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Kannen kuva:
Lehtisaareen pääsee taas
kesäretkelle. Kristillisen koulun
viides luokka aloitti ryhmien
vierailut. Kuvassa Farhat Anjam
ja taustalla Johannes Tapper.
Kuva: Petri Kananen

Ruoantuotannon
pimeä puoli

Tietotekniikka ja byrokratia
ovat tuen tarvitsijan esteitä

Harvoin tulemme ajatelleeksi,
mitä kaikkea ruoantuotantoon
kätkeytyy. Meitä kutsutaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
Meidän tulisi etsiä muutosta myös
suhtautumisessamme ruokaan.
Suvi Pelkonen Sana-lehdessä

Ihmisellä on usein valtava tarve
puhua rahaongelmien lisäksi
masennuksestaan ja siitä, että
tilanne tuntuu junnaavan paikallaan.
Usein helpottaa eniten se, että saa
puhua. Me voimme tarjota kuuntelevan ihmisen ja aikaa maailmassa,

Kolumni

Juhla
arjen keskellä
auantaina on suuri juhlapäivä tuhansissa
jyväskyläläiskodeissa: ylioppilaat ja ammattiin valmistuvat saavat päättötodistuksensa. On
hyvä syy kutsua kokoon sukua ja ystäviä, järjestää
juhlat.
Suuren päivän alla valmistetaan juhlaruokia,
leivotaan ja paistetaan monenlaista makeaa ja
suussa sulavaa suolaista. Nurkat ja kaapit siivotaan – vaikka juhlavieraat eivät niissä isommin
aikaa viettäisikään. Lehdet ja verkko ovat pullollaan ohjeita juhlavalmisteluihin, koreiden kuvien
kera. On eksoottisia reseptejä ja juhlavia kattausohjeita. Löytyy pirteitä pukeutumis- ja sisustusvinkkejä, monenkirjavia ideoita muistaa juhlan
kohdetta. Nähdään paljon vaivaa, jotta päivä
olisi unohtumaton juhlan päähenkilölle ja jotta
juhlavieraat viihtyisivät.
Lauantaina on sitten aika korjata vaivannäön
hedelmät. Kun valmistelut on tehty huolella, on
mahdollisuus keskittyä itse pääasiaan: juhlimiseen perheen ja läheisten kanssa. Jos kaikki menee hyvin, viihtyvät niin vieraat kuin isännätkin.
On sopivasti aikaa ja mahdollisuuksia ottaa
kaikki huomioon, vaihtaa kuulumisia, rupatella.
Juuri niin kuin suvun ja ystävien kanssa kuuluukin.
Suvun osallistuminen jäsenensä suureen juhlaan on hieno asia. Isovanhempien ja jopa isoisovanhempien, samoin kuin setien ja tätien, enojen ja kummien mukana olo tuo mukaan sellaista juurevuutta, joka nykyisenä maailmanaikana
onnistuu kovin harvoin. Jos ennen aikaan suvun
eri sukupolvet asuivat samassa kylässä tai pihapiirissä ja jopa saman katon alla, nyt etäisyyttä voi
olla satoja tai tuhansia kilometrejä.
Ennen arki jaettiin ja perheen perinne siirtyi
päivittäin nuoremmille sukupolville. Nyt suvun
kokoontumiseen tarvitaan juhla. Tai oikeastaan
taitaa olla niin, että suvun kokoontuminen on jo
itsessään juhla. Juhla, jossa juuret ovat vahvasti
läsnä.
Runsaasti onnea ja hyvän Jumalan siunausta
kaikille lauantaina juhlittaville, samoin koko perheelle ja yhteen tulevalle suvulle! Olkoon juhlapäivänne onnistunut ja antoisa, olkoon yhdessä
viettämänne aika unohtumaton hetki, nouskoon
se korkealle arjen yläpuolelle!

L

Jukka Helin

Johtaja, yhteinen
seurakuntapalvelu

2

Henki & elämä

jossa kontakti sosiaalitoimeen
tapahtuu usein tietokoneella. Tietotekniikan hallitseminen ja byrokratiasta selviytyminen turhauttavat
heikoilla olevaa tuen tarvitsijaa.
Diakoni Antti Kulmala
Ylen haastattelussa

Haluatko uutta sisältöä
arkeesi? Haluatko kohdata
uusia ihmisiä? Tule vapaaehtoiseksi. Lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
www.suurellasydamella.fi

Romanikerjäläiset eivät kuulu
suomalaisen sosiaaliturvan piiriin
marjo rönnkvist

Kevään edetessä romanikerjäläisten määrä Jyväskylän katukuvassa on lisääntynyt.
Heitä arvellaan olevan 30–40. Osa kerjäläisistä on kotoisin Romaniasta, osa Bulgariasta.
Jyväskylän seurakuntaan on tullut viime aikoina puheluita, joissa soittajat ovat
olleet huolissaan joidenkin kerjäläisten
kohtalosta. Erityisesti soittajissa on herättänyt huolta perhe, jonka äiti on raskaana.
Paikallinen vapaaehtoinen on majoittanut perheen. Hän on kysellyt muun
muassa seurakunnan vastuuta näistäkin
lähimmäisistä. Romanikerjäläiset eivät
itse ole ottaneet Jyväskylän seurakuntaan
yhteyttä.
Jyväskylän seurakunnan diakonian
työalasihteeri Heini Lekander on ilahtunut siitä, että kanssaihmisistä yhä välitetään.
– Huolen herääminen lähimmäisestä
on hieno asia. Moni ei kuitenkaan tiedä,
että EU:lla ei ole yhteistä sosiaaliturvaa.
Romanikerjäläiset eivät siten ole saman
sosiaaliturvan piirissä kuin suomalaiset,
Lekander selvittää.

Romanikerjäläisiä on viime aikoina
liikkunut myös kirkkojen lähistöllä. Jyväskylän seurakunnan isännöitsijän Reijo
Kähkösen mukaan kerjääminen seurakunnan kiinteistöissä – piha-alueet mukaan lukien – on kielletty.

”Romanikerjäläisten takana
voi olla rikollisuutta,
joten taloudellinen apu
saattaa päätyä muiden
kuin kerjäläisten
itsensä hyödyksi.”
Kaupunginkirkko on poikkeus, siellä
seurakunnan alue ulottuu ainoastaan kirkon portaiden juureen.
Kirkkopuisto kuuluu Jyväskylän kaupungille. Mikäli kerjäläiset koetaan häiriöksi, paikalle voi hälyttää poliisin.

Yhteistyötä
kaivataan
Heini Lekanderin mukaan Jyväskylän
kaupungin, Katulähetyksen, Poliisin ja
seurakunnan olisi hyvä tehdä kerjä-

läisasiassa yhteistyötä, ja pohtia käytännön pelisääntöjä näiden ihmisten auttamiseksi. Yhteinen palaveri onkin suunnitteilla.
Myös yhteinen, romaniankielinen esite olisi Heini Lekanderin mielestä paikallaan. Esitteessä voitaisiin kertoa niistä
palveluista, joihin romanit voivat hakeutua, ja joihin heillä on oikeus mennä.

Ruoka-apua
voi antaa
Esimerkiksi Helsingissä Diakonissalaitos
tarjoaa romaneille päiväkeskuksen palveluita: heillä on mahdollisuus syödä ja
peseytyä.
Jyväskylän seurakunnalla vastaavaan ei
ole mahdollisuutta, koska sen resurssit
ovat huomattavasti pienemmät.
Aseman pysäkiltä kerjäläiset voivat saada kahvia ja voileipää.
Heini Lekander kannustaa jyväskyläläisiä pitäytymään ruoka-avun antamisessa
kerjäläisille.
– Romanikerjäläisten takana voi olla rikollisuutta, joten taloudellinen apu saattaa päätyä muiden kuin kerjäläisten itsensä hyödyksi, Lekander muistuttaa.

Kevät on hortoilun aikaa
kaarina heiskanen

Hortoilu on kotoisa suomenkielinen termi villinä kasvavien kasvien (kreikaksi
horta) keräämiselle ja syömiselle. Alkukesän viherrystä voikin ryhtyä katselemaan saalistajan silmin, sillä salaattiainekset saattavat löytyä lähempää kuin
kuvittelet.
Harmistutko, kun näet voikukkien keltaisen hehkun pihallasi? Voikukka on
onneksi siitä hyvä vihollinen, että sen voi
syödä – jos ei välitä naapurin lemmikkikanin syyllistävästä tuijotuksesta verkkoaidan takaa.
Voikukan lehdet kerätään keväällä ja
alkukesällä. Lehdistä kerätään käsin tai
saksilla katkaisemalla vain 2/3 latvaosasta.
Lehdet sopivat salaatteihin, muhennoksiin ja keittoihin. Juuria voi käyttää lisäkkeeksi keittoihin, patoihin, muhennoksiin, mausteeksi kaljaan tai muihin juomiin, kahvinkorvikkeeksi, jauhettuna
jauhojen jatkeena leivontaan ja puuroihin.
Liuskeisia lehtiä ei kannata kerätä, ne ovat
kitkeriä.
Nuoret maitohorsman versot sopivat
tarjottavaksi muun muassa parsan tapaan.
Nuorista lehdistä tehty silppu antaa vaihtelua salaatteihin ja vihannespaistoksiin.
Miedon kirpeät poimulehdet samoin
kuin piharatamot sopivat yrttijuomiin,
keittoihin sekä leivontaan. Ne maistuvat
myös salaatissa tai voileivän päällä. Kukat
ja siemenet sopivat mausteeksi.
Piharatamon lehteä on perinteisesti
käytetty myös haavojen ja ihottumien ja
ruhjeiden hoitoon.
Kasveihin on mieluusti liitetty mystisiä
ominaisuuksia, ja varsinkin keskiajalla

pohdiskeltiin, mitä luonto opettaa Luojastaan. Esimerkiksi voikukkaa pidettiin Jeesuksen symbolina. Voikukan lehden muoto on antanut sille nimen leijonanhammas (Löwenzahn saksaksi ja dandelion
englanniksi). Tämän nimensä vuoksi sitä
on pidetty Jalopeuran ja Jupiterin tähtikuvioiden vertauskuvana – samoin kuin
Kristuksen, Juudan jalopeuran.
Kristuksen vertauskuva voikukka on
myös siksi, että keltainen kukka on myös
auringon symboli. Aurinko puolestaan on
Jumalan ja Jeesuksen vertauskuva.
Egyptistä lähteneiden israelilaisten kerrotaan syöneen ennen lähtöään ”karvaita
yrttejä”, minkä vuoksi voikukasta on tul-

Poimulehtiä ja voikukan lehtiä salaattilautasella.

kiikari

lut myös kärsimyksen
katkeruuden vertauskuva.
Poimulehti on tunnettu nimellä Neitsyt
Marian viitta. Keskiajan alkemistit pitivät
kasvia suuressa arvossa lehden keskellä
olevan nestepisaran vuoksi – he uskoivat,
että neste voi muuttaa raudan kullaksi.
Nokkosetkin ovat suosittuja ruokakasveja, vaikka niitä on polttavuutensa pidetty kateuden ja katkeruuden vertauskuvana. Raamatussa nokkonen on Jumalan
rangaistuksen symboli.
Tunnistamattomia kasveja ei kannata
mennä syömään. Lisätietoja sekä turvallisia lajitunnistekuvia löytyy osoitteesta
www.arktisetaromit.fi.

Kuva: kaarina heiskanen

Neuvo yksinäiselle:
Uusiin asioihin tutustuminen voi tuoda ystäviä

Suhdeklinikka.fi tietää,
mikä sydäntä painaa

Viestitä, että olet kiinnostunut
toisesta ihmisestä. Suhtaudu myönteisesti siihen, mitä hän kertoo
itsestään. Vaikka ystävää etsiessä ei
kannata keskittyä omista asioistaan puhumiseen, saat toki kertoa
itsestäsikin. Älä kuitenkaan vyörytä

Vaikka Suhdeklinikkaan tulevat
kysymykset kertovat elämän ja
ihmissuhteiden kipukohdista, niissä
näkyy toiveikkuus. Rakkauteen
uskotaan yhä. Kysyjillä on suuri pyrkimys löytää yhteys toiseen, halua
korjata tehtyjä virheitä ja muut-

kaikkia huoliasi. Heikkouksiksi
luulemasi ominaisuus, varsinkin
ujous, saattaa osoittautua vahvuudeksi. Arkuutensa tunnustava on
rohkea, ja lähes poikkeuksetta muut
ihailevat hänen rehellisyyttään.
Vesa Nevalainen Hyvä terveys -lehti

taa käyttäytymistään. He kysyvät
neuvoa tilanteessa, jossa tuntevat
olevansa umpikujassa ja ovat kiinnostuneita kuulemaan, miltä
heidän tilanteensa näyttää ammattilaisen näkökulmasta.
Rajalla-blogi Suomen Kuvalehti

Pääkirjoitus

Eron hetki
ulkkisten erot ovat juorulehtien vakiokamaa. Ne ovat mehukkaita uutisia, etenkin jos eroon liittyy kolmas osapuoli. Jotkut
sanovat eroavansa ystävinä, koska rakkaus
vain kuoli pois. Joillakin uutisen kiinnostavuutta lisää mittavan omaisuuden jakaminen.
Erouutiset eivät kerro itketyistä öistä, loukatusta itsetunnosta tai rikki menneistä unelmista. Ne eivät kerro, miten syviä haavoja erosta
jäi. Ja etenkään sitä ne eivät kerro, mitä mahdolliset lapset erosta ajattelevat.
On yhteisiä vuosia takana viisi tai viisitoista,
ero on harvoin helppo. Se on prosessi, johon
kuuluu erilaisia vaiheita ja erilaisia tunteita.
Täysin järkeviltäkin vaikuttavat ihmiset saattavat eron pyörteissä päätyä järjettömiin tekoihin, koska he ovat vihaisia, järkyttyneitä, satutettuja, mustasukkaisia ja kostonhimoisia. Lähipiiri voi vain toivoa, että järjen valo löytää
tunnemyrskyyn järkensä kadottaneet.
Suomessa avioero on lähinnä tekninen operaatio, avoero ei sitäkään. Avioerossa huolehditaan lähinnä lasten huoltajuudesta ja yhteisen omaisuuden jakamisesta. Avoerossa toinen puolisoista pahimmassa tapauksessa vain
muuttaa pois.
Olen nähnyt liian monta eroa. Ne ovat olleet teknisiä operaatioita. Hoidetaan paperiasiat ja jatketaan matkaa. Tunteita ei erobyrokratia kysele, jokainen nuolee haavansa omineen.
Sellaisia eroja ei nyt äkkiseltään tule lähipiiristä mieleen, joissa pariskunta olisi päätynyt
ammatti-ihmisten tukemana käymään edes
päällimmäiset tunteet yhdessä läpi. En tarkoita, että menneeseen pitäisi jäädä vellomaan,
mutta asiallisen puheyhteyden säilyttäminen
olisi jo puoli voittoa. Se voisi helpottaa kovan
maan löytämistä jalkojen alle, mutta ennen
kaikkea se helpottaisi mahdollisten lasten toipumista. Se voisi auttaa vanhempia katsomaan vihansa yli ja näkemään lapset. Ei kai
rakkaus lapsiin erossa lopu.
Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus järjestää eronneille tai eropäätöksen tehneille Vanhemman Neuvo -vertaistukiryhmän. Sen tarkoituksena on minimoida
lapsen menetys, ja auttaa eroavaa pariskuntaa
löytämään uudenlainen vanhemmuus eron
jälkeen. Tällaisen toiminnan voisi sisällyttää
kaikkiin eroprosesseihin pakollisena.

J

Tradenomin tutkinto mahdollistaa työskentelyn monella eri alalla ja monessa eri tehtävässä, sanoo Katriina Uusimäki. Kuva Pasi Antila / Viispiikkinen

Ei tullut hoitajaa, tuli tradenomi
kaarina heiskanen

1. Kuka olet ja mistä olet kotoisin?
Olen Uusimäen Katriina. Olen ehtinyt
asua elämäni aikana viidellä eri paikkakunnalla, mutta alun perin olen kotoisin Pohjanmaalta. Nykyisin asun avomieheni ja
koirani kanssa Karstulassa.
2. Valmistut tänä keväänä tradenomiksi.
Tiedätkö, mistä sana tulee?
Olisikohan se johdettu englanninkielisestä sanasta trade?
3. Miten juhlit valmistumista?
Pomoni valmistuu samanaikaisesti yliopistosta, kun minä saan tradenomin paperit. Sovimme, että juhlimme osastomme
kesken töissä valmistumistamme.
4. Aiotko jatkaa opiskelua?
Opiskelut saavat kyllä nyt ainakin toistaiseksi riittää vaikka ylempi korkeakoulututkinto olisi mukava saada. Ajattelin miettiä
asiaa myöhemmin uudestaan, mikäli en
tällä koulutuksella saavuta mieleistäni työtä. Tällä hetkellä on suunnattoman ren
tout
tavaa, kun ei tarvitse stressata teke
mättömiä koulutehtäviä.
5. Mikä kaupallisessa alassa kiinnostaa?
Tradenomin tutkinto on mielestäni melko
laaja-alainen, ja mahdollistaa työskentelyn
monella eri alalla ja monessa eri tehtävässä.
6. Osaatko käyttää helmitaulua?
En ole koskaan käyttänyt helmitaulua,
joten en osaa.

7. Mikä oli inhokkiaine opinnoissasi?
Ruotsin opiskelusta en juuri nauttinut.

käsin myös järven ja muun luonnon läheisyydestä.

8. Mitä odotat omalta työelämältäsi?
Odotan mukavaa ja sopivan haastavaa
työtä, jota ei kuitenkaan tarvitse miettiä
eikä murehtia virka-ajan ulkopuolella. Työajalla keskitytään työhön, mutta vapaaajalla toisiin asioihin.

14. Mitä muuttaisit Jyväskylässä?
Jyväskylä on kaupungiksi tosi mukava,
enkä keksi siitä mitään pahaa sanottavaa
tai muutettavaa.
En vain ole yhtään kaupunki-ihminen
vaan nautin maaseudun rauhasta ja siitä,
että ihmiset tuntevat toisensa. Sen takia
muutinkin avomieheni ja koiramme kanssa pois kaupungista viime syksynä.

9. Mikä oli ammattihaaveesi lapsena?
Pienenä haaveilin sairaanhoitajan ammatista. Tällä hetkellä en voisi keksiä juuri
mitään epäsopivampaa ammattia itselleni.
10. Oletko saanut kesätöitä?
Olen ollut syksystä asti töissä Karstulan
kunnassa kansalaisopiston toimistolla, ja
jatkan siellä myös tämän kesän.
11. Mitä kesäsuunnitelmiisi kuuluu?
Menen heinäkuussa naimisiin, joten alkukesän ajatukset keskittyvät pitkälti häihin ja niiden järjestämiseen. Lisäksi harrastan koirani kanssa ja hyppään myös silloin
tällöin hevosen selkään.
12. Missä näet itsesi kymmenen vuoden
kuluttua?
Totta puhuakseni en osaa arvailla yhtään.
Elämä on tähänkin mennessä yllättänyt
minut niin monella tapaa, että on vaikeaa
nähdä, mitä se on minun varalleni keksinyt.
13. Opiskelit Jyväskylässä. Mikä oli täällä
parasta?
Jyväskylässä tykkäsin eniten siitä, että
kaupungissa oli aina vilkasta ja eloisaa. Tyk-

R i v i e n

v ä l i t

15. Mitä harrastat?
Harrastan koirani kanssa touhuamista
sekä laulamista ja ratsastamista.
16. Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijä olisit halunnut olla?
Olisin halunnut olla kuulemassa Jeesuksen Vuorisaarnan ja erityisesti Isä meidän
-rukouksen.
17. Suunnitteletko vai annatko elämän
viedä?
Kyllä minä suunnittelen, välillä liikaakin.
Yleensä asiat eivät mene niin kuin ne itse
suunnittelee.
Olen kuitenkin pyrkinyt vähentämään
suunnittelua, sillä olen huomannut, että
kyllä se elämä vaan aina kantaa ja asiat järjestyy.
18. Jos saisit yllättäen käteen sata ylimääräistä euroa, mitä tekisit rahoilla?
Tällä hetkellä kaikki ylimääräinen raha
hupenee hääjärjestelyihin, joten uskoisin,
että myös tuo satanen kuluisi niihin.

Marjo
Rönnkvist
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Riki Sorsa valitsee tänä vuonna
Vuoden kristillisen kirjan

Katri Helena ja Mikko Kuustonen luotetuimmat muusikot

Lokakuussa valittavan Vuoden
kristillinen kirja 2013 -voittajan valitsee taiteilija Riki Sorsa.
Vuoden kristillinen kirja valitaan
nyt jo 20. kerran.Voittajakirja
julkistetaan Helsingin kirjamessuilla 27.10. pidettävässä yleisöti-

laisuudessa. Samassa yhteydessä
julkistetaan myös Vuoden kristillinen kirja -yleisöäänestyksen
voittaja. Kristilliset kustantajat
ry:n järjestämä kilpailu on avoin
kaikille kustantajille.
Kotimaa24.fi

Katri Helena on suomalaisten
mielestä luotetuin henkilö musiikin alalla. Toiseksi eniten yleisö
luottaa Mikko Kuustoseen. Asia
käy ilmi Valittujen Palojen Wyman
Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa
tekemästä tutkimuksesta. Kolman-

Yhteisvastuukeräys tukee
saattohoitoa

Kesän Tiekirkot
avaavat ovensa

Saattohoito on valtakunnallisen
yhteisvastuukeräyksen kotimainen
pääkohde vuonna 2014. Terho-säätiön toteuttaman hankkeen tavoitteena on yhteistyössä saattohoitokotien, seurakuntien, kuntien ja järjestöjen kanssa parantaa saattohoidon
tuntemusta ja saatavuutta Suomessa.
Yhteisvastuukeräyksen tuella voidaan toteuttaa laajamittainen koulutus, jolla luodaan valmiuksia kuolevien potilaiden hoitoon.
Jyväskylän seurakunnan diakonian työalasihteeri Heidi Lekander
pitää saattohoitoa erittäin ajankohtaisena ja tärkeänä keräyskohteena.
Saattohoitoa annetaan vakavasti
sairaille potilaille elämän loppuvaiheessa.
Terhokoti Helsingissä on yksi neljästä Suomessa toimivasta saattohoitokodista. Muut saattohoitokodit
toimivat Turussa, Tampereella ja
Hämeenlinnassa.
Yhteisvastuukeräyksen kotimaisen pääkohteen valitsi kirkkohallituksen täysistunto tänä keväänä.
Vuoden 2014 keräyksen ulkomaankohteena on Guatemala.
Vuoden 2013 keräyksen tulos julkistetaan Jyväskylän seurakunnan
osalta ja valtakunnallisesti myöhemmin tänä vuonna.
Tämän vuoden keräysvaroin autetaan vanhuksia Suomessa ja Kambodzassa.

Suomen suvessa avautuu
279 Tiekirkkoa.
Jyväskylästä Tierkirkkojen
ketjuun osallistuu kolme luterilaista ja yksi ortodoksikirkko.
Vuoden teema on taiteilija Eero
Järnefelt, jonka maalaama
alttaritaulu on Taulumäellä.

Hengissä
Sunnuntai 2.6.

Jyväskylän Tiekirkoista ensimmäisenä ovensa avaa Korpilahden kirkko,
joka on auki 10.6. alkaen. Kaupunginkirkko ja Taulumäen kirkko aloittavat tiekirkkoina 15.6.
Tiekirkkoihin ovat liittyneet joko
ensimmäistä kertaa tai tauon jälkeen
Kuusamon Pyhän Ristin kirkko, Luhangan kesäkirkko, Nokian, Lemin,
Vehmersalmen ja Lumijoen kirkot
sekä Päijälän rukoushuone. EteläKarjalassa sijaitsevalla Lemillä on
pitkä perinne neliäänisestä virsilaulannasta, ja siitä myös Tiekirkkoon
pysähtyvät pääsevät hyvällä onnella
nauttimaan joko äänitteellä tai
sunnuntain messussa.

Tiekirkkopysähdys
antaa mielenrauhaa
Kesällä 2012 kerätty kävijäpalaute oli
positiivista. Kirkoissa puhuttelivat
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Kuustonen ja Vesa-Matti Loiri
ovat kumpikin ykkösnimi noin
kuudelle prosentille. Selkeästi naisten suosikkeja ovat Jari Sillanpää,
Juha Tapio ja Eino Grön. Chisu
nauttii hieman suurempaa luottamusta miesten keskuudessa.

vahvimmin tunnelma, arkkitehtuuri
ja kirkkoympäristö.
Tiekirkot ovat luterilaisia ja ortodoksisia kirkkoja. Yleisimmin ne
ovat avoinna 10.6.–20.8. Tiekirkot
sijaitsevat pääteiden läheisyydessä ja
kuuluvat – kuten kirkot yleensäkin –
paikkakuntansa tärkeimpiin nähtävyyksiin. Tänä vuonna Tiekirkkokortit esittävät 150-vuotisjuhlavuottaan viettävän Eero Järnefeltin maalaamia alttaritauluja.
Tiekirkot esitellään taivaallinentaukopaikka.fi -sivustolla, josta löytyvät kesän Tiekirkot osoitteineen, aukioloaikoineen ja kuvauksineen. Sivustolta voi tarkistaa kirkkojen tarkan sijainnin ja ajo-ohjeet. Avoimiin
kirkkoihin johdattavat tutut Tiekirkko-liikennemerkit.
Tänä kesänä Tiekirkot ovat ladattavissa myös Windows Marketista
Tiekirkot-mobiilisovellukseen, jossa
voi suunnitella reitin, navigoida perille ja tallentaa matkalla omia paikkoja kartalle.
Jyväskylän Tiekirkkojen aukioloajat:
Kaupunginkirkko 15.6.–15.8. ma–pe
klo 11–18, juhannusaattona suljettu
Korpilahden kirkko 10.6.–16.8. ma-pe
klo 11–18, juhannusaattona suljettu
Taulumäen kirkko 15.6.–15.8.
klo 12–20, juhannusaattona suljettu
Kristuksen Ylösnousemuksen kirkko
10.6.–20.8. ma–pe klo 11–16

Tiekirkot sijaitsevat pääteiden läheisyydessä ja kuuluvat – kuten kirkot yleensäkin – paikkakuntansa tärkeimpiin nähtävyyksiin.

Kohtalokas välinpitämättömyys

Luuk. 16: 19-31
Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat
purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä
päivään hänen elämänsä oli ylellisyyttä ja
juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui
köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi
nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja,
joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin
tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.
Köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet
Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja
hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa
kohotti katseensa, hän näki kaukana
Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa
vasten. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham,
armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että
hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja
vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on
kauhea olla.' Mutta Abraham sanoi: 'Muista,
poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan,
Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä
vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä
tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on
syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä
kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka
tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun
yli meidän puolellemme.' Rikas mies sanoi:
'Isä, lähetä hänet vanhempieni taloon. Hänen
pitäisi varoittaa veljiäni, etteivät hekin
joutuisi tähän kärsimykseen.' Abraham
vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat.
Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi,
'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi
heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta
Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele
Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada
uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista."
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neksi eniten suomalaiset luottavat
Vesa-Matti Loiriin. Neljäs on Jari
Sillanpää, viides Hector ja kuudes
Juha Tapio. Luottamus jakautuu
tasaisesti. Katri Helena on luotetuin nimi musiikin alalla kahdeksalle prosentille vastaajista. Mikko

Kuuluisa vertaus. Opettaako se, että
kannattaa olla köyhä, niin kuoleman
jälkeen on kivempaa?
Heh heh. No näin en osaa ajatella. Ennemminkin ajattelen, että Jeesus halusi
saattaa meidät pohtimaan sitä, miten me
tätä elämäämme elämme. Tuijotammeko
itsekeskeisesti ainoastaan omaan napaamme, vai huomaammeko aidosti
myös ihmiset ympärillämme? Erityisesti
ne kaikkein vähäosaisimmat. Olisihan
tuo evankeliumin rikas mies voinut valita
toisinkin. Hän olisi voinut auttaa portinpielessä kituvaa Lasarusta. Ei Jumala tuominnut häntä rikkauksien, vaan välinpitämättömyyden vuoksi.
Puhutaanko kirkossa riittävästi ja
oikein rikkaista ja köyhistä?
Hyvä kysymys, johon on vaikea vastata.
Toisaalta tekisi mieli sanoa, että ei, toisaalta kyllä. Ajattelen, että ehkä me tässä kohtaa onneksi enemmän toimimme, kuin
puhumme. Ajatellaan vaikkapa diakoniaa
ja lähetystyötä. Esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksen kohteet tuovat aina konkreettisesti eteemme lähimmäisen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Näissä kohteissahan on hyvin usein kyse juuri köy

hien ja rikkaiden välisestä kuilusta ja siitä,
kuinka tuota kuilua voitaisiin olla kaventamassa.
Mikä on Abrahamin helma?
Sekä rikas mies, että Lasarus polveutuivat Abrahamista, toisin sanoen olivat siis
molemmat Abrahamin lapsia. Eläessään
Lasarus oli siten tavallaan Abrahamin helmassa, rikkaan miehen portin pielessä.
Kuitenkin ainoastaan Lasaruksen enkelit
kuljettivat hänet hänen kuoltuaan ”Abrahamin helmaan” , ihanuuteen jossa hän
sai levätä Abrahamin rintaa vasten, kunniapaikalla taivaassa.
”Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.” Mitä Jeesus
tällä tarkoittaa? Mihin hän tähtää?
Jeesushan itse eli juuri kuten Mooseksen laki ja profeettojen lupaama pelastus
edellyttivät. Hän ajoi köyhien ja halveksittujen asiaa, hän paransi sairaita, jopa
herätti kuolleita, mutta häneen ei kuitenkaan uskottu. Edes Jeesuksen ylösnousemus ei vakuuttanut kaikkia juutalaisia.
Usko Jumalaan voi syntyä vain evankeliumin kuulemisen kautta. Eivät siinä auta

Johanna Salminen saarnaa sunnuntaina
2.6. Keltinmäen kirkossa klo 10 ja Kortepohjan seurakuntakeskuksessa klo 18.
edes ihmeteot, sen Jeesuskin jo tiesi. Yhä
tänään Jeesus kysyy: kuuntelemmeko me
Moosesta ja profeettoja? Huomioimmeko aidosti yhteiskuntamme vähäosaiset,
muutenkin kuin vain voivottelemalla?
Tässä vertauksessa, kuten niin usein
muulloinkin Jeesuksen opetus mielestäni
on, että ”enemmän tekoja, vähemmän
sanoja ihmiset!”
Mikä on sinulle vertauksen tärkein ja
puhuttelevin kohta?
Juuri tuo kohta, jossa enkelit vievät Lasaruksen Abrahamin luo. ”Lasarushan”
tarkoittaa Jumala auttaa.
Mielestäni se tuo lohdutusta yhä tänään. Jumala todella auttaa, vaikkei aina
siltä näyttäisi ja tuntuisikaan.

Rippikoulu- ja
nuorisotyön
pappi Johanna
Salminen

Facebokissa
nähdään!

Renttumagneetti voi irtautua tuhoisasta kaavasta

Lapsenmielisyys
helpottaa elämää

Tule ja tykkää ,
keskustele
ja kommentoi,
anna meille
juttuvinkkejä ja
palautetta.
www.facebook com/henkijaelama

Niin sanottu vertaistuki on hieno
asia. Samantyyppisiä kokemuksia
kokeneet ihmiset pystyvät purkamaan tuntojaan. Viime aikoina
olen kuitenkin miettinyt ilmiötä,
jota kutsun käänteiseksi vertaistueksi. Esimerkiksi väkivaltaa

Mottoni on: Kun uskoo Jumalaan
ja joulupukkiin, ei ole ongelmia. On
helppoa, kun ei tarvitse ymmärtää
kaikkea. Riittää, kun ymmärtää,
että on asioita, joita ei ymmärrä.
Muusikko Heikki
Mäenpää /Sana-lehti

lapsuudessa kokeneet hakeutuvat
tiedostamatta aikuisena väkivaltaiseen tai rajoittavaan suhteeseen. Lapsuus muokkaa sitä, mikä
ihmisen mielestä on normaalia.
Monelle renttumagneetiksi
itseään kutsuvalle on kipeällä

tavalla vapauttavaa tajuta, että
kumppanit eivät ole kohtalon
sanelemia. Aikuinen voi rikkoa
sisäisen kaavansa, joka ajaa kokemaan yhä uudestaan lapsuuden
turvatonta rakkautta.
Riku Siivonen/Kirkko&kaupunki

Luonnontiede
ei selittänyt kaikkea
Nuori Alister McGrath oli marxilaisuudesta kiinnostunut ateisti. Hän oli
kyllästynyt Pohjois-Irlannin protestanttien ja katolisten veriseen kiistaan.
Hän opiskeli matematiikkaa, fysiikkaa
ja kemiaa sekä tieteen historiaa ja tieteenfilosofiaa. Se sai hänet ajattelemaan, että tiede ei vastaa kaikkeen.
Havainto sai hänet perehtymään kristinuskoon. Hänen käsityksensä kristinuskosta oli ollut väärä.
McGrath aloitti teologian opinnot
Oxfordissa ja teki samalla myös tutkimustyötä luonnontieteessä kolmen
vuoden ajan ja sai molekulaarisen
biofysiikan tohtorin arvon. Hän on
toiminut kappalaisena Nottinghamissa sekä teologian ja etiikan luennoitsijana Wycliffe Hallissa Oxfordissa.
Hän on kirjoittanut lukuisia kristinuskoa käsitteleviä kirjoja. McGrath asettuu tavallaan Oxfordin
tohtoreiden ja inglinksien eli fantasiakirjallisuudessa kristinuskon vertauskuvia luoneiden C. S. Lewisin (Narnia-sarja) ja J. R. Tolkienin (Taru sormusten herrasta) jatkumoon. Samoja
jalanjälkiä kulkee myös Harry Potterin
kirjoittaja
J.K.
Rowling.
C. S. Lewisin teologiaa käsitteleviä
teoksia 1950-luvulta on viime aikoina
suomennettu ja julkaistu uudelleen.
Alister McGrath puhui 17.5. Kirkkopäivillä Kuopiossa.

Alister McGrath on kirjoittanut lukuisia kristinuskoa käsitteleviä kirjoja, joita on julkaistu myös Suomessa. Hän on taittanut peistä brittiläisten uusateistien kanssa. Kuva: timo hartikainen

Usko laajentaa näköaloja
Uskon avulla voi ymmärtää paremmin, mitä ympäröivässä
maailmassa tapahtuu, ja mitä ihminen tuntee sisällään.
Usko ulottuu sinne, minne järki osoittaa tietä.
kaarina heiskanen

Lontoon King’s Collegen professori
Alister McGrath toivoo, että teologia ja luonnontiede pyrkivät rakentavaan suhteeseen ja vuoropuheluun
toistensa kanssa. Usko ei merkitse
älyllistä itsemurhaa eikä tieteellisen
ajattelun hylkäämistä, vaan tietämisen laajentamista.
Tiede voi selittää täytekakun ainekset
ja sen, miksi leivinjauhe saa taikinan
kohoamaan. Mutta tiede ei tiedä, että
täytekakku on tehty syntymäpäivälahjaksi ystävälle.
McGrath on uskonpuolustaja eli
apologeetikko, sillä usko tarvitsee
hänen mukaansa omaan aikaansa
sidottua apologiaa. Hän arvioi, että
uusateismin aika on ainakin Britanniassa ohi. Hän on taittanut peistä
uusateistien kanssa. Nimekkäin heistä lienee Richard Dawkins, jonka
Jumalharha-kirjaa mukaillen McGrath kirjoitti kirjan Dawkins-harha.
McGrathin kirjoja on viime vuosina
myös suomennettu runsaasti.
Uusateismi-sanaa on käytetty viittaamaan 2000-luvun ateistiseen us-

kontokritiikkiin.
– Uusateismi on ampunut uskonnonvastaisen yhteislaukauksen, eikä
sillä ole mitään uutta sanottavaa.
Uusateismi on luonut uskonnosta
heppoisen pilakuvan, ja riemuinnut,
kun on saanut ammutuksi sen alas.
Uusateistien mukaan universumilla
ei ole mitään suunnitelmaa, ei ole
pahaa eikä hyvää, on vain sokea ja
säälimätön sattuma. Geenien levittäminen on ainoa syy elää.
Uusateistien mukaan uskonto lohduttaa harhaanjohdettuja ihmisiä, jotka eivät kestä sen tiedon kanssa, että
maailma on ankara ja tarkoitukseton.

Miksi-selitys ei kiistä
tieteen vastauksia
McGrathin mukaan on alettu käsittää, että uskon monimuotoisuuden
tajuaminen on sivistyksen ja ymmärryksen merkki. Valitettavasti monet
kristityt eivät täysin ymmärrä omaa
uskoaan eivätkä tiedä, kuinka puolustaa sitä julkisuudessa.
McGrath ei ole ristiretkellä tiedettä vastaan – kuinka Oxfordin yliopis-

ton molekulaarisen biologian tohtori
voisikaan olla? Hän vain muistuttaa,
että tiede ei vastaa kaikkeen. ”Kaikki”
ei mahdu siihen, mitä näemme.
Tiede kertoo, kuinka tulimme tänne, mutta se ei kerro, miksi olemme
täällä. Miksi-selitys ei ole ristiriidassa
tieteen selitysten kanssa.
– Järki rajoittaa ihmisiä, joiden
todellisuus rajoittuu siihen, minkä
he voivat todistaa. Se on mitä näkyy
–asenne on älyllistä laiskuutta, joka
torjuu seikkailun.
McGrathin mukaan kaikkialla on
järjen rajan tuonpuoleisesta maailmasta kertovia vihjeitä, jotka kutsuvat tutkimaan sitä maailmaa ja asumaan siellä. Tuonpuoleiset merkit
rohkaisevat uskomaan, että maailma
on enemmän kuin arkikokemus.
Kuvittele, että asut pienellä etäisellä
saarella. Tapanasi on kävellä pitkin hiekkarantaa. Yhtenä aamuna huomaat, että aallot ovat tuoneet rantaan kasvin,
jota ei sillä saarella kasva. Se on tullut
toisesta maasta, horisontin takaa. Maail
ma onkin isompi kuin olet luullut.

Kristinusko
antaa oikean linssin
McGrath huomauttaa, että pohjimmiltaan sekä kristitty että ateisti on
saman tilanteen ääressä. Kumpikin
esittää väitteen, jota ei voi tieteellises-

ti todistaa. Toinen sanoo, että Jumala on olemassa, toinen sanoo, että
Jumalaa ei ole.
– ”Todiste”-sana rajoittuu tarkassa
merkityksessä vain matematiikkaan
ja logiikkaan. Tosiksi todistettavia
lauseita ovat vaikkapa ”Kaksi plus
kaksi on neljä” ja ”Kokonaisuus on
enemmän kuin sen osat”.
Todistettavat totuudet ovat kuitenkin onttoja totuuksia, sillä ne eivät
anna vastausta mielen syvemmille
kysymyksille. Siinä mielessä ne ovat
eksistentiaalisesti merkityksettömiä.
– Jättääkö kukaan itsemurhan
tekemättä, jos saa kuulla, että kaksi
plus kaksi on neljä?
McGrathin mukaan kristinusko
antaa linssin, jonka läpi näemme itsemme ja maailman sellaisena kuin
se oikeasti on.
– Usko on pidettävä järkevänä ja perusteltavana. Rationaalinen perustelu
ei tosin luo uskoa, mutta se pitää yllä
ilmapiiriä, jossa usko voi kukoistaa.
Mitä enemmän maailmankuva voi
selkeyttää maailmaa, sitä enemmän
se on totta.
McGrath viittaa maanmiehensä C.
S. Lewisin vertaukseen: Kristinusko
on valo, joka auttaa näkemään maailman oikein. Kristinuskolla on loistava
kyky tuoda valoa elämän kysymyksiin.
– Ei pidä arvioida lamppua vaan
arvioida sitä, kuinka paljon lamppu

valaisee asioita. Silti aina on alueita,
jotka jäävät varjoon, elämän etäiset
ja hämärät rajamaat.
Uskokin asettaa näkökyvylle rajat.
– Emme näe Jumalan kirkkautta,
mutta Jumala näkee meidät. Jumalan läsnäolo ei riipu järjestä eikä ymmärryksestä.

Jeesus
Platonin luolassa
Platonin luolavertauksessa ihmiset
asuvat luolan perällä ja näkevät seinällä häilyviä varjoja.
Luola ja varjot ovat asukkaille ainoa
koettu todellisuus, ja asukkaat ajattelevat, että luola on maailma kokonaisuudessaan. Vertauksen lukija tietää, että
luolan asukkailla on vielä paljon löydettävää. Miten luolan asukkaat tajusivat,
että todellisuus on isompi? Että ulkona
on kirkas valo, värien runsaus, näköalojen vuolaus? Ehkä luolaan tuli vihjeitä
siitä maailmasta. Ehkä tuuli toi kukkien
tuoksua tai kantoi joen kohinaa. Ehkä
joku tuli luolaan sen ulkopuolelta ja kertoi, mitä siellä on, ja houkutteli heidät
ulos. Luotammeko me tähän muukalaiseen? Annammeko hänen viedä meidät
tutustumaan uuteen maailmaan?
Tätä kysyttiin Uudessa testamentissa,
kun kerrottiin Jeesuksesta. Voiko Jeesus
kertoa luolan ulkopuolisesta maailmasta
ja johdattaa meidät sinne?

Henki & elämä
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Fanfaari
venekesälle
Harri Romar siunasi veneilykauden.

Matkassa oli myös laivakoira Muru.

Veneilykausi on nyt virallisesti avattu – fanfaarin säestyksellä. Säynätsalon aluekappalainen Harri Romar siunasi veneilykauden
Konjakkisaaressa pohjoisella Päijänteellä toukokuun lopulla.
kuvat ja teksti: sirpa koivisto

Konjakkisaareen matkattiin m/s Rean kyydissä.
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Kylmän kevään jälkeen toukokuun
lämpimät kelit ovat hellineet vesillä
liikkujia.
– Tästä se kesä alkaa, trumpettia
soittanut Leo Peltonen iloitsi.
Peltonen ei ole vesille vielä päässyt,
sillä oma vene on telakalla Vääksyssä
ja korjattavana koko kesän. Lähes
kymmenen vuotta veneilyä harrastanut Peltonen ei ole kuitenkaan
harmissaan.
– Yhden kesän voi huilatakin. Ystävät ja tuttavat ovat luvanneet ottaa
mukaan veneilemään. Pielavedellä
asti omalla veneellä käynyt Peltonen

nauttii vesillä liikkumisesta.
– Omistin ennen asuntovaunun,
mutta siinä piti aina ensin ajaa lomakohteeseen. Veneessä on heti vapaalla, kun kannelle astuu.
Peltosen vene on vuonna 1966 rakennettu 10-metrinen Diana.
– Se on vanha, nostalginen vene.
Toiset tykkää vauhdista, mutta minusta on mukavampi liikkua hitaasti
ja katsella maisemia.
Peltonen on liikkunut paljon Päijänteellä, jonka parhaimpia puolia
ovat puhdas vesi, hyvät leiripaikat ja
hienot hiekkarannat.
– Erityisen upea on Kelvenne
Päijänteen kansallispuiston alueella

Padasjoen ja Asikkalan välillä. Sinne
tekee aina mieli.

Mukava perinne
Säynätsalon alueseurakunnassa yhteistyöstä Jyväskylän järvipelastajien
kanssa Veneilykauden avauksessa on
muodostumassa mukava perinne.
Pieni Konjakkisaari on järvipelastajien tukikohta, jossa yhdistyksellä on
pieni mökki. Veneilykauden avauksessa kerätään kolehti, jolla tuetaan
Jyväskylän järvipelastajien tärkeää
työtä.
Säynätsalon aluekappalainen Harri Romar on itsekin innokas veneili-

Kaikki leirikeskukset
säilytetään
Toukokuun kirkkovaltuusto
ratkaisi paljon puhuttaneen
leirikeskuskysymyken päättämällä pitää kaikki omistamansa
leirikeskukset. Vesalaan on
luvassa seuraavien vuosien
aikana perusteelliset remontit.
petri kananen

Seurakunta pitää kaikki leirikeskuksensa – myös Mutasen. Mutasen leirikeskus oli pitkään seurakunnan
kiinteistöstrategiassa kysymysmerkki.
Se oli kertaalleen laitettu myytävien
kiinteistöjen listalle. Toisaalta leirikeskuksen säilyttäjiäkin riitti. Kirkkoneuvosto esitti Mutasen säilyttämistä, ja viime viikolla kokoontunut
kirkkovaltuusto oli samaa mieltä.
Korpilahden Oittilassa sijaitsevassa
keskuksessa pystyy majoittumaan 32
henkilöä.

Vesalassa edessä
mittavat remontit
Lämmin ja aurinkoinen toukokuu on hellinyt veneilijöitä.

Pieni Konjakkisaari on Jyväskylän järvipelastajien tukikohta.

Taina Asikainen ja Raija Suonpää saapuivat veneilykauden avaukseen meloen.

Seurakunta säilyttää aikaisempien
kaavailujen mukaisesti myös Vesalan
leirikeskuksen. Säilyttämispäätös
merkitsee sitä, että Vesalassa joudutaan käynnistämään laaja peruskorjauksen hankesuunnittelu. Alustavan
suunnitelman mukaan Verkko-rakennus peruskorjataan ja laajennetaan ja siihen sijoitetaan leirikeskuksen keittiö ja toimisto sekä opetus- ja
kokoontumis- ja majoitustilat. Myös
Rysä-rakennus peruskorjataan. Nykyinen päärakennus ja siihen liittyvät
majoitustilat puretaan. Lisäksi nykyinen rantasauna puretaan ja tilalle
rakennetaan uusi. Vesalan leirikeskuksessa mahtuu majoittumaan 139
henkilöä.
Leirikeskusten remonttien ja uudisrakennusten kustannusarvio on
4,25 miljoonaa euroa.

Päätös syntyi kahden
äänestyksen jälkeen
Kirkkovaltuusto joutui äänestämään
leirikeskuskysymyksestä. Kirkkovaltuustossa tuli esityslistan kirkkoneuvoston pohjaesityksen eli kaikkien
leirikeskusten säilyttämisen rinnalle

kaksi esitystä, joista äänestettiin,
kumpi pääsee pohjaesitystä vastaan.
Erkki Savolainen esitti, että Vesalasta
luovutaan ja Mutanen säilytetään.
Esitys sai 15 ääntä. Risto Krogerus
esitti, että Vesala säilytetään ja Mutasesta luovutaan. Esitys sai 12 ääntä.
Yhdeksän valtuutettua äänesti tyhjää.
Ensimmäisessä äänestyksessä Erkki Savolaisen esityksen puolella olivat
Jaakko Ahvo, Harri Alatupa, Anu
Alenius-Taipalus, Mikko Jegoroff,
Osmo Kangas, Eero Katainen, Kerttu Saarela, Erkki Savolainen, Pauli
Hintikka, Ossi Kananen, Sari Makkonen, Kerttu Savela, Pirkko Weijo,
Pentti Vilpunaho, Arja YlhävaaraPerendi.
Krogeruksen esityksen puolella olivat Matti Eerola, Riitta-Liisa Göös,
Vesa Laakkonen, Ritva Schiestl, Raija
Sipinen, Mauri Sompa, Juha Venäläinen, Maija Örnmark, Risto Krogerus,
Anneli Malinen, Pentti Niekka, Eero
Räty.
Tyhjää äänestivät Hilkka Illman,
Maire Lilja, Samuel Taylor, Kari Valkonen, Tuulikki Väliniemi, Marjatta
Hynynen, Petri Janhunen, Antero
Kauppinen ja Jorma Uski.

Lopullinen äänestys oli
melko yksimielinen
Kirkkoneuvoston pohjaesitystä vastaan tuli Erkki Savolaisen esitys, joka
hävisi äänestyksessä äänin 29–6. Yksi
valtuutettu äänesti tyhjää.
Kirkkoneuvoston esityksen puolella äänestyksessä olivat Jaakko Ahvo, Harri Alatupa, Anu AleniusTaipalus, Matti Eerola, Riitta-Liisa
Göös, Hilkka Illman, Mikko Jegoroff, Osmo Kangas, Eero Katainen,
Vesa Laakkonen, Maire Lilja, Kerttu
Saarela, Ritva Schiestl, Raija Sipinen, Mauri Sompa, Samuel Taylor,
Kari Valkonen, Juha Venäläinen,
Tuulikki Väliniemi, Maija Örnmark,
Marjatta Hynynen, Petri Janhunen,
Antero Kauppinen, Sari Makkonen,
Anneli Malinen, Pentti Niekka, Eero Räty, Kerttu Savela, Pentti Vilpunaho.
Erkki Savolaisen esityksen puolella
olivat Erkki Savolainen, Pauli Hintikka, Ossi Kananen, Risto Krogerus,
Pirkko Weijo, Arja Ylhävaara-Perendi.Tyhjää äänesti Jorma Uski.

Rippikoululaisille tietoa
vaikuttamisesta
kirkon tiedotuskeskus

jä. Puolitoista vuotta sitten Romar
osti Vaasasta vanhan kalastusaluksen, jolla perhe veneilee nyt toista
kesää.
– Olen kotoisin Kokkolasta, meren
rannalta, joten sieltä innostus vesille
on peräisin. Varmaan se on vapaus,
joka veneilyssä viehättää, Romar tuumii.
Veneilykauden siunauksella on
pitkät perinteet rannikkoseudulla.
Kaunis perinne sopii luontevasti Säynätsaloon, jossa on paljon veneilijöitä. Sitä mieltä olivat myös kauden
avaukseen osallistuneet vierailijat.
– Olipa mukava ilta, kuului yhdestä
jos toisestakin suusta.

Leo Peltonen töräytti fanfaarin kesän veneilykaudelle.

Vuoden 2013 rippikoululaiset saavat
äänestää jo seuraavissa seurakuntavaaleissa, jotka käydään marraskuussa 2014. Työkaluiksi alkavan kesän
rippileireille on tuotettu kolme videota, jotka antavat leiriläisille informaatiota tulevasta äänioikeudestaan
ja vaikutusmahdollisuuksistaan kirkossa.
– On tärkeää, että nuoret tietävät
saavansa vaikuttaa. He päättävät siitä,
millainen kirkko tulevaisuudessa on.
Samalla on hyvä muistuttaa isosia,
että 18-vuotiaina heillä on mahdollisuus asettua ehdolle seurakuntavaaleissa, seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen sanoo.
Videot on suunnattu leirivetäjien
ja rippikoululaisten yhteiseksi työkaluksi ja keskustelujen avaajiksi.
Rippikoululaiset kutsutaan samal-

la mukaan luomaan tulevaisuuden
kirkkoa.
–Kirkon tulevaisuus on yhteinen,
ja siksi myös sen rakentamisen tulee
olla yhteistä. Kutsumme ihmisiä
unelmoimaan tulevaisuuden kirkosta ilman rajoja. Erityisesti nuorille
annetaan mahdollisuus vaikuttaa,
viestintäsuunnittelija Meri-Anna
Hintsala toteaa.
Rippikouluväki haastetaan kilpailuun Facebookissa. Kilpailuun voi
osallistua jakamalla kirkon tulevaisuutta kuvaava kuva, video, äänite tai
teksti Kirkko Suomessa -sivun Tulevaisuus-alasivulla.
Facebook-kävijöiden tuottamasta
materiaalista ideoidaan, miltä kirkko tulevaisuudessa näyttää, keitä
siellä on, ja mitä siellä tehdään. Eniten tykätyt ehdotukset palkitaan.
Saatua materiaalia käytetään kirkon
tulevaisuusselonteossa syksyllä 2013.
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Leena Hänninen kuuluu Parviaisten sukuseuraan.
Seuran tutkimustyönä on syntynyt viisi julkaisua,
joista uusin on Parsattoo vuotta Parvijaisia.

Sukututkimus ja sukuseuratoiminta
johdattavat harrastajansa menneiden
sukupolvien elämän jäljille. Kun kiinnostus
oman suvun vaiheisiin herää, se imaisee
helposti kokonaan mukaansa. Niin kävi
myös Laajavuoressa asuvalle Leena
Hänniselle, 72, joka lähti mukaan
sukuseuratoimintaan 1970-luvulla veljensä
innostamana. Sysäyksenä oli Jyväskylässä
pidetty Parviaisten sukukokous.
Tekstit: marja leena luukkonen, kuvat: sami saarenpää

–Suku on aina ollut minulle tärkeä ja rakas.
Kuulun Parviaisen suvun savolaiseen haaraan,
sillä olen syntynyt sota-aikana 1941 Muuruvedellä, joka nykyisin kuuluu Kuopioon.
– Muuruvesi oli körttiseutua, ja kaikki lapsuuskotini juhlat olivat herännäisseuroja. Niissä ihmiset tapasivat toisiaan ja koolla saattoi
olla satoja ihmisiä, Hänninen muistelee.
Seurat tarjosivat lapsille kaivatun mahdollisuuden yhteisiin leikkeihin. Kavereita oli vähän, sillä talot sijaitsivat etäällä toisistaan.
– Leikkiemme äänimaisemaan kuului se, että
seuraväki veisasi Siionin virsiä. Meitä lapsia ei
pakotettu istumaan penkissä. Myöhemmin
kun minulla jo oli omia lapsia ja kuuntelin
Herättäjäjuhlien radiointeja mökillä, veisasin
virsiä mukana. Lapseni ihmettelivät, mistä osasin sanat ulkoa. Saatoin kertoa, että ne olivat
hengellistä perintöä lapsuuskodistani.

Valokuvat
historian tallettajina

Rakkaan suvun
jalanjäljissä
8

Henki & elämä

Leena Hännisellä on paljon valokuvia, joihin
on talletettuina perheen ja suvun historiaa.
– Valitettavasti kuvat eivät ole kovin hyvässä
järjestyksessä, Hänninen naurahtaa.
– Vanhempien ja isovanhempien valokuvien lisäksi minulla on hallussani melko
vanhojakin kuvia, joita nyt löytyy myös sukukirjoihimme talletettuina. Kovin paljon
esinemuistoja minulla ei kotipaikaltani ole,
koska irtaimisto jäi luonnollisesti talon
isännyyden saaneelle veljelleni ja hänen pojalleen. Joitakin kuparipannuja sain, ne
ovat nyt mökilläni. Ja myös tämä pöydällä
oleva kuvullinen teräsastia, josta en edes
tiedä, mikä se on.
Kaksi arvoesinettä Leena Hännisellä kuitenkin kotonaan on: äiti-Martan tekemä täkänä
ja Elli-tädin tekemä ryijy.
– Säilytän täkänää kuin aarretta, sillä äitini
on sen nuorikkona tehnyt ja pitänyt sitä käsissään, hän kertoo vesissä silmin.
– Pidän tätä tuloaulassa näkyvällä paikalla.
Onhan minulla tietysti jonkin verran äitini
tekemiä lakanoita ja liinavaatteita.

Rakkaat taulut kertovat
synnyinmaisemista
Hänniselle rakkaita sukuesineitä ovat myös
taulut, joita suvun jäsenet ovat maalanneet. Olohuoneen seinällä on kunniapaikalla
Hännisen serkun Irja Pitkäsen maalaama sisäkuva suuresta perinnepirtistä, yhdeksän metriä
pitkästä tuvasta.
Katsojan silmä rekisteröi leveät lattialankut

Äiti-Martan kutoma täkänä on Leena Hänniselle aarre.
räsymattoineen, pitkän pirtinpöydän penkkeineen, vanhan keinutuolin ja kissan. Ikkunaruutuja peittävät ohuet verhot antavat aavistaa
ruudun takana avautuvan maiseman. Maalaus
tekee kunniaa vanhan suomalaisen puuarkkitehtuurin ja käsityötaitojen kauneudelle.
Avara tupa henkii syvää rauhaa ja hiljaisuutta, pyhän läsnäoloa. Huonekaluja ja tavaroita
on ajalle ominaiseen tyyliin niukasti. Vain kaikkein tarpeellisin. Taulu on vahva saarna Hännisen vanhempien sukupolven elämänmuodosta
nykyajan tavarapaljouden keskellä elävälle.
Toiseen Hänniselle tärkeään tauluun on kuvattu koskimaisema.
– Olen syntynyt Pieksäkosken rannalla, jossa
isälläni oli mylly ja pieni maatila, molemmat
tärkeitä muistomerkkejä hänen elämästään ennen kuin hän joutui päätilalle isännäksi isän ja
kahden veljen kuoleman jälkeen.

Kullanarvoiset
kirjeet tallella

Kuvullinen teräsastia on sukuperintöä, mutta Leena Hänninen ei tiedä, mikä sen käyttötarkoitus on.
vahvan yhteisöllisyyden. Varmaankin siksi olen
mukana monen järjestön toiminnassa. Olen
tietoisesti halunnut välittää lapsilleni osallistumisen ja toisten auttamisen mallin, Leena
Hänninen toteaa.

”Omalta suvultani olen
saanut perinnöksi
vahvan yhteisöllisyyden.
Olen halunnut välittää
lapsilleni osallistumisen
ja toisten auttamisen
mallin.”

Kirjeenvaihto on tärkeää aineistoa.
– Minulla on tallella monia kirjeitä elämänkaareni varrelta. Olen tallettanut muun muassa
veljeni vaimolta tullutta kirjeenvaihtoa. Kenties
eniten tunnearvoa on äitini kirjoittamalla pienellä lappusella, jota olen säilyttänyt lasin alla.
– Kirjoitan paljon postikorttitervehdyksiä ja
saan niitä, kuten seinistäni näkyy, Hänninen
heläyttää ja osoittaa korttikokoelmaansa.
– Talletan myös merkkipäivinä saamiani tervehdyksiä. Mielestäni postikortit ovat mukavampia kuin tekstiviestit tai sähköpostit, vaikka hyviähän nekin saajalleen ovat. Tärkeimpiä
sähköposteja olen tulostanut talteen.

– Minulla on lukuisia ystäviä ja arvostan ihmisiä. Uskon myös, että anteliaisuus on niin
ikään kodinperintönä saatua. Olen tottunut
siihen, että viemisiä täytyy aina olla mukana, vaikka joitakin leivonnaisia.
Kotona korostettiin itsensä ja lahjojensa kehittämisen tärkeyttä.
– Äitini oli maalaistalon emäntä mutta hän
luki paljon ja eri rientoihin. Isäni toimi
kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa. Vastuunkantaminen on tullut sitä kautta. Mummokin on omalta osaltaan sitä välittänyt.
– Äitini perua on, että pidän kirjoista ja käsitöistä. Ja kukat ovat minulle tärkeitä kuten
olivat äidillenikin. Hän halusi kitkeä kukkapenkkejä iltamyöhään, vaalia ympäristönsä
kauneutta, mikä antoi hänelle paljon iloa.

Yhteisöllisyys
on suvun arvoperintöä

Sukuviat ja
luonteenpiirteet

Menneiltä sukupolvilta jäänyt jälki tai arvoperintö ei useinkaan ole aineellista. Se saattaa
olla tapa ajatella, tehdä työtä, toimia oman
perheen ja muun yhteisön kanssa.
– Omalta suvultani olen saanut perinnöksi

Myös jotkut luonteenpiirteet voivat olla sukuperintöä. Hänninen on omansa tunnistanut.
– Puheliaisuus on sukuvika, ja Savosta olen
sen saanut! Lonkkavaivat olen perinyt äidiltäni. Jos katson laajemmalle Parviaisen sukuun,

musiikkia on harrastettu suvussamme varsin
paljon. Keski-Suomessa asuu muun muassa
kanttori Jari Parviainen, upea basso, SeijaSisko Raitio puolestaan on tunnettu kanttoriurkuri. Ja sitten on tietenkin Lauri Parviainen,
säveltäjä ja koulujen laulukirjojen tekijä.
Suvusta löytyy myös kuvataiteilijoita, muun
muassa Oskar Parviainen.
– Minulla kulttuuriharrastus näkyy muuntuneena siten, että olen mukana kulttuuriluotsitoiminnassa. Vien Ruska-järjestön jäseniä
näyttelyihin. Hiljakkoin kun sain vieraita Turusta, vein heidät Keski-Suomen museon näyttelyyn katsomaan raanuja ja ikoneja.

Hanna Parviaiselle
patsas Säynätsaloon
Säynätsalon tehtaan johtajana toiminut Hanna Parviainen on Parviaisten suvun Karjalan
sukuhaaraa. Hän on ensimmäinen suomalainen kauppaneuvos.

– Hanna halusi nostaa asuinalueensa sivistystä ja kulttuuria. Hän rakennutti Säynätsalon
kirkon ja hankki sinne taidetta, Hänninen selvittää.
Hannan koti sijaitsi Sulkulan kartanossa nykyisen kristillisen opiston tontilla.
– Myöhemmässä elämänvaiheessa hän rakensi uuden talon Seminaarinmäkeen, jossa
myös hänen ystävänsä arkkitehti Wiwi Lönnin
talo sijaitsee.
Hanna Parviaisella oli tapana lahjoitella ihmisille omenapuita ja tauluja koteihin, joten
hänen elämästään löytyy jälkiä eri puolilla Jyväskylää.
Kauppaneuvos Hanna Parviaisen patsas
paljastetaan toinen päivä kesäkuuta messun
jälkeen Säynätsalon kirkon pihassa. Parviaisen patsaan on tehnyt taiteilija Sonja Vectomov.
– Tästä huomionosoituksesta saamme kiittää
kotiseutuneuvos ja kulttuurimesenaatti Kauko
Sorjosta.

Parsattoo vuotta Parvijaisia
Leena Hänninen, os. Parviainen, toimii Par
viaisen sukuseuran sukuneuvostossa varapuheenjohtajana. Sukuseuran kotipaikka on
Kuopio, jossa seura on perustettu yli 50 vuotta
sitten. Muut sukuneuvoston jäsenet ovat
ympäri Suomea. Jyväskyläläisille tutuin suvun
edustaja lienee tehtailija Hanna Parviainen.
Kaikki Parviaiset ovat lähtöisin Karjalan
Kirvusta. Parviaisen sukuisia on 6000, joista
noin 4000 sukunimeltään Parviaisia. Sukuseuraan kuuluu noin 400 jäsentä.
Suku kokoontuu yhteen joka kolmas vuosi.
Kokouksen ohjelma on monipuolista. Niissä on yleensä musiikkiohjelman lisäksi sukutietoutta lisäävä esitelmä. Monesti sukujuhlaan
kuuluu myös jumalanpalvelus tai hartaus kokouspaikkakunnan kirkossa. Myös suvun taiteili-

joiden töitä on esitelty näyttelyin. Lisäksi myytävänä on sukuseuran tuotteita sukuviireistä
solmioneuloihin ja maljakoihin.
Parviaisen sukuseuran tutkimustyön tuloksena on syntynyt viisi julkaisua, joista viimeisin
Parsattoovuotta Parvijaisia ilmestyi Nilsiässä
vuonna 2011 ja palkittiin vuoden sukukirjana.
Taustavoimana kirjan teossa on ollut KariMatti Piilahti.
– Sukuseuramme perii pienen jäsenmaksun,
ja varat on käytetty kirjojen painamiseen ja
asiantuntijapalkkioihin. Kaikki muu toiminta
onkin lähestulkoon vapaaehtoista. Kokousmatkoista sukuseura maksaa pienet matkakorvaukset mutta ei palkkiota.
Ihmiset suhtautuvat Hännisen mukaan erittäin positiivisesti sukutiedon keruuseen.

Sukuharrastuksen suosio on kasvussa
Suomessa on noin 720 sukuseuraa, joista lähes
440 on rekisteröity 1990-luvulla. Tämän lisäksi
on arvioitu olevan ainakin pari sataa rekisteröimätöntä sukuseuran tyyppistä yhdistystä.
Sukuharrastuksen suosio on vankka. Maastamme löytyy ainakin 200 000 sukuharrastajia.
Sukuseurat järjestävät kokoontumisia etenkin kesäisin tavallisesti joka kolmas vuosi. Vuosittain järjestetään arviolta kolmesataa erikokoista sukukokousta.
Sukuseuratoiminta näkyy myös seurakuntien elämässä, sillä monien sukujuhlien ohjelmaan kuuluu jumalalanpalvelus kokouspaikkakunnan kirkossa.
Sukuharrastuksessa voi käyttää hyväkseen
nykyajan tietotekniikkaa. Internet tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yhteyksien pitoon ja
sukutietouden vaihtoon eri puolilla maailmaa
asuvien sukulaisten kesken.
Verkkosivustot tarjoavat monia työkaluja su-

kututkimuksesta kiinnostuneelle.
Sukuharrastuksessa voi yhdistää perinteen
keräämisen, kulttuuririennot konsertteineen
ja taidenäyttelyineen. Monipuolisuudessa saattaakin olla sukuharrastuksen yksi suosion salaisuus.

Kirkonkirjat ovat
sukututkijan aarrearkku
Kirkonkirjojen tiedot ovat keskeinen osa sukututkimusta. Kirkkohallituksen suosituksen
mukaan alle sata vuotta vanhoja kirkonkirjojen tietoja ei luovuteta sukututkijoiden itsenäiseen käyttöön, mutta seurakunnista saa tilaamalla kirkonkirjojen tietoja.
Suosituksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden tekemä päätös.
Kirkonkirjat sisältävät ihmisten henkilötietoja, joista osa voi olla hyvinkin arkaluontoisia: esimerkiksi tietoja sairauksista, huostaan-

ottopäätöksistä, rikosrekisteristä ja poliittisista
taustoista.
Kirkonkirjoista tapahtuvaan tietojen luovutukseen sovelletaan väestötietolakia, jonka mukaan tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset päättyvät, kun henkilön kuolemasta on
kulunut 50 vuotta tai, jollei tästä ole tietoa,
viimeistään silloin, kun hänen henkilötietojaan koskevan viimeisen merkinnän tekemisestä järjestelmään on kulunut sata vuotta.

Sukututkimusseura
edistää tutkimusta
Suomen Sukututkimusseura on sukututkimuksen piirissä toimivien henkilöiden ja yhteisöjen kaksikielinen valtakunnallinen järjestö.
Sen tehtävänä on edistää, ohjata ja kehittää
suomalaista suku- ja henkilöhistoriallista tutkimusta tukemalla jäsentensä harrastusta ja toimimalla alan tieteellisenä seurana.

Seuran tehtävänä on vaalia suku- ja henkilöhistorian alalla kansallisen kulttuuriperinnön
säilymistä ja tehdä sitä tunnetuksi paitsi kotimaassa myös ulkomailla.
Seura on lisäksi sukututkimuskentän valtakunnallinen edunvalvoja, yhteistyöelin ja lausunnonantaja.

Suomalaiset sukuseurat
yhteistyöhön
Sukuseurojen Keskusliitto toimii sukuyhteisöjen yhdyselimenä ja edistää uusien sukuseurojen perustamista sekä suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.
Tavoite on saada kaikki suomalaiset sukuseurat keskenään järjestölliseen yhteistyöhön.
SSK edustaa asiantuntemusta. Se on yhteistyössä muihin vastaaviin järjestöihin kuten
Suomen Sukututkimusseuraan ja Karjalan
Liittoon.
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Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi

Noutopalvelu
020 712 1580

Kir pputori t

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A i na ed u ll is ta o s t et t a va a !

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Pintaa syvemmältä.
Tervetuloa magneettikuvaukseen, mammografiaan ja
rintavastaanotolle Sepänkadulle.
Taina Usenius
Syöpätautien
erikoislääkäri

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

Sepänkatu 14, Jyväskylä | p. 040 771 3222 | www.jklmagneetti.fi

ma-pe 9-19, la 9-18, su 12-16

Siirtolapuutarha
- satoa omalta maalta?

Lomarauha sulkee sähköpostin ja työpuhelimen. kuva: petri kananen

Työhullun lomaopas
Työhullu jämäköityy, kun hän
ottaa puheeksi loman ja sen,
miten työt tehdään loman aikana.
On neuvoteltava lomarauha.
Pentti Honkanen / Kotimaadeski

Kiinnostuitko?
Suojarinteen alueella 1,5 km päässä Suolahden keskustasta
on 62 palstaa käsittävä siirtolapuutarha-alue. Palstojen koko
on noin 400 m2 ja kullekin palstalle saa rakentaa 35 m2:n lomaasunnon sekä talousrakennuksia.

lisätietoja saat soittamalla numeroon 020 632 3345
tai osoitteesta www.aanekoski.fi/tontit

Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
P. 020 632 2000
kirjaamo@aanekoski.fi
www.aanekoski.fi
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Rakastuminen tekee hulluksi. Niin
tekee työkin. Työhullu on rakastunut työhönsä, eikä pääse rakkaudestaan irti vaikka ehkä haluaisikin.
Sitten on työnantajan järjestämiä
avioliittoja, joissa työntekijä huhkii
hullun lailla avioerolta välttyäkseen.
Tämä parisuhde vaatii keskustelua.
Ennen lomaa työhullun on rohkaistuttava. On aika neuvotella lomarauha. Ainakin pitää sopia, kuka tekee ja
mitä niille töille, jotka loman aikana
kasaantuvat työhullun työpöydälle.
Ensimmäisenä työpäivänä loman
jälkeen ne kuitenkin kiljahtavat:
”Tuu auttamaan.” Näiden töiden hoidosta pitäisi saada aikaan lomarauha
esimiehen ja työkaverien kanssa.

Meilaten vai kalastaen?
Monesti työhullulle pukkaa töistä
puheluja ja sähköposteja myös keskellä lomaa. Niihin työhullu tieten-

kin vastaa kiltisti kesämökin laiturilta, paitsi jos esimiehen kanssa on
sovittu, ettei ihan kaikkea kysellä
koko ajan. Todella epävoivoiset sähköpostien aiheet voi varustaa vaikka
sos-merkillä. Sellaisia posteja voi perhekin lähetellä.
Mutta onneksi työhullulla on jokin ikioma hullutus työn lisäksi:
avomeripurjehdus, kesämökin käymälän tyhjennys, villasukkien neulominen tai perunan kuoriminen
pihalla.
Lomalla on aika ottaa vene, lapio
tai sukkapuikot esiin. Kaikki ne vievät ajatukset muihin sfääreihin: taivaan ja meren rajaan, luonnollisen
lannoituksen luonnottomaan hajuun, villasukan kutinaan kesästä
hikisellä iholla.

Perunan salaisuus
Myös matka vie ajatukset muille
maille, mutta ulkomaille ei tarvitse
välttämättä työajatuksia pakoon lähteä. Närpiössä työhullu voi verestää
ruotsin kielen taitojaan, oppia lisää
ja huomata, että hanke onkin haasteellinen.
Myös oman kodin keittiö tarjoaa

elämyksiä, jos työhullu on loman aikana valmis työntämään työasiat hellästi pois mielestään.
Mikä ilo on kuoria perunaa vaikka
pihassa! Vasen käsi tarttuu perunaan,
tunnustelee sen pieniä nystyröitä,
punnitsee perunan painoa, kun taas
oikea käsi nauttii kuorimaveitsen sileästä kosketuksesta.
Se on sentään ihan jotain muuta
kuin näppäimistön nappuloiden painelu ja hiiren siirtely työpöydän hiirimatolla.
Kun työhullu on lomansa aikana
tehnyt edes yhden purjehduksen
avomerellä, levitellyt käymälän sisällön perunamaalle ja kutonut villasukat, hän voi palata – ruotsin kielen
oppineena – Närpiöstä kotiin ja työpaikalleen.
Työnantajalleen lomarauhasta virkistynyt työhullu on sampo, joka jaksaa taas työn alkaessa jauhaa syötävää ja myytävää työuupumukseen
sortumatta.
Mutta ennen muuta työhullu on
itse jämäköitynyt. Ensi vuonna hän
osaa todella pitää puolensa, kun neuvottelee lomarauhasta ja lomajakson
piduudesta ja sijoittelusta kalenteriin.
Se on loman paras tulos.

Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

PunaInen PIrttI Ky
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
p. (014) 378 1802 www.punainenpirtti.fi

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen

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

Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm
€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550

South Parkin neljä poikaa ovat sarjan perushahmot. Sarja nähdään nykyään Jimillä.

Uskonto ja pieruhuumori
kohtaavat animaatiossa
Neljä pallopäistä pikkupoikaa ja
keskusteluohjelman Jeesus. South
Park haastaa ja rikkoo pyhyyteen
liittyviä mielikuvia. Risto
Kämäräinen perehtyi sarjan
uskontoa koskevaan huumoriin.
kaarina heiskanen

– Olen katsonut South Park -sarjaa sen
alkuajoista saakka. Minua on kiehtonut sen pureva huumorityyli. Graduaiheeksi se päätyi, kun tajusin, että
voin yhdistää innostukseni animaatiosarjoihin uskontotieteelliseen tutkimukseen, kertoo teologian maisteri Risto Kämäräinen.
Kämäräinen on tutkinut uskonnon käyttämistä huumorin ja satiirin välineenä South Park -sarjassa.
Hänen mukaansa sarjassa synnytetään huumoria haastamalla ja rikkomalla pyhyyteen liitettyjä mielikuvia.
Kämäräinen on löytänyt South Parkista myös ymmärtävää suhtautuminen
uskontoon: aitoa huolta perimmäisistä kysymyksistä ei riepotella. Lisäksi sarjassa esitetään, että uskonnolla
on positiivisia funktioita silloin, kun
se tuottaa onnellisuutta ja hyväntahtoisuutta.

Jeesus juontaa sarjan
keskusteluohjelmaa
Neljän kahdeksanvuotiaan pojan näkökulmasta yhdysvaltalaisen pikkukaupungin elämää kuvaava South
Park käsittelee uskonnollisia aiheita
ronskin humoristisesti. Sarjassa
esiintyy usein pieruhuumoria.
Huumoria rakennetaan myös
viittaamalla kirjallisuuteen ja
populaarikulttuuriin.
– Uskontoon liittyvän
huumorin teemoina South
Park käyttää monesti uskonnon yhteydessä ilmeneviä väärinkäytöksiä, kuten katolisen kirkon hyväksikäyttöskandaalia.
Myös kristinuskon
oppi ja keskeiset
henkilöt esitetään
ajoittain naurettavassa valossa.
Esimerkiksi sarjan

Jeesus pitää paikallistelevision keskusteluohjelmaa ja johtaa suurimpien uskontojen keulakuvista koostuvaa supersankariryhmää. Huumorin
lähteinä toimivat myös eläköitynyt
paavi Benedictus XVI ja profeetta
Muhammed.

Hulluttelun lomassa
sananvapauskyselyä
Kämäräisen mukaan sarja nostaa
usein pinnalle sananvapausteeman,
joka ilmenee selvimmin profeetta
Muhammedin esittämisestä nousseen
kohun käsittelyssä. South Parkin tekijät kritisoivat pilakuvaskandaalin
jälkeisiä sensurointitapauksia, jotka
kohdistuivat myös heidän sarjaansa.
– Sensurointi taas oli seurausta siitä,
kun sarjassa testattiin, missä muodossa Muhammedin saa esittää. Sarjan
tekijöihin kohdistui tappouhkauksia.
Uskonnollisen huumorin pääpaino
on kristinuskossa, mutta South Park
nauraa kaikille uskonnoille. Myös
ateismi saa osansa. Esimerkiksi evoluutiobiologi Richard Dawkins esitetään hieman kyseenalaisessa valossa.

Missä on leikin
ja pilkan raja?
Kämäräisen mukaan nykymaailma
tarjoaa vakavasti otettavia esimerkkejä siitä, että uskontoa ja huumoria
olisi hyvä ymmärtää myös yhdessä.
Vuonna 2006 puhjennut pilakuvaskandaali osoitti, että tanskalaisilla
pilapiirtäjillä ja suurella määrällä
muslimeja oli hyvin erilainen
käsitys siitä, mikä on hauskaa.
– Leikinlasku ei aina ole
kauhean kaukana pilkanteosta tai jopa solvaamisesta.
Tärkeä kartoituksen kohde
voisikin olla muun muassa
eri uskontokuntien itseensä ja toisiin kohdistama
huumori. Uskonto ja
huumori linkittyvät monin tavoin toisiinsa.
Toivon, että niitä kohtaan heräisi laajempi
kiinnostus uskonnon

Jeesus puolustaa
sananvapautta ja Pussy Riot
-tyttöjä. Kuva: South Park/Jim.

tutkimuksen piirissä.
Suosikkijaksoaan South Parkista
Kämäräinen ei hevin keksi.
– Olen huono valitsemaan suosikkeja, ja aineistossa on paljon hyviä
juttuja. Mieleen tulee esimerkkejä,
jossa huumori yhdistyy johonkin terävään huomioon maailmasta, kuten
mormoneita käsittelevässä jaksossa
All about Mormons tai jaksoparissa
200/201, jossa käsitellään Muhammedin näyttämisen rajoja.

Pasila amerikanserkkujen jalanjäljissä
Uskontoaiheita Kämäräinen on löytänyt niin sanotuista aikuisten animaatioista. Esimerkiksi Simpsonit
käsitteli uskontoa aluksi melko hellävaraisesti. Uskonnollisia aiheita ei
asetettu erityisesti naurunalaiseksi.
1990-luvun lopulla alkanut South
Park -sarja muutti asetelmaa. Sarja on
kohdannut voimakasta vastustusta
uskonnollisten järjestöjen suunnalta.
Uskontoa käsittelevät South Parkin ja
Simpsoneiden lisäksi ainakin Suomessakin nähdyt Family Guy, American Dad,
Futurama ja Kukkulan kuningas.
– Oikeastaan voi sanoa, että kaikissa animaatiosarjoissa, jossa käsitellään jollain tavalla tosielämää – ja
edellisissä tapauksissa lähinnä amerikkalaista yhteiskuntaa – esiintyy
myös uskontoa.
Suomalaisen Pasilan voi Kämäräisen mukaan nähdä edellä mainittujen sarjojen innoittamaksi, ja siinäkin uskonto on ollut huumorin lähteenä. Pasila ruotii suomalaista yhteiskuntaa, joten näkökulma uskontoon on kotimainen.
Uskontoaiheita löytyy myös sarjakuvissa.
– Uskonto esiintyy elementtinä ainakin sellaisissa sarjakuvissa, missä
käsitellään ihmiselämää ja yhteiskuntaa vähänkään kunnianhimoisemmin. Myös pilapiirroksissa löytyy
kirkollisia elementtejä. Nämä ovat
sitä kartoittamatonta seutua, johon
uskontotieteellisessä ja teologisessa
tutkimuksessa voisi paneutua.

1234
Kuolinilmoitukset
ja -kiitokset
seurakuntalehdessä
Ota
yhteyttä
ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ostamme
kulta- ja
hopeatuotteesi

luotettavasti
joka arkipäivä.
Käteismaksu.

Torikeskus, puh. (014) 618 958

Psykoterapiaa ja keskusteluapua

TUIJA KERVINEN

Sairaanhoitaja, diakonissa
Perheterapeutti, psykoterapeutti, depressiohoitaja
Vastaanotto Terveystalo Jyväskylä

Ajanvaraus puh. 030 6000

Lähelläsi hautajaisjärjestelyissä
Kauppakatu 12 JYVÄSKYLÄ, p. 014-614998
www.hautauspavelunooa.fi
AVOINNA ma–pe 9–18.00, la 9–13
AUKI la 1.6. 8–18

Kauniit KUKAT meiltä.
Vieraile
sivuillamme!

Risto Kämäräisen graduartikkeli
Uskontoa ja pieruhuumoria
animaatiosarjassa löytyy osoitteesta
www.teologia.fi

Henki & elämä
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Tapahtumat
31.5.–13.6.
Huhtasuon

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 2.6. klo 10, Siistonen,
Mertanen.
Kesäkahvit ke 5.6. klo 14. Ohjelmassa alkuhartaus, yhteislaulua, keskusteluja, pihapelejä,
tarjolla kahvia ja mehua.
Lähetyskirppis la 8.6. klo 10–
12. Lapsi- ja diakoniatyön järjestämä lähetyskirppis Huhtasuon
kirkolla. Paikkamaksu 5 e lähetykselle, myyntituotto myyjälle
itselleen. Myyntipaikat sisäpihalla ja/tai liikuntasalissa, tule

Huhtasuon perheleiri Vesalassa

Valoa varpaissa,
perheiden kesäpäivät

Perheleiri on Vesalan
Verkossa 9.–11.8. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset Elina
p. 050 5497005 tai Sirpa
p. 050 3400638. Perheleirille
saa hakemuksia kirkolta.
Hakuaika 30.6. asti.

Keltinmäessä ja Kortepohjassa vietetään kesäkuussa
perheiden yhteistä aikaa.
Perheiden kesäpäivät
Valoa varpaissa
Keltinmäen kirkolla 3.–6.6.
klo 10–13 ja

Kortepohjan seurakuntakeskuksessa 17.–19.6. klo 10–13.
Perheiden yhdessäoloa
laulaen, leikkien, leipoen,
liimaten.
Ruokailu 2 euroa aikuisilta
0,50 euroa lapsilta.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys kesäajassa
to 12–14, kirkolla. Huom! Maanantaisin ei päivystystä, eikä
viikoilla 27 ja 28. Tied. 050 549
7032, heidi.kallio@evl.fi.

NUORET:
Tied. 050 549 7010, 050 549
7030.

Keltinmäen

myymään ja ostamaan! Myytävänä myös kahvia ja pientä syötävää.
Messu su 9.6. klo 10,Tervonen,
Mertanen.
LAPSET JA PERHEET:
Aikuisten käsityökerhon kesäilta ti 11.6.klo 18–20.
Perheiden kesäaskartelupaja
to 13.6.klo 17.30–19.30.
Materiaalimaksu 2 e/perhe; ilmoittautuminen n. viikkoa ennen Seijalle p. 050 323 5355.
DIAKONIAPÄIVYSTYS
ma–ke klo 9–10.30, muuna aikana p. 050 549 7005,elina.
vepsalainen@evl.fi.
Elinan loma-aikana 10.6–16.6.
kiireellisissä asioissa yhteydenotot 050 549 7024.

alueseurakunta

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 2.6. klo 12, Siistonen,
Salmela.
Messu su 9.6. klo 12, Tervonen,
Mertanen.

MUSIIKKI:
Kuorot lomalla.
LAPSET JA PERHEET:
Perheiden kesäaamut ti 18.6.
ja ke 19.6. klo 9.30–11.30. Mukavaa yhdessäoloa, ystäviä, leluja ja leikkiä! Omat eväät mukaan. Tied. Elina 050 4079126.

Kahdeksan vuodenaikaa
- mitä ihmettä?

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Su 2.6. klo 18 Messu, Katoavat ja katoamattomat aarteet,
Palola, Vähäjylkkä, Eveliina
Modinos.
Su 9.6. klo 18 Messu, Kutsu
Jumalan valtakuntaan, Nieminen, Liukkonen, Tiusanen.
Ke 12.6. klo 19 Jyväskylä Sinfonian konsertti Kahdeksan
vuodenaikaa. Antonio Vivaldin
Neljä vuodenaikaa ja Astor
Piazzollan Buenos Airesin neljä
vuodenaikaa. Solistina ja johtajana Tianwa Yang. Liput
25/23/12 e Lippupisteestä.

Saapas
päivystää
kesäkuussa
Palveluoperaatio Saapas päivystää Jyväskylässä myös kesäkuussa juhannusviikonloppua
lukuun ottamatta. Koulutetut
päivystäjät partioivat kaduilla
lauantaina 1.6., jolloin monet
nuoret juhlivat koulun päättymistä.
Muut Saapas-päivystykset
ovat perjantaina 7.6., 14.6. ja
28.6.
Saappaan katupäivystys on
tauolla 29.6.–16.8. Kesän festareilla saapaslaiset ovat mukana Seinäjoen Provinssirockissa, Kalajoen juhannuksessa
sekä Pipefest 2013 –tapahtumassa Himoksella.
Saappaan toiminta on auttamis- ja sielunhoitotyötä, jota
toteuttavat evankelisluterilaiset seurakunnat.
Saapas auttaa alle 18-vuotiaita nuoria. Saapas on paikalla erityisesti nuorten suosimissa oleskelu- ja kohtaamispaikoissa, festivaaleilla ja muissa
tapahtumissa, joissa nuoria
on paljon läsnä.
Saapas-päivystäjinä toimivat vapaaehtoiset, tehtäviinsä
koulutetut täysi-ikäiset henkilöt.
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Kahden vuoden takainen menestyskonsertti Kahdeksan vuodenaikaa kuullaan jälleen Taulumäen kirkossa.
Antonio Vivaldin Neljä vuodenaikaa on kautta aikain kuulunut suosituimpiin klassisen
musiikin teoksiin. Toisena
teoksena kuullaan argentiinalaisen tango nuevo -mestarin
Astor Piazzollan Buenos Airesin neljä vuodenaikaa. Solistina ja johtajana toimii taiturimainen kiinalaisviulisti Tianwa Yang.
Kahdeksan vuodenaikaa on
osa kokonaisuudesta, jonka
teki aikanaan latvialainen Gidon Kremer perustamansa
Kremerata Baltican kanssa.
Konsertin idean mukaisesti
Vivaldin ja Piazzollan teokset
esitetään vuoden kiertoa kuvaavassa syklissä limittäin.
Konsertti on osa Music &
Emotion -tiedekonferenssia,

joka järjestetään Jyväskylän
yliopistolla 11.–15.6.
Kahdeksan vuodenaikaa keskiviikkona 12.6. Taulumäen kirkossa klo 20. Liput 25/23/12
€ Lippupisteestä http://www.
lippu.fi

Tianwa Yang

Vartin musiikkituokiot keskiviikkoisin klo 12–12.15
Konsertit 12.6., 17.7. ja 14.8. klo 12–13
Kesäkuu
5.6.
Eveliina Aijasaho,
viulu
Risto Valtasaari, urut
12.6.
Matti Pesonen, urut
19.6.
Charlotte Loukola,
viulu
András Szabó, piano
26.6.
Markku Rinta-Pollari,
saksofoni, Pekka
Björninen, urut

Henki & elämä

Heinäkuu
3.7. Marjukka
Andersson, urut
10.7. Maiju
Koponen, urut
17.7.
Saimi Kortelainen,
viulu
Elke Unt, urut
24.7.
Kati Koskinen, urut
31.7.
Terhi Hassinen, huilu
Jukka Hassinen, urut

Vapaa pääsy. Ovella vapaaehtoinen
kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.

Elokuu
7.8.
Jussi Keltakangas,
laulu
Sonja Tissari,
piano ja urut
14.8.
Andrea Ulrike
Schneller &
Hans-Rudolf
Krüger, urut
21.8.
Anna-Maija Valjus,
urut
28.8.
Piia Laasonen,
laulu, urut, piano

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Messu su 2.6. klo 10, Salminen,
Vilkko, Nieminen.
Kesän lauluilta ke 5.6. klo
18.30. Sään salliessa ulkona.
Messu su 9.6. klo 10, Väätäinen,
Vilkko, Nieminen, Kallio.
Lähetysnuotio ti 11.6. klo 18,
Pasasella, Piimäsillantie 100.
Mukana Lehtimäen perheen terveisiä Etiopiasta. Tarjolla lettuja.
Kesän lauluilta ke 12.6. klo
18.30. Sään salliessa ulkona.
Jumalanpalveluksen jälkeen
mahdollisuus keskusteluun ja
henkilökohtaiseen esirukoukseen.

Kortepohjan srk-keskus

tied.

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 31.5. klo 12–14.
Oma Raamattu ja päiväkirja
mukaan. Tied. Laurio 040 709
4062.
Messu su 2.6. klo 18, Salminen,
Nieminen.
Messu su 9.6. klo 18, Väätäinen,
Nieminen.
Kesän lauluilta to 13.6. klo
18.30. Sään salliessa ulkona.
Jumalanpalveluksen jälkeen
mahdollisuus keskusteluun ja
henkilökohtaiseen esirukoukseen.

NUORET:
Tied. 050 549 7010, 050 549
7030.
Facebookissa: Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.

LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot päättyvät viikolla
21, perhetoiminta (perheolkkarit ja Ekavauvat) viikolla 20.
Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 0639.

LAPSET JA PERHEET:
Lapsi- ja perhetyön
050 340 0639.

Hiljaisuuden
retriitti
elokuussa
Keltinmäen alueseurakunta
järjestää hiljaisuuden retriitin,
jonka teema on Kun on turva
Jumalassa. Retriitti on Vesalassa perjantaista sunnuntaihin
23.–25.8. Se alkaa perjantaina
klo 17.30 ja päättyy sunnuntaina klo 14.30. Retriitin osallistumismaksu on 50 euroa.
Retriitin ohjaavat pastori
Jorma Vilkko ja diakoni Leena Häyrinen.
Ilmoittautuminen 31.5.–
4.8. osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Mukaan mahtuu 15 ilmoittautunutta ilmoittautumisjärjestyksessä, varalle 5 osallistujaa.
Retriittiläisille lähetetään
kirje ja ohjelma lähempänä
ajankohtaa. Lisätietoja: leena.
hayrinen@evl.fi p. 050 549
7052 ja jorma.vilkko@evl.fi p.
050 549 7052.

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008
Korpilahden
palvelupiste
avoinna ti-to klo 9–15, p. 0505579 012. Muina aikoina virkatodistukset ja toimitusten sopiminen, puh. 014 636 611, hautausasiat 040 162 3982, muissa
asioissa yhteys työntekijöihin.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys kesäajassa, Isännäntie
4, tiistaisin klo 9–10.30, myös
Kypärämäen asiakkaille. leena.
hayrinen@evl.fi. 050 549 7008
tai ainoleena.erkamaa@evl.fi,
050 549 7026. Viikoilla 27 ja 28
ei päivystyksiä.

Kypärämäki- Köhniö
LAPSET JA PERHEET:
TOIMINTA KESÄTAUOLLA
Tied. 050 340 0639.
NUORET:
Tied. 050 549 7010, 050 549
7030.
DIAKONIA:
Kesäveisuut ti 11.6. klo 11.–
12.30 Saihokatu 4, kahvitarjoilu.
Hartaus ke 12.6. klo. 12.30 Salokatu 20, päivätoimintakeskus.
Kypärämäen päivystys Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
(Isännäntie 4). 1.6.–18.8. diakoniavastaanotto tiistaisin klo 9.–
10.30. Yhteydenotot: ainoleena.
erkamaa@evl.fi, 050 549 7026.
Maanantaisin ei päivystystä eikä
viikoilla 27 ja 28.

Keltinmäen alueseurakunnan
diakonian kesäpäivystykset
Päivystysaikoihin tulee muutoksia ajalla 1.6.–18.8.
Kortepohjan seurakuntakeskus, Isännäntie 4
tiistaisin klo 9–10.30, päivystys on myös Kypärämäen asiakkaille.
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10
torstaisin klo 12-14.
Viikoilla 27 ja 28 ei ole diakoniapäivystyksiä.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT:
Keltinmäki Heidi Kallio 050 549 7032.
Kypärämäki, Kuohu, Ruoke, Vesanka
Ainoleena Erkamaa 050 549 7026.
Kortepohja Leena Häyrinen 050 549 7008.

Lähetyskirppikseltä
voi löytää aarteita
Huhtasuon kirkolla on Lähetyskirppis lauantaina 8.6. klo
10–12. Sen järjestävät lapsi- ja
diakoniatyö. Myyntipaikkamaksu viisi euroa menee lähetykselle, myyntituotto jää myyjälle itselleen.
Myyntipaikat ovat sisäpihalla ja/tai liikuntasalissa.
Nyt on hyvä tilaisuus myydä
JUMALANPALVELUKSET:
Su 2.6. Messu, kirkko klo 10.
Koivisto, Tiusanen.
Su 9.6. Messu, kirkko klo 10.
Koivisto, Laakso-Viholainen.
MUITA TILAISUUKSIA:
To 13.6. Kesäillan konsertti
Ruislinnun laulua kuuntelen
kirkko klo 18. Annastiina Tahkola, laulu, ja Pertti Tahkola, piano
ja urut. Käsiohjelma 10 e.
DIAKONIA:
Pe 14.6. klo 9–11 Eu-ruoan jako
seurakuntatalolla diakoniatoimistossa.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset ovat
päättyneet tältä keväältä. Harjoitukset jatkuvat elokuussa.

ne pieniksi jääneet lastenvaatteet tai käyttämättömät lelut –
sekä hyvä tilaisuus ostaa pienellä rahalla käytttavaroita.
Myyntipöytiä kirkolla ei ole,
joten ota omat pöydät tai vaatetelineet mukaan.
Myytävänä on myös kahvia
ja pientä syötävää; tuotto lähetystyölle.
Musiikki-ja toimintakerho:
toiminta päättynyt tältä keväältä.
Lisätietoja: Ritva Tuominen p.
050 557 9005 tai Anne LaaksoViholainen p. 050 557 9004.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Vt. lapsityönohjaaja
p. 050 557 9013
Kesäperhekerhot:
srk-talon kerho klo 10–13: ma
retkeillen, ke kirkonmäellä, tied.
p. 050 557 9006.
Pohjoisten kylien kerho: to klo
9–12 retkeilyä, tied. 050 911
8294.
Vauvaryhmä
kokoontuu
omatoimisesti joka perjantai
klo 9.30–11 sataman leikkipuistossa.

Varttuneiden iltapäiväkahvit
tarjolla kerran kuukaudessa

Lounasmusiikit alkavat
Kaupunginkirkossa

Raamatullisten matkojen
ilta Kuokkalan kirkossa

Kahvit nautitaan Vanhassa
pappilassa (Vapaudenkatu
26) aina kerran kuukaudessa
torstaisin klo 14.
13.6. kahveja emännöivät
Heidi Watia ja Kaija Luoma,
11.7. kahviemäntinä ovat

Vartin mittaiset lounasmusiikit kutsuvat kesäkeskiviikkoisin Kaupunginkirkkoon. Soitto
soi klo 12 alkaen. Ensimmäisessä musiikkihetkessä 5.6.
esiintyvät Eveliina Aijasaho,
viulu, ja Risto Valtasaari, urut.

Rovasti ja opas Pentti Holi
kertoo torstaina 6.6. klo 18
Raamatun arkeologiasta Israe
lissa, Jordaniassa, Kreikassa
ja Turkissa. Illassa on esillä
tietoa matkoista mainittuihin
maihin. Juonto Kari Valkonen.

Keskustan

alueseurakunta

Tuija Pirtala, Kati Koskinen ja
Katja Nuuhkarinen. Torstain
8.8. kahviseuran tarjoavat
Katriina Ilvesmäki, Risto Valtasaari ja Katja Nuuhkarinen.
Kahvien lisäksi ohjelmassa
on hartaus ja yhteislaulua.

nen@evl.fi p. 050 340 9895.
Muskarit:
Tied. Järvinen p. 050 571 5155
tai Hassinen p. 050 340 9893.
KOULUIKÄISET:
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.

Kaupunginkirkko

kirkkopuisto p. 050 549 7043
Avoinna ke–pe klo 11-14

Messu, Luomakunnan sunnuntai, su 2.6. klo 10, Wuolio, Ilvesmäki, Laasonen.
Lounasmusiikki ke 5.6. klo 1212.15, Eveliina Aijasaho, viulu &
Risto Valtasaari, urut. Vapaa
pääsy, ovella kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Viikkomessu to 6.6. klo 13.
Messu su 9.6. klo 10, NiilesHautanen, Wuolio, Valtasaari.
KohtaamisPaikan iltamessu su
9.6. klo 17. Mika Kilkki.
Lounaskonsertti ke 12.6. klo
12-13, Matti Pesonen, urut. Vapaa pääsy, kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Viikkomessu to 13.6. klo 13.
Pappila, Vapaudenkatu 26:
Israel-iltapäivä su 2.6. klo 14
Erja Kalpio: Ajan ilmiöitä Raamatun valossa, Karmel-yhdistys.
Shir Hadash -lauluryhmä, Ilvesmäki. Kahvit.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi ja 1.6. alk johanna.konti-

NUORET:
Tied. juha.koivurova@evl.fi, p.
050 549 7004, teresa.muhonen@evl.fi, p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.
fi, p. 050 400 0013.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Mallan kammari lomalla ja auki
seuraavan kerran to 19.9.
KUOROT:
Hyvät Jyvät ti Pappilan rippikoulusalissa klo 19. Tied. p. 050
521 5411.
Stemmina to klo 18 Lohikosken
kirkossa. Tied. p. 0400 746 372.
DIAKONIA:
Päivystykset ma ja ke klo 9-11
Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen p. 050 549 7027, Katja
Nuuhkarinen p. 050 340 0665,
Sari Solismaa p. 050 549 7006 tai
Auni Pelkonen p. 050 549 7001.

Lohikosken
seurakuntakeskus

nan sunnuntai). Jos tarvitset yhteiskuljetusta Kaupunginkirkkoon, soita p. 040 535 0492 pe
31.5. klo 12 mennessä.
Lähtö Lohikosken kirkolta klo
9.30 ja paluu Kaupunginkirkosta
klo 11.45.
Messu su 9.6. klo 12, Ilvesmäki,
Laasonen.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Muskarit:
Tied. Tiina Järvinen, p. 050 571
5155.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tiedustelut
merja.h.suhonen@evl.fi ja 1.6.
alkaen johanna.kontinen@evl.fi
tai p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Tied. nuorisotyönohjaaja
johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.
NUORET:
Tied. juha.koivurova@evl.fi,
p. 050 549 7004,
teresa.muhonen@evl.fi,
p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi
ville.tikkanen@evl.fi,
p. 050 400 0013.
DIAKONIA ja LÄHETYS:
Päivystykset ma ja ke klo 9–11
Cygnaeuksenkatu 8.
Lea Pietiläinen p. 050 549 7027,
Katja Nuuhkarinen
p. 050 340 0665,
Sari Solismaa p. 050 549 7006
Auni Pelkonen p. 050 549 7001.

katajatie 1 p. 050 549 7039
Ei messua su 2.6. (Luomakun-

Ryhmiä ekavauvaperheille Huhtasuolla,
Keltinmäessä ja keskustassa
Ekavauvaryhmä on vertaisryhmä ja kohtaamispaikka vanhemmille ja esikoisvauvoille
ensimmäisen vuoden ajaksi.
Seurakunta järjestää Ekavauvaryhmiä yhteistyössä neuvoloiden kanssa. Ryhmiin voi ilmoittautua netissä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Huhtasuon Ekavauvaryhmään ilmoittauminen on 9.8.
saakka.
Keskustan alueseurakunta
aloittaa ekavauvaryhmät elokuussa keskustassa, Yliopistonkatu 28, Lohikosken kirkon päiväkerhotilassa ja Lutakossa Schaumanin pt. 8.
Ohjelma rakentuu ryhmäläisten toiveiden mukaisesti.
Jos ekavauvaryhmä kiinnostaa,
ota yhteyttä merja.h. suhonen@evl.fi p. 050 340 9895, ja
1.6. alkaen johanna.kontinen
@evl.fi p. 050 340 9895,
Ryhmiin voi ilmoittautua

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

neet tervetuloa!
Hiljaisuuden ilta ke 5.6. klo 18
arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Raamattuaiheisten matkojen
ilta to 6.6. klo 18, Kari Valkonen.
Messu su 9.6. klo 11, Mustonen, M Korhonen, Tenkanen,
Heikkilä.
Hiljaisuuden ilta ke 12.6.: klo
18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.

Messu su 2.6. klo 11, Reukauf,
saarna Antti Jörgensen, Szabó,
Luomala.
Kirkon oppaiden ja päivystä
jien palaveri ma 3.6. klo 18
kirkon alakerrassa. Myös uudet
oppaan tehtävästä kiinnostu-

LAPSET JA PERHEET:
Perhekerho ma 3.6., 10.6. ja
17.6. klo 9.30–12 kirkolla aikuisille ja kaikenikäisille lapsille. Klo
9.30 hartaushetki, klo 10 puuhaa sisällä ja ulkona, klo 11 keittolounas (maksullinen). Ei en-

Säynätsalon

Lähetyksen lauluilta ke 5.6. klo
18 Murphyillä, Piinkatu 14. Mukana Harri Romar.
Messu su 9.6. klo 10, Romar.

alueseurakunta

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää tiistaisin ja torstaisin
klo 9-11 Pappilassa, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.

Säynätsalon kirkko
saarnatie p 050 436 5419
40900 Säynätsalo
Säynätsalon hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie 6:
Avoinna ma ja ti klo 9-13, to klo
9-12 p. 040 535 0047.

Messu su 2.6. klo 10, Romar,
Kärkkäinen, Modinos. Messun
jälkeen kahvit ja kauppaneuvos
Hanna Parviaisen patsaan paljastustilaisuus.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut p. 050 557 9013.
Perhepäivät Säynätsalon pappilan pihamaalla 3.6., 10.6., 17.6.
ja 18.6. klo 9–12, omat eväät,
makkaranpaistomahdollisuus.
Puistopäivät Neulaskankaan
puistossa (Keljonkangas) 31.5.,

nakkoilmoittautumista, tule ja
osallistu oman aikataulusi mukaan!
Syksyllä 2013 alkaviin Kuokkalan päiväkerhoihin ”Aappareihin ja iippareihin” ilmoittautuminen www.jyvaskylänseurakunta.fi/Kuokkala/Lapset
ja
perheet.
RYHMÄT:
Rukouspiiri 3.6. alkaen MA klo
19 Polttolinja 37, Eija Tarvainen.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma–ti klo 9–11,
muuna aikana sopimuksen mukaan. Puh. 050 549 7034 Päivi
Heikkilä, 050 549 7007 Marjo
Ronkainen.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

KOULUIKÄISET:
Kerhot kesätauolla.
Tiedustelut p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA:
Kesäolohuone ke 12.6. Pappilassa klo 13–14.30; hiljentymistä, yhdessäoloa, hyvällä ilmalla
ulkona.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.

DIAKONIA:
Ruokailu ja olohuone kesätauolla.
Diakonian vastaanotto: tiistaisin klo 12–14 ja keskiviikkoisin
klo 9–11 Neulaskodilla, p.
050 549 7015. Voit myös varata
ajan: elina.fuchs@evl.fi.
KOULUIKÄISET:
Kerhot kesätauolla.
Tied. p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri kesätauolla.

7.6. ja 14.6. klo 9–12, omat
eväät.
Perheleiri Vesalassa 7.–9.6. Peruutuspaikkoja voi kysellä p. 050
598 0951.
Lapsi- ja perhetyön väki kiittää
kuluneesta kaudesta ja toivottaa
perheille oikein hyvää kesää!

NUORET:
Tiedustelut p. 050 407 0060.
MUSIIKKI:
Kuoro- ja musiikkitoiminta
kesätauolla.

Ruislinnun laulua kuuntelen

Ekavauva muuttaa vanhempien päivärytmin. Usein myös yörytmin.
Kuva: Kirkon kuvapankki/Sami Tammisalo

30.6. asti. Ryhmät perustetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Keltinmäen alueseurakunnassa ryhmiä on Keltinmäen
kirkolla ja Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Ryhmän
alkaessa vauvan tulisi olla alle
seitsemän kuukauden ikäinen.
Keltinmäen ryhmä aloittaa
torstaina 22.8. klo 9–11 kir-

kolla (Keltinmäentie 10)
Kortepohjan ryhmä aloittaa
keskiviikkona 21.8. klo 9–11.
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa (Isännäntie 4).
Ilmoittautuminen 17.5.–
31.7. Tiedustelut Marjatta
Tervonen 050 340 9891 (Keltinmäki) ja Eeva Lindberg
050 408 8852 (Kortepohja).

Parviaisen patsas Säynätsaloon
Hanna Parviaisen nimi on
tuttu säynätsalolaisille. Tämä
Suomen ensimmäinen naispuolinen kauppaneuvoksen
arvonimen saanut nainen johti Säynätsalossa Joh. Parviaisen Tehtaat osakeyhtiötä
1920-30 –luvuilla.

Tunnin mittaisessa lounaskonsertissa 12.6. esiintyy
urkutaiteilija Matti Pesonen.
Hänet tunnetaan erityisesti
ranskalaisen urkuromantiikan
tulkkina. Vapaa pääsy, kolehti
Kirkon Ulkomaanavulle.

Hänen aikanaan tehtaat
kiinnittivät erityistä huomiota
sosiaaliseen toimintaan. Hän
muun muassa tuki eri naisjärjestöjä, avusti puutteessa eläviä leskiä ja orpoja ja rakennutti Säynätsaloon kirkon.
Kauko Sorjosen säätiö ha

luaa lahjoittaa kauppaneuvos
Hanna Parviaisesta tehdyn
patsaan Säynätsaloon. Luonteva paikka patsaalle löytyi
Säynätsalon kirkon pihamaalta. Patsas paljastetaan sunnuntaina 2.6. klo 10 alkavan messun jälkeen.

Korpilahden kirkossa kuullaan
Oskar Merikannon Oi muistatko vielä sen virren sekä Muistellessa, iki-ihana Eino Leinon runoon Ruislinnun laulu korvissani,
tähkäpäiden alla täysikuu, sävelletty Nocturne, Ave Marioiden
helmiä sekä Armas Maasalon
virsi Aurinko vaipuu mailleen.

Mezzosopraano Annastiina
Tahkola laulaa ja Palokan alueseurakunnan A-kanttori Pertti
Tahkola soittaa urkuja ja pianoa. Illassa kuullaan myös urkuimprovisaatiota.
Tahkoloilla on takanaan yli
sata yhteistä kirkkokonserttia.
Annastiina Tahkola on 1. kan-

Naisten saunaillat Vesalassa
Kokoontuminen tiistaisin klo 18 Keskusseurakuntatalon edessä,
josta lähtö omin autoin tai bussilla. Tarjoilu kolme euroa. Kyydin
jokainen maksaa itse.
Kesäkuu
4.6. Riitta Lampila ja
Erja Rautamies
11.6. Mirja Jokela ja
Ursula Hyvärinen
18.6. Anne Nykänen
ja Seija Nykänen
25.6. Ulla Koskinen
ja Eeva Hynninen

Heinäkuu
2.7.Seija Urtti ja
Ritva Moisio
9.7.Liisa Puhalainen
ja Katri Lilja
16.7.Sini IhanainenAlanko ja Jutta
Pirhonen
23.7.Aino Viitanen
ja Piritta Viitanen
30.7.Marja-Liisa
Kilpeläinen
ja Maire Lilja

Elokuu
6.8.Asta Häkkinen
ja Pirkko Veijo
13.8. Marja-Leena
Saarinen ja Ilona
Saarinen
20.8. Pirjo Paajanen
ja Mirja Puhalainen
27.8. Inkeri
Tuunanen ja Mirja
Lavonen-Niinistö
Jyväskylän
seurakunta
Aikuistyö

sainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittaja. Hän on konsertoinut Suomessa festivaaleilla lied- sekä kirkkokonsertein ja suurten kirkkoteosten
solistina.
Kesäillan konsertti Korpilahden kirkossa 13.6. klo 18. Ohjelma 10 e.

Leiri- ja retkiilmoittautumiset:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu
Ole kuulolla!
Seurakunnan
radio-ohjelmat
Radio
Keski-Suomessa
99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin
noin klo 13.40

Henki & elämä
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Järjestäisitkö lähetysnuotioillan
kotonasi tai mökilläsi?

Perhepäivässä voi soudella
ja paistaa makkaraa tai olla vaan

Lähetysnuotioiltoihin etsitään
koteja, joissa seurakunnan
työntekijät voivat kertoa
Palokan alueseurakunnan
nimikkoläheteistä. Illoissa
lauletaan kahvin lomassa, ja
päätteeksi on hartaushetki.

Perhepäiviä vietetään Tikkakoskella Sarpatin leirimajalla
perjantaina 7.6. ja 14.6. sekä
torstaina 20.6. klo 9–12.
Talo tarjoaa kahvit tai mehut
sekä pullat. Omia eväitä ja
makkaraa voi ottaa mukaan,

pihalla on nuotio. Leiripäivässä on mahdollisuus
souteluun, kädentöihin ja
mukavaan yhdessä oleskeluun. Juhannusaatonaattona
20.6. on haitarimusiikkia ja
sauna lämpimänä.

PÄIVYSTYKSET:
Kesällä ei säännöllisiä päivystysaikoja. Vastaanottoajat voi sopia suoraan diakoniatyöntekijöiden kanssa henkilökohtaisesti.
Säännölliset päivystykset aloitetaan syyskauden alkaessa. Pyydettäessä kotikäyntejä.
marja-leena.liimatainen@evl.fi
040 560 9926, ja tero.reingoldt@evl.fi 040 560 9927.

0400 706 205/Salla
Lisätietoja:jyvaskylansrk.fi/alueseurakunnat/Vaajakoski/lapset
ja perheet

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Messu su 2.6. klo 10, Kari, Tahkola.
Rukouspiiri ke 5.6. klo 18 kirkon parvella, tied. Heikki.Ilola@
jkl.fi.
Messu su 9.6. klo 10, Hautalahti, Ruhanen.
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähetysnuotioiltoihin etsitään
koteja. Illan tarjoilusta vastaa
seurakunta. Soita Elina Romarille
040 560 9910, mikäli lähetysnuotioilta olisi mahdollista järjestää kotonasi tai mökilläsi. Katso
lisätietoja sivun ylälaidassa.

Kahvirahatuotto kerätään
Palokan alueseurakunnan
nimikkoläheteille. Tarjoilusta
vastaa seurakunta. Soita Elina
Romarille 040 560 9910,
jos voit tarjota tilat lähetys
nuotioillan järjestämiseen.

12.6. klo 18 Lähetysnuotioilta
Lintukankaalla, Minkkisillä,
Lintukankaantie 109. Hautalahti, Romar.
Kesäillan kirkkohetket 6.6.,
13.6, 20.6 ja 27.6 klo 19 Palokan kirkolla.
Etsimme 20.6. ja 27.6. vapaaehtoisia kirkkohetkien pitäjiä.
Mikäli sinulla on kiinnostusta
asiaan, soita Elina Romarille.
Kirkkohetki koostuu rukouksesta, laulusta, runoista, tarinoista
jne. Illan kesto on noin 20–30
minuuttia.
Vanhemman väen leiri Koivuniemessä ma–pe 12.–15.8. Ilm
p. 050 551 0440 20.6. mennessä. Tied. diakoniatyöntekijöiltä.
Kts. erillisilmoitus.
Diakonian päivystys kirkolla ti
ja ke klo 9–11 Elina Romar p.
040 560 9910 ja Päivi Itkonen/
Leena Nokka p. 040 709 0142.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Kerhot sekä pyhäkoulut ovat tältä
keväältä päättyneet.
Ilmoittautuminen ensi toimintakauden päiväkerhoihin päättyy

31.5. Ilmoitamme kerhopaikasta
huoltajan sähköpostiin viikolla 23.
PERHEPÄIVÄT – yhteistä tekemistä lapsille ja aikuisille.
Kirrissä 5.6. klo 10–13.
Mannilassa 10.6. klo 10–13.
Lapsella tulee olla mukana oma
aikuinen. Mukaan omat eväät,
tarjoamme kahvin sekä mehun.
Voitte tulla silloin kun teille sopii.
Hartaushetki n. klo 11. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
LÄHETYKSEN KESÄPÄIVÄ
KAIKELLE KANSALLE Palokan
kirkolla 13.6. klo 10–13
- lauluja, leikkejä
- yhteistä oleskelua ulkosalla
- lettuja, makkaraa, kahvia, mehua; tuotto Palokan alueseurakunnan nimikkolähettityölle
TULOSSA: Perheleiri Koivuniemessä 16.–18.8. Kts. lisää nettisivuiltamme sekä seuraavasta
lehdestä. www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/palokka/lapset_ja_perheet/
Löydät meidät myös Facebookista.

Vaajakosken

alueseurakunta

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
Su 2.6. klo 10 Messu. Laitinen,
Partanen, Kimmel-kvartetti.
Su 9.6. klo 10 Messu. Kauppinen, Heikki Tynkkynen.

DIAKONIA:
Vanhem
man väen leiri 12.–
15.8. Koivuniemessä. Hinta 40 e.
Ilm. 20.6. mennessä aluesihteeri
Leena Syrjälälle p 050-5510440.
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.
Kts. erillisilmoitus.

alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Luomakunnan
sunnuntain
messu Sarpatin luontokirkossa
su 2.6. klo 10, Vallipuro, Vuorenoja, Kottaraiset, kirkkokahvit.
Kyytiä tarjolla kirkolta klo 9.15.
Ilta/luontokirkko Nyrölän laavulla to 6.6. klo 18.30.
Sanajumalanpalvelus su 9.6.
klo 10, Vallipuro, Koskinen.
Siioninvirsiseurat pappilassa su
9.6. klo 18.
Lähetysnuotio Riukumäen kodalla Jylhänperällä ma 10.6.
klo 18.

Hautausmaahartaus Autiokankaan hautausmaalla, muualle haudattujen ristillä ti 11.6.
klo 14. Lopuksi kahvit hautausmaan portilla.
DIAKONIA:
Vanhemman väen leiri Koivuniemessä ma–to 12.–15.8. klo.
Ilm. p. 050-5510440 torstaihin
20.6. klo mennessä. Tiedustelut
diakoniatyöntekijöiltä.
Diakonian leiripäivät Sarpatissa keskiviikkona 19.6. ja tiistaina
27.8. klo 10–16. Lähtö kirkolta
autoilla klo 9.30. Hinta 15 e. Ilm.
ja tied. diak. Marja-Liisa Jaakonaho pe 14.6. klo mennessä.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Ajanvaraus
puh.
040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
LAPSI JA PERHETYÖ:
Kesän perhepäivät Sarpatin
leirimajalla pe 7.6. ja 14.6. sekä to 20.6. klo 9–12.
Talo tarjoaa kahvit/ mehut ja
pullat. Omia eväitä voi ottaa

mukaan. Katso lisätietoja sivun
ylälaidan menovinkistä
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Syksyllä alkavista kerhoista tiedotetaan nettisivujen, koulujen
ja Henki & elämä- lehden kautta.
Kerhonohjaajakoulutus 31.8.
Huhtasuon kirkolla, ilmoittautuminen 5.-18.8.
Lisätietoja kouluikäisten toiminnasta 040 5609915.
NUORET:
Rantailta Myllylammella torstaina 13.6. klo 16-20 kaupungin
nuorisopalvelujen kanssa. Ohjelmassa mm. sumopainia ja grillausta. Rippikoululaiset, jotka
haluavat merkinnän: tulkaa paikalle viimeistään klo 18. Hartaus
n. klo 19.30.
Retki Tampereelle Ideaparkiin
ja Särkänniemeen 17.7., lisää
infoa nettisivuilla nuorten alla.

Syysmatka
Sortavalaan

Vanhemman väen leiri
Koivuniemessä
Palokan, Tikkakosken ja Vaajakosken alueseurakuntien
vanhemman väen leiri 12.–15.8. Koivuniemen leirikeskuksessa. Hinta 40 e. Ilmoittautuminen torstaihin 20.6.
mennessä aluesihteeri Leena Syrjälälle p. 050 551 0440.
Lisätietoja oman alueseurakunnan diakoniatyöntekijöiltä.

suomi24.

Jyväskylän seurakunnan kansainvälinen työ järjestää syysmatkan Sortavalan seurakuntaan 20.–22.9. Matkan ohjelma muotoutuu yhteistyössä
ystävyysseurakuntamme Sortavalan kanssa.
Omavastuuhinta on 180200 euroa lähtijöiden määrän
mukaan. Hintaan sisältyvät
matkat, majoitus Kaunis-hotellissa, ryhmäviisumi, aamiaiset hotellissa sekä yksi lämmin
ateria päivän aikana.
Ilmoittautumiset
20.6.
mennessä osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Matkaa koskevat tiedustelut vs. lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäki p
040 560 9904 tai sähköposti
sade.pirttimaki@evl.fi
Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
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Hannikaisenkatu 27–29
Diakoni Jukka Rantanen, p.
050 360 3484, jukka.rantanen@
evl.fi
Pysäkki avoinna 1.6.–20.6. ja
15.8.–23.8. ma–pe klo 11–14.
Ryhmätoiminta tänä aikana lomalla. Suljettu 26.8.–4.9. leiritoiminnan takia ja avoimena normaalisti 5.9. alkaen.
Avoin toiminta
ma–pe klo 11–15.
To klo 14 Papintunti (viim.
30.5.);
pe klo 12 Lenkkiryhmä (viim.
31.5.); klo 13.30 Tietovisa (viim.
31.5.).
Ke 5.6. Aseman Pysäkin vapaaehtoisten retki: Parkanon Setlementti, Porin Mummon Kammari ja Diakonialaitos, Sastamalan
Pyhän Olavin kirkko. Ilmoittautuminen Jukalle 050 360 3484,
voit kysyä vapaita paikkoja. Matkan omavastuu 25 e.

Ke 19.6. klo 18.30 Riitta-Liisa ja
Hannu Göösillä, Leppälahdentie
770. Päivi ja Esko Helenius.
Ke 26.6. klo 18.30 Kerttu ja Heimo Savelan mökillä, Riihijärventie 27 A. Erkki Helle.
Ke 17.7. klo 18.30 Eila ja Jorma
Ijäksellä, Kettulantie 40 B.
Ke 31.7. klo 18.30 Kesälaulajaiset Helena Heikkisellä ja Mauri
Linnalla, Harjutie 10 B.
Ke 28.8. klo 18.30 kirkolla.
Lähetysnuotioille lähtö kirkon
parkkipaikalta klo 18.

Diakonian vanhustyön kehittämishanke
Tiedustelut: diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen, p. 050 300 3590,
eevi-riitta.kukkonen@evl.fi.

KohtaamisPaikka
Su 9.6. klo 17 Iltamessu Kaupunginkirkossa, Mika Kilkki.
Seuraavat Alfa-kurssit alkavat
syksyllä 2013.
Muut toimintatiedot mm raamatunlukuohjelmasta, KohtaamisRyhmistä kts. www.kohtaamispaikka.net tai Facebookissa KohtaamisPaikka Jyväskylä

Leskien klubi
Leskien klubi on tarkoitettu eläkeikäisille leskille. Tied. diakoni
Heini Lekander, 050 521 5416 tai
heini.lekander@evl.fi

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), diakoni, p.
050 549 7033, mirja.hytonen@)
evl.fi, Ljudmila Lorvi, avustaja, p.
041 705 2329

Näkövammaiset,
huonokuuloiset ja
omaishoitajat
Päivystys ma ja ke klo 9–11, p.
050 549 7023.
Omaishoitajien leiri 9.–12.7.
Vesalassa. Ilm. 19.6. mennessä.
Hinta 40 e /hlö.

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9–12, ke klo 9–11 (klo 11–12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16–17,
Cygnaeuksenkatu 8.

Vanhemman neuvo -ryhmä
auttaa myös lasta erotilanteessa
Erokriisissä vanhemmat eivät
useinkaan ajattele, että vanhemmuus jatkuu läpi koko
elämän. Lapsi ei eroa vanhemmistaan, vaikka puolisot eroavat toisistaan.
Lapsen tarpeiden asettaminen etusijalle helpottaa lapsen
selviytymistä erosta ja lisää aikuisen ymmärrystä vanhem
pien keskinäisen suhteen merkityksestä.
Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus järjestää eronneille tai eropäätöksen tehneille Vanhemman
Neuvo -vertaistukiryhmän. Sen
tavoite on lapsen menetyksen
minimoiminen ja keskinäisen
yhteistyövanhemmuuden tukeminen vanhempien erotessa.

Ammatillisesti ohjatussa
ryhmässä keskustellaan muun
muassa eron tuomista muutoksista lapsen ja aikuisten arkeen.
Vanhemman Neuvo -ryhmä
alkaa syksyllä. Ilmoittautua
voi jo nyt. Maksuton ryhmä
kokoontuu torstaisin kello
17–19.30 seuraavina iltoina:
26.9., 3.10., 10.10., 24.10.,
31.10., 7.11., 14.11. ja 21.11.
Ryhmä kokoontuu Perhe
asian neuvottelukeskuksessa,
Kilpisenkatu 4, 2. kerros. Lisätietoja kurssista antavat perhetyöntekijä Anne Salonen p.
050 380 0583 ja perhetyön
toiminnanohjaaja Jaana Ristonmaa p. 050 307 6734.
Heille voi myös ilmoittautua.
Ryhmään otetaan kahdek-

san henkilöä ja se täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä
haastattelun jälkeen.

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Vesala
Koivuniemi
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä-puitteissa
Vesala
Koivuniemi - Mutanen
Mutanen

Perhejuhlat

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Vesala - Koivuniemi - Mutanen
040 535 1657
VarauksetPuh.
ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657
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LÄHETYSNUOTIOT

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Tikkakosken

LAPSET JA PERHEET:
Kerhot kesätauolla.Varhaiskasvatuksen väki toivottaa hyvää
kesää! Yhteystiedot:
Lapsityönohjaaja 040 5741706
Lapsityön teologi 040 5458730
Diakoni: 040 5609927
Vaajakosken kirkko
040 5742026/Marja
Jyskän srk-koti
0400 201079/Arja
040 5741792/Aila
Kaunisharjun kerhola,
0400 905 915/Johanna

MUSIIKKI:
Kuorot kesätauolla.

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Palveleva puhelin

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerossa
01019 0071
su-to klo 18-01 ja
pe-la klo 18-03.

Seuraava lehti 13.6.2013
Materiaali. 4.6.

Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Kotimaa
0207 54 2000
Julkaisija
Jyväskylän seurakunta
Painosmäärä
62 500
Jakelu Itella Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu,
puh. 0200 71 000
www.posti.fi/palaute

Osoite Tellervonkatu 5
Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Toimitus
Jaana Mehtälä
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
p. 020 754 2309,
Sirpa Koivisto 040 703 0350
040 509 4962
Petri Kananen 050 360 3459
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740 jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
Sähköposti
1,60 e/pmm
jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611
Faksi (014)636 785

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Su 9.6. klo 18 Seurat Tikkakosken pappilassa.
Keski-Suomen kesäretki 15.6.
Mutaseen, Villa Caveniin ja Toivakan kirkkoon, yhteiskyyti Jyväskylästä klo 10. Kyyti 25 e,
ruokailu Villa Cavenissa 12 e. Ilmoittautuminen 7.6. mennessä
Osmo Kankaalle 0400 686 646.
Päiväretki
herättäjäjuhlille
Haapajärvelle la 6.7. Lähtö Korpilahden matkahuolto klo 6.55 ja
Harjun tilausajolaituri klo 7.10.
Menopaluun hinta 40 e. Ilm.
26.6. mennessä Jyväskylän kristillisen opiston numeroon (014)
3348 000.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohj. Tanja Nieminen,
040 740 4472, jklnnky@elisanet.fi,
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset/
Jyväskylä, www.facebook.com/
jklnnky, www.facebook.com/
tuunauskerho
Su 2.6. klo 15 Eira Paunun muistelutilaisuus.

Jyväskylän Kristilliset
eläkeläiset
Retki Mänttä-Vilppulaan to 6.6.
Ilm. p. 040 5548 188 tai tilaisuudessa Kuokkalan kirkossa.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Su 2.6. klo 18 Seurat, ry.
Ke 5.6. klo 19 Seurat, ry.
Su 9.6. klo 18 Seurat, ry.
Ke 12.6. klo 19 Seurat, ry
Yhteydenotot: 044 5050 653

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarink. 19
Bussiretki Sanan Suvipäiville
Lohjalle Vivamoon la 15.6. Läh-

tö Harjukadun tilausajolaiturilta
klo 8. Paluu noin klo 23. Matkanjohtajana Jorma Pollari. Matkan
hinta 40 e. Sitovat ilm. 6.6. mennessä puh. 020 768 1610 tai
vaihde@sana.fi
Bussimatka Kirkastusjuhlille
Heinävedelle la 27.7. Juhlien teema Kaiken keskellä Jumala. Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista
klo 7, paluu illalla. Bussikuljetuksen hinta 25 e. Juhlilla mukana
mm. Eero Junkkaala, Ulla Saunaluoma, Maija ja Hannu Nyman,
Kalle Virta, Ulla Halttunen, Anu
ja Jukka Mattsson, Helge Itkonen. Musiikki Sari Behm, Heikki
Mikkonen, Pyysalot. Päivän aikana mahdollisuus käydä Valamossa. Sitovat ilmoittautumiset Inkeri Virkkala-Järvinen, p. 0400
547 753, invir@elisanet.fi tai
Ulla Karttunen, p. 050 569 2957.

Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Perjantaisin klo 8–9 Aamuru
kouspiiri.
Keskiviikkoisin klo 10–11.30
Suomikerho maahanmuuttajanaisille. Kevätkauden viimeinen
12.6.
Keskiviikkoisin klo 15.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Kevätkauden viimeinen 12.6.
Muualla Jyväskylässä:
Su 9.6. klo 11 Pikkuleipä Hämäläisillä, Usvattarentie 13. Tied.
Janne Jokinen 040 588 9153.
Ke 12.6. klo 18 Kesäleipä Halssilan srk-keskuksessa, Kärpänkuja
5. Johdatuksen makua, Reino
Saarelma ja Leo Wacklin.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5.
Messu su 9.6. klo 12.

Muskareihin
haku käynnissä

Postiosoite: PL 103
40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 5234 131
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 5352 328
Kirkkoherra Viitala Arto
0400 540 490
Aseman Pysäkki
Rantanen Jukka, diakoni 050 3603 484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 5215 416
Hallintopalvelu
Niemi Mirja, hallintojohtaja
040 5352 551, mirja.l.niemi@evl.fi
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 3650 960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 5352 167
Henkilöstöpalvelu
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
050 3409 888
Kiinteistöpalvelu
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 3824 424
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 5458 750
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Johtaja Helin Jukka 050 518 5445
Lapsi- ja perhetyö
Lyytinen Leena, työalasihteeri vs.
050 5497 013
leena.m.lyytinen@evl.fi
Leirikeskusten varaukset
040 5351 657
Kettu Ari, leirikeskusten isäntä vs.
050 5215 407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Vähäjylkkä Harri, seurakuntapastori
0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs
050 3409 889
Pirttimäki Säde, lähetyskasvatussihteeri vs
040 5609 904
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 5497 033

Musiikin maailma on rikas ja avara. Muskarissa lauletaan,
loruillaan, soitetaan ja leikitään. Tutuiksi tulevat lastenlaulut,
lasten hengelliset laulut ja virret.
Syksyn 2013 muskariryhmiin ensimmäinen
hakuaika on 27.5.–16.6. ja jälkihaku on 29.7.–18.8.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Muskareita järjestetään toimintakaudella 2013-2014
Halssilan, Keltinmäen, Kuokkalan, Lohikosken, Palokan ja
Vaajakosken kirkoilla, Jyväskylän keskustassa
Yliopistonkatu 28:ssa, Neulaskodilla Keljonkankaalla
sekä Kortepohjan seurakuntakeskuksissa.

Nuorisotyö
Bom Pasi, vs. työalasihteeri
ja partio 050 5497 011
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
050 5497 029
Perttilä Päivi, vs. nuorisomuusikko
050 5497 048
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja 040 5098 060
Maasola Jussi, erityisnuorisotyö
050 5215 401

Kehitysvammaisten lasten muskari ”Kultahiput” kokoontuu
tulevalla kaudella maanantaisin klo. 16.15.-17. Keskustan
alueella (tila selviää myöhemmin). Lapset voivat osallistua
muskariin yhdessä vanhemman tai hoitajan kanssa.
Tiedustelut: Terhi Hassinen puh. 050 340 9893

Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston
oppilaitospappi 050 5948 167
Johanna Tikkanen, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi,
050 521 5418

Ilmoittautumista edellytetään sekä nykyisiltä että uusilta
muskarilaisilta.

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs

Aikavaraukset (014) 3347 800
Salo Sirpa, johtaja 040 1825 770
Rippikoulutyö
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
040 5609 934
Sairaalapastorit
Päivystävä sairaalapastori 040 5141 195
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 7377 963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2
0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 5497 022
Hassinen Jukka, kanttori 050 5234 136
Viestintä
Rönnkvist Marjo,
viestintäpäällikkö 040 5351 064
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko
Nevakatu 6
050 5497 041
Aluekappalainen
Tervonen Mauri 050 5497 031
Aluesihteeri
Koho Ulla 050 3400 684
Diakonia
Vepsäläinen Elina, vs. 050 5497 005
Lapsityönohjaaja
Helle Sirpa 050 3400 638
Halssilan seurakuntakeskus
Kärpänkuja 5
050 5497 040
Diakonia
Halonen Juha 050 5497 024
Kappalainen vs.
Väätäinen Osmo 050 523 4149
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko
Keltinmäentie 10
050 5497 037
Aluekappalainen
Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri
Lehto Aira, 050 340 9899,
aira.k.lehto@evl.fi
Diakonia
Erkamaa Ainoleena 050 549 7026
Häyrinen Leena 050 549 7008
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
Lapsityönohjaaja
Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4
050 5497 038
Kappalainen
Vilkko Jorma 050 549 7052
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 5497 043
Aluekappalainen
Wuolio Seppo 050 5215 415
Aluesihteeri
Härköjärvi Esa, vs. 040 5350 492
Diakonia
Kiviranta Regina 050 5497 009
Nuuhkarinen Katja, vs. 050 3400 665
Pietiläinen Lea 050 5497 027
Solismaa Sari 050 549 7006
Lapsityönohjaaja
Johanna Kontinen, 050 340 9895,
johanna.kontinen@evl.fi
Lohikosken seurakuntakeskus
Katajatie 1
050 549 7039
Kappalainen
Pirtala Tuija 050 5215 408
Diakonia
Pelkonen Auni 050 549 7001
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1-3 p. 050 5579 008
Palvelupiste: 050 5579 012
Hautausasiat 040 1623 982

Aluekappalainen
Haapakangas Marjut 050 5579 001
Diakonia
Lepoaho Kirsi 050 5579 003
Lapsityönohjaaja vt.
Noronen Leena 050 5579 013
Toimistosihteeri
Malmirae Satu vs. 050 5579 012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko
Syöttäjänkatu 4
050 5497 045
Aluekappalainen
Mustonen Pekka 050 5234 141
Aluesihteeri
Saarikko Satu 050 4088 816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 5497 034
Ronkainen Marjo vs. 050 5497 007
Lapsityönohjaaja
Korhonen Tiina 050 3409 887
PALOKKA
Palokan kirkko
Rovastintie 8
040 5609 911
Aluekappalainen
Hautalahti Seppo vs. 040 5609 906
Aluesihteeri
Laakso Tuija 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi/Nokka Leena
040 709 0142
Lapsityönohjaaja
Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko
Saarnatie 1 p. 050 340 9896
Säynätsalon pappila
Pappilantie 6
Hautaus- ja virastopalvelut 040 535 0047
Aluekappalainen
Romar Harri 0500 545 611
Aluesihteeri
Takkinen Terhi 040 5350 047
Diakonia
Kiviranta Paula 050 5980 951
Lapsityönohjaaja vt.
Noronen Leena 050 5579 013
Neulaskoti:
Pihkatie 4, Keljonkangas
p. 050 5497 046
Seurakuntapastori
Kärkkäinen Päivi 050 4000 014
Diakonia
Fuchs Elina 050 5497 015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko
Kirkkokatu 18 p. 040 5609 917
Aluekappalainen
Vallipuro Risto 040 5458 720
Aluesihteeri
Laakso Tuija 050 3028 300
Diakonia
Jaakonaho Marja-Liisa
040 5609 916
Lapsityönohjaaja
Simpanen Eija 040 5609 914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko
Kirkkotie 11 p. 040 5609 930;
suntio 040 5609 928
Aluekappalainen
Huttunen Hannu 050 5215 405,
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri
Syrjälä Leena 050 5510 440
Diakonia
Liimatainen Marja-Leena 040 5609 926
Lapsityönohjaaja
Lyytinen Leena 040 574 1706
leena.m.lyytinen@evl.fi
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4 p. 040 5609 929
Kappalainen
Kauppinen Arto 040 5609 920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 5609 927
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Lehtisaaren päärakennus.

Kristillisen koulun viides luokka kävi retkellä Lehtisaaressa. Opettaja Petteri Muotka kääntää lihoja, Philip Kebede paistaa makkaraa ja Jani Järvinen seuraa vieressä. KUVA: PETRI KANANEN

Mökki keskellä kaupunkia
Lehtisaaren kesä on täynnä
toimintaa. Seurakunnan nuorisotoimen ylläpitämä mökki kutsuu
kaikkia kaupunkilaisia viettämään kesäpäivää.
petri kananen

Iloista naurua, yhdessäoloa, makkaranpaistoa ja auringonpaistetta.
Näistä elementeistä koostui Jyväskylän kristillisen koulun viidennen luokan retki Lehtisaareen. Luokka oli
saaren tämän kesän ensimmäinen
vierailijaryhmä.
Ryhmät voivat varata Lehtisaaren

käyttöönsä arkisin aamupäivien ajaksi. Lukuisat koululuokat ja harrasteryhmät ovatkin vuosien mittaan käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Iltapäivisin Lehtisaari on kaikkien
kaupunkilaisten yhteisessä käytössä.
Saareen pääsee soutuveneellä tasatunnein heti Viitaniementien päässä
olevan kääntöpaikan luota.
Lehtisaaressa tehdään samoja asioita kuin kesämökeillä yleensäkin: grillataan, saunotaan, uidaan, jutellaan,
ja lauletaan. Lisäksi saaressa pääsee
pelaamaan maastogolfia ja melomaan. Rauhoittua voi Hiljaisuuden
polulla, jossa on viikoittain vaihtuvat

tekstit. Lehtisaaressa pidetään joka
ilta kello 19.30 iltahartaus
Saareen voi tuoda omat eväät. Ostamalla kioskista purtavaa tukee lähetystyötä. Retkeilijöiden kannattaa
ottaa omat juomavedet mukaansa.

Ekologiset
arvot tärkeitä
Ekologiset arvot ja kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeitä Lehtisaaressa. Materiaalit ovat luontoystävällisiä ja hankinnoissa suositaan reilun
kaupan tuotteita.
Käytössä ainoastaan biologisesti
hajoavat pesuaineet ovat sallittuja.

Saaren väki on erityisen iloinen retkeläisistä, jotka vievät omat roskansa
pois saaresta ja jättävät paikat jälkeensä siisteiksi.
Lehtisaareen ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Pääsaaren kyljessä olevaan
piskuiseen Koivusaareen eläimetkin
pääsevät. Koivusaari ja sen nuotiopaikka on retkeläisten käytössä ympäri vuoden – myös kesällä Lehtisaaren
ollessa suljettu.

Yhteinen
kesäkoti
Seurakunnan nuoret ovat viettäneet
kesiä Lehtisaaressa vuodesta 1949.

Silloin Jyväskylän maalaisseurakunnan eläköitynyt kanttori Mikko Sipponen ja hänen vaimonsa Aino luovuttivat saaren seurakunnan nuorten
käyttöön.
Lehtisaaren ydinajatus oli selvä heti toiminnan alkumetreillä. Saaresta
haluttiin nuorille ja nuorenmielisille
yhteinen kesäkoti, jonne nämä voisivat tulla viettämään aikaa ja irtautua
hetkellisesti kaupungin hälystä.
Viime aikoina Lehtisaari on siirtänyt painopistettään pelkästä nuorille
suunnatusta kesäkodista kaikille kaupunkilaisille avoimeen kesämökkiin.
Saaren toiminta on silti olennainen
osa Jyväskylän seurakunnan nuorisotyötä.

Näin pääset
Lehtisaareen
Lehtisaari on avoinna 4.6.–8.8. tiistaista perjantain kello 15–21 ja viikonloppuisin kello 12–21. Saari on suljettu maanantaisin ja juhannuksena.
Saaren soutuvene noutaa retkeilijät Viitaniemen laiturista tasatunnein. Veneilyliivit tarjotaan talon
puolesta. Viimeinen soutu saareen
lähtee klo 19. Sauna ja grillit sulkeutuvat klo 20.
Varaukset ja tiedustelut kesä–elokuussa vastaavalta ohjaajata p. 050
595 3947.
www.lehtisaarenkesakoti.net

Video: Lehtisaaren vastaava ohjaaja
Jenna Suhonen kertoo parhaan Lehtisaarimuistonsa. www.youtube/user/henkielama

i�metteli��
sirpa koivisto

Olen Ilari Liimatainen, 18-vuotias
palokkalainen. Opiskelen Pieksämäellä Partaharjun opistossa nuorisoja vapaa-ajanohjaajaksi. Tuntuu hurjalta, miten nopeasti aika on mennyt.
Toinen vuosi on jo pulkassa ja enää
yksi vuosi opintoja jäljellä.
Partaharjussa olen viihtynyt todella hyvin. Meitä on noin 15 hengen
opiskelijaporukka samalla vuosikurssilla. Opiskelu on ollut mukavaa
ja mielenkiintoista ja olen oppinut
paljon uusia asioita.
Jo yläasteella tuli fiilis, että haluan
lähteä opiskelemaan nuoriso- tai sosiaalialaa. Olen ollut rippikoulun
jälkeen paljon mukana seurakunnan toiminnassa isosena ja nuorten
illoissa. Seurakunnan nuorisotyössä
on ollut monia minulle tärkeitä roo-
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limalleja, jotka ovat vaikuttaneet
alan valintaan.
Olen kärsinyt koulukiusaamisesta
alaluokilla fyysisen kokoni vuoksi.
Kiusaaminen helpotti vasta seitsemännen luokan jälkeen. Onneksi
minulla oli kavereita, enkä jäänyt
yksin. Olen paljon miettinyt, miten
kiusaamiseen voisi puuttua, mutta
en tiedä, onko siihen yhtä oikeaa
vastausta. Opiskelemalla nuorisoohjaajaksi haluan olla osaltani ehkäisemässä koulukiusaamista ja toimia nuorten parissa.
Kevään ajan olen ollut opintoihin
liittyvässä harjoittelussa Jyväskylän
seurakunnan erityisnuorisotyössä.
Olen muun muassa käynyt leireillä,
vieraillut kouluissa ja toiminut päivystäjänä Saapas-illoissa. Erityisnuorisotyössä Grönholmin Petri ja
kumppanit tekevät tärkeää työtä.

Arvostan sitä, kuinka paljon esimerkiksi Saapas-toiminnan eteen on
nähty vaivaa. Kävin viime syksynä
Saapas-koulutuksessa ja olen tämän
kevään ollut mukana päivystämässä.
Kuljemme siellä, missä nuoret liikkuvat, juttelemme ja autamme tarvittaessa. Päivystäminen on tuntunut
mukavalta. Yksikään ilta ei ole ollut
samanlainen. Keväällä oli rauhallisempaa, mutta vappuna oli jo
vilskettä ja vipinää. Kun liikumme
Saapas-liivit päällä, nuoret tulevat
helposti juttusille. Keskustelemme,
vaihdamme kuulumisia ja toisinaan
jotkut purkavat meille omia huoliaan. Niistä on joskus helpompi puhua vieraalle ihmiselle.
Jyväskylän eri kaupunginosien yhteinen ongelma on kunnollisten
nuorisotilojen puute. Kun tarjolla ei
ole tarpeeksi aktiviteetteja, nuoret

Erityisnuorisotyö kiinnostaa Ilari Liimataista. KUVA: SIRPA KOIVISTO
vain istuskelevat jossain. Pitäisi olla
tiloja, jotka olisivat auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Myös nuorisotyöntekijöistä on pulaa.
Seurakunnan erityisnuorisotyö
on alkanut kiinnostaa entistä enemmän. Se voisi olla se, mitä haluaisin
tehdä jatkossa. Opistoa on nyt vuosi
jäljellä ja sen jälkeen haluaisin jatkaa
opintoja ammattikorkeakoulussa ja

valmistua sosionomiksi. Siinä välissä
pitäisi käydä armeija tai siviilipalvelus.
Kesä kuluu parilla riparilla ja olen
lupautunut myös Saapas-päivystäjäksi festareille. Kavereiden kanssa aika
kuluu hyvin myös bändihommissa.
Bändi on sen verran uusi, ettei sillä
ole vielä nimeäkään. Soitamme yhdessä raskaampaa rockia ja metallia.

