevat ota yhteys diakonissaan 15.9. mennessä 050 5579 003.

Nuoret:

Hengari joka ma klo 15–17.
Perusisoskoulutus to 11.9. klo 15.30–17.30.
Jatkoisoskoulutus su 14.9. klo 10 kirkossa.
Toiminta srk-talolla, jollei toisin mainita.
Seuraa ajankohtaista infoa: www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/
korpilahti/nuoret/
www.facebook.com/KorpilahdenAlueseurakunnanNuorisotyo

Kouluikäiset:

www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/

Lapsille ja perheille:

Tiedustelut 050 557 9006, 050 557 9013.
Päiväkerhot ma ja ti srk-talo,
pe Korpihovi.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven
kylätalolla ke klo 9-11.
Perhekerho srk-talolla to klo 9.30–11.30.
Iltaperhekerho srk-talolla ke 17.9. klo
18–19.30.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 15.9. klo
13.30–15.30.
Taaperoryhmä srk-talolla ma 8.9. klo
9.30–11.30.

ki
Menovink
Tule leipuriksi
diakoniatalkoisiin

Diakoniatalkoot seurakuntatalolla maanantaina 8.9.
klo 12–15. Tule leipomaan
diakonian tilaisuuksiin.

KUOKKALAN ALUESRK
Messu su 7.9. klo 11, Reukauf, Korhonen, Väisänen, Luomala, pyhäkoulu
alkaa. Keittolounas 4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke 10.9. klo 18. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Viikkomessu to 11.9. klo 18, Mustonen,
Väisänen, gospelryhmä.
Messu su 14.9. klo 11, Mustonen, Reukauf, Väisänen, Siitari, pyhäkoulu. Kahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 17.9. klo 18. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Aamurukous to 18.9. klo 8.15.

Lapset ja perheet:

Perheleiri Koivuniemessä Vaajakoskella
11.–12.10. Hinta 25 e/aik., 15 e/4-17.v.,
alle 4 v. ilmaiseksi. Matkat omin kyydein.
Haku leirille 8.9.–2.10. netissä jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu. Tiedot
leirivalinnoista vkon 41 alussa. Tied.
050 340 9887 tai 050 549 7034.
Perhekerho ma klo 9.30-11.30.
Isovanhemman kaa -iltapäivä ti klo
14–16.
Iskän kaa -ilta ke klo 18–20 (paritt.
viikot).
Vauvaperhepesä pe klo 9.30–11.
Lapsiparkki 2–6-v. pe klo 9–11.30 Polttolinja 29. Ilm. saman viikon ke mennessä 050 380 0247. Omat eväät!
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit: tied. p. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Kerhot alkavat viikolla 38. Niistä tiedotetaan koulujen kautta reppupostina ja
netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi >
Kuokkala > Kouluikäiset.
MoniTori ti ja to klo 13.30–16; avointen
ovien iltapäivätoimintaa 3.–6.-luokkalaisille, Polttolinja 37. Ei ilmoittautumista,
alkaa vkolla 38. Tied. 050 436 8619.
Lasten käsikellojen soiton alkeisryhmää
kootaan. Ota yhteys Sari Eirtola-Loukolaan 040 848 2885 tai kanttoreihin. Harjoitukset tiistaisin kirkolla.

Nuoret:

Isoskoulutus ke klo 17.30.
Nuortenillat ke klo 19 Polttis 37.
Nuorten leiri Koivuniemessä 7.–9.11.
Ilm. 1.10. alkaen www.jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu. Tied. 050 549
7014 ja 050 340 9892.

ki
Menovink
Syysretki
Petäjävedelle

Kuokkalan alueseurakunta
järjestää 1.10. retken, joka
tutustuttaa Vanhaan kirkkoon sekä nukke- ja käsityönäyttelyyn Toikkalassa.
Matka, lounas ja kahvit 25 €.
Ilm. 25.9. mennessä 050 549
7007 Emppu tai 050 540
7034 Päivi.
Ryhmät:

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset
viikot) kirkon alakerrassa.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11
kirkkotorilla, tervetuloa kahville!
Lähetyksen olohuone ke klo 13 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin -ryhmä KE klo 13
(parill. viikot) kirkon alakerrassa, alk. 10.9.
Rukouspiiri ke klo 19 kirkon alakerrassa.
Eläkeläisten torstaitapaaminen to klo 13
(parill. viikot) kirkon yläkerrassa, alk. 11.9.

Musiikki:

Kuorolaisten virkistys- ja laululeiri Tanhuvaarassa 3.–5.10. Tied. ja ilm. 15.9.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi >
Ilmoittaudu.
Musiikkiryhmät: ks. jyvaskylanseurakunta.fi/ Alueseurakunnat/ Kuokkala/
Musiikki.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto:
ajanvaraus ti klo 10–11 puhelimella
numeroista 050 549 7007 tai 050 549
7034 tai sähköpostilla marjo.ronkainen@evl.fi tai paivi.heikkila@evl.fi.

ki
Menovink
Aikuisten käsikelloryhmä
ottaa uusia soittajia

Aikuisten käsikelloryhmä
Clarabella ottaa uusia soittajia. Harjoitukset Kuokkalan kirkossa tiistaisin klo
17.15–18.30. Tied. Sari Eirtola-Loukola, 040 848 2885.

PALOKAN ALUESRK
Messu su 7.9. klo 10, Hautalahti, Ruhanen. Kirkkokahvit.
Rauhanyhdistyksen seurat su 7.9. klo 13.
Miesten piiri ti 9.9. klo 18 kirkon parvella.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella,
tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Messu su 14.9. klo 10, Pääkkönen, Sulkala, Tahkola. Kirkkokahvit.
KohtaamisPaikka-ilta ja ehtoollinen su
14.9. klo 17, Tarja Sulkala, Mika Kilkki.
Yhteiskyytiä tarjolla klo 16.30 Keskussrktalon edestä, Yliopistonkatu 12.

Musiikki:

Kirkkokuoro to klo 17.30 Jokelan
pappilassa.
Kamarikuoro Valo ottaa uusia laulajia.
Harj. to klo 19.30 Taulumäen kirkossa.
Tied. 040 684 2050, Pertti.tahkola@evl.fi
Lauluryhmä Tuikku alkaen ke 10.9. klo
17.30 Jokelan pappilassa.
Laulu-ja leikkikerho kouluikäisille Jokelan pappilassa 11.9. alkaen joka toinen
to paritt. viikot klo 16–17.20.
Tuikun ja laulukerhon tiedustelut Tuovi
Ruhanen 040 5609931.

Diakonia ja lähetys:

Lyydiat-käsityöpiiri ma 8.9. klo 13 takkatuvassa. Tule tutustumaan ja kutomaan kangaspuilla.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12 takkatuvassa.
Keskiviikkolounas 17.9, lounas klo 11 ja
päivärukoushetki klo 12 kirkossa. Lounas
aik. 5 €, yli 4-v 2,5 € ja alle 4-v 1,5 €.
Bibliakahvit ke 17.9. klo 13. Iltapäivähetki takkatuvassa kahvikupin ja Raamatun äärellä elämää pohtien.
Sururyhmä läheisensä menettäneille
alkaa kirkolla 1.10. Se kokoontuu viikon
välein 7 keskiviikkona klo 18–20 (ei syyslomaviikolla vko 42). Sururyhmässä voi
tavata toisia surevia sekä käsitellä surun
kokemusta heidän kanssaan. Ryhmän
vetäjät diakonissa Päivi Itkonen sekä diakoniapappi Tarja Sulkala. Ilm. 26.9. mennessä Päivi Itkoselle 040 709 0142
Diakonian päivystys kirkolla ti klo
12–14 ja ke klo 9–11, Elina Romar 040
5609910 ja Päivi Itkonen 040 7090142.

ki
Menovink
Hoitavan rukouksen
viikonloppu Palokassa

Teemoja ovat rukous sairaiden puolesta, sisäinen
paraneminen, anteeksiantaminen, hyvän ja pahan
todellisuus sekä rukouspalvelu seurakunnassa. Oma
Raamattu mukaan. Kurssi
10 €, lounas ja kahvi 5 €.
Mukana Tarja Sulkala ja Kari
Valkonen. Ilm. ja tied. tarja.

sulkala@ evl.fi 040 545 8710.
Ilmoittautuessasi sähköpostitse ilmoita nimesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen
erityisruokavalio.

Lapset ja perheet:

Perhepysäkit: Kirrissä (Kirrinpelto 1) to
klo 9–11; Mannilassa (Mankolantie 3 )
ke 9.30–11.30; kirkolla to klo 9–11.
Vauvapysäkki kirkolla ke klo 13–15.
Taaperopysäkki kirkolla (lapset n. alle 2
vuotta) ti klo 9.30–11.30.
Perheiden kirkkohetki to 11.9. klo 10.
Lapsille ja perheille suunnattu lyhyt

14

15

Ryhmätoiminta:

jumalanpalvelus sopii kaikenikäisille.
Muskari ke Jokelan Pappilassa. Tiedustelut Terhi Hassinen 050 340 9893
Pyhäkoulut: 7.9. alkaen su klo 10 kirkon
päiväkerhotilassa ja Kirrin kerhopisteessä su 7.9. klo 16.
Tied. Marja-Terttu Kivelä 040 5609908.
Löydät meidät myös Facebookista!

Olohuone ke klo 13–15. Avoin ohjelmallinen kohtaamispaikka kaikille juttuseuraa tai toimintaa kaipaaville.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su klo
18, srk-koti, parill. vkot. Alk. 7.9.
Naisten solu ti klo 18, srk-koti, parill.
viikot.

Kouluikäiset

Musiikki:

Tarkemmat tiedot syksyn kerhotoiminnasta ja kerhoihin ilm. alueseurakunnan
nettisivujen kautta: www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/palokka/
kouluikaiset Ilm. ma–pe 8.9.–12.9.
Syksyllä alkavat kerhot:
Tyttökerho 1–3 lk ma klo 17–18.30
kirkolla.
Kokkikerho 1, 1–4 lk ma klo 17.30–19
kirkolla.
Kokkikerho 2, 1–4 lk ti klo 17.30–19
kirkolla.
Monitoimikerho 1–3 lk to klo 17–18
kirkolla.
Kokkikerho 3, 1–6 lk to klo 17–18.30
kirkolla.
Laulu- ja leikkikerho 1–6 lk paritt. viikoilla alkaen to 11.9. klo 16 Jokelan
pappilassa, ilm.Tuovi Ruhaselle 040
5609931.
Puuhakerho 1–3 lk ma klo 17.30–19
Ritoharjun kerhotilassa, Norolankuja 3 F.
Puuhakerho 2, 4–7 lk tiklo 17.30–19
Ritoharjun kerhotilassa, Norolankuja 3 F.
Palloilukerho 3–6 lk to klo 17–18
Jokelan koulun liikuntasalissa,
Rovastinpolku 3.
Liikuntakerho 13 lk su klo 16.30–18
Jokelan koulun liikuntasalissa.
Kokkikerho15 €/syksy, liikunta- ja palloilukerhot 20 € syksy ja kevät yhteensä.
Maksut käteisenä ensimmäisillä kerhokerroilla. Muut kerhot maksuttomia.
Kerhot alkavat viikolla 38.
Olokerho 6.–7.-luokkalaisille to 11.9. ja
18.9. klo 14–16 harrastetilassa, ei ilmoittautumista. Voit pelailla, tehdä läksyjä,
jutella, kuunnella musiikkia ja olla!
Lisätiedot kouluikäistyöstä
040 773 9851.

Nuoret:

Isoskoulutukset alkavat, 10.9. perusisot
ja 17.9. jatkoisot. Koulutukset ke klo 17,
koulutuksen jälkeen peli-ilta.
Nuorten illat/peli-illat ke klo 18.30–20.30.
Nuorten aikuisten sähly pe klo 16.45–
18 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Perusisosleiri Koivuniemessä 26.–28.9.
Ilm. www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu/ 18.9. mennessä.
2015 ripareille ilm. 15.–28.9.seurakunnan nettisivujen kautta.
Tied. Paula Niemitalo 040 5609909, Ilkka
Göös 040 5275382 ja Niina Kari 040
8310565.

SÄYNÄTSALON ALUESRK
Hautaus- ja virastopalvelut, Saarnatie.
Ti ja to klo 9–11 tai ajanvaraus 040 535
0047.
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Messu su 7.9. klo 10, Kärkkäinen, Laiho.
Messu su 14.9. klo 10, Viitala, Tenkanen,
Kiviranta. Messun jälkeen nepalilainen
lähetyslounas seurakuntakodilla.
Viisikielisen lauluilta to 18.9. klo 18–19
srk-kodilla. Tule laulamaan uutta Viisikielistä laulukirjaa! Laulattaa Tiina Laiho.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ti seurakuntakoti.
Perhekerho to klo 9.30–11.30.
Tied. 050 917 2802.
Kotipyhäkoulu 9.9. klo 17.30 Salo
viuksella os. Rengaskatu 51, Muuratsalo,
tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset ja nuoret:

Tied. 044 757 5067.
Nuortenillat ke klo 19 ja Raamikset to
klo 17.30 srk-talolla.

ki
Menovink
Älä missaa mahista
– pysy huudeilla

Nuortenillat keskiviikkoisin
klo 19–21 Säykin seurakuntakodin nuorisotilassa tarjoavat actionia, musiikkia,
Raamattua, rentoa yhdessäoloa ja iltapala. Raamikset
ovat torstaisin klo 17.30–19.

Kuorotied. 050 549 7035.
Valon Laulu (koululaiset) ke klo 17–18
Säynätsalon srk-koti.
Neulaset (aikuiset) ke klo 18–19.30
Säynätsalon srk-koti.
Muskarit tied. NMKY/opettaja Elena
Kortelahti 045 187 0005.
Kanteleryhmä tied. Ulla Honkonen
0400 669 146.

Diakoniatyöntekijä:

Päivystys ti ja to klo 9–11 srk-koti, Saarnatie, 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.
fi. Ei päivystystä to 11.9.
NEULASKOTI
Tilkkutäkkimessu su 7.9. klo 16, Kärkkäinen, Laiho, nuorisotyöntekijät ja nuoret.
Seurat su 14.9. klo 16. Erkki Puhalainen,
Kärkkäinen, Tenkanen.

klo 14.
Miestenpiiri ti klo 13 alk. 16.9. pappilassa, kahvit työtuvalla klo 14.
Päiväpiiri joka toinen ke klo 13 alk. 17.9.
(parilliset viikot) pappilassa.
Torstain aamuhartaus ja aamukahvi to
klo 10 kirkolla alk. 18.9. Parill. viikkojen
torstaina jaossa ruokatavaroita.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto.
Ajanvaraus 040 560 9916 marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.

ki
Menovink
Ruokaa jaossa joka
toinen torstai

Tikkakosken kirkolla on
torstain aamuhartaus ja
-kahvit klo 10. Parillisten
viikkojen torstaina noin
klo 10.30 on jaossa liikeiden
lahjoittamia elintarvikkeita.
Kouluikäiset:

Päiväkerhot ma ja ke.
Perheryhmät: ensivauvaryhmä ke klo
9.30–11.30, taaperoryhmä ti klo 9.30–
11.30, perhekerho pe klo 9.30–11.30,
tied. 050 917 2802.
Muskarit tied. 050 571 5155.

Kerhot alkavat viikolla 37 ja niistä tiedotetaan koulujen ja seurakunnan nettisivujen kautta.
Pelikerho 5.–8.-luokkalaisille tiistaisin
klo 16–17.30 kirkon nuorisotilassa.
Hengari 24.9. alkaen keskiviikkoisin klo
14-16 kirkon nuorisotilassa.
Syyslomaleiri 13.–15.10. Sarpatissa,
ilm.15.–28.9. nettisivujen kautta:
jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu

Kouluikäiset:

Nuoret:

Lapset ja perheet:

Näkkärit:
Eput ke klo12.30–15.30,
Toput ti klo 12.30–15.30.

Nuoret:

Isoskoulutus su 7.9. klo 13–17
Neulaskodilla.
Tiedustelut 050 407 0060.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13–14, parill. viikot.
Olohuone ti klo 13.30–15.30. Aloittaa 7.10.

Diakonia:

Diakonian vastaanotto Neulaskodilla
to klo 9–11 tai ajanvarauksella 050 549
7015, elina.fuchs@evl.fi.
Diakonian ruokailu to klo 11-12.

TIKKAKOSKEN ALUESRK
Messu, rippikoulupyhä su 7.9. klo 10, ,
Sulkala, Haapasaari, Pirttimäki, Vuorenoja. Messun jälkeen ilmoittautumisinfo.
Tervetuloa 2015 rippikoululaiset vanhempineen!
MieliMaasta -vertaisryhmä ti 9.9. pappilassa klo 18. Ryhmä masentuneille ja
heidän omaisilleen. Tied. 0408244561.
Naisten ilta pe 12.9. klo 18 pappilassa.
Messu su 14.9. klo 10, Vallipuro, Vuorenoja.
Päiväpiiri pe 19.9. klo 12.30 Tikkakosken
Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.

Musiikki:

Candela-kuoro to klo 18.30–20.30.

Lapsille ja perheille:

Perhekerhot kirkolla ti ja to kirkolla klo
9.30–11.30 ja Puuppolassa ti klo 9.30–
11.30. Tervetuloa kaikki vanhemmat,
isovanhemmat ja hoitajat yhdessä lasten
kanssa. Pientä ohjelmaa ja kahvit.
Ekavauvaryhmä Pallerot kirkolla ma
klo 13–15, vertaisryhmä ens. lapsensa
saaneille. Pientä ohjelmaa ja kahvit.
Perheiden kirkkohetki ti 16.9. klo 10
kirkossa. Lasten näköinen ja lasten
ehdoilla toteutettu hetki. Kirkkokahvit
ja -mehut. Kirkkohetki kokoaa yhteen
kaikki viikon perhekerhot, kirkkohetkiviikoilla ei ole muita perhekerhoja.
Päiväkerhojen vapaita kerhopaikkoja voi
tiedustella lastenohjaajilta.
Pyhäkoulu Puuppolan kerholassa, Takalantie 2, alkaa ke 10.9. klo 18, aiheena
Talo kallioperustalla. Pyhäkoulua pidetään Puuppolassa syksyn aikana joka
toinen keskiviikko klo 18–19.
Muskarit kirkolla. tied. 050 571 5155/
Tiina Järvinen.

Diakonia:

Työtupa, diakonia ja lähetys ti klo 12
alk.16.9. srk-salissa, käsitöitä ja leivontaa
diakonian ja lähetyksen hyväksi, kahvi

Nuortenilta ti kirkolla klo 18–21.
Isoskoulutus ke kirkolla klo 18–19.30.
Oloilta ke kirkolla klo 19.30–21.30.
Iltakahvila pe 5.9. klo 18–22 kirkon
nuorisostilassa.

VAAJAKOSKEN ALUESRK
Messu su 7.9. klo 10. Rossi, Szabò.
Messu su 14.9. klo 10. Sadonkorjuumessu. Huttunen, Partanen. Uutispuuroa ja sadonkorjuumyyjäiset.
Hiljainen rukoushetki, Taize-lauluja
Vaajakosken kirkossa ke 10.9. klo 18.
Tiina Asikainen ja Liisa Laatinen.

ki
Menovink
Sadonkorjuumessuun
voi tuoda lahjoituksia

Sadonkorjuumessu on 14.9.
klo 10 Vaajakosken kirkossa.
Messun jälkeen uutispuuro
ja myyjäiset, johon voi
tuoda lahjoituksia joko perjantaina 12.9. ja/tai sunnuntaina 14.9. ennen messua.
Tuotto lähetykselle.
Diakonia:

Keskiviikkokerho ke 10.9. klo 13,
Jyskän srk-koti.
Keskiviikkokerho ke 17.9. klo 13, kirkko.
Keskiviikkokerho ke 17.9. klo 13, Jyskän
srk-koti. Huom. päivä!

Iltaperhekerho kirkolla ti klo 17.30–19.
Ryhmät ensimmäisen vauvan saaneille:
Pallerot kirkolla ti klo 13–14.30.
Pampulat Kaunisharjun kerholassa ma
klo 13.30-15.
Muskareissa tilaa. Tied. Terhi Hassinen
050 340 9893.
Pyhäkoulut Tölskässä, Mutkatie 14.
Alk.14.9.
Kysy vapaita kerhopaikkoja ohjaajilta.

Askartelukerho 7–9-v. kirkolla ke klo
17–18. Askarrellaan, maalaillaan.
Monitoimikerho 7–12-v. kirkolla to klo
17.30–19.
Kokkikerho 7–9-v. kirkolla to klo 16.15–
17.45. Hinta 10 €.
Ilm. www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja satu.harjula@evl.fi 040 558 2542.

Syksyn 2014 kerhot:
Monitoimikerho 7–10-v. Kaunisharjun
kerholassa, ma klo 17.15–18.45. Leikitään, leivotaan ja askarrellaan.
Kokkikerho 7–9-v. Jyskän seurakuntakodilla ti klo 17–18.30. Hinta 10 €.
Kokkikerho 9–12-v. kirkolla ti klo
17–18.30. Hinta 10 €.
Kokkikerho 9–12-v. kirkolla ke klo
16.15–17.45. Hinta 10 €.

Perjantaikahvila 5.9. klo 17–21.45.
Hengari-nuortenilta ke 10.9. klo
18–20.30 ja ke 17.9. klo 18–20.30.
Ajankohtaisen nuorten toiminnasta
jakaa Ilmo Vaajakoski facebookissa.
Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Jonna
Göös 040 560 9925 tai nuorisopappi
Laura Laitinen 040 560 9919.

Kouluikäiset:

Herättäjä-Yhdistys:

Seurat ti 9.9. klo 17.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.

Jyväskylän NNKY:

Puistotori 4, toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi/paikallisyhdistykset/
Jyväskylä, www.facebook.com/jklnnky
Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia pe 5.9. klo 13.
Kirjapiiri I ma 8.9. klo 13, kesällä lukemani kirja.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 9.9. klo 9–11. Eira Paunu - Optima
Magistra Vitae -kirja, Pirjo-Liisa Sillgren.
Tuunaus- ja taidetyöpaja ti 9.9.
klo 17–20, koruaskartelu: kierrätysmateriaali- ja helmikorut.
Latinanpiiri ti 9.9. klo 18.
Ikinuorten ilta pe 12.9. klo 18. Suunnitellaan nuorten aikuisten ja työikäisten
toimintaa ja kokataan iltapalaa. Ilm. ja
ruoka-ainerajoitukset. jklnnky@elisanet.
fi. Ikärajaton & maksuton.
Runot ja laulut tunteiden tulkkina su
14.9. klo 15.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 16.9. klo 9-11. Kappadokiassa kristityt
kiven sisällä, Kaisa Rossi.
Lauluryhmä Jännien avoimet harjoitukset ke 17.9. klo 18.
Kamalat äidit -toimintaan etsitään vertaisohjaajia. Kamalat äidit on murrosikäisten lasten äideille suunnattu
vertaisryhmä. Ohjaajille koulutus. Tied.
toiminnanohjaajalta. www.kamalataidit.fi
Muskariryhmiin mahtuu vielä.
Keskiviikkoaamupäivisin:
Vauvat 3–6 kk klo 9.30–10.
Vauvat 6–12 kk klo 10.15–10.45.
Keskiviikkoiltapäivisin:
Taaperot 1–2 v. klo 15.30–16.
Perhemuskari (1 tai useampi alle 5 v.
lapsi samasta perheestä) klo 16–16.45.
Tenavat 4–6 v. ilman vanhempia klo
17–17.45.
Lukukausimaksu 50 e/lapsi. Saman perheen lapsesta eri ryhmässä sisarus
alennus 5 euroa, samassa ryhmässä
25 euroa. Ilm. ja tied. 040 740 4472,
jklnnky@elisanet.fi

Miesten raamattupiiri to 11.9. klo 12.
Miestenpiiri to 18.9. klo 18.30.

Seurakuntailta:

Kansan Raamattuseura:

Ryhmätoimintaa:

Tölskässä ke 10.9. klo 18.30 Kerttu ja
Heimo Savelalla, Mutkatie 14.

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 9.9. klo 13, kirkko.
Sadonkorjuumessu su 14.9. klo 10 kirkossa. Myyjäisiin voi tuoda lahjoituksia
pe 12.9. ja/tai su 14.9. ennen messua.

Lapset ja perheet:

Perheiden aamu kirkolla to 11.9. alkaen
klo 9 ja perheiden kirkkohetki klo 10.30.
Perhepysäkit (ei ilmoittautumista).
Jyskän seurakuntakoti, ti klo 9–11
Vaajakosken kirkko, ti klo 9–11

Musiikki:

Seniorikuoro ke klo 12 kirkolla.
Kirkkokuoro to klo 18 kirkolla.
Tied. Liisa Partanen 050 358 1860.

rjestöt
Kristilliset jä

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.fi, 044 5050 653
Ke 3.9. klo 19 seurat, ry.
Pe 5.9. klo 19 nuorten perjantai, ry.
La 6.9. klo 19 seurat, ry.
Su 7.7. klo 13 alueseurat ja kahvitus,
Palokan kirkko. Klo16 seurat, ry.
Ke 10.9. klo 19 seurat, Kaupunginkirkko.
Pe 12.9. klo 19 nuoten perjantai, ry.
La 13.9. ko19 seurat, ry.
Su14.9. klo 16 Perhe-ja diakoniatoiminnan esittely. Seurat, ry.
Ke 17.9. klo 19 tutustumisilta, ry.

Päivystykset
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo 9–10.
marja-leena.liimatainen@evl.fi
040 560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9–10.
tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä.

Nuoriso:

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Viisikielisen toivelauluilta Sanan Kulmalla ma 8.9. klo 18. Tuula Hakkarainen.
Avoin raamattupiiri Sanan Kulmalla
joka toinen pe klo 10, alk. 26.9.
Naisia kaivolla ma 22.9. klo 18–20.30
Marttakeskus, Yliopistonk. 11. Sydämen
asialla: Ravinto sydämen hoitajana,
sairaanhoitaja/ravintoneuvoja Kaarina Krogerus. Sydän Elämän Lähteenä,
hyvinvointivalmentaja/organisaatiokonsultti Mia Korpi. Musiikki Vuoripuro-gospelyhtye ja Tuula Hakkarainen.
Ohjelma- ja kahvikortti 10 €.

SenioriFoorum Sepänkeskuksessa ti
23.9. klo 15. Luojan käsiala elämänkaaressa.Kahvi alk. klo 14.30.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 30.9.
klo 13.30. Anna-Liisa Valtavaara, Saara
Mörsky, Ann-Mari Ylistö.Tied. invir@elisanet.fi, 0400 547 753.
Ulkoilua ja hauskanpitoa korkeakouluopinnot aloittaville opiskelijoille Laajavuoressa to 11.9. klo 17. Lisätietoja:
opiskelijaliikunta.blogspot.com.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys:

Lähetyskoti, Kauppakatu 13 (014) 620
801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.
sekl.fi Toimisto auki ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Sanan Keidas su 7.9. klo 18. Laulamme
Viisikielisestä, Ulla Peltonen, Heimo ja
Ritva Kajasviita.
Raamattupiiri ma 8.9. klo 18–20.
Naisten raamattupiiri ti 9.9. klo 13.
Alfa-kurssi ke 10.9. klo 18–20. Kuka Jeesus
on? Tied. heli.jurvakainen@kolumbus.fi
Maahanmuuttajatyön rukouspiiri ke
klo 15.30.
Torstaikahvila to klo 11.30–14, Sanaa,
kahvia ja juttuseuraa.
Kolme Kohtaamista -ilta nuorille aikuisille ja opiskelijoille to klo 18.30.
Aamurukouspiiri pe klo 8–9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 11.9. klo
18.30, Kirkkotie 11. Saunailta.
Isä-poika-sähly la 13.9. klo 10–12 Huhtasuon kirkon liikuntasalissa, Nevak. 6.
Leipäsunnuntai su 14.9. klo 16 Halssilan
srk-keskuksessa. Ylitse kaikkien rajojen,
Petri Harju. Lapsille opetusta ja ohjelmaa. Tied. Leena Eerola, 050 3724 828.
Musiikki Liisa Partanen & kump.

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Huoltamo-messu su 7.9.klo 16 Huhtasuon kirkossa, mukana Japanin lähetti
Johanna Tervonen.
Lähetyspiiri 15.9. klo 13 Neulaskoti. Laiho.
Ruskaretki Lappiin 15.–21.9. Bussi
Jyväskylästä lähtee ti 15.9. klo 10.45.
Paluu su 21.9. noin klo 19. Hinta 380 €
sis. matkat ja majoituksen, ruuan ja tarvittavat ajot Lapissa. Vaellusretkiä Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa,
hiljentymistä Raamatun sanan äärella,
välähdyksiä lähetystyön arkeen ja juhlaan. Tied. ja ilm. 0400 545 128, erkki.
puhalainen@gmail.com tai maarit.kotiranta@kylvaja.fi, (09) 243 25425.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin klo 12: su 7.9.
Heimo Kajasviita, su 14.9. Reino Saarelma, Petri Harju.
Evankeliset opiskelijat ke klo 18:30:
ke 10.9. Mikä on mun arvo?, Mia Puolimatka, ke 17.9. Ottakaa ja syökää, Esa
Luomaranta.
Hamona-kuoro ma 15.9. Lutherin kirkolla klo 18:30.

Suomen Raamattuopisto

Raamattuopetuksen ja musiikin ilta
to 4.9. klo 18.30 Halssilan srk-keskuksessa. Kuuleeko kukaan? Jukka Norvanto.
Musiikki Kuoronen. Iltatee. Ei lastenhoitoa.
Toivon torstai 10 vuotta to 18.9. klo
18.30 Neulaskodilla Keljonkankaalla,
Pihkatie 4. Elämän leipä, Kärkkäinen.
Musiikki Salmela & Majakka-kuoro. Iltatee. Mahd. keskusteluun ja sielunhoitoon.

Yhteiset
Aikuistyö:

Vesalan veljespiiri ma 15.9. klo 18 Vesalan kurssikeskuksessa.

Aseman Pysäkki:

Hannikaisenkatu 27-29
Diakoni Jukka Rantanen 050 360 3484,
jukka.rantanen@evl.fi
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Teemoitettua päiväohjelmaa:
Askartelua ma klo 13 kerran kuukaudessa.
Laulutunti ti klo 14 parillisella viikolla.
Rukouspiiri ke klo 12 joka viikko.
Papintunti to klo 14 joka viikko.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tieto-Visa pe klo 13.30.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke:

Diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, p. 050
300 3590, eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
Osallisuuden puuhapaja joka toinen
ti alk. 9.9. klo 14–16. Vanha pappila,
Vapaudenkatu 26, rippikoulusali.
Osallisuuden kahvihuone joka toinen
ti alk. 16.9. klo 14–15.30. Vanha pappila,
rippikoulusali.
Kylän Kammari joka toinen to alk. 11.9.
klo 14-11.30. Cygnaeuksenkatu 8, kerhohuone Tied. Eevi-Riitta Kukkonen 050
300 3590, Katja Pynnönen 044 7850 196
ja Elina Lintulahti 050 340 0665.

Huoltamo:

Huoltamo-messu su 7.9.klo 16 Huhtasuon kirkossa, mukana Japanin lähetti
Johanna Tervonen.

Kansainvälinen työ:

Nuorten aikuisten lähetystiimi Lähetystyö – minunko tehtäväni? Missiotiimissä
etsimme omaa paikkaamme lähettäjänä tai jopa lähtijänä. Evästä matkalle
saamme Raamatusta ja rukouksesta.
Kokoontumiset joka toinen ti klo 18
Cygnaeuksenk 8:n kerhohuoneella: 9.9.
mukana Panu Partanen Toivakasta. Seur.
kerrat 23.9. / 7.10. / 21.10. / 4.11. / 18.11.
/ 2.12. / 16.12. Menossa mukana Säde
Pirttimäki vs. lähetyskasvatussihteeri
sade.pirttimaki@evl.fi 040 560 9904

KohtaamisPaikka:

Iltamessu su 7.9. klo 17 Kaupunginkirkossa, Jukka Jämsén, Mika Kilkki.
Lastenohjelmat Pappilassa os. Vapaudenkatu 26. Vanhemmat vievät lapset
pappilaan ja lapset tulevat kirkkoon
ehtoolliselle.
KohtaamisPaikka ja ehtoollinen su 14.9.
klo 17 Palokan kirkossa, Mika Kilkki. Lastenohjelmat. Yhteiskyyti lähtee keskusseurakuntatalolta klo 16.30.
ALFA -kurssi: PizzaAlfana kerran kuussa
pizzeria Salsa Orkideassa. Seur. kerran

su 28.9. klo 18. Olet tervetullut mukaan
vaikka vain yhdellekin kerralle tutustumaan. Tied. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net / 044 524 3904.
Muut toimintatiedot mm. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts
www.kohtaamispaikka.net / facebook
KohtaamisPaikka Jyväskylä
Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahanmuuttajatyön diakoni 050 549 7033, mirja.
hytonen@)evl.fi, Nonna Iagonen, maahanmuuttajatyön avustaja 041 705
2329, nonna.iagonen@evl.fi
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppak. 13).
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10) ti klo 10-12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3,
Kuokkala ti klo 10–11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla (Nevak. 6):
Naisten jumppa ti klo 12–13.
Naisten Suomi-kerho ke klo 13–14.30.
Paluumuuttajien kerho to klo 10-12.
Lentopallokerho to klo 17–18.
Koripallokerho la klo 12–13.45.
Miesten lentopallokerho+ sauna to
klo 19–21.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat:
Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä Tuija
Emaus-Etindelle 050 549 7023, Cygnaeuksenk. 8. Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Kerho näkövammaisille ja huonokuuloisille ke 10.9. klo 13-14.15 Aseman Pysäkillä, Jorma Vilkko. Kahvit klo 12.30.
Omaishoitajien Oma hetki ke 17.9. klo
12–13.30 Pappilassa. Vapaudenkatu 26.

Sana ja rukous

Sanan ja rukouksen ilta su 14.9. klo 18
Huhtasuon kirkossa. Elävä seurakunta,
Timo Pöyhönen, Mauri Tervonen, Kari
Valkonen. Musiikki Erik Bäckström.
Luentosarja Apostolien teoista ti 23.9.
klo 18.30 Vaajakosken kirkossa. Te
saatte voiman! Luennot Kari Valkonen,
musiikki Saara Mörsky. Kahvit klo 18.
Seur. luennot 7.10., 21.10., 4.11. ja 25.11.

Sunday Service

Sunday Service, englanninkielinen
jumalanpalvelus Taulumäen kirkossa su
14.9. klo 18.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8. Vastaanotto ti 9–12,
ke 9–11 (puh. ja web.kamera-aika klo
11–12) ja to 15.30–16.30.

Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta numerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja pe–la klo 18–03.
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KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
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
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Heini Lekander, työalasihteeri
050 521 5416
Vanhustyön kehittämishanke
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
050 300 3590
Hallintopalvelu
Laitinen Markku, hallintojohtaja vt.
040 545 8750
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167
Henkilöstöpalvelu
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
050 340 9888
Kiinteistöpalvelu
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Tiina Korhonen, vs. työalasihteeri
050 549 7013
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Harri Vähäjylkkä, seurakuntapastori
p. 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs.
050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö
050 549 7033

Johanna Tikkanen, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 545 8750
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Viestintä
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 535 1064
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
050 549 7041
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
050 549 7031
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Diakonia, Vepsäläinen Elina, vs.
050 549 7005
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5,
050 549 7040
Kappalainen, Väätäinen Osmo
050 521 5403
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
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Isännäntie 4, 050 549 7038

Nuorisotyö
KESKUSTA
Jussi Maasola, työalasihteeri vs
Kaupunginkirkko 050 549 7043
050 521 5401
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Anu Mäki-Latvala, nuorisomuusikko vs
050 521 5415
050 549 7048 (1.9. alkaen)
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja Aluesihteeri vs, Härköjärvi Esa,
040 535 0492
040 509 8060
Diakonia
Pasi Toivola, erityisnuorisotyönohjaaja
Pietiläinen Lea 050 549 7027
040 7785178 (1.9. alkaen)
Lintulahti Elina, vs. 050 340 0665
Hannes Järvenpää, vammaisnuorisotyö
Halinen Susanna 050 549 7006
050 549 7029
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
Pasi Bom, partio/Lehtisaari
050 340 9895
050 5497 011
Lohikosken seurakuntakeskus, Katajatie 1,
050 549 7039
Opiskelijatyö
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosDiakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
pappi 050 594 8167

KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat, 040 162 3982
Aluekappalainen vs, Koivisto Antti
050 557 9001
Diakonia, Lepoaho Kirsi
050 557 9003
Lapsityönohjaaja
Kirsti Yli-Suvanto 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi
050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045
Aluekappalainen, Mustonen Pekka
050 523 4141
Aluesihteeri Saarikko Satu 050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
040 560 9906
Aluesihteeri, Laakso Tuija 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 vs, Päivi Kärkkäinen
0500 545 611
Aluesihteeri, hautaus-ja virastopalvelut
Takkinen Terhi 040 535 0047
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto
050 340 0639
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
050 549 7046
Seurakuntapastori vs, Riikka Saarno
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 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, Tarja Palander
040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen, Kauppinen Arto
040 560 9920
Diakonia Tero Reingoldt 040 560 9927
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”onLähtökohtana
ollut, että nekin,
joilla on tanssin ja
liikunnan lahja,
voisivat palvella
Jumalaa.
Jyväskylän kristillisen tanssikoulun ohjelmistossa on laaja kirjo erilaisia tansseja. Nuoret ovat kiinnostuneita erityisesti katutansseista. Muista tanssikouluista toiminta eroaa siinä, että opetus lähtee kristillisestä elämänkatsomuksesta.

Katutanssilla ja
breakdancelläkin voi ylistää
Jyväskylän Kristillisessä tanssikoulussa tavoitteena on, että mahdollisimman
moni voisi kokea tanssin iloa sekä kasvaa ja rohkaistua hengellisesti.
SIRPA KOIVISTO teksti
HANNU KORPELA kuva

Jyväskylän Kristillinen tanssikoulu
on järjestänyt tanssiopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille jo kymmenen vuoden ajan. Tanssikoulun
taustalla on vuonna 2003 perustettu Kristillinen tanssiyhdistys ry.
Yhdistyksen puheenjohtajan Pirkko-Leena Hämäläisen mukaan
hengellisestä arvopohjasta nousevalle tanssikoululle on ollut selkeä
tilaus.
– Lähtökohtana on ollut, että
nekin, joilla on tanssin ja liikunnan lahja, voisivat palvella Jumalaa koko sydämellään, Hämäläinen sanoo.

Tanssikoulun ohjelmistossa
tanssin kirjo on laaja. Valittavana
on muun muassa lastentanssia,
balettia, katutanssia, breakdancea, jazztanssia tai vaikkapa heprealaista ylistystanssia.
– Keskipisteenä tanssikoulussa
on Jumala – kaikkien lahjojen antaja. Ylistäminen tanssien on yksi
koulun tärkeimmistä sisällöistä ja
tavoitteista, Hämäläinen kertoo.
– Haluamme myös toiminnallamme tukea lasten ja nuorten
kristillistä kasvatusta.
Kristillinen perusajatus näkyy esitysten ja produktioiden valinnassa
sekä tunneilla käytettävässä musiikissa. Tanssitunnit myös aloite-

taan lyhyellä rukouksella.
– Pyrimme siihen, että kaikki
olisi kaikin tavoin henkeä, sielua ja
ruumista rakentavaa sekä sopusoinnussa kristillisen arvomaailman kanssa. Erilaisten esitysten,
produktioiden ja tanssien kautta
on mahdollista tuoda esille erilaisia näkökulmia Jumalasta, ja olla
jollekin ehkä askel oppia tuntemaan Jumalaa paremmin, Hämäläinen sanoo.
Isompien näytösten pohjana on
käytetty myös Raamatun tekstejä.
Tanssikertomuksiksi on sovitettu
niin tarina Vanhan testamentin
Esterin kirjasta kuin jouluevankeliumista.
– Molemmat projektit ovat ol-

leet ihania ja mielenkiintoisia. Raamatun kertomukset taipuvat tanssiksi yllättävän hyvin. Koreografioiden suunnittelussa voi käyttää
paljon luovuutta, Hämäläinen tietää.
Hämäläinen innostui tanssista jo
lapsena. Vuosien varrella tutuiksi
ovat tulleet niin lattari- ja vakiotanssit kuin baletti, jazztanssi ja
heprealainen ylistystanssi.
– Tanssissa minua viehättää erityisesti sen tarjoama esteettinen
elämys, jossa yhdistyvät liike ja
musiikki. Uusien askeleiden oppiminen on aina ollut intohimoni.
Tunnen olevani kaikkein eniten
elossa silloin, kun tanssin.

Hämäläinen toimii tanssikoulussa opettajana ja tekee esityksiin
koreografioita.
– Toiveena on, että voisin tanssia ja opettaa vielä pitkään. Varsinkin tanssiharrastusta aloittelevien pienten lasten ohjaaminen
tuottaa suurta iloa.

Jyväskylän Kristillinen
tanssikoulu
Pitkäkatu 1 B
kristillinentanssikoulu.fi
Lisätietoja:
Pirkko-Leena Hämäläinen
p. 044 335 5415

Elämästä

Liian moni nuori on ilman työtä tai opiskelupaikkaa
SIRPA KOIVISTO teksti ja kuva

Olen Niina Lampi, 22 vuotta.
Opiskelen toimintaterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
Pienestä pitäen minulle on ollut
selvää, että haluan tehdä työtä,
jossa voin toimia ihmisten parissa.
Pyrin myös opettajakoulutukseen,
mutta sinne ei ole kovin helppo
päästä. Ehkä pyrin sinne myöhemmin, kun olen valmistunut ammattikorkeasta. Toimintaterapeutin työ tuntuu sekin hyvältä –
tunne on vain vahvistunut opintojen edetessä.
Opintojen ohessa olen ollut mu-

kana ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnassa. Osallistun uusien tutoreiden valintaan ja
koulutan heitä. Tutoreiden tehtävänä on tukea uusia opiskelijoita
opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijakuntatoiminta vie paljon vapaaaikaani.
Uusia opiskelijoita painavat asunto- ja raha-asiat. Aloitin opinnot
pari vuotta sitten ja pohdin itsekin, miten tulen toimeen. Elinkustannukset nousevat, mutta opintotuki on pysynyt pitkään lähes
saman suuruisena. Tänä syksynä
tullut parin euron korotus ei kukkarossa paljon lämmitä.

Olen rahoittanut opintojani
opintotuen lisäksi opintolainalla.
Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät,
joten omaan tulevaisuuteen satsaaminen on minusta hyvä sijoitus. Nuorten työllistymiseen pitäisi kuitenkin panostaa enemmän.
Liian moni nuori on ilman työtä
tai opiskelupaikkaa.
Suhtaudun tulevaisuuteen valoisasti. Uskon löytäväni oman alani
töitä. Yrittäjäksi ryhtyminen on
myös yksi mahdollisuus työllistyä.
Aluksi yrittäjyys tuntui pelottavalta ajatukselta. Opintojen aikana
olemme kuitenkin tutustuneet yrityksiin ja eri hankkeisiin, joten se-

kään vaihtoehto ei ole pois suljettu.
Olen kotoisin Äänekoskelta, mutta olen kotiutunut hyvin Jyväskylään. Muutin juuri poikaystäväni
kanssa yhteen. Minulla on täällä
paljon kavereita, joita pyrin tapaamaan usein. Käymme lenkillä tai
syömme yhdessä. Toivon, että valmistuttuani saisin töitä läheltä ja
saisin tehdä sellaista työtä, josta
pidän. Oma perhekin on haaveena joskus tulevaisuudessa.
Tärkeä ohjenuora elämässäni on,
että jos jotain tekee, se pitää tehdä kunnolla.

Niina Lampi
Toimintaterapeutiksi Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa opiskeleva Niina Lampi pitää työstä, jossa
voi toimia ihmisten parissa.

