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Torinon käärinliinatietoa esillä
Jyväskylässä

Ajassa

s
Pääkirjoitu

Torinon käärinliinaa esittelevä
näyttely on Keskusseurakuntatalolla 6.4.–10.5. Lisäksi esillä on aidon kokoinen hautaluola, joka
vastaa Jerusalemin Pyhän Haudan
kirkon mittoja. Käärinliinan uskotaan olleen se kangas, johon Jeesuksen ruumis käärittiin, kun hänet haudattiin. Kankaaseen painautui kidutetun ja ristiinnaulitun
miehen ruumiin ääriviivat sekä
kasvojen hahmo. Näyttelyä edeltää tutkijaseminaari 5.4.
Näyttelyn kokoaa dosentti Juha
Hiltunen. Järjestelyistä vastaavat
Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän
ortodoksinen seurakunta, Jyväskylän helluntaiseurakunta ja Vaajakosken baptistiseurakunta. Lisätietoa: www.shroud.fi

Tärkeä linjaus
Seurakuntaa ja sen työntekijöitä on vuosien mittaan syytetty monenlaisista asioista. Yksi erikoisimmista syytöksistä sai ratkaisunsa viime viikolla, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin odotetusti totesi, että seurakunta ei
riko ihmisoikeuksia.
Jyväskyläläismies on taistellut eri keinoin lähes kahdeksan vuotta sen puolesta, että Henki & elämä -lehteä ei
jaettaisi hänen kotiinsa. Viime kesänä mies valitti EIT:een,
koska katsoi seurakuntalehden jakelun rikkovan hänen
uskonnonvapauttaan ja kotirauhaa. Sittemmin mies veti valituksensa EIT:stä pois taloudellisiin syihin vedoten.
Asianajajan palkkaaminen mahdollisesti pitkään kestävään kiistaan olisi ollut kallista.

Kiovan luolaluostarissa on järjestetty panihidoja eli muistojumalanpalveluksia mielenosoituksissa kuolleiden puolesta. Papit
ovat asettuneet ristejä kantaen kiihtyneiden väkijoukkojen väliin ja luovuttaneet sairaaloissa verta.

Niin varmasti olisi ollut, mutta onneksi kenenkään oikeusturva ei ollut vaarassa. EIT kun olisi voinut jatkaa
asian käsittelyä siitäkin huolimatta, että mies veti valituksensa pois. Tuomioistuin kuitenkin katsoi, että asias
sa ei ole nähtävissä sellaisia perusteita, joilla ihmisoikeuksia voisi epäillä rikotun. Siksi asian tutkiminen lopetettiin.

Kriisi on yhdistänyt
Ukrainan hajanaisia kirkkoja

Seurakuntalehden tekijän näkövinkkelistä oli erityisen
tärkeää, että EIT kirjasi päätökseensä muutakin kuin valituksen poisvetämisen. Se, ettei asian enemmälle tutkimiselle nähty perusteita, oli merkittävä linjaus.
Valtaosa tämän maan seurakuntalehdistä jaetaan Henki & elämän tavoin osoitteettomana jakeluna. Uskonnollisen jakelun kieltämisellä olisi ollut seurauksensa
paitsi kaikkiin niihin, myös muuhunkin ilmaisjakeluun.
Postiluukusta tulee milloin eteläpohjalaista kauppiasperinnettä ihannoiva Ykköset-lehti, milloin Perussuomalainen-lehti. Kukaan ei kysy, onko minulla mitään niitä vastaan. Sananvapauden nimissä niillä on kuitenkin kummallakin oikeus olla olemassa ja tulla jaetuksi.
Joskus on ehdoteltu sitäkin, että seurakuntalehti jaettaisiin jäsenlehtenä vain seurakuntaan kuuluville. Tällä logiikalla aika
monta urheiluseuran junioritoiminnasta
kertovaa kannatusjulkaisua jäisi tulematta, ja poliittinen postikin kävisi vähiin.
EIT:n ratkaisuun on syytä olla tyytyväinen monella rintamalla. Ihmisoikeuksia ei rikottu, sananvapaus on
yhä voimissaan, ja uskonnollekin on
sijansa. Tästä on hyvä jatkaa.

KAARINA HEISKANEN teksti
RAUNO PIETARINEN kuva

Uutiskuvat ovat näyttäneet Kiovan
kaduilla kansanjoukkojen keskellä
ortodoksipappeja, jotka ovat kantaneet ristejä ja asettuneet kiihtyneiden väkijoukkojen väliin. Samaan rintamaan ovat liittyneet
muidenkin uskonnollisten ryhmien
edustajat. Kirkot tuomitsevat väkivallan ja pyytävät poliitikkoja ratkaisemaan kriisin rauhanomaisesti. Papit ovat tuoneet Maidan-aukion väkijoukoille ruokaa ja luovuttaneet verta. Ortodoksikirkko
on järjestänyt muistotilaisuuksia
eli panihidoja mellakoissa kuolleiden puolesta.
Ukrainan ortodoksisen kirkon,
Kiovan patriarkaatin ja Ukrainan

Lähde: www.ortodoksi.net. Sivu julkaisee kirkollisia uutisia Ukrainasta.

Digitaaliset munkit rukoilevat twiitaten
Pyhempi kuin sinä – mutta ei kovin
paljoa. Näin esittäytyy Twitter-tili
Unvirtuous Abbey. Tilillä twiittaavat digitaaliset munkit, jotka rukoilevat ensimmäisen maailman
ongelmien puolesta.
– Meidän näppäimistöltämme

Tomi Takamaa osallistuu Ekopaastoon. Hän yrittää ostaa pitkäikäisiä ja laadukkaita tuotteita. Hän on oppinut, että on järkevämpi ostaa kerralla hyvä
kuin kerran huono ja vasta toisella kerralla hyvä.

Facebook-isä
ekopaastoaa energiasta
Vuosi sitten Tomi Takamaan elämä muuttui kertaheitolla. Odotettu vauva
syntyi 875-grammaisena keskosena. Tuore isä perusti Facebook-yhteisön,
jonka suosio yllätti hänet täysin. Nyt hän osallistuu Ekopaastoon.
KAARINA HEISKANEN teksti
Ekopaasto-kampanja/
Designer Helsinki kuva

suoraan Jumalan korviin, munkit
lupaavat.
Twiittaukset ovat useimmin lyhyitä rukouksia tai siunauksen toivotuksia. Munkit rukoilevat esimerkiksi sitä, että elämässä olisi
”talleta muutokset” -nappi. Munkit muistavat myös avokonttorien
työntekijöitä: Siunattuja ovat he,
jotka vaientavat kännyköidensä

Henki &
Kannen kuva: Anu Sopanen luovutti verta ensimmäistä kertaa.
Leena Halttunen oli mukana kannustamassa häntä.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

nan ortodoksinen kirkko, jolla on
hyvät suhteet Konstantinopolin
patriarkaattiin, sekä Moskovan
patriarkaatista eronnut Kiovan
patriarkaatti. Kriisi on saanut hajautuneet ortodoksikirkot jopa
suunnittelemaan paluuta yhteen.
Maassa toimii myös katolinen
kirkko sekä uniaatit. Uniaatit ovat
ortodoksista, bysanttilaista liturgista perinnettä, ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksia ja joiltain
osin ortodoksista teologiaa sekä
kanonista ja hengellistä perinnettä noudattavia roomalaiskatolisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi
maassa on evankelisia, baptisteja,
juutalaisia ja muslimeja.

Tapetilla

KAARINA HEISKANEN teksti
UNVIRTOUS ABBEY kuva

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

autokefaalisen kirkon päämiehet
pyytävät Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kunnioittamaan Ukrainan itsenäisyyttä. Kirkot ovat
tuominneet Krimin miehityksen.
Moskovan patriarkaatin alaiselle arkkipiispa Alexanderille on jopa tullut pyyntö, että erotettu ja
etsintäkuulutettu Ukrainan presidentti Viktor Janukovits julistettaisiin ehtoolliskieltoon. Piispa
vastasi, ettei kirkko voi tehdä hätäisiä päätöksiä, vaan asia on tutkittava puolueettomasti ja syyllisyys on todettava oikeudessa.
Ukrainan noin 45 miljoonasta
asukkaasta liki 90 prosenttia on
ortodokseja. Ortodoksikirkkoja
maassa on kolme: Moskovan patriarkaatin alainen Ukrainan ortodoksinen kirkko, itsenäinen Ukrai-

EIT ei tutki
seurakuntalehden
jakeluvalitusta

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin selfietäsi, sanoo Jeesus. Selfie tarkoittaa omakuvaa,
joka on otettu esimerkiksi puhelimen kameralla ja jaettu sosiaalisessa mediassa.

hälytysäänen, sillä heidän on työkavereiden hyvän tahdon valtakunta.
Munkit rukoilevat oman sukupuoli-identiteettinsä kanssa
kamppailevien puolesta Jumalaa,
jolle ei ole ”miestä eikä naista”.
He lähettävät twiittirukouksensa
myös sellaisten kirkkojen puolesta, jotka arvostavat lapsia, niin
pitkään kun lapset istuvat paikallaan, ovat hissukseen ja pysyvät
hienojen kirkkotilojen ulkopuolella.
Fransiskus Assisilaisen tyyneysrukous on saanut digitaalisten
munkkien käsittelyssä uuden
asun.
– Jumala, anna minulle tyyneyttä hyväksyä ne twiitit, joita en voi
muuttaa, rohkeutta poistaa ne,
jotka voin, ja viisautta tehdä se
ennen kuin kukaan toinen huomaa.
Ja sokerina pohjalla:
– Rukoilemme niiden ihmisten
puolesta, jotka eivät ymmärrä satiiria internetissä ja joihin iskee
hallitsematon raivo, kun he törmäävät sellaiseen.

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Tomi Takamaa. Asun Vantaalla rakkaimpieni kanssa. Perheeseemme kuuluu vaimo, Pirpana-tyttö ja kaksi kääpiövillakoiraa.
Treenaan salilla kuudesti viikossa ja
pidän kovasti valokuvauksesta ja
matkailusta. Päivätyö koostuu ProBody-lehden päätoimittajan työstä
ja kuntosalivalmennuksista.
Noin vuosi sitten kirjoitit Facebook-päivityksen: Pikkutirpusen
taival alkoi 21.3.2013. Tavallisen
neuvolakontrollin yhteydessä äidillä havaittiin raskausmyrkytyksen oireet. Lähdimmekin muutamaa liikennesääntöä rikkoen kohti Kätilöopistoa. Nyt on synttärit
lähellä, onnea! Millaiset juhlat?
Kiitos. Tiedossa on juhlat, jotka
tuntuivat äärimmäisen kaukaisilta
vielä viime keväänä. Sairaanhoitajien maalailema mielikuva vauhdikkaasti konttaavasta viikarista tuntui lähinnä vitsiltä, mutta nyt se on
totta ja se tuntuu upealta. Juhlimme pienellä porukalla suuresti.
Lapsen ensimmäiset ruokaerät olivat pieniä. Mikä maistuu nyt?
Pirpana syö normaalisti erilaisia
soseita. Täydennyksenä hän saa

yhä rintamaitoa, mikä on ollut
omiaan pitämään pöpöt loitolla.
Vaimo tekee lihasoseet itse luomulihasta. Hedelmäsoseista valitsemme aina luomuversion, jossa on
mahdollisimman vähän lisäaineita.
Mitä olet vuoden aikana oppinut?
Ihminen saa uskomattoman paljon sisäistä voimaa ja päättäväisyyttä, kun hän joutuu mahdottomalta tuntuvaan tilanteeseen. Periksi antaminen tai luovuttaminen
ei tunnu vaihtoehdolta eikä mikään vaikuta mahdottomalta.
Millaisen tunnemyrskyn olet isänä
käynyt läpi vuoden aikana?
Alussa en tuntenut oikeastaan mitään, koska halusin vain perheemme selviytyvän sairaala-ajasta kunnialla. Kevät oli ylisuorittamista ja
tasapainoilua sairaala-arjen, työn
ja edes jonkinlaisen treenirutiinin
välillä, eikä tunnemyrskyille liiemmälti jäänyt tilaa arjessa. Osasin
itkeä vasta kirjoittaessani tai kertoessani kevään tapahtumista Facebook-ryhmään tai toimittajille.
Miksi perustit Fb-yhteisön?
Vastatakseni kymmeniin kysymyksiin, joita tuttavani ja ystäväni lähettivät minulle Facebookin kautta hätäsektion jälkeisinä päivinä.
Yhteisön suosio kasvoi nopeam-

min kuin keskosvauvan paino ;)
Yllättikö se?
Todellakin yllätti. 100 000 tykkääjää 16 päivässä häkellytti! Keräsimme lisäksi 875 grammaa -yhteisön kesken vain muutamassa
viikossa noin 130 000 euron rahapotin. Lastenklinikoiden Kummit
avusti keräyksessä ja kerätyt rahat
kohdistetaan Suomen lastenklinikoille heidän ilmoittamiensa tarpeiden mukaisesti.
Mikä yhteisössä ilahdutti?
Me-henki, kollektiivinen välittäminen ja hyvän tekeminen. Vanhemmat kertoivat rohkeasti kuvin lastensa tarinoita. Rohkeimmat keskoslapset kertoivat tarinoitaan ja
siitä, kuinka ovat eläneet täysillä
lukuisista haasteista huolimatta.
Mitä mieltä olet siitä, että esimerkiksi keskoskaappeja ja lastensairaalaa rahoitetaan yksityisin lahjoituksin ja kampanjoin?
Ne pitäisi rahoittaa ensisijaisesti
verovaroista, mutta esimerkiksi
Lastenklinikoiden Kummit panostaa myös lasten ja perheiden viihtyvyyttä parantaviin hankintoihin.
Uusi Lastensairaala 2017 -hanke
on ajautunut mielestäni kauemmaksi alun lämpimästä talkoohengestä. Yksilöillä ei ole enää niin kauheasti väliä, kun suuryritykset lahjoittavat miljoonan kerrallaan.

Miksi Ekopaasto-kampanja?
Kieltäydyin ensin kahdesti, koska
en kokenut itseäni esimerkilliseksi
ekoilijaksi. Kampanja ei kuitenkaan hae valmista ekoilusta innostunutta, vaan sellaista, joka haluaa
innostua. Jokainen sähkölaskussa
säästetty kymppi on kotiinpäin
omalle taloudelle ja ympäristölle.
Millainen on ekopaastosi? Mihin
aiot kiinnittää huomiota?
Energiankulutukseen. Meillä jää
valot liian helposti päälle, iso plasma-tv taustahälyksi ja kuuma
suihku liian pitkäksi ajaksi juoksemaan. Nämä kuulostavat pieniltä
asioilta, mutta niillä on iso merkitys vuositasolla. Yhden ulkomaanmatkan teemme päästöistä huolimatta joka vuosi, mutta tilannetta
parantaa hieman se, että en omistanut autoa vuosien 2001–2012
välillä, vaan käytin polkupyörää ja
julkista liikennettä.
Jatkat ekoilua kampanjan jälkeen?
Toki. Säästetty energia on hyväksi
ympäristön lisäksi sähkölaskulle.
Yritän lisäksi suosia luomutuotteita aina kun se on mahdollista.
Haimme viikko sitten 150 luomukananmunaa. Meillä syödään terveellisesti puhtaita ja prosessoimattomia ruokia. Jos saisin päättää, määräisin roskaamisesta tuhannen euron sakot.

Seurakuntalehden jakelusta Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen valittanut jyväskyläläinen on
vetänyt valituksensa pois. Valittaja
kertoo perääntymisensä perusteluiksi taloudelliset syyt. Käsittely
vaatisi asianajajan palkkaamista
mahdollisesti pitkään, ja osin matkustamista vaativaan tehtävään.
EIT katsoo, että tapauksessa ei
muutoinkaan ole nähtävissä ihmisoikeuksien rikkomista, joten asia ei
anna aihetta jatkotutkimuksiin.
Jyväskyläläismies valitti viime kesänä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Henki & elämän jakelusta. Lehti jaetaan talouksiin, jotka
eivät ole kieltäneet ilmaisjakelua.
Valittajan mielestä tällainen uskonnollisen materiaalin jakaminen on
hänen ihmisoikeuksiensa vastaista.

Vielä ehdit
osallistua Yhteisvastuukeräykseen
Yhteisvastuukeräys jatkuu koko
kevään ajan. Keräystä voi tukea
voi monin tavoin. Monilla alueilla
kiertää yhteisvastuukerääjiä, jotka
tunnistaa virallisilla Helsingin poliisilaitoksen tarratunnuksilla ja
punaisella lankasinetillä varustetuista keräyslippaista. Useimmilla
kerääjillä on etu- ja sukunimellä varustettu nimikyltti rintapielessä tai
valkoinen keräysliivi yv-tunnuksin.
Tämän vuotisella keräyksellä
parannetaan suomalaista saattohoitoa ja tuetaan ihmisoikeuksia
Guatemalassa.

Etelä-Sudania
uhkaa vakava
ruokapula
Ruokapula uhkaa pian miljoonia
eteläsudanilaisia, ellei väkivaltaisuuksien repimän maan peltoja
päästä pian viljelemään. Ruoanpuutteesta kärsii Etelä Sudanissa
kuusi miljoonaa ihmistä. Jos satokausi epäonnistuu, tilanne pahenee ennestään.
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Paranna, raitista,
selvitä ihmissuhdesolmut
Sairaudet, riippuvuudet, ihmissuhteet. Siinä rukousaiheita, joita
jätetään esirukouslaatikoihin ja nettipapin palstalle. Uuskarismaattisuus
on muuttanut rukousperinnettä, sanoo tutkija.
KAARINA HEISKANEN teksti
AARNE ORMIO kuva

Kun suomalainen rukoilee, hänen
rukouksensa käsittelevät sairauk
sia, ihmissuhdekipuja, lasten ja lastenlasten ja perheiden elämää, työtä ja työttömyyttä. Mukana on
myös kiitosaiheita Jumalan avusta .
Keltinmäen alueseurakunnan kirkollisia ilmoituksia täydentää lause: Mahdollisuus keskusteluun ja
henkilökohtaiseen esirukoukseen
jumalanpalvelusten yhteydessä.
Aluekappalainen Eivor Pitkänen kerto, että henkilökohtaisessa esirukouksessa ihminen saa
kertoa Jumalalle tilanteensa ja keventää kuormaansa.
– Toinen ihminen voi olla hänelle
Kristuksena. Hän voi sanoittaa sitä, mitä toinen ei ehkä osaa pukea
sanoiksi.
Rukous ei ole Jumalan kääntämistä omalle kannalle. Magia pyrkii hallitsemaan, rukouksessa jättäydytään Jumalan käsiin.
– Rukous on luottamista siihen,
että Jumala hoitaa. Tapahtukoon sinun tahtosi.
Olympiavuoden kysymys: saako
urheilija rukoilla, että omat sukset
luistavat paremmin kuin kilpailijan?
– Kaikkea saa rukoilla, mikä on
Jumalan tahdon mukaista. Onko Jumalan tahdon mukaista rukoilla kilpakumppanin suksen katkeamista?
Rukousvastauksistakin tulee sil-

loin tällöin tietoa.
– Niistä syntyy nöyrää kiitollisuutta. Emme mainosta, että ”tule meille, meillä on hyvä vastausprosentti”.
Tuomasmessuissa voi kirjoittaa
rukouksen paperilapulle ja jättää
sen rukousalttarille.
– Niiden puolesta rukoillaan messussa ja rukousryhmässä seuraavana maanantaina, pastori Johanna
Liukkonen kertoo.
Öljyllä voitelu on ollut mukana
Tuomasmessujen alusta alkaen.
Voitelu tapahtuu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Öljyllä tehdään
ristinmerkki sitä pyytävän otsaan.

”onParantuminen
kokonaisvaltainen ilmiö.

Sanan ja rukouksen iltoihin tulee
runsaasti rukouspyyntöjä.
– Niin pitääkin, sillä meidät on
kutsuttu tukemaan toisiamme, sanoo Palokan kirkossa järjestetyistä
illoista vastaava Harri Alatupa.
– Rukous on kuin hengittämistä
ja yhteyttä Isään. Se että rukouksessa lepää hänen yhteydessään, on
jo parantavaa, vaikka mitään näkyvää ei tapahtuisi, Alatupa sanoo.

Evankelista Kari Valkonen Sanan ja rukouksen toiminnasta
muistuttaa esirukouksesta.
– On tärkeä rukoilla muun
muassa lähetystyön, seurakunnan
ja esivallan puolesta.
Rukousperinne on muuttunut, toteaa Käytännöllisen teologian yliopistonlehtori Johan Bastubacka
Helsingin yliopistosta. Paranemista
korostava rukous tuli Suomeen vahvemmin uuskarismaattisuuden myö
tä 1960-luvulla ja 1990-luvulla ilmiön toisessa aallossa, johon liittyi
muun muassa Nokian herätysliike.
Sairaiden puolesta rukoileminen on ollut aina osa kirkkojen jumalanpalveluselämää. Parantuminen on nähty kokonaisvaltaisempana ilmiönä kuin siinä, että ruumiillinen sairaus tai vaiva väistyy.
– Paraneminen on tarkoittanut
myös anteeksiantamusta ja jumalasuhteen syvenemistä ja eheytymistä. Rukoukseen voidaan vastata, vaikka sairas ei paranekaan.
Myös aiemmin on ollut ihmisiä,
joiden luo on tultu pyytämään esirukousta. Esimerkiksi ortodoksikirkossa on ollut ja on edelleen ohjaajavanhuksia. Rukoilijat ovat
kaihtaneet julkisuutta, eikä rukous
vastauksia ole levitelty. Niihin on
suhtauduttu nöyrän kiitollisesti.
Uuskarismaattisuudessa parantava
rukous on usein irtaantunut kirkko-

Rukous voi olla tutun ilta- tai ruokarukouksen tai Isä meidän -rukouksen lukemista tai tilanteen synnyttämää sanallista tai hiljaista ja meditatiivista rukousta.
jen jumalanpalveluselämästä, ja
paranemiskertomuksilla voidaan
markkinoida omaa toimintaa.
– Tätä olisi pohdittava kriittisesti. On iso eettinen kysymys, käytetäänkö ihmisten kertomuksia
oman toiminnan edistämiseen.
Bastubacka ottaa esiin toisenkin eettisen kysymyksen: synnin ja
sairauden kytkemisen toisiinsa.
Kristilliseen sanomaan kuuluu
usein ajatus, että synti, sairaus ja

kuolema tulivat ihmiskunnan osaksi syntiinlankeemuksessa.
– Mutta miten se sanoitetaan,
kun rukoillaan sairaan puolesta?
Kytketäänkö ihmisen sairaus suoraan hänen syyllisyyteensä, vai todetaanko, että koko ihmiskunta
elää maailmassa, jolle on ominaista vajavaisuus? Näissä tilanteissa
on oltava hyvin tarkkana, ja hengellisen väkivallan vaara on olemassa.

Hengissä
Mark. 9: 17–29
Eräs mies väkijoukosta sanoi: ”Opettaja, toin poikani luoksesi. Hänessä
on mykkä henki. Se paiskaa hänet
maahan, hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee jäykäksi. Pyysin,
että opetuslapsesi ajaisivat hengen
pois, mutta ei heistä ollut siihen.”
Silloin Jeesus sanoi heille: ”Voi
tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka
kauan minun on vielä oltava teidän
keskuudessanne? Tuokaa poika
luokseni.” Jeesuksen nähdessään
henki kouristi poikaa, ja tämä kaatui,
kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus
kysyi isältä: ”Kuinka kauan hänellä
on ollut tämä vaiva?” ”Pienestä
pitäen. Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen,
jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli
meitä ja auta, jos jotakin voit!” ”Jos
voit?” vastasi Jeesus. ”Kaikki on
mahdollista sille, joka uskoo.” Silloin
pojan isä huusi: ”Minä uskon! Auta
minua epäuskossani!”
Jeesus käski saastaista henkeä
sanoen: ”Mykkä ja kuuro henki:
lähde pojasta äläkä enää mene
häneen!” Henki huusi, kouristi
poikaa ja lähti. Poika jäi makaamaan
elottoman näköisenä. Jeesus auttoi
hänet jalkeille. Opetuslapsille Jeesus
vastasi: ”Tätä lajia ei saa lähtemään
muulla kuin rukouksella.”

Isä, poika ja mykkä henki
Tämä on nyt oikein äijäteksti.
Miesporukalla Jeesukselta
apua pyytämään. Kortepohjassa alkaa miestenpiiri, joka lukee Markuksen evankeliumia
miesten silmin. Mikä tässä
tekstissä miestä liikuttaa?
Tekstistä nousee vahvana esiin
isän ja pojan välinen suhde. Tuon
ajan maailmassa se ehkä vielä korostuu: Jeesuksen ajan maailma
oli monella tavoin miesten maailma. Jeesus tosin rikkoi ennakkokäsityksiä. Kertomuksen isä
oli luultavasti yrittänyt saada
apua pojalleen monelta taholta,
ja nyt hän pani toivonsa Jeesuksen ja Hänen lähipiirinsä apuun.
Toisekseen tässä avautuu näkökulma miehenä olemiseen. Miehenä meiltä edellytetään monenlaista suorittamista, tai sitten itse ajattelemme niin. Isältä
ei edellytetä kuitenkaan suoritusta eikä ansioita. Hän vain
tuo poikansa Jeesuksen luo.
Mikä oli poikaa vaivannut mykkä ja kuuro henki?
Jeesuksen ajan käsitys sairauksista oli kovin erilainen kuin nykyään. Monien sairauksien aiheuttajina pidettiin pahoja henkiä ja riivaajia. Nykyään pojan
sairaus tunnistettaisiin luulta-

vasti epilepsiaksi, jota pystytään suurelta osin lääkityksellä
saamaan oireettomaksi.
”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” Isosti luvattu. Tässä
isän rukous toteutui toivotulla
tavalla. Aina ei käy niin. Onko
silloin kyse uskonpuutteesta?
Me hämmennymme ja järkytymme, kun elämässä tulee vastaan sellaista, mitä ei voi hallita
ja selittää. Kyselemme herkästi,
mitä pahaa olen tehnyt, kun minulle sattuu tällaista, tai miksi
rukouksianikaan ei kuulla? Elämä on kuitenkin paljon enemmän kuin meidän selitysyrityksemme. Se on salaisuus. Elämää
emme voi hallita. Se on tarkoitettu elettäväksi, ja silloin vastaan
tulee iloa ja murhetta. Niiden
keskellä alamme aavistaa elämän merkitystä ja tarkoitusta.
Luottamus Jumalan huolenpitoon auttaa selviämään. Luulen,
ettei Jumala jaa meille hyviä ja
huonoja aikoja uskomme vahvuuden tai vähäisyyden mukaan. Paremminkin Hänen viestinsä meille on, että voimme
turvautua Häneen kaikessa.
Miksi opetuslapset eivät kyenneet samaan kuin Jeesus? Onko

opetuslapsien ”osaamattomuus” opetukseksi
meille?
Ajattelen, että evankelista
haluaa korostaa tässä Jeesuksen merkitystä koko ihmisen parantajana. Silloin kyse
ei ole vain fyysisestä paranemisesta. Kun Kristus parantaa, ihminen tulee terveeksi
kokonaan. Opetuslasten
osaamattomuus muistuttaa,
että on hyvä pitää jalat maassa ja nähdä omat rajansa. Ihmisinä emme ole kaikkivoipia,
mutta saamme olla Jumalan
työtovereina tässä maailmassa edistämässä hyvän toteutumista.
Mikä on sinulle puhuttelevinta
tässä tekstissä?
Isän rakkaus poikaansa. Isä teki
kaiken mahdollisen saadakseen
avun pojalleen. Tässä heijastuu
samalla jotakin Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta.
Perustat miesten piirin Kortepohjaan. Onko miesten kesken
helpompi puhua uskonasioista?
Sanotaan, että suomalainen
mies ei puhu helposti tunnoistaan. Tämä on totta ja samalla
se ei pidä paikkaansa. Tapa, jol-

Ruuan valmistuksestakin voi selvitä pienemmillä kustannuksilla, kun tekee tavallista kotiruokaa ja valitsee edullisia raaka-aineita. Ruokaostoksia kannattaa tehdä sesongin mukaan. Kotimaiset vihannekset ovat
parhaimmillaan kesällä, ja talvella voi suosia juureksia. Kaikkein kalleinta on ruuan tuhlaaminen, joten ruokaa ei kannata valmistaa roskiin heitettäväksi.

Ei ne suuret tulot,
vaan ne pienet menot
Miten saada rahat riittämään, jos talous on muutenkin tiukilla.
Arjen menoista voi säästöä syntyä pienilläkin valinnoilla.
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la mies ilmaisee itseään, on erilainen kuin naisella. Usein meidän on vaikea löytää sanoja sille, mitä ajattelemme ja tunnemme. Uskon sanastokin voi
olla vierasta. Rukouskin voi olla
tyyliin ”niinkus tierät.” Turvallisessa porukassa näistäkin asioista voi toivottavasti puhua.
Miten innostaisit nuorempia
miehiä ryhmään mukaan?
Ryhmässä emme kysele miehen
mittaa emmekä kelpoisuusvaatimuksia. Mikään maan ja taivaan välillä ei ole vierasta. Tämä ryhmä voi olla kuin elämä:
haaste ja samalla mielenkiintoinen kokemus.

SIRPA KOIVISTO teksti
AARNE ORMIO/EKOPAASTO kuva

Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet
menot, on vanha viisaus, joka pitää yhä paikkansa. Suunnitelmallisuudella ja säästäväisyydellä rahat saa riittämään pitempään. Taloudellisesti tiukkoina aikoina arjen säästövinkit nousevat arvoon
arvaamattomaan. Sen tietää myös
Keski-Suomen Marttojen erikoisneuvoja Hanni Kuronen, joka on
pitänyt Kulut kuriin -luentoja viimeksi tänä keväänä.
Kulujen karsiminen kiinnostaa
kaiken ikäisiä ihmisiä.
– Aika monille menojen ennakointi on vaikeaa. Talouden suunnitteluun ei riitä mielenkiintoa. Silloin eteen voi tulla tilanteita, että
rahat loppuvat ja seuraava tili on
tulossa vasta parin viikon päästä,
Kuronen kertoo.
Menojen ja tulojen seuraaminen
on avain tarkkaan taloudenpitoon.
– Kulujen seuraaminen kirjanpidon avulla, vaikka kuukauden tai
parin ajan, antaa aivan toisenlai-

sen näppituntuman omaan kulutukseen, Kuronen vinkkaa.
Pieniin heräteostoksiin kuluu yllättävän paljon rahaa. Esimerkiksi
kaksi pulloa lähdevettä viikossa
maksaa noin 255 euroa vuodessa
ja kauppareissun yhteydessä ostettu iltapäivälehti viitenä päivänä
viikossa 364 euroa vuodessa.
– Harva edes pystyy muistamaan, mihin raha on mennyt, jos
viikon aikana ostaa useita pieniä
muutaman euron ostoksia.
Silloin kun rahaa on vähän, monessa taloudessa säästetään ruuasta.
Se on ihan järkevääkin, Kuronen
huomauttaa, sillä paljon rahaa voi
kulua kalliiseen valmisruokaan.
– Säästäminen ei tarkoita niuhottamista. Kannattaa valmistaa
ja syödä tavallista perusruokaa ja
hyödyntää sopivasti tarjouksia.
Tarjousten perässä ei tarvitse hulluna juosta, vaan tehdä harkittuja
valintoja, Kuronen neuvoo.
– Herkut kannattaa karsia kohtuullisuuksiin ja tehdä ruokaostoksia sesongin mukaan. Kotimaisten tuoretuotteiden suosimi-

nen talvella on aika haastavaa,
joten siitä olisin valmis tinkimään.
Ruuan tuhlaaminen on kallista.
– Joidenkin laskelmien mukaan
hyvää, syötävää ruokaa heitetään
roskiin 20 kiloa henkeä kohden
vuodessa, Kuronen kertoo.
Ruokaostokset kannattaa tehdä
harkiten, jotta jääkaappiin ei osteta ruokaa yli tarpeen. Jos ruokaa
jää yli, tähteet voi hyödyntää monin tavoin.
– Kaikilla ei ole oikein hanskassa
se, miten ruoka säilyy. Tuijotetaan
liikaa päivämääriin ja heitetään
pois ruoka-aineita, joiden luullaan
pilaantuneen.
Ruuan lisäksi säästöjä voi miettiä
vaatemenoissa, puhelinkuluissa
tai vaikkapa vertailemalla hintoja
isompien hankintojen yhteydessä.
Kerskakulutuksen sijaan kannattaa satsata laatuun mahdollisuuksien mukaan.
– Monilla tuntuu olevan tarve,
että kaikki olisi saada heti. Varsinkin nuorilla ajan vaatimukset ovat
kovat. Pitäisi olla merkkivaatteita

ja hieno puhelin, mikä luo myös
taloudellisia paineita.
Kaikessa kulutuksessa pitäisi
Kurosen mukaan pysähtyä miettimään, mitä todella tarvitsee. Hetken huumassa ei kannata höyrähtää, vaan tehdä tietoisia ostopäätöksiä.
– Kannattaa miettiä, pitääkö
kaiken olla kalleinta ja parasta vai
riittäisikö joku muu. Kaikkea on
tarjolla yllin kyllin, mutta olisi hyvä tiedostaa, ettei kaikkea tarvitse
saada - oppia nauttimaan enemmän asioista, jotka eivät liity ostamiseen.
Entä millainen kuluttaja on kulujen karsimisessa opastava erikoisneuvoja?
– Toivon mukaan kohtuullisen
järkevä kuluttaja, mutta sorrun
minäkin välillä, Kuronen nauraa.
– Kun lapset olivat pieniä, pidin
vuosikausia kirjaa perheen menoista. Kulujen seuraaminen jäi
takaraivoon. Nyt kun talouden
liikkumavara on lisääntynyt, pyrin
satsaamaan laatuun oman hintahaitarini puitteissa.

Tiesitkö?

Säästövinkkejä
Pidä kirjaa menoistasi 		
(vähintään parin 			
kuukauden ajan)
Tee itse ruokaa tavallisista 		
raaka-aineista sesongin 		
mukaan
Älä tuhlaa ruokaa
Harkitse, mitä ostat
Vertaile eri tuotteita
Hyödynnä kirppareita sekä 		
muita edullisia tai ilmaisia 		
palveluita (esimerkiksi 		
kirjastot)
Lisää säästövinkkeJä 		
Keski-Suomen Marttojen 		
sivuilta www.martat.fi/		
rahat/saastovinkit
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Kolumni

Yhteisössä
Kävelen pois messusta. Askel on kevyt. Tällä kerralla
iloitsin erityisesti messun esirukousosuudesta. Se tuntui
juuri tänään tärkeältä. Yhteisesti saimme kantaa asioita
hyvän Jumalan eteen. Monta kertaa olen miettinyt rukouksen merkitystä. Mitä sillä voi saada aikaan tai mitä
se minulle merkitsee. Aikaan saamisesta en aina tiedä
tai tuloksia en huomaa, mutta sen tiedän, että rukous
muuttaa itse rukoilijaa. Kun rukoilen yksin tai yhdessä,
kanava on auki Jumalan kanssa ja Hän vai-kuttaa minussa. Esirukouksenkin tulos voi olla muutos minussa.

Päiväkerhon hartaushetkessä pohdittiin ystävyyttä erimaalaisia lapsia esittävien
korttien avulla. Voinko olla ystävä erilaiselle lapselle? Voin, kuului vastaus.

Tänään oli näin, mutta joskus messun kohokohtana onkin ollut tilanteeseen sopinut musiikki sanoineen ja sävelmineen. Joskus saarna avaa uuden ja erilaisen näkökulman Raamatun tekstiin tai elämään. Joskus ei tapahdu mitään, en löydä, tunne tai koe mitään. Yhteen vaan
oli hyvä tulla ja yhdessä polvistua ehtoolliselle.
Tässä on jumalanpalveluksen hienous ja erikoisuus; ei ehkä mitään uutta tai ihmeellistä, mutta salattua Jumalan
hoitoa ja yhteyttä. Iloitsen myös siitä, kun koen ja näen,
että jumalanpalvelusta on valmisteltu ja se tehdään yhdessä; virassa ja työssä toimivat sekä seurakuntalaiset. Se
yhteys heijastuu myös meihin ja hoitaa meitä.

Leikki on hyvä
perusta varhaiskasvatukselle

Ainoa, mikä tekee mietteliääksi, joskus surulliseksikin,
on, kun koen, että jumalanpalveluksen vastuunkantajat
eivät ole ehtineet tai viitsineet nähdä vaivaa tai he eivät
ole tekemässä työtä yhdessä. Se hyökyy vastaan. Silloinkin ajattelen, että Jumalan Pyhä Henki toimii meistä
huolimatta ja Jumalan siunaus välittyy meille seurakunnalle ihmisistä huolimatta. Siksi yritän aina mennä kirkkoon rukoillen vastuunkantajien ja toisten kirkossa olevien puolesta. Tyhjänä ei ole tarvinnut lähteä pois.

Leikin mahdollisuuksia on alettu
yleisemminkin hyödyntää laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana.
Lapsi oppii leikkiessään niin monipuolisesti, että aikuisten on lähes mahdotonta opettaa samoja
asioita perinteisin menetelmin, toteaa seurakunnan lapsi- ja perhetyön työalasihteerin sijainen Leena
Lyytinen.
Leikin merkitys ei hänen mukaansa kuitenkaan rajoitu vain pedagogiseen näkökulmaan. Lapsi ei
leiki oppiakseen, mutta oppii leikkiessään.
– Esimerkiksi Vaajakosken kerholaisten hautajaisleikki osoittaa, että

Paastonaika on nyt. Tämä on rauhoittumisen aikaa. Tule kirkkoon ja ole siellä. Asetu sinne ja anna itsesi olla.
Ei tarvitse suorittaa. Armo on olemassa. Suorittamista
riittää elämän muilla tahoilla, liikaakin. Jyväskylän kirkot
ovat auki jumalanpalvelukseen tulijalle ja muulloinkin.
Siellä on vastassa riittävästi inhimillisyyttä ja haparointia, siellä saa olla yksin ja yhteisössä, mutta siellä on
vastassa myös Kristus kaikkine lahjoineen.

Pietari Oinonen, 5, leikkii mielellään myös itsekseen esimerkiksi jääkiekkoukkeleilla ja pikkuautoilla. Isoveli pelaa jo tietokonepelejä, ja ne kiinnostavat Pietariakin. Vanhemmat ovat kuitenkin rajoittaneet lasten ruutuaikaa. He ovat huomanneet, että liiallinen television
katsominen tai tietokoneella ja pleikkarilla pelaaminen aiheuttaa levottomuutta.

kerhossa leikki on arvossaan
Kai Jantunen
Keski-Suomen
hiippakuntasihteeri

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan lasten leikki on näivettymässä. Monia nykylapsia kannustetaan tekemään
pienestä pitäen hyödyllisiä, aikuisten arvostamia asioita. Se tapahtuu lasten omaehtoisen leikin kustannuksella.
Onko leikki uhattuna? Seurakunnan päiväkerhossa lapsen leikki on arvossaan.
MARJA LEENA LUUKKONEN
teksti ja kuvat

oilen
Tänään ruk

Kiitän tekevistä käsistä
Rukoilen, että ukrainalaiset saisivat pitää itsenäisen Ukrainan. Pyydän myös omien läheisteni paranemista.
Kiitän siitä, että omistan tekevät

kädet joilla voi luoda iloa itselle
ja toisille, joskus kyllä myös harmia.
nainen, 65

Marja Lähteelällä, Vaajakosken
alueseurakunnan lastenohjaajalla,
on työssään suora yhteys 3–5
-vuotiaiden lasten maailmaan.
Hän vetää kirkolla joka viikko neljälle ryhmälle 2,5–3-tuntista päiväkerhoa. Yhdessäolon, taiteen ilmaisun ja liikunnan lisäksi leikillä
on kerholasten kokoontumisissa
keskeinen osa.
– Meillä on erilaisten lelujen lisäksi muun muassa patjoja, kankaita ja pahvilaatikoita. Ja mukavasti tilaa, joka mahdollistaa oma
ehtoisen luovan leikin. Täällä rakennetaan majoja, ajetaan peh-

mokuutioilla lasten kehittelemää
romurallia, leikitään perinteistä
kauppaa ja rakentamista. Ja lapset viihtyvät!
Vaikka päiväkerhon ohjelma on
lasten tarpeet huomioiva ja joustava, siihen kuuluu kuitenkin joka
kerta yhteinen hetki, jossa hiljennytään ja kysellään kaikkien kuulumiset. Näin varmistetaan, että
jokainen lapsi tulee kuulluksi ja
nähdyksi yksilönä.
– Jokin aika sitten eräältä kerholapselta oli kuollut isoäiti. Sinä
päivänä iso pahvilaatikko muuttui
ruumisarkuksi, ja lapset tahtoivat
leikkiä hautajaisia. Näin he käsittelivät leikin avulla kuolemaa ja

luopumista.
Vaajakosken alueen päiväkerhojen ryhmäkoko on kohtuullinen,
8–10 lasta, minkä ansiosta yhdessäoloa leimaa kiireettömyys. Ohjaajat ovat kasvatuksen ammattilaisia, heillä on varhaiskasvatuksen koulutus.
Viisivuotiaiden ryhmässä lapset
voivat suunnitella itse leikin sisällön. Se kasvaa monesti tarinaksi,
jossa jokaiselle löytyy oma rooli ja
tehtävä.
– Kerhoaika menee kuin siivillä,
eikä lapsilla ole täällä minkäänlaisia keskittymisvaikeuksia. Jos leikki
rullaa hyvin, pidämme kokonaisia
leikkipäiviäkin, Lähteelä kertoo.

Lähteelän kokemus on, että mielikuvitukselle yksi parhaiten tilaa
tekevä paikka on metsä. Hän rohkaiseekin vanhempia viemään jälkikasvuaan metsäretkille.

Emme käytä
”tuotteistettuja
lelusarjoja.

Seurakunnassa ei juurikaan käytetä valmiita, tuotteistettuja lelusarjoja tai teknisiä vempaimia, joita markkinat ovat pullollaan. Kännykät ja tietokoneet ovat silti hii-

pineet lasten leikkeihin.
Lähteelä ei torju teknisiäkään leluja mutta kyselee, ovatko ne tarpeen pienille lapsille
– Lapset saattavat olla puhuvinaan kännykkään, kävellä edestakaisin ja puhua kovalla äänellä.
Sellaisilta me kännykkään puhujat
lasten silmissä näytämme, Lähteelä hymähtää.
Päiväkerhossa leikillä on lapsen
kehityksessä monta tärkeää tehtävää. Se ei ole Lähteelän mukaan ”vain” leikkimistä ja laulamista.
– Leikki on lapsen tapa hahmottaa maailmaa ja hallita
ympäristöään. Leikin avulla lapsi

oppii ja sisäistää uusia asioita ja
sosiaalisia suhteita. Meidän aikuisten on hyvä miettiä, miten
voimme tukea lasta kokemaan
tärkeitä asioita, käsittelemään
tunteita ja käyttäytymään vaikka
ruokapöydässä.

Kaikissa alueseurakunnissa
järjestetään päiväkerhoja.
Kerhot ovat maksuttomia.
Lisätietoja kaikesta lasten ja
perheiden toiminnasta:
www.jyvaskylanseurakunta.fi.
Ilmoittautuminen ensi
syksynä alkaviin kerhoihin
huhti-toukokuun vaihteessa.
Seuraa ilmoittelua.

lapsi kykenee käsittelemään leikkiessään vaikeitakin asioita itselleen
ja ikätasolleen sopivalla tavalla,
Lyytinen sanoo.

lapsi
”voiLeikissä
käsitellä

vaikeitakin asioita.
Parhaimmillaan leikki johtaa
voimaannuttavaan f low-tilaan.
Lapset ovat luonnostaan filosofeja, jolloin syvällinen leikki mahdollistaa myös hengellisten asioiden
käsittelyn vertaisryhmässä.

Oinosen perheessä leikki
yhdistää sisarukset ja sukupolvet
Seurakunnan päiväkerhoa käyvä
Pietari, 5, sekä Aada, 2, ja ekaluokkalainen Eetu, 8, pitävät Maija Oinosen perheessä huolen siitä,
että arki on yhtä tasaista leikin tiimellystä
Pojat pitävät toiminnallisuudesta ja molemmat pelaavat jääkiekkoa. Pietari syventyy sisällä mielellään leikkimään myös itsekseen
jääkiekkoukkelit ja pikkuautot seuranaan. Isoveli pelaa jo tietokonepelejä, ja Pietarikin on niistä kiinnostunut, vaikka toisaalta leikkii
mielellään myös nuoremman pikkusiskonsa kanssa.
– Olemme tietoisesti halunneet
rajoittaa lasten ruutuaikaa, koska
lapset muuttuvat selvästi levottomiksi, jos he katsovat liikaa telkkaria, tietokoneruutua tai pleikkaria.
Joskus annan isomman pojan pitää pelipäivän ja silloin Pietarikin
saa pelata.
–Taistelupelejä meillä ei pelata
lainkaan, ja noudatamme pelien

suhteen tiukasti annettuja ikärajoituksia.
Monet erilaiset ihmis-, eläin- tai
fiktiohahmot valmiiksi suunniteltuine toimintoineen ja erilaiset kerättävät lelusarjat ovat Oinosen
mielestä selvästi lisääntyneet. Leikki on pitkälle tuotteistettu ja lelumarkkinat käyvät kuumina.
Oinosen pojilla keräilykohteina
ovat tällä hetkellä kuitenkin kansioon järjestetyt jääkiekkoilijoiden
kuvat.
Lelujen määrän pitäminen kohtuullisena vaatii vanhemmilta tiedostamista, sillä lasten on vaikea
luopua leluistaan.
– Vaari leikkii aktiivisesti lastenlastensa kanssa, pelaa jääkiekkoa
ja rakentaa legoilla. Lapseni pitävät myös leluista, joilla minä ja veljeni leikimme lapsina. Lelujen viehätys ulottuu siis sukupolvien yli ja
leikki yhdistää myös sukupolvet
toisiinsa.

8

9

Anu Sopanen luovuttaa verta
ensimmäistä kertaa elämässään.
Ennakkoon hän jännitti vähän
tilannetta ja pelkäsi mahdollista
kipua. Kun Sopanen saapui Veripalveluun, olivat pelot kuitenkin jo kaikonneet. Kaikki sujui
mallikkaasti, ja luovuttamisesta
jäi hyvä mieli. Nyt hän odottaa
innolla jo seuraavaa verenluovutuskertaa.

Leena Halttunen kannustaa Anu Sopasta mehulasi kädessään. Sairaanhoitaja Raili Maukonen tarkkailee
vierellä, että Sopasen verenluovutus sujuu mallikkaasti.

Sopanen luovutti 460 millilitraa verta viidessä minuutissa ja kahdessatoista sekunnissa.

Verenluovuttaja
tekee hyvää
itselleen ja toiselle

Maarit Vehkala (vas.) ja
Anu Sopanen.

Mika Risku ja Leena
Halttunen – ohi on.

Työporukan konkarit houkuttelivat
ensikertalaisen mukaan verenluovutukseen.
Miten hommassa kävi?
PETRI KANANEN teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuvat

Pientä jännitystä. Tähän tiivistyvät
ensimmäistä kertaa verta luovuttavan Anu Sopasen mietteet maaliskuisena torstai-iltapäivänä.
Sopanen ja hänen kolme työkaveriaan Jyväskylän yliopiston Rehtori-instituutista täyttelevät porukalla esitietoja Suomen Punaisen
Ristin Veripalvelun Jyväskylän toimipisteessä. Samalla lentää hyvätahtoinen herja.
Verenluovuttaminen jännitti Sopasta vielä pari päivää aikaisemmin. Hän pelkäsi, että neulalla pistäminen sattuisi.
– Tavallaan uudet asiat tuntuvat
vähän vaikeilta. Kun sitä ihan järjellä miettii, niin paljon pahemmistakin paikoista ihmiset selviävät.
Kun työkaverit ovat nyt saapuneet yhdessä Veripalveluun, ovat
pelotkin kaikonneet.
– Nyt tuntuu paljon paremmalta. Tässä on ollut mukava valmistautumisfiilis. Oikein odottaa,
milloin pääsee tositoimiin
Kaiken takana on työporukka.
Leena Halttunen on pitänyt verenluovutuksen sanomaa esillä Rehtori-insituutissa. Itse hän on luo-

vuttanut verta 22 kertaa. Tällä
kertaa edellisestä luovutuksesta
on liian vähän aikaa, joten hänelle
jää kannustajan rooli.
– Sain houkuteltua kolme ihmistä mukaan. Varmaan enemmäkin
olisi väkeä lähtenyt, mutta monella on este, ja he eivät saa luovuttaa
verta.
Halttusen oma verenluovuttajan
ura alkoi samalla tavalla kuin nyt
Sopasella – työporukan mukana.
Mika Risku on luovuttamassa
verta kolmatta kertaa.
– Pitäisi käydä paljon useammin. Sekä itsellä ja lapsilla on ystäviä, jotka ovat tarvinneet luovutettua verta. Oma veriryhmä on
sellainen, josta olisi monelle apua.
Maarit Vehkalalle tämä luovutus
on 21:s. Hänen mielestään verta
kannattaa luovuttaa, jos suinkin
vain voi.
– Ihan itsekkäästi tulee hyvä fyysinen olo.
Kun esitiedot on täytetty, ja kaikki
ovat käyneet sairaanhoitajan pakeilla, on verenluovutuksen aika.
Sairaanhoitaja Raili Maukonen
opastaa Sopasta. Luovuttajan teh
tävä on olla rentona ja pumppailla
nyrkissä olevaa sideharsorullaa.
Maukonen painaa neulan suo-

neen. Sopanen ei edes tunne neulan pistoa.
– Tämä on vapaaehtoinen juttu,
ja se voidaan keskeyttää, Maukonen muistuttaa.
– No sitä ei tule.
Sopanen katsoo kyynärtaivettaan.
– Aika paksu neula.
Halttunen kannustaa Sopasta
appelsiinimehulasi kädessään.
– Kohta 200 milliä. Tästä voisi
tehdä sellaisen urheiluselostuksen!
Paina paina, Anu. Pyörryttääkö?
– Ei pyörrytä. Tosi hyvä olo.
Maukonen neuvoo, että luovutuspäivänä ei saa järjestää suuria aktiviteetteja, ei mennä hikiliikuntaan
eikä saunoa. Nesteitä kannattaa
juoda normaalia enemmän.
– Luovutus on varsinkin naisille
hyvä, kun voi sanoa perjantaina,
että voi ei, en voi siivota tänään,
Halttunen vitsailee.
Kone piippaa sen merkiksi, että
veripussi on täynnä. 460 millilitraa
viidessä minuuttissa ja kahdessatoista sekunnissa.
– Tosi nopsaan, Maukonen kehuu Sopasta.
Myös Riskun ja Vehkalan verenluovutus onnistuvat hienosti.

Veri lähtee samana päivänä Helsingin Kivihaan keskuslaboratorioon. Ensin tutkitaan näyteputkilot. Veripussit saapuvat viimestään seuvaavana päivänä samaan
osoitteeseen.
– Trombosyytit säilyvät viisi vuorokautta, ja ne pitää jakaa tässä
ajassa eteenpäin. Punasolut kestävät viisi viikkoa. Veriplasma säilyy
vuosia, sitä voidaan pakastaa,
Maukonen sanoo.
Lepäilyn jälkeen työporukka istahtaa juomaan kahvia ja mehua
sekä haukkaamaan välipalaa.
– Oikein hyvä tunnelma. Ei sattunut yhtään. Voisi sanoa, että
miellyttävä kokemus. Se että tultiin tänne yhdessä tekemään, oli
tosi hyvä asia. Sopanen iloitsee.
– Vähän odoteltiin, että Anu
kupsahtaa, Halttunen velmuilee.
Naurusta toettuaan porukka
suunnittelee verta luovuttavan Veriryhmän perustamista. Ohjelmassa olisi sitten ainakin pari yhteistä verenluovutusta vuodessa.
– Tullaanko seuraavankin kerran
yhdessä?, Halttunen kysyy.
– Tullaan, Sopanen vastaa.
Katso video osoitteessa:
youtube.com/henkielama
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Juhlan Paikka

Pito- ja juhlapalvelu

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

HIEROJA - KUPPARI

Reipasta ja luotettavaa kotisiivousta!

Siivous ja Kotiapu Puhdas Talo

JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen

puh.044-9726411
www.puhdastalo.ﬁ

Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

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

Jalkahoitola

Jalkataivas

Gospelkonsertti
Villava
Kolmen Keisarin
Liitto
Lutakossa 25.3.
Ikärajaton iltakeikka. raikasta ja
taidokasta folkpoppia tarjoilee
kuusihenkinen Villava.
Elämänmakuisesta rock-otteesta
vastaa Kolmen Keisarin Liitto.
Soitto soi klo 21 alkaen.

Uutuus! IonSpa-kehonpuhdistus

Muista lahjakortit ja kotikäynnit!
Mirja Jaakkonen, lh, jalkojenhoidon at

Soidinpolku 5, Palokka. Puh. 0400 439 961

Kirkkovaltuuston kokous
Perinteiset
laamapaidat 17,90

hyva
paikka
nakya!
Terhi Takkinen 040 535 0047
jklsrk.ilmoitukset@evl.fi

soita ja varaa
ilmoitustila
Henki & elämä -lehteen
misesta!
Ilo irti asu
Yritysnumeroihimme (020 508 xxxx) soittaminen maksaa Soneran hinnaston mukaisesti kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa
8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 senttiä/puhelu + 17 snt/min.



Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston kokous
on maanantaina 17.3. klo 18 Palokan kirkossa
Rovastintie 8 . Kokous on avoin yleisölle.

JYVÄSKYLÄ, Kauppakatu 25
ma 10-17, ti-pe 10-18, la 11-15
JOUTSA, Jousitie 38
SAARIJÄRVI, Paavontie 4
ma-to 10-17, pe 10-15

€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550

Tule tapaamaan meitä Rakennusmessuille
Jyväskylän Paviljonkiin 14.-16.3. 2014
osastolle C1-151.
Tule tutustumaan monipuoliseen
vuokra-asuntotarjontaamme ja jätä
yhteystietosi!
Pyörätuolikelaaja Henry Manni
vieraillee osastollamme sunnuntaina
16.3. klo 11-15.
...ja tietysti voit pyörittää osastollamme bingoa ja olla mukana
laadukkaan pölynimurin arvonnassa.
Tervetuloa!

VVO:n vuokra-asunto on turvallinen asua ja asioiminen on
helppoa ja vaivatonta. Tutustu monipuoliseen asuntotarjontaamme ja asukasetuihin: www.vvo.fi.

VVO-kotikeskus | Väinönkatu 15 | 40100
Jyväskylä | Avoinna ma-ke, pe 8.30 -15.30,
to 10.30 - 15.30 | Puh. 020 508 4160 |
jyvaskyla@vvo.fi

PETRI KANANEN teksti

Vaajakoskelaiset juhlivat 60-vuo
tiasta kirkkoaan 25.3. alkaen. Juhlaviikko pitää sisällään ohjelmaa
kaiken ikäisille. Ohjelmassa on
messuja, musiikkia ja Juhlakolikkotapahtuma. Viikko päättyy sunnuntaina kirkon 60-vuotisjuhlaan.
Seurakuntalaisilta on saatu paljon kirkkoon liittyviä tarinoita ja
vanhoja valokuvia.
– Oikeastaan lähes kaikki, mitä
on rakennettu ja tehty, on jollakin
tavalla yhteydessä SOK:n eri tehtaisiin. Saarnatuolikin on tehty
SOK:n kalustetehtaalla, Vaajakosken alueseurakunnan aluekappalainen Hannu Huttunen sanoo.
– Vakituinen kirkossa kävijä
muisteli, kuinka hän lakkasi ja
maalasi saarnastuolin. Kun se valmistui, työnjohtaja tuli, nousi saarnastuoliin ja piti vaikuttavan puheen työntekijöille. Tämä oli jäänyt
merkittävänä asiana hänen mieleensä. Ensimmäinen ”saarna” oli
SOK:n työnjohtajan Jaakko Heinosen pitämä puhe.
Toinen seurakuntalainen kertoi,
kuinka hänen miehensä, jo pois

Verkkokauppa avattu!
www.taitoshop.fi

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm

Vaajakoskelaiset juhlivat itse
rakentamaansa 60-vuotiasta kirkkoa

Koe eteläisen Afrikan syke!
Seurakuntamatka Botswanaan 19.–30.9.2014.
Matkalla tutustutaan Suomen Lähetysseuran työhön Botswanassa
ja ihastellaan Afrikan kauneutta luonnonpuistossa. Oppaana toimii
nimikkolähetti Marja Alastalo. Matkan hinta maks. 2 000 euroa
(sis. lennot, kuljetukset, majoituksen, aamupalan ja yhden
lämpimän ruuan päivää kohden sekä yhteiset retkikohteet).
Normaali matkustuskunto on välttämätön (lennot max 11 tuntia,
siirtymätaipaleet linja-autolla noin 10 tuntia suuntaansa).
Tiedustelut ja
ilmoittautumiset
31.3. mennessä
vs. lähetyskasvastussihteeri
Säde Pirttimäki, 040 560 9904
sade.pirttimaki@evl.fi

Kansanlähetyspäiville talkoisiin
Kansanlähetyspäivät ovat Jyväskylässä 4.–6.7.2014.
Päivien toteuttamiseen tarvitaan noin 250 talkoolaista.
Ruokahuolto: kahvila ja grilli, ruoanjakelu.
Järjestyksenvalvonta: yövartiointi, majoituksen valvonta (myös
yöaikoja), järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus.
Muita tehtäviä: juhla-alueen siivous, lastenhoito, ensiapu, lepotila
(lepotilan emännöinti/isännöinti). Voit myös ilmoittaa, missä
tehtävissä olisi hyötyä ammatistasi tai muusta erityisosaamisestasi.
Talkootehtäviin ei tarvita koulutusta. Järjestyksenvalvontaan,
ruokahuoltoon ja ensiapuun ilmoittautuvien tulee ilmoittaa, onko
heillä voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti, hygieniapassi ja
ensiapukoulutus. Tietojen perusteella kartoitetaan mahdollista
tarvetta esimerkiksi järjestyksenvalvojakurssin järjestämiseen.
Talkoolaiseksi voi ilmoittautua talkookorttien avulla, joita on
Jyväskylän seurakunnan kaikissa toimipisteissä sekä Lähetyskodilla.
Talkootehtäviin voi ilmoittautua myös netissä
http://jyvaskyla.suurellasydamella.fi/ tai www.kansanlahetyspaivat.fi
Lisätietoja talkoonumero 044 557 9447
(Seija Huuskonen/Arja Leppävuori).

nukkunut, Kalervo Korhonen on
tehnyt kirkon pääovet. Ne ovat
edelleen paikallaan.
– Tavoitteena on ollut, että vaajakoskelaisille tulisi kokemus ja tuntu, että kirkko on vaajakoskelaisten
rakentama, heidän omansa. Toivomukseni on, että erityisesti vaajakoskelaiset tulisivat juhlimaan tekemäänsä 60-vuotiasta kirkkoa.
Hannu Huttunen odottaa erityisesti launtai-illan juhlaillallista, johon on vielä tarjolla 20 euron hintaisia lippuja. Pöytäpuheen pitää
rovasti Juha Muilu. Juhlassa kuullaan rovasti Risto Krogeruksen
valmistamaa historiikki ja rovasti
Maritta Tynkkysen puhe. Kaikki
kolme rovastia ovat Vaajakosken
entisiä pappeja.
Millainen on Hannu Huttusen ensikosketus Vaajakosken kirkkoon?
– Varhaisimmat muistikuvani
kirkosta liittyvät tähän kirkkoon.
Se on lapsuuteni kirkko, vuoden
nuorempi kuin itse olen. Muistan
kuinka äidin kanssa kiipesimme
kirkolle Jyskän puoleista rinnettä,
puuportaita pitkin. Muistan harmaapäisen, osaksi kaljuuntuneet
rovastin saarnastuolissa puhu-

Vapaaehtoistyöllä
merkitystä elämään
KAARINA HEISKANEN teksti

Ikäihminen on toisen ikäihmisen
paras kaveri. Näin voi uuden tutkimuksen perusteella sanoa. Kun
eläkeikäinen vapaaehtoinen ystävä piipahtaa ikäihmisen luona,
molemmilla on jo käsitys siitä,
millaisia vaiheita he ovat matkansa varrella kokeneet. Kohtaamiset
ovat laajentaneet elämänpiiriä, ja
monen on helpompi puhua vapaaehtoiskaverille kuin omille lapsille. Vapaaehtoisen vierailut ovat
mahdollistaneet askareiden hoitamisen ja harrastuksissa käynnin.
Myös avun saaja on kokenut ole-

vansa antajan roolissa; hän siirtää
hiljaista tietoa vaikka kukkien hoidosta – tai ikääntymisestä.
Irma Äyräväinen GeroCenteristä tekee väitöskirjaa ikäihmisten
vapaaehtoistyöstä. Hän kertoo
vapaaehtoistyön vastavuoroisuudesta seuraavassa Seniorifoorumissa ja käsittelee vapaaehtoistyötä logoteorian näkökulmasta. Lisäksi Katja Pynnönen haastattelee
Osallisuutta lähiympäristöstä
-hankkeen vapaaehtoisia.
Seniorifoorum 27.3. klo 14
Keskusseurakuntatalolla.

massa, samat kirkonpenkit, jotka
ovat edelleen paikallaan, pelkistetyn alttarin ja virren veisuun. Oli
turvallinen ja hyvä olo. Tuntuu ihmeelliseltä ja vähän oudoltakin,
että olen nyt tämän kirkon pappi.
Tässä on jotain, jota en osaa selittää itselleni. Joku voisi sanoa että
se on johdatusta – näin itsekin
mielelläni sanoisin, mutta vain itselleni ja pienellä äänellä.
Vaajakosken alueseurakunta palvelee vajaata 15 000 asukasta.
Vaajakosken ydinkeskustan lisäksi
alueseurakuntaan kuuluu osa Väinölän alueesta, Jyskä, Savonmäki,
Kotimäki, Tölskä, Kaunisharju,
Haapaniemi, Hupeli, Oravasaari,
Haukanmaa ja Leppälahti.
Vaajakosken kirkko otettiin
käyttöön Marian ilmestyspäivänä
maaliskuussa 1954. Sen on suunnitellut arkkitehti Armas Lehtinen.
Kirkkoa laajennettiin vuonna
2001, ja sen toteuttivat arkkitehdit Jussi Kantonen ja Tuija Ilves.
Vaajakosken kirkon 60-vuotisjuhlaviikko järjestetään
25.–30. maaliskuuta.

Palveleva puhelin
45 vuotta
Jyväskylässä
Evankelisluterilaisen kirkon Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville. Puhelimessa
päivystävät vapaaehtoiset vastaajat, jotka ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen. Jyväskylässä
Palveleva puhelin on toiminut 45
vuotta. Tätä juhlitaan Vaajakosken
kirkossa 15.3. klo 11. Historian havinaa kertaa Palvelevan Puhelimen
toiminnanohjaaja Jaana Ristonmaa, ja Titi Gavert Kirkkohallituksesta kertoo Palvelevan puhelimen
tästä päivästä. Musiikkia esittää käsikello-orkesteri. Juhlassa muistetaan pitkäaikaisia päivystäjiä.

Yhteisvastuutapahtumia
Huhtasuon
Yhteisvastuutempaus
13.3. klo 15–19 CM Seppälä ja
14.3. klo 14–18 Prisma Seppälä.

Lipaskeräys to 27.3. Kuokkalan
kauppakeskuksella klo 15.30–18.
Lipaskerääjät voivat ilmoittautua
klo 15.15 diakoniatoimistolla.

Neulassäpinät Keljonkankaalla
(Neulaskodin pihalla) su 16.3. klo
14. Hupia perheen pienimmille,
leikki-koiranäyttely, poni, kani,
munkkia, kahvia.

Afro-amerikkalaisia
spirituaaleja
Taulumäen kirkossa 23.3. klo 15.
Leena Liimatainen, Tiina
Sinkkonen, Juhani Aaltonen
saksofoni, Ulf Krokfors
kontrabasso, Iro Haarla piano.
Ohjelma 15/10/5 €.

Vesangan pihatapahtuma su
23.3. klo 14–16 Vesangan
koululla Rientolantie
40 A. Hevosajelua 2 €,
kirppispöytä, kasvomaalausta
0,50 €, Yhteisvastuutuotteita.
Kahvia tai teetä 1 €, makkaraa 1
€, muurinpohjalettuja 2 €.

Candelan musiikki-ilta
Tikkakosken kirkossa su
30.3. klo 18.

Juhlakolikkotapahtuma
la 29.3. klo 10–13
Vaajakosken kirkolla.

hevosajelua * kasvomaalausta * leikkikoiranäyttely

Vaajakosken kirkon
60-vuotisjuhlaviikko
Tiistai 25.3.
Klo 18 Marian ilmestyspäivän viikkomessu. Laitinen, 		
	Partanen, Ossi Kananen. Kahvitarjoilu.
Keskiviikko 26.3. Klo 11 Vanhemman väen päivä, keittolounas ja kahvi 5 e.
Klo 18 Nuorten konsertti: Idän Ihmeet. Laitinen.
Vapaa pääsy.
Torstai 27.3.
klo 10.30 Kirkkohetki perheille, keittolounas.
Ilm. viikkoa aikaisemmin 040 574 1706.
klo 18 Vaajakosken kirkko soi. Vaajakosken musiikki-		
ryhmien yhteiskonsertti. Esiintyjinä Kirkkokuoro, Toivon
Siivet, Seniorit, Kanteleryhmä, Kimmel-kvartetti, 		
	Partanen, Aijasaho, Szabò. Vapaa pääsy, kolehti 		
Yhteisvastuun hyväksi.
Perjantai 28.3. Klo 17–21 Hiljaisuuden kirkkoretriitti, keittoruoka 5 e.
	Maritta ja Heikki Tynkkynen. Rento asu+sisätossut. 		
Ilmoittautumiset 050 5510440 tai leena.syrjala@evl.fi.
Lauantai 29.3. Klo 10–13 Juhlakolikko-tapahtuma koko perheelle.
klo 18 Vesper ja juhlaillallinen Yhteisvastuun hyväksi,
Kauppinen, Partanen, Juha Muilu, musiikki Tiina Asikainen
& Great Old Band. Illalliskortti 20 e ostettava etukäteen 		
23.3. mennessä. Myynti kirkolla.
Sunnuntai 30.3. klo 10 Juhlamessu, saarna kirkkoherra Arto Viitala. 		
Juhlakahvit ja kirkon 60-vuotisjuhla, rovasti Risto 		
Krogerus, rovasti Maritta Tynkkynen, aluekappalainen 		
Hannu Huttunen, kanttori Liisa Partanen, Kirkkokuoro.
24.3.–27.3.
klo 17.30-19.30. Partiolaisten avoimet ovet. Tule 		
tutustumaan kirkolle partiolaisten toimintaan.

Torinon käärinliina
Torinon käärinliinan vaiheita esittelevä
näyttely 6.4.–10.5. Keskusseurakuntatalolla
(Yliopistonkatu 12)
Avoinna joka päivä klo 12–18. Tilauksesta
vieraileville erityisryhmille kuten koululaisille,
rippikoululaisille ym. mahdollisuus tutustua
näyttelyyn muina aikoina. Vapaa pääsy.
Avajaiset sunnuntaina 6.4. klo 13–14.
Käsikello-orkesteri Kide. Kahvit.

www.shroud.fi

Torinon käärinliina -tutkijaseminaari
Lauantaina 5.4. Keskusseurakuntatalolla
10.00–10.15 Avauspuheenvuorot
10.15–11.00 	Prof. Bruno Barberis: The scientific research on the Shroud:
past, present and future
11.00–11.45 	Teol. tri. Erkki Ranta: Evankeliumien todistus käärinliinasta
11.45–12.30 	Prof. em. Jouko Martikainen: Jumalan ja ihmisen kuva
	Mikael Agricolan passiorukouksissa
12.30–13.30 	Lounastauko
13.30–14.15 Dr. Alessandro Piana: The Shroud’s
”Missing Years” (1204 – 1355)
14.15–15.00 	Prof. em. Reino Laiho: Torinon käärinliinan kuva
nykyfysiikan valossa
15.00–15.30 Kahvitauko
15.30–16.15 	Prof. Jyrki Knuutila: Passion Domini: aine ja pyhimyssekä reliikkikultti keskiajan Suomessa
16.15–17.00 	Prof. Tapio Puolimatka: Miten Jeesuksen sovituskuolema ja
ylösnousemus on vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin? 		
(Kristuksen kasvot vs. länsimainen kulttuuri ja aspekteja 		
	Torinon käärinliinaan)
17.00–17.15 	Päätöspuheenvuorot
17.15–18.00 Asiantuntijapaneeli vastaa yleisökysymyksiin
Ilmoittautumiset seminaariin 25.3. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Jos et voi käyttää nettiä, voit myös ilmoittautua puhelimitse
050 441 4213 tai 040 535 6442. Osallistumismaksu 20 e.
Miniseminaari toisena pääsiäispäivänä maanantaina 21.4. klo 12–14.30.
dosentti Juha Hiltunen ja professori emeritus Jouko Martikainen
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TAULUMÄEN KIRKKO
Messu su 16.3. klo 18, M. Väätäinen,
Palola, Szabó, Hassinen, Lux Auribus.
Glory! Hallelujah! Afroamerikkalaisia
spirituaaleja su 23.3. klo 15, Junnu Aaltonen, saksofoni ja huilu, Uffe Krokfors,
basso, Iro Haarla-Krokfors, piano. Ohjelma 10/5 € yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 23.3. klo 18, Jukka Hassinen.
Häämusiikki-ilta pe 28.3. klo 18.30,
Hassinen, Partanen, Nieminen.

Rukousta ja öljyllä voitelua Keltinmäessä
n Keltinmäen kirkossa ja Kortepohjan seurakuntakeskuksessa on
sunnuntaina 16.3. rukousjumalanpalvelus. Jumalanpalveluksissa on
mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen ja öljyllä voiteluun.
Keltinmäen jumalanpalvelus alkaa klo 10, ja siinä pitävät keskustelusaarnan Heimo Lajunen ja Esa Jurva. Liturgi on Eivor Pitkänen ja kanttori Anu Vuorenmaa. Jumalanpalveluksen jälkeen Olli-Veikka Moilanen,
piano ja Taru Tervasmäki, viulu, esittävät Beethovenin ja Rachmaninovin musiikkia. Kortepohjan jumalanpalveluksen klo 16 toimittavat Esa

Jurva, Eivor Pitkänen ja Anu Vuorenmaa.
evankelista Eliina Heinonen Taulumäellä
n Minä asun armon keskellä, sanoo reippaasta savon murteen käytöstään tunnettu evankelista Sanan ja rukouksen illassa torstaina 20.3. klo
18.30 Taulumäen kirkossa. Musiikissa gospelyhtye Sade.

HUHTASUON ALUESRK
Huhtasuon kirkko
Messu su 16.3. klo 10, Väätäinen, Mertanen. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä,
kirkkokahvit.
Huoltamo, su 16.3. klo 16, nuorille ja
lapsiperheille. Huoltamotiimi, O. Väätäinen.
Pikkukirkko lapsille ja aikuisille to 20.3.
klo 9.30 Konsti, Kettunen, Mertanen.
Messu su 23.3. klo 10, Konsti, Salmela.
Pyhäkoulu messun aikana lapsille.
Konsertti su 23.3. klo 18. Parasta elämälle; sanoin ja sävelin.
Raamattu-ja lähetysilta ke 26.3. klo 18.30.

ki
Menovink

mitä markus kirjoitti miehille?

n Pastori Jorma Vilkko ja Seppo Jäntti aloittavat Kortepohjan seurakuntakeskusessa miesten piirin, jossa tutustutaan Markuksen evankeliumiin miesten maailmaa peilaten. Kokoontumiset ovat maanantaina
17.3., 14.4. ja 26.5. klo 18
Viiden miehen mukana pääsiäistä kohti

n Seppo Hautalahti johdattaa pääsiäisen sanoman äärelle neljän evankeliumin ja Paavalin kirjeiden opastuksella. Opastajia seurataan Palokan
kirkon miesten illassa tiistaina 25.3. klo 18.

irkoissa
Musiikkia k

Parasta elämälle,
lupaa konsertti

Huhtasuon kirkon hyväntekeväisyyskonsertissa 23.3.

klo 18 esiintyy pastori ja laulaja
Asko Tynjälä. Rukouspalvelu ja
kahvi. Vapaaeht. ohjelma 5 e,

Lapset ja perheet:

Perhejumppis ti klo 10.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ma 24.3. klo 17.30–19.30
Käsityöpaja aikuisille ja lapsille to 27.3.
klo 17.30–19.30.
Erkka-ilta to 20.3. klo 17.30–19.30
erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille.
Ilm. iltaryhmiin Seijalle 050 323 53555.

ki
Menovink
Paastonajan barokkikonsertti
n Lux Auribuksen (kuvassa) vanhan musiikin konsertissa Kaupunginkirkossa 16.3. klo 15 kuullaan Heinrich Schützin ja Henry Purcellin musiikkia. Paastonajan barokkikonsertti tarjoaa katumustekstejä. Schütz
uudisti vanhaa motettityyliä tuomalla siihen vaikutteita italialaisesta
musiikista. Vahvat tekstit Jeesuksen kärsimyksistä inspiroivat säveltäjää
rohkeaan dissonanssien käsittelyyn. Henry Purcell on ehkä tunnetuin
englantilainen säveltäjä kautta aikojen. Hänen hengellinen kuoromusiikkinsa 1600-luvun loppupuolelta koskettaa vuosisadasta toiseen. Lauluyhtye Lux Auribus, Christine Bürklin, viola da gamba, András Szabó,
urut, johtaa Kimmo Tuuri. Ohjelma 15/10/5 euroa.
GLORY! HALLELUJAH! Afro-Amerikkalaisia spirituaaleja

n Taulumäellä ollaan mustan musiikin juurilla 23.3. klo 15. Silloin kuul-

laan tuttuja ja tuntemattomampiakin säveliä jazz-musiikin henkeen
sovitettuina. Kansallisoopperan laulajat sopraano Leena Liimatainen
ja altto Tiina Sinkkonen tulkitsevat lauluja soolo- ja duettosovituksina.
Saksofonin soundista vastaa Juhani Aaltonen. Jazz-musiikin saralla mainetta niittänyt Ulf Krokfors taituroi kontrabasson parissa. Pianisti Iro
Haarla on myös harpisti ja säveltäjä. Ohjelma 15/10/5 euroa yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Jotain vanhaa, jotain uutta häämusiikki-illassa

n Häämusiikki-ilta on Taulumäen kirkossa 28.3. klo 18.30. Paikalla ovat

kanttorit Jukka Hassinen ja Liisa Partanen sekä pastori Kimmo Nieminen.

Kiina – runoilijan mielenmaisema ja lähetyskenttä

n Kaikuja Kiinasta -tapahtuma esittelee Kiinan runoilijan mielenmai-

semana ja lähetyskenttänä. Tapahtuma on Keltinmäen kirkossa 15.3.
klo 14. FT Katriina Kajannes kertoo Lassi Nummen yhteyksistä Kiinaan. Elisa Nousiainen Suomen Lähetysseurasta kertoo Kiinan lähetyksen historiasta ja nykypäivästä. Lähetyssihteeri Ulla Klemettinen
kertoo Jyväskylän seurakunnan Hunan-projektista. Esillä on myös
pieni lähetysnäyttely. Tapahtuma on osa Jyväskylän Kevät –kulttuuriviikkoja. Sen järjestävät Keski-Suomen kulttuuriyhdistys, Suomen
Lähetysseura ja Jyväskylän seurakunta.

Pikkukirkko
lapsille ja aikuisille

Pikkukirkko on Huhtasuon
kirkossa torstaina 20.3.
klo 9.30.
Kouluikäiset:

Maanantaisin:
Sählyä
klo 17–18, pojat 3–4 luokat
klo 18–19, pojat 5–6 luokat
klo 19–20, pojat 7–8 luokat
Toimintakerho tytöille klo 17.30–19.
Tiistai:
Sählyä pojat 1–2 luokat klo 17–18.
Tyttöjen liikuntakerho 2–4 luokat klo
18–19.

Nuoret:

Isos, -jatko ja avustajakoulutukset to klo
17.30–18.30.
Nuortenilta to klo 18.30–20.30.

Ryhmätoimintaa:

Mariat ja Martat, naisten keskusteluryhmä ma 24.3. klo 18–19.30, takkahuone.
Pietarin kilta ti 18.3. klo 18, ilta miehille.
Hyvä elämä – hyvä kuolema; Heikki
Lepoaho.
Torstaitapaaminen to 20.3. klo 14,
Tervonen.

Diakonia:

Päivystys ti–ke klo 9–10.30, muulloin
elina.vepsalainen@evl.fi 050 549 7005.
(Huom ma ei päivystystä!)
Halssilan kirkko
Hiljaisuuden messu su 16.3. klo 12,
Siistonen, Salmela, Leponiemi. Käytämme rukoushelminauhaa. Jos haluat tehdä
rukousnauhan, tule kirkolle puolta tuntia

aiemmin. Tarvikkeet kirkolta.
Messu su 23.3. klo 12, Väätäinen, Salmela.
Leipäsunnuntai su 23.3. klo 16. Lähetys
tänään, Jukka Jämsén.

Lapset ja perheet:

Lapsiparkki 2–6-v. lapsille ti klo
9–11.30. Ilm. edeltävän viikon to mennessä Elinalle 050 4079126.
Perhekerho ke klo 9.30.–11.
Hukkaperän pyhis Hukkaperä 6D kerhohuoneella, ti 18.2. klo 18–19.
Muskarit torstaisin. Tied. 050 3409893.

Kouluikäiset:

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

Ryhmätoimintaa:

Aamurukouspiiri ke klo 8
Torstai-tapaaminen, paritt.vk. to klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri, parill. vk. to
klo 17.
Miesten Tupailta, ke 26.3. klo 18, rovasti
Arvo Repo

Diakonia:

Päivystys ma–ke klo 9–10.30, muuna
aikana juha.halonen@ev.fi 050 549 7024.

ki
Menovink
Ruskaretkeilyä ja
yöpatikkaa Kilpisjärvellä

Ruskaretki 7.–13.9. Mahdollisuus patikoida päiväretkiä
Kilpisjärven ja Norjan upeissa
maisemissa, sekä tehdä yöpatikkaretki (yöretkelle mahtuu 8
h, ilmoita halukkuutesi). Hinta
410 € sis. automatkat ja majoitus (2hh) puolihoidolla Haltinmaan majatalossa. Tied. ja ilm.
Matti Mertanen 050 5215410.

KELTINMÄEN ALUESRK
Keltinmäen kirkko
Kaikuja Kiinasta – Kiina runoilijan
mielenmaisemana ja lähetyskenttänä la
15.3. klo 14. FT Katriina Kajannes: Lassi
Nummi ja Kiina, Elisa Nousiainen (SLS):
Katsaus Kiinan lähetyksen historiaan ja
nykypäivään. Ulla Klemettinen: Jyväskylän seurakunnan Hunan-projekti.
Pieni lähetysnäyttely.
Rukousjumalanpalvelus su 16.3. klo 10,
Jurva, Pitkänen, Vuorenmaa. Keskustelusaarna Heimo Lajunen ja Esa Jurva,
mahd. henkilökohtaiseen esirukoukseen
ja öljyllä voiteluun. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Musiikkia messun jälkeen su 16.3. OlliVeikka Moilanen, piano ja Taru Tervasmäki, viulu. Beethoven, Rachmaninov.
Aamurukous ti 18.3. klo 8–8.30.
Paastonajan virsilauluilta ke 19.3. klo18.
Hiljainen aamurukous to 20.3. klo 8.
Taka-Keljon Lähetyspiiri to 20.3. klo
18.30, Ruuhisella, Hanhiperäntie 284.

ki
Menovink
Leivo kakut
Yhteisvastuun hyväksi

Kakut myydään palmusunnuntaina 13.4. klo 11.30
messun jälkeen Keltinmäen
kirkolla. Kakut vastaanotetaan 13.4. klo 9 kirkolla.
Paras kakku -arvonnan
voittajalle Yhteisvastuuleivontasetti palkinnoksi.
Ilmoittaudu leipuriksi 31.3.
mennessä ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.

Messu su 23.3. klo 10, Ridanpää, Salminen, Nieminen, Kallio, pyhäkoulu,
kirkkokahvit.
Aamurukous ti 25.3. klo 8–8.30.
Paastonajan virsilauluilta ke 26.3. klo18.
Hiljainen aamurukous to 27.3. klo 8.

Mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen jumalanpalv. jälkeen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 372 5573,
050 412 1514.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Kirkkohetket Perheolkkarissa klo
9.15. (19.3., 23.4., 7.5.).
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Kirkkis Avoimet ovet alakoululaisten
olkkari ma ja ke klo 13–16. Tied. 050 549
7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Ryhmä Facebookissa: Keltinmäen
alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoiskoulutus ke 19.3. klo 17. Ei 26.3.
Nuortenilta ke 19.3. klo 18.30. Ei 26.3.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13.
Kädentaitoaamu ke 26.3. klo 9. Tied.
050 340 9891.
Olohuone ke 19.3. klo 13–15, Kirjallisuuden äärellä, Heidi Kallio. Voit ottaa
mukaasi mielestäsi hyvän kirjan. 26.3.
Kahvittelua ja kahvitarinoita, MiraMaarit Väisänen.
Tarjoilua vapaaehtoinen maksu. Tied.
050 549 7032.
Maahanmuuttajat ti klo 10–12.

Musiikki:

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

Diakoniatyöntekijä:

Päivystys ti klo 9–11 ja to 12–14, muulloin sop. mukaan, 050 549 7032, heidi.
kallio@evl.fi.
Heidi Kallio tavattavissa Keitaalla to 20.3
klo11–13.30, tule rohkeasti juttelemaan.
Kortepohjan seurakuntakeskus
Hiljentymisryhmä Perjantain Puolipäivä
pe 14.3. klo 12–14. Oma Raamattu ja
päiväkirja mukaan. Tied. 040 709 4062.
Rukousjumalanpalvelus su 16.3. klo 16,
Jurva, Pitkänen, Vuorenmaa, Mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen
ja öljyllä voiteluun.
Paastonajan iltarukous ti 18.3. klo 18.
Pirkko Leskisen taulujen äärellä.
Pappi paikalla to 20.3. klo 12.30-13.30.
Messu su 23.3. klo 16, Ridanpää, Nieminen.
Paastonajan iltarukous ti 25.3. klo 18
Pirkko Leskisen taulujen äärellä.
Mahd. keskusteluun ja esirukoukseen
jumalanpalveluksen jälkeen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 380 0426.
Perheolkkari ma klo 9–11. Olkkarin
kirkkohetket klo 9.30. (17.3., 7.4., 12.5.).
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.
Muskarit tied. 050 571 5155.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.
Alakoululaisten olkkari to klo 13-16.
Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Nuorten avoimet ovet pe 11.4. klo 18.

Ryhmätoiminta:

Lähetyksen käsityöpiiri ke klo 10–12.
(paritt. viikot).
Tiistaitapaaminen ti klo 13–14.30
(paritt. viikot).
Torstaikahvila klo 12–13.30. Tarjoilu
maksutonta.
Draamaryhmä Toivo ma klo 16. Tied.
Anneli Malinen 040 826 8006.
Miesten piiri ma klo 18–20 klo 17.3.
Markuksen evankeliumi miesten maailmaa peilaten. Seppo Jäntti, Vilkko.

Musiikki:

Lähde! Nuorten aikuisten kuoro to klo
18–19.30. Tied. 050 549 7049.
Diakoniatyöntekijä:
Päivystys ti ja to klo 9–10.30, muulloin

sop. mukaan, Suvi Leppäpuisto 050 549
7008. Viikolla 13 ainoa päivystys Kortepohjassa ke 26.3. klo 9–11.

jumalanpalvelusasioiden äärellä. Tied.
alueseurakunnan papeilta.

Kypärämäki- Köhniö
Hartaus ke 19.3. klo 12.30, päivä-toimintakeskus Salokatu 20.

Yliopistonkadun perhekerho to klo
9.30–11.30 (Yliopistonkatu 28, sisäpiha).
Lutakon perhekerho pe klo 9.30–11.30.
Päiväkerhot, ekavauvaryhmät, tarkemmat tiedot nettisivuiltamme.
Pappilan perhepyhäkoulu parittomilla
viikoilla su klo 16. Seur. 16.3. ja 30.3.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Muskarit: Yliopistonkatu 28, kerhotila
Pikkuhuilistit ma klo 15–15.45.
1v ma klo 15.45–16.15.
Kultahiput ma klo 16.30–17.15.
Tied. terhi.hassinen@evl.fi 050 340 9893.
Vauvat ke klo 15.45–16.15.
2v ke klo 16.15–17.
Satumuskari 3–4v ke klo 17–17.45.
Tied. tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.

Lapset ja perheet:

Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 380 0426.
Perheolkkari to klo 9–11. Olkkarin
kirkkohetket klo 9.15. (20.3., 24.4., 8.5).
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Ryhmätoimintaa:

Saihokadun olohuone (Saihokatu 4)
ti 18.3. klo 11–12. Kevättyöt ennen ja
nyt ja 25.3. Maarit Salonen, Turvallisuus
kotona. Lounas klo 12–13, (3,50 €). Tied.
ainoleena.laitinen@evl.fi, 050 549 7026.

Diakoniatyöntekijä:

Päivystys Kortepohjan srk-keskuksessa
(Isännäntie 4), ke klo 9–11. Tied. ainoleena.laitinen@evl.fi 050 549 7026.
Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesangan pihatapahtuma su 23.3.

ki
Menovink
Vesangan koulun
pihalla tapahtuu

Vesangan pihatapahtuma
on sunnuntaina 23.3. klo
14–16 Vesangan koululla,
Rientolantie 40 A.Hevosajelua 2 €, kirppispöytä,
kasvomaalausta 0,50 snt.,
Yhteisvastuutuotteita.
Kahvia tai teetä 1 €, makkaraa 1 €, muurinpohjalettuja
2 €. Tuotto Yhteisvastuulle..

Lapsille ja perheille:

ki
Menovink
Rakenna kotiisi
pääsiäispuutarha

Tule perheesi kanssa rakentamaan pääsiäis-puutarha 10.4.
klo 17.30 –19. Ilm. 17.–30.3.
jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Materiaali-maksu/iltapala 2 euroa. Mahtuu
20. Paikka: Yliopistonk. 28 B
sisäpiha.

Kouluikäiset:

Kerhot Yliopistonkatu 26B:ssa.
Puuha-/Kokkikerho ma klo 17–18.30.
Askartelukerho ti klo 17.30–19.
Bofferikerho to klo 16.30–17.30 Tanssisali Lutakossa.
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Nuoret:

Nuortenilta to klo 19–21, Yliopistonkatu 26B.
Miniatyyri-illat ma klo 18–20.45 Yliopistonkatu 26B.
Nuorisotyön tied. teresa.muhonen@evl.
fi 050 549 7016, tai juha.koivurova@evl.
fi 050 549 7004 ja nuoriso- ja rippikouKESKUSTAN ALUESRK
lutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi
KAUPUNGINKIRKKO 		 050 400 0013.
Avoinna ke–pe klo 11–14.
Varttuneelle väelle:
Messu su 16.3. klo 10, Pirtala, Ilvesmäki,
Varttuneiden
ja eläkeläisten piiri PuisLaasonen, Lintulahti, Pelkonen. Messu
totori 4, ke klo 13.
on myös syntymäpäiväjuhlamessu.
Mallan kammari Vanhassa pappilassa
Kutsumme Sinua Keskustan alueseura(Vapaudenk. 26) parill. viikot, to klo 14.
kuntalainen, joka täytät 70, 80, 85, 90 tai
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke klo 14,
sitä enemmän tammi-huhtikuussa 2014.
paritt. viikot.
Tied. 050 549 7001.
Korttelikerho to 13.3. ja 10.4. klo
Paastonajan barokkikonsertti su 16.3.
10–11.30, Cygnaeuksenk. 8.
klo 15. Lux Auribus, Christine Bürklin,
viola da gamba, András Szabó, urut, johKuorot:
taa Kimmo Tuuri. Ohjelma 15/10/5 e.
Hyvät Jyvät ti klo 19, Pappilan rippik.Virsi- ja lauluhetki ke 19.3. klo 12.
sali. Tied. Valtasaari 050 521 5411.
Nuorten messu ke 19.3. klo 19.
Stemmina to klo 17.45, Lahjaharjun
Viikkomessu to 20.3. klo 13.
kappeli. Tied. Laasonen 050 549 7020.
Messu su 23.3. klo 10, Niiles-Hautanen,
Tikkanen, Valtasaari, Hyvät Jyvät.
Diakonia:
Virsi- ja lauluhetki ke 26.3. klo 12.
Päivystykset ma, ke ja to klo 9–11
Nuorten messu ke 26.3. klo 19.
Cygnaeuksenkatu 8. Pietiläinen 050 549
Viikkomessu to 27.3. klo 13.
7027, Lintulahti 050 340 0665, Pelkonen
050 549 7001, Halinen 050 549 7006.
Keskusseurakuntatalo,
Avoin aamukahvila ja käsityöpiiri Keljon
Yliopistonk. 12
palvelutalo B-talo 4. krs. ti klo 10–12.
SenioriFoorum to 27.3. klo 14. Kahvi
(2 €) alk. klo 13. Ihmisenä ihmiselle –
LOHIKOSKI
vapaaehtoistyöllä merkitystä elämään,
Lahjaharjun kappeli, Ukonniementie 2,
Irma Äyräväinen ja Katja Pynnönen
Perhemessu su 16.3. klo 15, Niiles- HauGeroCenter, Wuolio, juonto Tuulikki
tanen, Tenkanen, lastenohjaajat.
Väliniemi, musiikki Tuula Hakkarainen.
Messu su 23.3. klo 12, Watia, Laasonen,
kirkkokahvit.
VANHA PAPPILA Vapaudenkatu 26
Paastovesper ma–pe klo 18 ke 16.4.
Lapsille ja perheille:
saakka. Tilaisuuden kesto n. 20 min.
Perhekahvila Lohikosken kirkon asunRaamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10.
tosiivessä ke klo 9.30–11.30.
Mallan kammari, parill. viikot, to klo 14.
Pyhäkoulu Lahjaharjun kappelissa mesFransiskus-ilta ke 19.3. klo 17. Tied. p.
sun yhteydessä. Seur. 30.3. klo 12.
050 375 4504 tai laatinen.liisa@gmail.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied.
com Huom! Päivä vaihtunut!
johanna.kontinen@evl.fi 050 340 9895.
Lähetysilta to 20.3. klo 17.30. Rukous
Muskarit: Lohikosken kirkolla
ja lähetystyö, Jukka Jämsén, Ilvesmäki,
1–2 v. to klo 9.30–10.15.
Pelkonen, kahvit.
Satumuskari 3–4v to klo 10.15–11.
Leskien klubi to 27.3. klo 10-12. EläkeTied. tiina.jarvinen@evl.fi 050 571 5155.
ikäisille leskille. Tied. elina.lintulahti@
evl.fi, p. 050 340 0665.
Messuosasto to 3.4. klo 17. Keskustelua

18–20 srk-talolla. Tied. 050 5579 004.

ki
Menovink
Lähde Powerparkiin
toukokuussa

Powerpark-retki 3-6 –luokkalaisille la 10.5. Hinta 35
euroa. Ilmoittautuminen
netissä myöhemmin.
Kouluikäiset:

Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.fi
050 595 3945.

Nuoret:

Nuortenilta to klo 19–21, Yliopistonkatu 26B.
Miniatyyri-illat ma klo 18–20.45 Yliopistonkatu 26B.
Tied. teresa.muhonen@evl.fi 050 549
7016, juha.koivurova@evl.fi 050 549
7004, nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi 050 400 0013.

Ryhmätoimintaa:

Lahjaharjun kappelissa:
Avoin solu ti klo 16.30–18. Tied. Hely
Järvinen 050 359 5611.
Miesten raamattupiiri ti klo 18–20.
Tied. Pertti Viitanen pmviitanen@luukku.com 050 312 5288.

Diakonia ja lähetys:

Diakoniapäivystykset ma, ke ja to klo
9–11, Cygnaeuksenkatu 8. Tied. Auni
Pelkonen 050 549 7001.
Olohuone klo 9–11 Lahjaharjun kappelilla.

KORPILAHDEN ALUESRK
Palvelupiste avoinna ti–to klo 9–15. P.
050 557 9 012. Muulloin virkatodistukset
ja toimitusten sopiminen 050 363 2300,
hautausasiat 040 162 3982, muissa asioissa yhteys työntekijöihin.

Jumalanpalvelukset:

Pikkuväen perhekirkko su 16.3. klo 16,
srk-talo. Tuominen, Laakso-Viholainen.
Messu Marian ilmestyspäivänä 23.3. klo
10, kirkko. Tuominen, Laakso-Viholainen, kirkkokuoro. Naistenpäivän juhla
srk-talo.

Muita tilaisuuksia:

Hengellisiä lauluja elämän varrelta
-konsertti su 16.3. klo 14, Putkilahden
seurantalo. Vapaaeht. konserttiraha
diakoniatyölle. Putkilahden srk-piirin
kahvitus.
Samassa Veneessä -ilta ke 19.3. klo 18,
Korpikeidas. Painolasti myrskyssä. Hartaushetki to 20.3. klo 13.30, Muuramen
sairaala.
Hartaushetki ke 26.3. klo 13, Iltatähti.
Hartaushetki to 27.3. klo 10, Korpihovi.

Diakonia:

Selvillä vesillä-ryhmä Korpikeitaalla ti
18.3. ja 25.3. klo 8.30.
Väentupa Korpikeitaalla ti 18.3. ja 25.3.
klo 11–14.
NOJA-ryhmä ti 18.3. klo 18 srk-talolla.
Näkö-ja kuulovammaisten kerho to 20.3.
klo 11.30 seurakuntatalolla.
Naistenpäivän juhla 23.3.
Palvelupäivä ke 26.3. klo 10 srk-talolla.

ki
Menovink
Naistenpäivän juhla
Korpilahdella

Sanoin ja sävelin Löytöretkellä – ajatuksia yhdenkin
elämän matkalta Taivaan
Isän kämmenellä, Jaana Pöllänen (laulu), Ville Uusitalo
(säestys). Virsiä, hengellisiä
lauluja, gospelia sekä omakohtaisia tarinan palasia.
Juhla on seurakuntatalolla
23.3. klo 12.30 messun ja
ruokailun (6 e) jälkeen.
Musiikki:

Kirkkokuoro parittomilla viikoilla to klo

Nuoret:

Toiminta srk-talolla. Ajankohtainen info
nettisivuilta ja facebookista.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/
www.facebook.com/#!KorpilahdenAlue
seurakunnanNuorisotyo

Kouluikäiset:

Info toiminnasta löytyy nettisivuilta.
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/

Lapsille ja perheille:

Tiedustelut 050 557 9006, 050 557 9013
Päiväkerhot ma Horkka, ti srk-talo, pe
Korpihovi
Perhekerho Ylä-Muuratjärven kylätalolla ke klo 9–11.30.
Perhekerho srk-talolla to klo 9.30–11.30
Vauvaryhmä srk-talolla ma 24.3. klo
14–15.30.
Taaperoryhmä srk-talolla pe 21.3. klo
9.30–11.
Pikkuväen perhekirkko srk-talolla su
16.3. klo 16.

KUOKKALAN ALUESRK
Kuokkalan kirkko
Lasten kirkkohetki pe 14.3. klo 9.15 ja
10.15.
Messu su 16.3. klo 11, Reukauf, Bucht,
Väisänen, Ronkainen, käsikello-orkesteri
Kide, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Hiljaisuuden ilta ke 19.3. Arkiretriitti
klo 18, iltahartaus klo 19.30.
Aamurukous to 20.3. klo 8.15.
Perhemessu su 23.3. klo 11, M. Korhonen, Mustonen, Lampinen, T. Korhonen,
Jubilate Deo, Kideus Kirkonrotta. Keittolounas 4/2 e.
Hiljaisuuden ilta ke 26.3. Arkiretriitti
klo 18, iltahartaus klo 19.30.
Lipaskeräys yhteisvastuulle to 27.3. klo
15.30–18 Kuokkalan liikekeskuksessa.
Kirkko viidellä aistilla, oppaille ja muille
kirkosta kiinnostuneille to 27.3. klo 18.
Kummin kaa -lauantai 12.4. klo 11–13.
Yhdessä olemista, tekemistä ja syömistä
kaikenikäisille lapsille kummeineen. Ilm.
30.3. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi /
Ilmoittaudu.

ki
Menovink
Kirkko viidellä aistilla
Kuokkalassa

Oppaiden ja muidenkin kirkosta kiinnostuneiden ilta
torstaina 27.3. klo 18 Kuokkalan kirkossa.
Lapset ja perheet:

Perhekerho ma klo 9.30–11.30.
Isovanhemman kaa -iltapäivä ti klo
14–16.
Lapsiparkki ke klo 12.30–15.15 kirkolla,
maksu 2 e sis. välipalan. Ilm. edell. maanantaihin mennessä 050 380 0247.
Iskän kaa -ilta ke klo 17.45–19.45 (parittomat viikot).
Vauvaperhepesä pe klo 9.30–11.
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 9887.
Muskarit: tied. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Kerhot löytyvät sivulta www.jyvaskylanseurakunta.fi/Kuokkala/ Kouluikäiset.
Tied. 050 436 8619.

Nuoret:

Nuortenillat ke klo 19 Polttis 37.
Nuorten leiri 4.–6.4. Koivuniemessä.
Tule viihtymään ja hölläämään! Reilu
kevättarjous vain 10 e /nassu. Ole nopea, vain 20 ensimmäistä mahtuu. Ilm.
27.3. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi/
Ilmoittaudu.
Tied. 050 549 7014 ja 050 340 9892.

Ryhmät:

Raamattupiiri ma klo 19 kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa.
Kuokkanaiset ti klo 18 (parittomat

viikot) kirkon alakerrassa.
Café Kide avoin olohuone ke klo 9–11.
Lähetyksen olohuone ke klo 13 (parittomat viikot) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke klo 13
(parilliset viikot) kirkon alakerrassa.
Rukouspiiri ke klo 19 kirkon alakerrassa.
Eläkeläisten torstaitapaaminen to klo
13 (parilliset viikot) kirkon yläkerrassa.

Musiikki:

Ks. nettisivut: jyvaskylanseurakunta/
Alueseurakunnat/ Kuokkala/ Musiikki.

Diakonia:

Vast.otto ma–ti klo 9–11, muulloin sop.
mukaan. Päivi Heikkilä 050 549 7034,
Marjo Ronkainen 050 549 7007.

PALOKAN ALUESRK
Tilkkutäkkimessu su 16.3. klo 10, Kari,
Pääkkönen, Ruhanen, kirkkokahvit.
Aikuisten oikeesti ti 18.3. klo 18. Mitä
Raamattu sanoo tasa-arvosta?
Viikkomessu ke 19.3. klo 18, Kari, Tahkola.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella,
tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Messu su 23.3. klo 10, Hautalahti, Kari,
Romar, Ruhanen, Maatuskat, kahvit.
KohtaamisPaikka Palokan kirkolla su
23.3. klo 17, Kari, Kilkki. Aikuiset kirkkosalissa ja lapset alakerrassa.
Kimppakyyti klo 16.30 Keskusseurakuntatalon edestä.
Miesten ilta ti 25.3. klo 18. Seppo Hautalahti johdattaa pääsiäisen sanoman
äärelle neljän evankeliumin ja Paavalin
kirjeiden opastuksella.
Raamattupiiri ti 25.3. klo 18 takkahuoneessa, tied. 040 7090142.

Musiikki:

Lapsikuoro kouluikäisille ke 19.3. klo
15–16.30 kirkon alakerrassa.
Lauluryhmä Tuikku ke klo 17.30 Jokelan
pappilassa. Lapsikuoron ja Tuikun tied.
Ruhanen 040 5609931.
Palokan kirkkokuoro to klo 18 Jokelan
pappilassa. Tied. Tahkola 040 6842050.

Diakonia ja lähetys:

Lähetyspiiri ti 18.3. klo 10–12 takkahuoneessa.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 12–15
takkahuoneessa.
Katekismuskahvit ke 26.3. klo 13, iltapäivähetki takkahuoneessa katekismuksen ja kahvikupin äärellä.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke klo
9 –11 (huom. ti 18.3. ei päivystystä) Elina Romar 040 5609910 ja Päivi Itkonen
040 7090142.

Lapset ja perheet:

Perhepysäkit:
Ritoharju (Norolankuja 3 F) ti klo 9–11.
Kirri(Kirrinpelto 1) to klo 9–11, Mannila
(Mankolantie 3 ) ti 9.30–11.30.
Perhepysäkki kirkolla to klo 9–11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Mammapysäkki Mannilassa ma 17.3. klo
18, äitien kohtaamispaikka ilman lapsia.
Taaperopysäkki (lapset n. alle 2 vuotta)
kirkolla ke 26.3. klo 9.30–11.30.
Muskari ke Jokelan Pappilassa. Tied.
Terhi Hassinen 050 340 9893
Pyhäkoulu su klo 10 kirkon alakerran
päiväkerhotilassa ja Kirrin kerhotilassa
23.3. klo 16.
Aamuinen kirkkohetki lapsille ja perheille to 20.3. klo 9.30. Lyhyt jumalanpalvelus.
4-vuotissyntymäpäivät 4 vuotta vuonna 2014 täyttäville lapsille perheineen
ke 26.3. klo 17.30, ilm. 17.3. mennessä:
marja-terttu.kivela@evl.fi (ilm. mahd.
ruoka-aineallergiat sekä osallistujien
lukumäärän (aik. + lapset))Tiedustelut
Marja-Terttu Kivelä 040 5609908. Olemme myös Facebookissa!

ki
Menovink
Isovanhempi–
lastenlapsi -leiri

Vesalassa 23.6–25.6. Hinta
aikuiset 50 e ja lapset 20e/
henkilö. Tied. ja ilm. Elina
Romar 040 5609910.

14

15

Kouluikäiset:

Kouluikäiset:

Kerhonohjaajien tapaaminen ma 17.3.
klo 16–17.30 kirkolla.
Vapaita kerhopaikkoja: Jokelan pappilan ma tyttökerhossa sekä ke ja to kokkikerhoissa kirkolla. Kysy Minnalta!
www.jyvaskylanseurakunta. fi/alue-seurakunnat/palokka/kouluikaiset/kerhot.
Lapsikuoro ke 19.3. klo 15 kirkolla.
Lisätiedot: Minna Junttila 040 773 9851.

Lähetyspiiri ma klo 13, parill. vkot.
Olohuone ti klo 13–15

Nuoret:

Diakonia:

Isoskoulutusviikonloppu alkaa Koivuniemessä pe 14.3 klo 18. Saavutaan
omilla kyydeillä.
Nuorten viikkomessu ke 19.3. klo 18,
messujen jatkot klo 19–20.
Dinoryhmä, nuoret aikuiset Jokelan
pappilassa to 20.3. klo 17.30.
Perusisoskoulutus ke 26.3. klo 17.
Peli-ilta ke 26.3. klo 18.30.
Koulupäivystys pe klo 11.30–12.15
Palokan koulukeskuksessa
Nuorten sähly pe klo 16.45–18 Jokelan
koulun liikuntasalissa.
Lisätiedot: Paula Niemitalo 040 560
9909, Ilkka Göös 040 527 5382.

SÄYNÄTSALON ALUESRK
Hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie 6: Avoinna ma ja ti klo 9–13, to klo
9–12 p. 040 535 0047.
SÄYNÄTSALON KIRKKO
Messu su 16.3. klo 10, Kärkkäinen, Tiusanen.
Reilusti Raamattua! ti 18.3. klo 18
kirkossa, Uskosta avaruutta.
Messu su 23.3. klo 10, Romar, Tiusanen.
Kirkkohetki to 27.3. klo 9.30. Kaikille
avoin kirkkohetki arjen keskellä. Järj.
alueseurakunnan lapsi- ja perhetyö.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ti pappila
Perhekerho to klo 9.30–11.30 pappila
Tied. 050 917 2802

Kouluikäiset:

Tiedustelut 050 407 0060

Ryhmätoiminta:

Olohuone ke klo 13 pappilassa. 19.3. ei
olohuonetta, retki Päiväkumpuun. 26.3.
Tutustumme katekismukseen, Kärkkäinen.
Raamattupiiri Johanneksen pojat su klo
18 pappila, paritt.vkot.
Naisten solu ke klo 18 pappila, parill.
vkot.

Musiikki:

Valon Laulu to klo 17 Säynätsalon
kirkko.
Neulaset to klo 18 Säynätsalon kirkko.
Tied. 050 549 7035
Kanteleryhmä Tied. 0400 669 146.

Diakoniatyöntekijä:

päivystys ti ja to klo 9–11 pappilassa,
050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
Ti 25.3. ja to 27.3. ei päivystystä.
NEULASKOTI
Neulassäpinät su 16.3. klo 14–16.
Nuorten veisujen ilta ke 19.3. klo 18.
Toivon Torstai 20.3. klo 18.30, Rakkaus
– muuttava voima, Aino Viitanen, musiikki Love’s Illusion.
Perjantairukous 21.3. klo 19.
Tilkkutäkkimessu su 23.3. klo 16, Romar, Tiusanen, Pirttimäki.
Kirkkohetki ke 26.3. klo 9.30. Kaikille
avoin hetki arjen keskellä.

ki
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Tiedustelut 050 407 0060

Nuoret:

Iltakahvila pe 14.3. klo 17–22
Tiedustelut 050 407 0060

Ryhmätoiminta:

Vastaanotto ke ja to klo 9–11 tai ajanvaraus 050 549 7015, elina.fuchs@evl.fi.
Neulaskodin ruokailu to klo 11–12.

TIKKAKOSKEN ALUESRK
Naisten ilta pappilassa pe 14.3. klo 18.
Messu 16.3. klo 10, SLEY:n, saarna Hannu Kippo, Toivio, Vuorenoja, Hamonakuoro. Sley:n Keski-Suomen piirin talvijuhla; ruokailu, seurat ja vuosikokous.
Srk-ilta to 20.3. klo 18 Järvisillä, Lukkolantie 34, Nyrölä.
Nuorten messu su 23.3. klo 11, Toivio,
Vuorenoja, Pirttimäki.
Srk-ilta ke 26.3. klo 18.30 Kuikan kylätalo.
Siionin virsi -seurat pappila su 23.3. klo 18.
MieliMaasta vertaisryhmä pappilassa ti
25.3. klo 18–20. Ryhmä masentuneille ja
heidän omaisilleen. Tied. 040 8244 561.
Lähetyslounas pe 28.3., hartaus klo 11,
lounas klo 11.15–13 seurakuntasalissa,
vapaaeht. maksu tasauskeräykseen.
Päiväpiiri pe 28.3. klo 12.30 Tikkakosken
Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.
Maailmojen messu su 30.3. klo 10. Mukana Jakaranda.

ki
Menovink
Meitä
kantaa Jumala

Yhteiskristillinen naistenpäivä Tikkakosken helluntaiseurakunnassa 15.3. klo
12–17. Ruokailu ja kahvi 10 e.
Kaikille avoin iltatilaisuus klo
18. Inkeri Tuunanen, Mirja
Vehosmaa ja Auli Erkkilä.
Tikkakosken alueseurakunta
ja helluntaiseurakunta.
Musiikki:

Lapsikuoro ke kirkolla klo 17–18.
Candela-kuoro to klo 18.30. Tied: ilpo.
vuorenoja@evl.fi 0405609913.

Diakonia:

Työtupa ti seurakuntasalissa klo 12–16.
Käsitöitä ja leivontaa. Päiväkahvi klo 14.
Miestenpiiri ti pappilassa klo 13.
Päiväpiiri pappilassa ke 19.3. klo 13.
Aamuhartaus ja kahvi to klo 10 kirkolla.
Lukupiiri ke 26.3. klo 13 pappilassa.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto.
Ajanvaraus 040 560 9916 marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.

Lapsi- ja perhetyö:

Ekavauvaryhmä Pallerot kirkolla ti klo 13.
Turinatuvat kirkolla ke ja to klo 9.30.
Turinatupa Puuppolassa, Takalantie 2,
ti klo 9.30–11.30.
Puuppolan pyhäkoulu ma 17.3. klo 18,
Takalantie 2. Jatkuu parillisilla viikoilla.
Kirkkohetki perheille 19.3. klo 10 kirkkosalissa.
Lisätiedot: Eija Simpanen 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Kerhotiedot seurakunnan nettisivuilta.
Hengari 5.–6.-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2, ke klo 14–16.
Lisätiedot: Outi Pirttimäki 040 560 9915.

Nuoret:

Neulassäpinöissä paras
leikkikoira voittaa

16.3. klo 14–16 Pihkatien
ulkoilmatapahtumassa on
leikkikoiranäyttely, poni,
munkkia, vohvelia, kahvia,
nuotio, heittoseinä…Tuotto
Yhteisvastuulle.
Lapset ja perheet:

Päiväkerhot ma
Perheryhmät: ensivauvaryhmä ti klo
10–12, taaperoryhmä ke klo 9.30–11.30,
perhekerho pe klo 9.30–11.30.
Tied. 050 917 2802.
Muskarit ma. Tied. 050 571 5155.

Nuortenilta pe 14.3. klo 18–21.
AfterSchoolClub ti 18.3. klo 14.30–18.
Parilliset viikot.
Oloillat ti klo 18–21. Tule olemaan,
pelailemaan, rupattelemaan, laulamaan!
Perus- ja jatkoisoskoulutus ke 19.3. klo 17.
Iltakahvila pe 21.3. klo 18–22.
Tied: Niko Heiniluoma 040 760 5098.

VAAJAKOSKEN ALUESRK
Jeesus, Vapahtajamme to 13.3. klo
18.30–20 kirkossa. Kahvit klo 18. Kari
Valkonen, Rossi, musiikki Saara Mörsky.
Luento Johanneksen evankeliumista.
Messu su 16.3. klo 10. Rossi, Partanen.
Rukoilevaisuus ja Armon lapset veisatkaa su 16.3. klo 16. Jaakko Palmu,
opettaja, Rossi, Partanen. Tutustu kirkon

herätysliikkeisiin laulukirjojen kautta!
Messu su 23.3. klo 10. Laitinen, Partanen, Aijasaho.
Marian ilmestyspäivän viikkomessu
ti 25.3. klo 18. Laitinen, Partanen. Ossi
Kananen. Kahvitarjoilu.
Kirkko soi to 27.3. klo 18. Kirkkokuoro,
Toivon Siivet, Seniorit, Kanteleryhmä,
Kimmel-kvartetti, Liisa Partanen, Eveliina Aijasaho, Andràs Szabò. Kolehti
yhteisvastuun hyväksi.
Vesper ja juhlaillallinen yhteisvastuun
hyväksi la 29.3. klo 18. Kauppinen,
Partanen, Tiina Asikainen&Great Old
Band, Juha Muilu. Osta illalliskortti 20 €
23.3. mennessä. Myynti kirkolla.
Juhlamessu su 30.3. klo 10. Viitala. Kahvi ja Kirkon 60 v juhla. Risto Krogerus,
Maritta Tynkkynen, Hannu Huttunen,
Liisa Partanen, Kirkkokuoro.
Siionin virsiä to klo 12–12.30.

Diakonia:

Keskiviikkokerho ke 19.3. Jyskän srkkoti, klo 13.
Vanhemman väen päivä ke 26.3. alkaa
klo 11 ruokailulla. Ruoka 5 €. Tervetuloa laulamaan yhdessä!

Päivystykset

Kirkko ke ja pe klo 9–10. marja-leena.
liimatainen@evl.fi 040 560 9926.
Jyskän srk-koti ti ja ke klo 9–10. Huom.
ei päivystystystä 25.3. ja 26.3. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä ulla.palola@evl.fi
040 560 9927

Lähetys:

Lähetyspiiri ti 18.3. klo 13.

Ryhmätoimintaa:

Miesten raamattupiiri to 20.3. klo 12.
Miestenpiiri to 27.3. klo 18.30.

Seurakuntaillat:

Oravasaari ke 26.3. klo 18.30. Helena
Kallion ja Timo Hakasen kotona, Teerilahdentie 190.

Päiväpiirit:

Leppälahti pe 28.3. klo 12.

Hiljaisuuden kirkkoretriitti

pe 28.3. klo 17–21. Maritta ja Heikki
Tynkkynen. Keittoruoka 5€. Ilm. 050
5510 440 tai leena.syrjala@evl.fi

Varhaiskasvatus:

Perhepysäkit Kirkolla ja Jyskässä ti klo
9–11, Kaunisharjussa to klo 8.30–11 (ei
27.3. ja 15.5.)
Iltaperhekerho ti klo 17.30-19.
Muskarit Tiistaisin, tied. Terhi 050-340
9893. Vauvamuskarissa tilaa!
Pyhäkoulut Tölskässä, Mutkat. 14, su
klo 14, Kaunisharjussa kerran kuukaudessa su klo 10.
Lisätietoja nettisivuiltamme.
Kirkkohetki to 27.3. klo 10.30. Keittolounas. Ilm. viim. viikkoa aikaisemmin
040 574 1706.

Kouluikäiset:

Askartelukerho 1–3 lk. ke klo 15 kirkolla.
Monitoimikerho 1–6 lk. to klo 17.30
kirkolla.
Kokkikerho 1–6 lk. pe klo 16.30 kirkolla.
Viikolla 13 on Vaajakosken kirkon juhlaviikko ja kerhot ovat tauolla.
Tied. satu.harjula@evl.fi 040 558 2542.

Nuoret:

Isoskoulutus ke klo 17.30–19 (kts tarkemmin nettisivuilta)
HENGARI, avoimet ovet ke klo 19–20.30.
Perjantaikahvila parill. vkt klo 17–21.45.
Koulupäivystys pe klo 10.45–12.15.
Nuorten konsertti Idän Ihmeet ke 26.3.
klo 18. Laitinen. Vapaa pääsy.
Tied. Jonna Göös 040 5609925, Pasi
Toivola 040 7785178.
Facebookissa Ilmo Vaajakoski.Partiolaisten avoimet ovet 24.3.–27.3. klo 17.30–
19.30. Tutustu partiolaisten toimintaan.

Musiikki:

Musiikkiryhmät kirkolla.
Kanteleryhmä ma 24.3. klo 18.30–20.45.
Tied. Ulla Honkonen p. 0400 669 146.
Toivon siivet ti klo 18.30–20.30.
Lapsikuoro ke15.30–16.30.
Tied. Eveliina Aijasaho 040 560 9922.
Senioreiden lauluryhmä ke klo 12.
Kirkkokuoro to klo 18.Tied. Liisa Partanen p. 050 358 1860.

Yhteiset

Bändileiri

Aikuistyö

Vesalan veljespiiri ma 17.3. klo 18 Vesalan kurssikeskuksessa.

Kukkonen.
Tied. Eevi-Riitta Kukkonen 050 300
3590, Katja Pynnönen 044 785 0196.

Aseman Pysäkki

Huoltamo

Hannikaisenkatu 27–29, jukka.rantanen@evl.fi 050 360 3484
Avoin toiminta arkisin klo 11–15.
Askartelua ma 8.4.klo 13
Laulutunti ti 18.3. klo 14 parill. viikolla.
Rukouspiiri ke klo 12.
Papintunti to klo 14.
Lenkkiryhmä pe klo 12.
Tietovisa pe klo 13.30.
Hebrean alkeita ja kohteliaisuuksia ma
17.3. klo 15.15–17.15.
Kauheeta-näytelmä ti 18.3. klo 17, Suvimäen teatteriryhmä Huuruspäät.
Taize-lauluja ja kulttuurikuvia Saksasta/
Ranskasta kee 19.3. klo 14.

Diakonian vanhustyön kehittämishanke

eevi-riitta.kukkonen@evl.fi 050 300
3590
Osallisuuden kahvihuone ti 18.3. klo
14–16 Vanhassa pappilassa, Vapaudenk.
26. Vieraana kirjailija Pirjo Hassinen.
Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä ma 24.3. klo 14–15.30 Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonk. 12.
Ikääntynyt ja avuntarve, Mairit Sorjonen, Katja Pynnönen ja Eevi-Riitta

Huoltamo-messu su 16.3. klo 16 Huhtasuon kirkolla.Lasten-hoito ja opetus yli
2-vuotiaille. www.huoltamomessu.fi

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikka ja ehtoollinen su 23.3.
klo 17 Palokan kirkko. Tapio Karjalainen,
Mika Kilkki. Lastenohjelmat Koppis 2–5v,
KooPee 6–9v sekä K10. Yhteiskyyti klo
16.30 Keskussrk-talon edestä.
wwwk.kohtaamispaikka.net tai

Lähetys ja kansainvälinen työ

Kylässä-lähetystapahtuma Palokan
kirkossa 5.4. klo 10–15. Kumppanuus
kirkkojen edustajia Botswanasta, Sene
galista ja Thaimaasta. Tulkkaus. Keittolounas ja kahvi.
Maailmojen messu Tikkakosken kirkossa
su 30.3. klo 10. Jakaranda, kansainvälinen
musiikkiryhmä, Jukka Jämsén, Vallipuro.
Missiotiimi Nuorten aikuisten lähetysillat Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26
tiistaisin18.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5. ja
3.6. klo 17.30. Tied. 040 560 9904 sade.
pirttimaki@evl.fi.

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), diakoni, . 050 549
7033, mirja.hytonen@)evl.fi, avustaja
nonna.iagonen@evl.fi 041 705 2329.
Naisten Suomi-kerho ti 10–11.30 (Polttolinja 37) ja ke 10–11.30 (Kauppakatu
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 lentopallo + sauna to klo 19–21.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Tuija Emaus- Etindelle, 050 549 7023,
Cygnaeuksenk. 8. Ei päivystystä 10.–23.2.
Päivystys 24.2. alkaen ma ja ke klo 9–11.
Omaishoitajien Oma hetki ke 26.3. klo
12–13.30 Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26. Mukana kanttori.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten
kerho ke 2.4. klo 13–14.15 Aseman Pysäkillä, Jeesuksen askelissa, Jukka Rantanen.
Ehtoollishartaus ke 16.4. klo 13.30
Kaupunginkirkossa.

Perhe- ja parisuhdetyö

Suhteellisen kivaa! Ladun Majalla la
29.3 klo 16 ulkoilua, makkaranpaistoa
ja ajatuksia parisuhteesta takkatulen
lämmössä. Säänmukainen vaatetus. Ilm.
26.3. mennessä anne.savolin@evl.fi
050 3800583.

Sana ja rukous

Jeesus, Vapahtajamme! to 13.3. klo
18 luento Johanneksen evankeliumista
Vaajakosken kirkolla. Kari Valkonen.
Musiikki Saara Mörsky.
Sanan ja rukouksen ilta to 20.3. klo
18.30 Taulumäen kirkko, Eliina Heinonen: Minä asun armon keskellä. Musiikki:
gospelyhtye Sade.

Syliseurat 19.3 klo 18 Jyväskylän kristillisellä opistolla.
Veisuut 20.3. klo 12.30 Vaajakosken
kirkolla.
Seurat 23.3. klo 18 Tikkakosken pappilassa.
Seuratupateologit 25.3. klo 18 kristillisellä opistolla: Esko Jaatinen: Seppä
Högmania etsimässä.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 18.3. klo 9–11. Paperimassa kuvataiteilijan käsissä, Pipa Rauhamäki;
Tuunaus- ja taidetyöpaja ti 18.3. klo
17–20.
Tytöstä naiseksi, naishehkua Minna
Canthin hengessä -juhla: 19.3. klo 17,
Vanha Ortopedia, Vaasankatu 2
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula,
Kauppa-Lopon jäljilläTuula Vuolio-Vallenius sekä tanssi- ja musiikkiesityksiä.
Juhlan juontaa Minna Canth (AnnaMari Laulumaa). Juhlan järjestää joukko
naisjärjestöjä. Liput: 20 euroa, tuotto
Suomen UN Womenille.
Marianpäivän sanomaa sanoin ja sävelin su 23.3. klo 15. Mirjami Asikainen,
Aulis Tuimala. Ohjelman jälkeen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
ti 25.3. klo 9–11. Minun Pietarini, Elena
Jasova-Turunen.
Exodus-raamattupiiri to 27.3. klo 15.
Lauluryhmä Jännät, nuoret aikuiset to
27.3. klo 18.

Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset

Marttyyrien ääni! Seppo Huotari
Stefanus-lähetyksestä kertoo kristittyjen
vainoista Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonkatu 12) ma 17.3. klo 14. Kahvi
klo 13.30. Vapaaeht. lahja Stefanuslähetykselle. Puhe Tuomas Palola. Tilaisuuden jälkeen yhdistyksen vuosikokous
jäsenille

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Kevätseurat 15.–16.3.
Viikkomessu la 15.3. klo 18, Taulumäen
kirkko.
Puheenvuoro la 15.3. klo 21, ry.
Seurakunnan messu su 16.3. klo 10,
Huhtasuon kirkko.
Perhepyhäkoulu, seurat su 16.3. klo
12, ry.
Seurat su 16.3. klo 14.45 ry.
Seurat su 16.3. klo 17, ry.
Seurat ke 19.3. klo 19, ry.
Seurat la 22.3. klo 19, ry.

Uudet laulut ja virret sekä seurat su
23.3. klo 16, ry.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla klo 10 pe
21.3., 4.4. ja 25.4.
Päiväkahvit Sanan Kulmalla ti 18.3.
klo 13.30, kahvit klo 13. Erkki Arvaja:
Avaimia tunnelukkoihin, musiikki Tuula
Hakkarainen, Marja-Leena Vänttinen.
Bussimatka Vivamoon Lohjalle 10-vuotiaaseen Raamattukylään la 17.5. Lähtö
Harjukadun tilausajolaiturista klo 6.30,
paluu illalla. Raamattukylässä näytelmät
Marian miekka ja Kalastajat. Hinta 70
€. sis näytelmäpassin ja lounaan. Sitovat
ilm. 26.4. mennessä. Tied. 0400 547 753
tai invir@elisanet.fi

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13, (014) 620
801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Maahanmuuttajatyön rukouspiiri ke
klo 15.30. (EI 19.3.)
Kolme Kohtaamista -ilta opiskelijoille
ja nuorille aikuisille ke klo 19 Lutherin
kirkolla.)
Torstaikahvila to klo 11.30–14, Sanaa ja
jutustelua kahvikupin ääressä.
Aamurukouspiiri pe klo 8-9.
Pointti-nuortenilta la klo 18–21 (Ei 15.3.).
Armolahjaseminaari Lahjojen kolme
väriä 15.3.–16.3., Tuomo Heikkilä, seminaari alkaa la klo 10 ja päättyy su-iltana.
Kysy vapaita paikkoja: Timo Tuikka 044
565 1391 tai Reino Saarelma 050 565
1386.
Rukouksen Keidas su 16.3. klo 18, Reino
Saarelma, Timo Tuikka.
Raamattupiiri na 17.3. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 18.3. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
3:16 Ilta 4.–8. -luokkalaisille pe 14.3. klo
18–20.30 Myrskylyhdyn päiväkodissa,
Antinmutka 18, Kinkomaa. Tied. 050
309 7212.
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja Donkkiskerho su 16.3. klo 11 Päiväkoti Aarresaaressa Toritie 22. Vanhemmilla raamattuhetki. Tied. 050 3724828.
Vaajakosken naistenpiiri ma 17.3. klo
18–20 Jurvakaisilla, Lintulenkintie 3.
Kolme Kohtaamista-ilta ke 19.3. klo
18.30 Lutherin kirkolla, Kansakoulukatu
5. Jeesus Vanhassa testamentissa.
Leipäsunnuntai su 23.3. klo 16 Halssilan
seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5,
Lähetys tänään, Jukka Jämsen. Musiikki
Maria Typpö ja Jenni Jarva. Lapsille oma
opetus.
Vaajakosken miestenpiiri to 27.3. klo
18.30 kirkolla, Kirkkotie 11.

Keski-Suomen Pipliaseura

Vierailu Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogaan 8.5. Syna-gogan
esittelee rabbi Simon Livson. Hinta
45 euroa. Ilm. ja tied. Seppo Riikonen
044 3372777 tai Hannu Huttunen 050
5215405.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Lähetyspiiri ma 17.3. klo 13 Neulaskodilla, Päivi Kärkkäinen.
Perjantairukous pe 21.3. klo 19 Neulaskodilla, E. Puhalainen.
Sanan ja lähetyksen ilta ke 26.3. klo
18.30 Huhtasuon kirkossa, Mauri Tervonen.
Raamattu- ja Lähetyspäivät 29.–30.3.
Huhtasuon kirkossa. Jukka Jämsén, Marjaana Kotilainen. Mauri Tervonen, Erkki
Puhalainen, Raija Hämynen, Jyväskylän
seurakunnan entisiä nimikkolähettejä,
jotka ovat toimineet Kylväjän kautta eri
työalueilla.
Pääsiäisleiri 16.4.–21.4. Pyhätunturilla
Lapissa. Majoitus Lomakeskus Lupossa.
Tied. ja ilm. erkki.puhalainen@kylvaja.
fi, 0400 545 128 tai maarit.kotiranta@
kylvaja.fi, (09) 253 25425.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu sunnuntaisin kello 12: Su 16.3. Ei
messua Lutherin kirkolla. Sleyn KeskiSuomen piirin talvijuhla Tikkakosken
kirkossa; 23.3. Petri Harju.

Henki &

Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la klo 18–03.

Sunday Service

Viittomakieliset

paivi.lehtinen@evl.fi 050 549 7012, Cygnaeuksenk. 8. Vast.otto ti 9–12, ke 9–11
(puh. ja webkamera-aika klo 11–12) ja
to 15.30–16.30.
Raamattupiiri to 13.3. klo 17.30
Cygnaeuksenkatu 8.

Jyväskylän seurakunnan tärkeimät puhelinnumerot
Postiosoite:
PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

Evankeliset opiskelijat ke klo 18.30:
19.3. Jeesus Vanhassa testamentissa,
Mauri Tervonen; 26.3. Miksi kaikki eivät
pelastu? Lasse Räty.
Hamona-kuoro 24.3. klo 18.30. Tied.
Ilpo Vuorenoja, 040 526 0909.
EO:n kevätleiri 21.–23.3. Esantuvalla.
Rukous ja usko, Sleyn Keski-Suomen
piirin talvijuhla ja vuosikokous 16.3.
Tikkakosken kirkossa alk. klo 10. Keittolounas ja kahvi, klo 12 Talvijuhla. Raamattuopetus Edes sydänriepuni ei riistä
voittopalkintoani, Hannu Kippo. Iloiset
Siionin kannel -seurat, Petri Harju, Antti
Toivio, Ari Foudila, Hamona, joht. Ilpo
Vuorenoja. Piirin vuosikokous.

Suomen Raamattuopisto

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
Tero Reingoldt, työalasihteeri vs.
050 521 5416
Vanhustyön kehittämishanke
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi,
050 300 3590
Hallintopalvelu
Laitinen Markku, hallintojohtaja vs.
040 545 8750

Toivon torstai 20.3. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Rakkaus – muuttava
voima, Aino Viitanen, musiikki Love’s
Illusion. Iltatee. Mahd. esirukoukseen ja
keskusteluun.

Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167

Tikkakosken Rauhanyhdistys

Henkilöstöpalvelu
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
050 340 9888

Hiidenjärventie 37, Puuppola, www.
tikkakoskenrauhanyhdistys.fi
Seurat su 16.3. klo 16.
Seurat su 23.3. klo 16.

Törmälän ystävät

Työpiiri Vanhan pappilan kerhohuoneessa (Vapaudenk. 26) 14.3. klo 12.
Seur. kerran 11.4. ja 9.5.
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Palveleva
puhelin

In the Old Vicarage 16.3. at 6 pm (a
lutheran worship, Vapaudenk. 26).

rjestöt
Kristilliset jä
Herättäjä-Yhdistys

pe–su 28.3.–30.3.2 Vesalassa
noin 12–15-vuotiaille bändisoitosta kiinnostuneille nuorille.
Menossa mukana Anu Mäki-Latvala ja Pasi Bom sekä joukko
vierailijoita opettamassa eri instrumentteja
(kitara, basso, rummut, koskettimet, lauluyhtye).
Ohjelmassa soitinkohtaisen opetuksen lisäksi
bändisoittoa ja rattoisaa leirielämää.
Leirin hinta (30€) sisältää majoittumisen, ruuat ja opetuksen.
Ilmoittautumiset 21.3. mennessä osoitteessa http://urly.fi/c5G.
Kysymyksiin vastaa nuorisomuusikko Anu Mäki-Latvala, 050 549 7048.

Kiinteistöpalvelu
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Leena Lyytinen, vs. työalasihteeri
050 549 7013, leena.m.lyytinen@evl.fi
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Väätäinen Matti, seurakuntapastori
p. 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs.
050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö
050 549 7033

ammattikorkeakoulun oppilaitospappi, vs.
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

KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Nuorisotyö
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Sirpa Syrjä-Turpeinen, työalasihteeri
050 521 5415
050 549 7011
Aluesihteeri vs, Härköjärvi Esa,
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
040 535 0492
p. 050 549 7029
Diakonia
Anu Mäki-Latvala, vs. nuorisomuusikko
Pietiläinen Lea 050 549 7027
050 549 7048
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja Lintulahti Elina, vs. 050 340 0665
Halinen Susanna 050 549 7006
040 509 8060
Kiviranta Regina 050 549 7009
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
050 521 5401
050 340 9895
Lohikosken seurakuntakeskus, Katajatie 1,
Opiskelijatyö
050 549 7039
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosKappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
pappi p. 050 594 8167
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
Riikka Saarno, ammattiopiston ja

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, Romar Harri
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, Kärkkäinen Päivi
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 vs, Palola Ulla 040 560 9927
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Tiesitkö?

Changemaker
Nuorten ja nuorten 		
aikuisten verkosto
Lähtöisin Norjasta, jossa 		
toiminut vuodesta 1992
Toimintaa rauhan, ihmisoikeuksien ja luonnon 		
puolesta
Toimintaa ohjaavat 		
oikeudenmukaisuus, 		
vastuullisuus ja 			
lähimmäisenrakkaus
Verkosto toimii Kirkon 		
Ulkomaanavun yhteydessä

Ronja Kemppainen (vas.), Riikka Rautiainen, Jaro Karkinen ja Johanna Heinonen ovat mukana Changemakerin Jyväskylän paikallisryhmän toiminnassa. Nuoret haluavat
muuttaa maailmaa taistelemalla globaalia epäoikeudemukaisuutta ja eriarvoisuutta vastaan. Uudet jäsenet ovat tervetulleita toimintaan mukaan.

Jyväskylän paikallisryhmä:
Ronja Kemppainen,
ronja.kemppainen@
luukku. com,
050 5173 214

Tarvitaan vain vähän
Changemaker-henkeä
Changemaker on aktiivisten nuorten verkosto, joka haluaa toimia globaalin
oikeudenmukaisuuden puolesta. Nyt järjestön toimintaan voi osallistua myös Jyväskylässä.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Paikallisryhmän takana on tiivis
muutaman hengen porukka, jota
yhdistää halu muuttaa maailmaa.
Ryhmä kokoontuu Vanhassa pappilassa joka toinen viikko. Toiminta on kaikille avointa.
– Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Toimintaa voi suositella kaikille, joilla on Changemaker-henkeä, kannustaa Jyväskylän
ryhmän yhteyshenkilönä toimiva
Ronja Kemppainen.
Ryhmä ideoi, miten valtakunnallista kampanjaa tuodaan paikallisesti esille ja kerää nimiä järjestön yhteiseen adressiin. Ryh-

män jäsenet ovat keränneet rahaa
myös Yhteisvastuukeräyksen hyväksi ja ovat pyydettäessä mukana
seurakunnan katastrofikeräyksissä.
Changemakerilla on kolme kantavaa teemaa: velka, ympäristö ja
rauha. Järjestö pyrkii vaikuttamaan niin poliitikkoihin, yrityksiin, kirkkoon kuin yksittäisiin ihmisiin tuomalla esiin globaaleja
ongelmia ja epäkohtia.
Jyväskylässä toimivia Changemaker-nuoria ärsyttävät erityisesti
taloudelliset kysymykset.
– Talouskeskustelusta puuttuu
suhteellisuus. Koko ajan puhutaan, miten Suomi köyhtyy ja kaikilla menee huonosti, vaikka glo-

baalisti olemme edelleen hyvin toimeentulevia. Keskitymme liikaa
siihen, millaisia ongelmia täällä
on, vaikka muualla maailmassa
asiat ovat paljon huonommin, Jaro Karkinen huomauttaa.
– Talous hallitsee politiikkaa.
Muut arvot tahtovat jäädä talouden jalkoihin. Kaikkea ei voi mitata pelkästään rahassa, Riikka
Rautiainen jatkaa.
Talouskeskustelu näkyy myös tämän vuotisessa Veroparatiisimatkat-kampanjassa, jossa Changemaker on mukana usean muun
järjestön kanssa. Maaliskuun alussa käynnistyneen kampanjan tavoitteena on estää verovarojen ka-

toaminen veroparatiiseihin sekä
kitkeä suuryritysten veronkiertoa.
Vuoden aikana kampanjasta järjestetään erilaisia tempauksia ja
herätetään keskustelua.
– Changemaker on ollut kampanjoissaan koko ajan hyvin ajan
hermolla, Kemppainen kertoo.
Paikallisyhdistyksissä järjestetään kampanjatoimintaa teemaan
liittyen.
– Mitään valmista toimintamallia meillä ei ole, joten omia, hyviä
ideoita voi saada eteenpäin Changemakerin kautta, jos teemat kiinnostavat.
Ronja Kemppainen innostui Changemakerista rippikoulun kautta.

– Näin mainoksen, jossa luki
”Tottakai maailmaa voi muuttaa”
ja lähdin mukaan.
Kemppaisen mielestä on liian
helppoa ajatella, ettei mikään kuitenkaan muutu.
– Rehellisesti voin sanoa, että
kyynisyys iskee välillä minuunkin,
mutta muutoksen näkeminen vaatii aikaa. Esimerkiksi vuonna 2009
kampanjoimme kännykkäyhtiöiden käyttämiä epäreiluja mineraaleja vastaan. Kampanja on jo vaikuttanut joidenkin matkapuhelinvalmistajien toimintaan.
Kampanjoiden avulla tietoisuus
lisääntyy. Pienilläkin teoilla on
merkitystä, Jyväskylän Changemaker-tiimi uskoo.

Elämästä

Arjen pieniä tekoja
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Riina Friman, 17-vuotias lähihoitajaopiskelija ja parhaillaan
olen vanhainkodissa työharjoittelussa. Pienestä asti olen halunnut
poliisiksi, ja edelleenkin se on haaveenani. Yläasteella opinto-ohjaajani neuvoi, että lähihoitajakoulutus voisi olla minulle sopiva vaihtoehto. Olen miettinyt myös, että
opiskelisin aluksi ensihoitajaksi ja
sitten hakisin poliisikouluun. Jos
pääsen sinne, voisin hyödyntää
opiskelussa myös tähän asti oppimaani.
Minulla on aina ollut halu tehdä

hyvää ja toimia ihmisten kanssa.
Olen myös löytänyt samanhenkisiä ystäviä, joiden kanssa perustimme oman toiminnallisen ryhmän Kuokkalaan. Vielä emme ole
keksineet sille nimeä, mutta haluaisimme olla pieniä arkienkeleitä.
Yhdessä voisimme tehdä pieniä,
arkisia tekoja, joilla ilahduttaa
muita.
Hyvää ilmapiiriä voi luoda monella eri tavalla. Pelkkä hymy kanssaihmisille riittää tai vaikka linjaautossa moikkaaminen tai juttelu.
Eihän sitä tarvitse kulkea katse
maassa.
Pienet jutut voivat olla yllättä-

vän merkittäviä. Yksinkertainen
hyvän päivän toivotus tai oven
avaaminen ovat asioita, joista tulisi itsellekin hyvä mieli.
Meillä on suunnitelmissa tehdä
aika ajoin myös pieniä tempauksia: menisimme kauppakeskukseen auttamaan ihmisiä ostosten
kantamisessa. Voisimme kantaa
ostoskassit autolle tai miksei myös
ihan kotiin asti. Kuokkalan keskustan tuntumassa on useita vanhusten palvelukoteja, joissa voisimme
myös vierailla toimintatuokioiden
merkeissä.
Olen luonteeltani sosiaalinen ja
tullut seurakunnan isoskoulutuk-

sen myötä ehkä entistäkin avoimemmaksi. Täytyy tunnustaa, etten alun perin edes aikonut lähteä
mukaan koulutukseen. Rippikoulussa kuitenkin näin, että isosilla
oli todella hauskaa ja sitä samaa
hyvää mieltä halusin vuorostaan
itsekin olla jakamassa tuleville rippikoululaisille.
Oma ihmistuntemukseni on kasvanut päiväkotiharjoittelun ja nyt
jo toisen vanhainkodissa tehtävän
harjoittelun myötä. Olen huomannut, miten ihmiset ovat erilaisia ja mihin he oikeasti pystyvät,
vaikka eivät siihen itse uskoisikaan.
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