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Yhteisvastuulla
yli 62 000 euroa
vanhusten avuksi

Ajassa

s
Pääkirjoitu

Jyväskylän seurakunnassa Yhteisvastuukeräys tuotti 62 310 euroa. Tuotosta jää seurakuntaan kymmenen
prosenttia. Sillä hankitaan vuodevaatepaketteja kotihoidon asiakkaille. Vuodevaatteet lahjoitetaan syksyn
aikana, ja Jyväskylän kaupungin kotihoito valitsee lahjoituksen saajat.
Tuotosta osa menee vanhusten
tukemiseen Kambodzassa Kirkon
Ulkomaanavun kautta. Suomessa
keräysvaroilla käynnistyy Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelän
hallinnoima hanke, jonka tavoite on
rakentaa lähiverkostoja. Niihin kuuluvat muun muassa kaupat, kioskit,
taksinkuljettajat, apteekit – tahot,
joiden kanssa yksin kotona asuvat
ikäihmiset asioivat.
Kiitos kaikille eri tavoin Yhteisvastuukeräystä tukeneille ja erityisesti
keräystä toteuttaneille. Vuoden 2014
keräyskohde on saattohoito.

Tarpeen mukaan
Syksyisin on tapana aloittaa kaikenlaista. Kesän mittaisen
aurinkotankkauksen jälkeen kelpaa suunnata tarmonsa
uuteen harrastukseen, opiskeluun, kodin sisustukseen tai
kuntoiluun. Näinhän meille lehdet kertovat.
Ajattelin itse olla aloittamatta mitään. Akkuja tuli kyllä
ladattua, mutta en silti tunne juuri nyt tarvetta laittaa
huushollia uusiksi (viihdyn riittävän hyvin nykyisessä),
aloittaa opiskelua (töissäkin on tekemistä) tai etsiä uutta
harrastusta (vanhoillekaan ei tahdo olla aikaa). Kuntoiluunkaan ei tarvitse etsiä uutta tarmoa, menen sillä vanhalla.
Sosiaalinen media puolestaan pursuaa luettelointia siitä,
kuinka paljon on tullut marjastettua, sienestettyä, hillottua,
mehustettua ja pakastettua. Minä en ole marjastanut, sienestänyt, mehustanut enkä pakastanut. Kerran tosin tunsin hetkellisesti vahvaa paloa lähteä keräämään vadelmia,
mutta yhden estyneen ystävän antamat pakit sammuttivat
palon.
Media patistaa meitä kaikenlaiseen vouhotukseen. Pitää
suorittaa mielellään mitattavissa ja vertailtavissa olevia
asioita, kuten juoksu kilometreineen, marjastaminen litroineen ja kodin sisustus ennen-jälkeen -kuvineen.
Pitäisi sitä ja tätä, jotta kelpaisi, riittäisi ja olisi hyvä. Eikä siinä mitään, uudistuminenkin
on toki aika ajoin hyväksi, mutta ei siihen ole
tarvetta ellei ole tarvetta.
Henki & elämän uudistumiselle oli todellinen tarve. Lehti näytti hieman harmaalta ja sekavalta. Lehti viestii kuitenkin myös ulkoasullaan, ei pelkällä sisällöllään. Suoraviivainen ajattelija saattaisi tehdä äkkinäisen johtopäätöksen,
että koska seurakunnan lehti näyttää harmaalta
ja sekavalta, seurakunta on harmaa ja sekava.
Kattia kanssa. Seurakunta on elävä, värikäs, inhimillinen ja reipas – ihan kaikkea
sitä mitä ihmiset ovat. Sitä, mitä elämä
on. Uudistunut Henki & elämä vastaa
mielestäni paremmin seurakunnan nykytodellisuutta. Vanhan ulkoasun
myötä voi haudata niitä luutuneita
käsityksiä, joita seurakunnasta ja sen
toiminnasta mahdollisesti itse kullakin oli. Seurakunta lehtineen elää tätä aikaa. Tässä ja nyt.

Vastaava tuottaja Jaana Larsson (vas.) ja mainonnansuunnittelija Taina Ristikivi ovat mielissään siitä, että Henki & elämä osaa olla
myös kriittinen ja tarkastella välillä huumorin kautta seurakunnan tekemisiä.

Uutisia hyvässä hengessä
uudistetussa Henki & elämässä
MARJO RÖNNKVIST teksti
MEDIASEPÄT kuvat

Henki & elämä ilmestyi kesätauon jälkeen uuden näköisenä. Lehti on aiempaa värikkäämpi, raikkaampi ja
selkeämpi.
Seurakunnan viestinnässä uudistusta ryhdyttiin pohtimaan jo viime
vuoden puolella. Seurakuntalehden
ulkoasua oli edellisen kerran päivitetty seurakuntien yhdistyessä, mutta silloinkin sitä viilattiin omin voimin. Nyt tekijäksi haluttiin ulkopuoliset ammattilaiset.
Tarjousten perusteella tekijäksi
valittiin jyväskyläläinen Mediasepät.
Työhön tarttuivat mainonnansuunnittelijat Taina Ristikivi ja Kirsi Pehkonen sekä vastaava tuottaja Jaana
Larsson.

Uudistuneen Henki & elämän tunnusväreiksi valikoituivat lime ja turkoosi. Ennen lopullista valintaa Mediasepissä tehtiin useita testikierroksia ja hiomista jatkettiin vielä lehden
toimituksenkin kanssa.
– Värimaailmasta haluttiin raikas
ja moderni, enemmän sisällön henkinen. Värit ovat elämän värejä, met-

sän ja veden sävyjä, kaikille tuttuja.
Halusimme puhaltaa tuoreilla väreillä lisää fiilistä ja henkeä lehden
sivuille, Taina Ristikivi kuvailee.
– Halusimme tuoda ilmavampaa
otetta, isoja kuvia ja lukemista helpottavia graafisia elementtejä. Lehti
viestii mielestämme nyt paremmin
Jyväskylän seurakunnan modernia
tekemistä ja henkeä, hän jatkaa.
Millainen urakka uudistus oli?
– Hieno urakka. Oli hauskaa tehdä innostuneen toimituksen kanssa
töitä, saimme siitä itsekin lisäintoa.
Toimitus pisti meitä pohtimaan syvällisemmin lehden asennetta ja lukemisesta syntyvää kokemusta, Larsson sanoo.
Anna palautetta ulkoasusta Facebookissa Henki & elämän sivuilla tai
sähköpostilla jklsrk.tiedotus@evl.fi

Tapetilla

Kiinnittäkää turvavyöt, työpäivä alkaa
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuva

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Heidän mielestään lehden sisältö
oli hyvä, mutta kiinnostavaa sisältöä
kannatti graafisin keinoin korostaa
aiempaa enemmän. Lehteä pidettiin
toimituksessakin hieman sekavana,
joten ulkoasun selkeyttämiselle oli
tilausta.
– Uudessa ilmeessä haluttiin tuoda kuville enemmän voimaa ja tiivistää tekstiä, tehdä lukemista vielä
helpommaksi, Larsson selvittää.

Kuulutko sinäkin siihen ihmispopulaatioon, jolle matkalaukun pyörien
rahina on kaunein ääni maailmassa,
ja joka jättää parhaillaan haikeita
jäähyväisiä kesälle ja lomalle?
Älä lannistu! Simuloi lomaa! Pakkaa allakka, kännykkä ja läppäri
matkalaukkuun ja hinaa se työhön.
Bussipysäkillä jututat muita mat-

kustajia huonoa englantia puhuen.
– Onko teillä aina näin lämmintä/
sateista/sumuista? Millaista täällä
on talvella? Ai kamala miten kylmää,
miten te kestätte? No tehän olette
tietysti tottuneet siihen.
Ensimmäisenä aamuna kysy bussissa vieruskaverilta aurinkolasit otsalla ja karttoja läräten, että meneehän tämä auto varmasti Zaivaskailaan. Kysy lisäksi, missä siellä kannattaisi käydä lounaalla ja mistä voi os-

Henki &
Kannen kuva: Pastori Osmo Väätäisen kesäsunnuntaihin
mahtuu messua, kastejuhlaa ja rippileiritavaroiden pakkaamista.
Kuva: Sami Saarenpää
Matkalaukun pyörien rahina ja matkakenkien kopina – kuin musiikkia korvillesi? Voit
toki kuljettaa ne mukaasi työpäiväänkin.

taa paikallista käsintehtyä suklaata.
Seuraavana aamuna pengo hysteerisenä käsilaukkua varmistellen,
että passi, lentoliput ja pankkikortti
ovat varmasti mukana. Toista etsinnät tässä järjestyksessä kymmenen
minuutin väliajoin. Varmista kuljettajalta, ehtiikö auto matkakeskukseen ennen junan lähtöä.
Lounastunnilla menet läheiseen
ravintolaan ja kyselet paikallisia erikoisuuksia.
– Ooh, ruisleipää mmmm…. syöttekö te tätä joka päivä? And then
there is the karja… pirago or how do
you say it?
Työpaikalla parin ensimmäisen
viikon aikana joku työyhteisön jäsenistä pukeutuu jakkupukuun, ilmestyy avokonttorin keskikäytävälle valkoiset hansikkaat käsissään ja alkaa
viittilöidä turvaohjeita.
– Ulko-ovet ovat teistä katsoen
oikealla sekä salin perällä. Työpaikkamme on savuton ja matkapuhelinten käyttö on kiellettyä yhteisten
palaverien aikana. Toivotan kaikille
viihtyisää työpäivää.
Näillä ohjeilla syksy on jo pitkällä,
kun sinä vielä kuvittelet olevasi jossain eksoottisessa paikassa.
Kiinnittäkää turvavyöt, nyt tämä
taas alkaa!

Palveleva puhelin
kouluttaa uusia
päivystäjiä
Haluan, että työ on kiinnostavaa ja että työ ja minä saamme toisiltamme jotakin. Minulla ei ole haaveita siitä mitä haluaisin tavoitella, vaan haaveeni on se, että saan ja jaksan
tehdä työtä ja voin olla hyödyksi. Mikäli uralla pystyy etenemään tai tulee huimia uusia haasteita ja mahdollisuuksia, se on vain plussaa, sanoo Jan-Markus Holm.

Mielekäs työ pitää
Jan-Markus Holmin elossa
Toimitusjohtaja Jan-Markus Holm vie työkseen suomalaista koulutustietotaitoa eri puolille maailmaa EduClusterin leivissä.
Hän puhuu Miesten illassa, jonka teema on Työmies ja miehen työ.
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI KANANEN kuva

Mistä puhut Miesten illassa?
Illan teemana on ”Työmies ja miehen työ”. Tuon nykyisen työtehtäväni kautta kuvia siihen, mitä työ tarkoittaa nykyisin verrattuna ulkomaihin, erityisesti maihin, jonne teemme kauppaa. Toimimme arabien,
latinojen ja aasialaisten kanssa.
Mitä työ sinulle merkitsee?
Työ on minulle – ja uskon että sukupolvelleni – perusasia, välillä jopa
koko elämä. Pyrin tasapainottamaan työtä, perhe-elämää ja harrastuksia. Työ pitää ”elossa”, sen täytyy
olla mielekästä ja haasteellista.
Mitä mieltä olet sanonnasta ”työ on
miehen mitta”?
Toteutan tätä lapsuudesta ja nuoruudesta tuttua ajatusta edelleen,
kenties alitajuisestikin. Työt ovat
muuttuneet radikaalisti, ja on syytä
kysyä, mikä työ on nykyisin ”miehen
mitta”. Työtä riittää aina, mutta sen
on oltava kannattavaa sekä tekijälle
että intressiryhmille.
Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi?
Se oli Niirasen Valtterin mansikkafarmi, noin kymmenvuotiaana.
Hommaa tehtiin – satoi tai paistoi.
Opin, että työ ei ole välttämättä
helppoa, ja että rahansa eteen on

tehtävä jotakin. Jos sovellat ja keksit
niksejä, ne helpottavat työntekoasi.
Olet paketoinut suomalaista koulua vientituotteeksi. Miksi se on hyvä tuote?
Olen huomannut maailmalla, että
yhteiskunnassamme on paljon arjen
pieniä innovaatioita joita tekisi mieli siirtää toisiin maihin sormia napsauttamalla.
Erityistä on peruskoulujärjestelmä, jossa on ammennettavaa muille. Suomalainen koulu ei itsessään
ole vientituote, vaan loistavat käytänteet, miten me koulua toteutamme. Käytänteet ovat soveltaen integroitavissa useiden maiden järjestelmien kehittämiseen. Koulutusliiketoiminnan suhteen Suomella on
valttikortit käsissään: olemme neutraali, hyvämaineinen, osaava, asiantunteva, puhdasluontoinen maa ja
kansa, ja meidän kanssamme halutaan toimia. Toivon, että olemme
sitä myös tulevaisuudessa.
Mitä lisäisit suomalaiseen kouluun?
Mitä ottaisit siitä pois?
Olen huolestunut opetushenkilöstön tietoyhteiskuntataitojen rajallisuudesta, jossa on tietenkin ikäpolvieroja nuorempien opettajien eduksi. Lapset ja nuoret ovat eläneet vain
tietovirtayhteiskunnassa kosketusnäyttöjen kanssa. Vastaako opetuksemme haasteisiin ja menetelmiin?

Pois ottaisin kiusaamisen sekä pelon
uudistaa opetussuunnitelmaa kunnolla.
Millaista työntekijää kunnioitat erityisesti?
Oma-aloitteista, itseensä uskovaa,
idearikasta moniosaajaa, joka on
kiinnostunut siitä, mitä tekee.
Minkä neuvon haluat antaa työttömäksi jääneelle?
Yt-uutisten suma tarkoittaa, että
työttömiä tulee jatkuvasti enemmän. Toivoisin että jokainen työttömäksi jäänyt pystyisi säilyttämään
itsetunnon ja ylpeyden omaan itseensä ja osaamiseensa, ja jaksaa
katsoa huomiseen, sekä jaksaa innostua uusista asioista, joista voisi
tulla uusi ura, vaikkapa yrittäjänä.

min vähän paremminkin, eikä valitella turhasta.
Minkä asian olet viimeksi oppinut?
Olen oppinut espanjan kielen perusteet. Olen työkseni reissannut Latinalaisessa Amerikassa ja joutunut
tilanteisiin, joissa kieli on tullut kynnykseksi. Aion jatkaa opintoja.
Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijä olisit halunnut olla?
Alun perin fyysikkona haluaisin nähdä maailman (universumin) syntyhetken. Varsinaisena vastauksena
nostan Viimeisen ehtoollisen eli
pääsiäisaterian. Tapahtuma on alun
loppu ja lopun alku. Olisi mahtavaa
nähdä ja kuulla henkilöt ja puheet,
joita tuossa hetkessä on käyty.

Mikä on vapaaehtoistyön merkitys
nyky-Suomessa?
Ilman vapaaehtoistyötä lasten ja
nuorten toimintamahdollisuudet eivät olisi lainkaan sitä mitä ne ovat.
Vapaaehtoistyö on eräs hyvinvointimme kulmakivistä. Niiden, joilla
on mahdollisuus jakaa ja tehdä, tulisi käyttää tuota mahdollisuutta
toisten hyväksi. Se on heidän moraalinen velvollisuutensa.

Keski-Suomen Miesten ilta
Työmies ja miehen työ Hipposhallilla perjantaina 6.9.
klo 18; tarjoilu alkaa klo 17.
Illassa puhuvat ministeri
Lauri Ihalainen, toimitusjohtaja Jan-Markus Holm
ja piispa Seppo Häkkinen.
Musiikki At the Fathers Resting Room -yhtye ja Virsiveljet Muuramesta. Kolehti
Katulähetyksen Kannustinprojektille ja Miesten illan
järjestelyihin.

Mitä sinulle tuo mieleen käsite luterilainen työmoraali?
Asiat hoidetaan sovitusti, mieluum-

Lue koko haastattelu www.
jyvaskylanseurakunta.fi

Palveleva puhelin järjestää syksyllä
uusien päivystäjien koulutuksen. Se
koostuu viidestä koulutuspäivästä,
tutustumisesta päivystystyöhön ja
työnohjauksesta. Palveleva puhelin
on kirkon auttava puhelin. Suurin
osa puhelimeen vastaajista on vapaaehtoisia päivystäjiä.
– Päivystäjä tarvitsee kuuntelemisen taitoa sekä kykyä itsenäiseen ja
sitoutuneeseen työskentelyyn. Soittajan ei tarvitse esitellä itseään ja
päivystäjäkin toimii nimettömänä.
Keskustelut ovat luottamuksellisia,
kertoo Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja Jaana Ristonmaa.
Yksinäisyys ja halu keskustella
hengellisyydestä, elämänarvoista,
kasvatuksesta ja perhe-elämästä
saavat ihmiset soittamaan Palvelevaan puhelimeen.

Seurakuntien
yhteisöverotulot
supistuivat
Kirkon saamat verotulot supistuivat
2,8 prosenttia viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Verotulot olivat
yhteensä 960 miljoonaa euroa. Kirkollisverotilityksiä kertyi 862 (+0,8
%) miljoonaa euroa. Seurakuntien
osuus yhteisöveron tuotosta oli 98
miljoonaa euroa, jossa laskua on
26,3 prosenttia edellisvuodesta.
Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroa keskimäärin 208 euroa jäsentä
kohti.
Jyväskylän seurakunnalle tilitettiin
vuonna 2012 kirkollisveroja 20,3
miljoonaa euroa eli 5,8 prosenttia
edellisvuotista enemmän. Kasvuun
vaikuttaa kirkollisveroprosentin nosto (1,35:sta 1,45:een) vuonna 2012.
Korotuksen laskennallinen vaikutus
verotuloihin olisi ollut 7,4 %, mikä ei
täysimääräisesti toteutunut. Yhteisöverojen määrä oli noin 1,9 miljoonaa euroa, missä on 27,3 prosenttia
laskua edellisvuoteen verrattuna.
Kuluvan vuoden heinäkuun lopussa kirkollisveroja on tilitetty 1,4 prosenttia vähemmän verrattuna heinäkuuhun 2012. Yhteisöveroja on tilitetty 3,7 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.
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Jumalanpalvelusväki löysi ja
kadotti Lahjaharjun kappelin
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Lahjaharjun kappelin alakerran kokoontumistilassa voidaan järjestää
myös kirkkokahveja. Ensimmäiset
kirkkokahvit nautitaan messun jälkeen 25.8. klo 12. Samalla on mah-

MARJO RÖNNKVIST teksti

Jyväskylän seurakunnan Henki & elämä -lehden jakelusta on valitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valituksen tehnyt jyväskyläläinen vastustaa seurakuntalehden
osoitteetonta jakelua kaikkiin ilmaisjakelun sallineisiin talouksiin. Hän
viittaa yksityiselämän suojaan sekä
ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa valittajan vastapuolena on
Suomen valtio, ei Jyväskylän seurakunta. Seurakunta antaa kuitenkin
Kirkkohallituksen pyynnöstä asiasta
lausunnon, joka puolestaan toimii

Lohikosken kirkon jumalanpalvelukset pidetään nykyään Lahjaharjun
kappelissa. Samaisessa paikassa järjestetään myös miesten Raamattupiiri. Kappeli on käytettävissä lisäksi
muihin seurakunnan tilaisuuksiin.
Tilamuutos johtuu Lohikosken
kirkon sisäilmaongelmista. Huomattava osa työntekijöistä on oirehtinut rakennuksessa, ja tämän vuoksi pitkäaikaista oleskelua rakennuksessa on neuvottu välttämään. Lohikosken kirkon tilajärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.
Lohikosken kirkon työntekijät ovat
päässeet uusiin toimitiloihin. Toiminta kuitenkin jatkuu normaalisti
Lohikosken kirkon vieressä sijaitsevan rivitalon kerhotilassa. Siellä kokoontuvat päiväkerhot, perhekerhot, ekavauvaryhmä, kaakaopyhäkoulu ja kouluikäisten kerhot. Eläkeläisten kerho kokoontuu Lohikosken
päiväkeskuksessa.
Lahjaharjun kappelissa pidettiin
ensimmäinen jumalanpalvelus heinäkuun viimeisenä sunnuntaina. Se kokosi väkeä kymmenittäin. Seuraavissa palveluksissa väkeä oli niukasti.
– Tila toimi hyvin. Uskon ja toivon, että jumalanpalveluksissa riittää taas väkeä, kunhan ihmiset oppivat uuden paikan, keskustan alueseurakunnan aluekappalainen Seppo Wuolio sanoo.

Ilmaisjakelusta tehty valitus
seurakunnasta aiheeton
Lahjoituksia
monessa
sukupolvessa

lausunnon antajana ulkoasiainministeriölle.
Jyväskylän seurakunta viittaa lausunnossaan muun muassa sananvapauteen sekä seurakunnan uskonnonvapauteen perustuviin oikeuksiin. Koska Suomessa on vakiintunut
käytäntö, ettei mainoksia ja ilmaisjakeluja jaeta niihin talouksiin, jotka
ovat sen kieltäneet, seurakunta pitää
tätä riittävänä keinona suojautua eitoivotulta viestinnältä.
Jyväskylän seurakunta pitää lausunnossaan valitusta ilmeisen perusteettomana, ja sen vuoksi se seurakunnan mielestä pitäisi jättää ottamatta tutkittavaksi.

SIRPA KOIVISTO teksti

Korpilahden kirkossa on paljon esineitä ja tekstiilejä, joita paikalliset
yhteisöt ja seurakuntalaiset ovat halunneet lahjoittaa kirkkoon. Kirkkoa
on haluttu muistaa jopa sukupol
vien ajan.
Saukonpään suku on lahjoittanut
Korpilahden kirkkoon kolme messukasukkaa, joista ensimmäinen on
vuodelta 1939. Elfrid Öhman lahjoitti punaisen kasukan puolisonsa tohtori K. H. Öhmanin muistoksi. Viimeisin lahjoitus on vuodelta 1987.
Vihreän kasukan on Henrik Saukonpään muistoksi lahjoittanut hänen
tyttärensä. Musta kalkkiliina
1800-luvun lopulta on mahdollisesti
ensimmäinen Öhmanin ja Saukonpään sukuun liittyvä lahja kirkolle.
– Kasukat ovat olleet arvokkaita
lahjoituksia kirkolle. Ne osoittavat,
miten tärkeä oma seurakunta on ollut pitäjäläisille, Saana Tammisto
kertoo.
Kasukat kertovat paikallisesta
kulttuurista, historiasta, käsityöperinteestä ja myös kirkkotekstiilien
muuttumisesta muodin mukana.
– Samettikasukka on ollut kapea,
mutta painava ja koristeellinen, kun
taas 1950-luvulla kasukat muuttuivat leveiksi ja pitkiksi. 80-luvulla
kasukoista tuli kevyempiä ja käytännöllisempiä.

Sankarihautausmaan
kunnostaminen etenee
PETRI KANANEN teksti

Lahjaharjun kappelissa pidetään nykyään jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia tilaisuuksia, koska Lohikosken kirkon käyttöä on rajoitettu sisäilmaongelmien vuoksi.
dollisuus tutustua Lahjaharjun kappelin tiloihin ja keskustella kappelin
käytöstä ja mahdollisuuksista seurakuntatyössä.
Lahjaharjun kappeli sijaitsee Lahjaharjun hautausmaalla, entiseltä

nimeltään Seppälänkankaan hautausmaalla, Laukaantien varrella.
Kappelin pysäköinti on osoitteessa
Ukonniementie 2. Palokan suunnasta autoilevien kannattaa pysäköidä
osoitteessa Seppäläntie 41.

Sankarihautausmaan peruskunnostus etenee. Keväällä perustettu työryhmä on tehnyt yhteenvedon, jossa
tarkastellaan alueen kunnostusta.
Yhteenvedossa todetaan, että sankarihautausmaa on kokonaistaideteos. Alueen käytettävyys olisi parempi, jos siellä olisi kokoontumistila
juhlatilaisuuksiin.
Vanhalla hautausmaan sankarihauta-alueella pitää tehdä teknistä
kunnostusta – esimerkiksi rakennelmien perustuksia parantaa ja uusia.
Myös muistomerkin pintavaurioiden
kunnostus vaatii vielä selvityksiä.
Hautausmaiden tarkastajat ovat
useina vuosina kiinnittäneet huomiota sankarihauta-alueiden kuntoon

ja todenneet, että sankarihautausmaan kunnostus olisi mahdollista
toteuttaa Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlahankkeena niin, että
se on edustuskunnossa ja valmis
vuonna 2017.
Sankarihautojen kunnostus on sijoitettu kiinteistö- ja hautaustoimen investointisuunnitelmassa vuosille 2018–19. Hautausmaiden tarkastajien ehdottama aikataulu vaatisi hankkeen varhentamista ja
suunnittelemisen käynnistämistä jo
ensi vuonna.
Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla sijaitseva sankarihauta-alue perustettiin vuonna 1918. Kaikkiaan
sankarihautausmaalle on haudattu
465 kaatunutta tai myöhemmin menehtynyttä sankarivainajaa.

Kirkolliset esineet
kertovat värikkäitä tarinoita

Hengissä
Luuk. 10: 25-37

Sori, kiire, en ehi nyt auttaa

»Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät
häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he jättivät hänet henkihieveriin. Samaa
tietä sattui tulemaan pappi, mutta
miehen nähdessään hän väisti ja
meni ohi. Samoin teki paikalle
osunut leeviläinen: kun hän näki
miehen, hänkin väisti ja meni ohi.
Samaa tietä kulki muuan samarialainen. Kun hän näki miehen,
hänen tuli tätä sääli. Hän meni
miehen luo, valeli tämän haavoihin
öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Hän nosti
miehen juhtansa selkään, vei hänet
majataloon ja piti hänestä huolta.
Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne
majatalon isännälle ja sanoi: ’Hoida
häntä. Jos sinulle koituu enemmän
kuluja, minä korvaan ne, kun tulen
takaisin.’ Kuka näistä kolmesta
mielestäsi oli ryöstetyn miehen
lähimmäinen?»
Lainopettaja vastasi: »Se, joka
osoitti hänelle laupeutta.» Jeesus
sanoi: »Mene ja tee sinä samoin.»

Jos muuttaisit vertauksen tähän
päivään, mihin ympäristöön sijoittaisit sen ja millaiset henkilöt
loisit siihen?
Raamatun vertauksen tie Jerusalemista Jerikoon oli vaarallinen,
ryöstetyksi tulemisen uhka oli todellinen. Erilaiset ihmiset kulkivat
sitä harvakseltaan. Kertomuksessa ryöstetty saa avun yllättävältä
taholta. Tänä päivänä kertomus
voisi mennä vaikka näin:
Kaupungin öisellä kadulla kulkee harvakseltaan ihmisiä. Kadulla kulkeminen pelottaa. Satunnainen kulkija ryöstetään ja hakataan henkihieveriin ja jätetään
maahan makaamaan.
Ohi kulkee monenlaista väkeä,
heillä on kiire, ei jaksa auttaa, ei
uskalla pysähtyä, kyllä poliisi kohta ajaa ohi ja auttaa. Paikalle tulee kuitenkin nuori. Töitä ei ole,
koulupaikka jäi saamatta, kotiinkaan ei voi mennä. Hän pysähtyy,
näkee kaverin, joka tarvitsee
apua. Ei kysele kuka olet, mistä
tulet. Kaveri tarvitsee apua, siis
autetaan.
Kuka tämän kertomuksen henkilöistä olisit halunnut olla?
Toki haluaisin olla hän, joka
pysähtyi ja auttoi. Haluaisin, että

minullakin olisi silmät ja sydän,
jotka näkevät ja tuntevat toisen
ihmisen hädän ja avun tarpeen.
Haluaisin, että minullakin olisi
aikaa ja halua pysähtyä, jäädä
vierelle ja auttaa, myös vierasta,
outoa ja tuntematonta ihmistä.
Entä jos olisit se pahoinpidelty
avun tarvitsija? Jos hän onkin
kertomuksen keskipiste, niin mitä hän meille opettaa?
Jokainen ihminen on Jumalan
luoma. Jokainen meistä on avun,
huolenpidon ja Jumalan rakkauden arvoinen. Jumala yllättää toisinaan. Hänen apuansa voi tulla
yllättävällä tavalla ja yllättävältä
taholta.
Miksi Jeesuksen vertauksessa
papit ohittivat avuntarvitsijan ja
juutalaisten halveksimaan kansaan kuuluva auttoi?
Olikohan heilläkin kiire niin
kuin meillä tämän päivän papeilla usein tahtoo olla? Tai sitten
juutalaisen lain ja tradition hyvin
tuntevina he tiesivät, että vain
juutalainen on ”oikea” lähimmäinen, sellainen, jota pitää auttaa.
Mutta maassa makaava mies
oli alaston eikä kyennyt puhumaan. Pappi ja leeviläinen eivät

voineet olla varmoja, oliko
hän juutalainen vai kenties
pakana tai samarialainen.
Miehen ohi saattoi mennä lakia rikkomatta.
Pappeja sitoivat myös tiukat puhtaussäännökset. Jos
tuo maassa makaava mies olikin jo kuollut? Pappi saastuisi,
jos hän koskisi kuolleeseen.
Toisaalta leeviläinen, joka
tuli papin jälkeen, ehkä näki jo
kauempaa, ettei pappikaan
auttanut. Siispä hänenkään ei
tarvitsisi auttaa. Lain noudattaminen oli heille tärkeämpää
ja ehkä myös helpompaa kuin lähimmäisen auttaminen.
Samarialainenkaan ei voinut
tietää kuka mies oli, mutta hän
näki maassa apua tarvitsevan lähimmäisen.
Ehkä häntä oli itseään joku joskus auttanut, ehkä hän oli kokenut mitä on olla yksin, halveksittu ja syrjitty. Siksi hän halusi auttaa.
Mikä sinua puhuttelee eniten
tässä raamatunkohdassa, joka
on Jeesuksen kertoma vertaus?
Jumalan rakkaus on ehdotonta. Jumalan rakkaus ei tunne rajoja.

Korpilahden kirkossa on paljon seurakuntalaisten lahjoittamia esineitä. Erikoisuutena ovat kolme messukasukkaa, jotka on saatu lahjoituksina Saukonpään suvulta useamman
sukupolven ajalta, projektitutkija Saana Tammisto kertoo. Vihreän kasukan on lahjoittanut Henrik Saukonpään muistoksi hänen tyttärensä vuonna 1987.
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Jumalalle ei ole hyviä ja pahoja
ihmisiä. Me kaikki olemme hänen
rakkaita lapsiaan – ei vain ystäväni ja läheiseni – vaan myös hän,
joka on tullut toisesta maasta,
hän, jolla on eri uskonto kuin minulla tai hän, jonka elämäntapa
on erilainen.
Me olemme toistemme lähimmäisiä. Niin kuin tiedämme, lähimmäisen rakastaminen ei ole
aina helppo tehtävä.
Onneksi saamme luottaa Jeesuksen omaan lupaukseen tässäkin asiassa: ”Ja katso, minä olen
teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.” (Matt.
28:20)

Mitä kasukat kertovat kirkollisen muodin muuttumisesta? Mikä käyttötarkoitus on batmanviitaksikin kutsutulla papin kapalla? Kirkollisen esineistön kartoitus ei ole vain esineiden
luettelointia, vaan se kertoo myös tavoista, perinteistä ja historiasta.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Jyväskylän yliopiston projektitutkija
Saana Tammisto on aina pitänyt tarinoista. Taidehistorian opintojen
alkuvaiheessa kiinnostus suuntautui
aika pian kirkkotaiteeseen ja arkkitehtuuriin, ja kun opinnot jatkuivat
myöhemmin vielä teologisessa tiedekunnassa Joensuussa, oli luontevaa, että Tammisto päätyi tekemään
myös kirkollisen esineistön kartoituksia.
– Minusta on kiinnostavaa, miten
esineisiin liittyvät tarinat linkittyvät
tähän päivään.
Seurakunnilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia kulttuuriperinnöstä. Esineistön inventointi ei ole
pelkästään esineiden luettelointia,
vaan se on myös historian tutkimusta

ja kulttuuriperinnön vaalimista. Esineistöön paneudutaan muun muassa haastattelujen ja arkistojen avulla.
– Vanhin esineellinen kulttuuriperintömme on seurakuntien hallussa
ja hoidossa. Kulttuuriperinnöstä
huolehtiminen ei ole vain velvoite,
vaan rikkaus, josta seurakunnat voisivat ammentaa enemmän, Tammisto kertoo.
– Inventointeja ei tehdä esineiden
itsensä takia, vaan niihin sisältyvien
tarinoiden ja yhteisen perinnön
vuoksi.
Jyväskylän seurakunnassa kirkollisen
esineistön kartoitus on tehty kaikissa alueseurakunnissa. Inventointi
aloitettiin Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa 2004 ja tämän vuoden
alkupuolella saatiin päätökseen
Kuokkalan kirkon ja Korpilahden
alueseurakunnan täydennysinventointi. Kartoitus ei kuitenkaan pääty

siihen, vaan esineistön ajan tasalla
pitäminen vaatii jatkuvaa kartoittamista muun muassa uusien hankintojen myötä.

moni
”enääKuinka
tietää, mihin
surusauvoja
käytettiin?

Kirkollisen esineistön arvoa ei mitata pelkästään rahan tai käyttöarvonsa vuoksi. Esineillä on myös kulttuurihistoriallista, taiteellista, hengellistä ja yhteisöllistä arvoa. Esineet
kertovat tavoista, perinteistä, paikallisesta ja kansallisesta historiasta. Ilman kartoitusta vanhojen, jo
pois käytöstä jääneiden esineiden
käyttötarkoitusta olisi vaikea ym-

märtää.
– Kuinka moni enää tietää, mihin
esimerkiksi surusauvoja käytettiin
tai milloin batmanviitaksikin kutsuttu musta papin kappa jäi käytöstä.
Jyväskylän kirkoissa esineistö on hyvin erilaista.
– Esimerkiksi Säynätsalon kirkon
esineet ovat uniikkeja taideteoksia,
jotka on suunniteltu osaksi kokonaisuutta, kun taas uudemmissa kirkoissa on Kirkon hankintakeskuksen
kautta hankittua, teollisesti valmistettua esineistöä. Esineiden kulttuurihistoriallinen arvo ei kuitenkaan
määräydy suoraan esineen iän tai
valmistustavan perusteella, Tammisto huomauttaa.
Kirkkojen vanhimmat esineet ovat
peräisin 1700-luvulta. Sitä vanhempaa esineistöä ei Jyväskylän kirkoissa
ole. Omat tarinansa liittyvät lahjoituksina saatuihin esineisiin ja teks-

tiileihin sekä sota-aikana rajan takaa evakuoiduista esineistä, joita on
muun muassa Taulumäen kirkossa.
Kartoitus paljastaa toisinaan
myös pieniä löytöjä. Kun esineistöä
jää pois käytöstä, sen arvoa ei välttämättä enää myöhemmin tunnisteta. Näin oli käydä Korpilahden vanhoille tinakynttilänjaloille, jotka
ovat peräisin 1700-luvulta. Hieman
syrjään, kaapin perälle jätettyjen
kynttilänjalkojen arvo paljastui inventoinnin yhteydessä.
Seurakuntien yhdistyessä tai kirkkotilojen jäädessä pois käytöstä, esineistö voi myös vaihtaa paikkaa.
Keljon kirkon alttaritaulu päätyi lopulta Korpilahden seurakuntatalon
seinälle.
– Esineistön siirtäminen voi herättää muistoja ja vahvojakin tunteita,
mutta esineelle on useinmiten parempi, jos se on esillä kuin varastojen kätköissä, Tammisto muistuttaa.
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Suu puhtaaksi, esikoinen,
keskimmäinen ja kuopus!

Kolumni

Henki & elämä -lehden lukijat lähettivät

tapauskertomuksia Facebook-sivun kautta.
Esikoisena minulle on annettu vastuuta, ja olen sitä kantanut. Kuulin
alakoulun kouluavustajalta, ettei
hän ollut tavannut minua itsenäisempää lasta. Vanhempani erosivat,
kun olin kuusivuotias. Taidan olla
suorittajatyyppiä. Kun äiti sairastui,
olin itseoikeutettu edunvalvoja.
Autan silloinkin, kun pitäisi pysyä
takavasemmalla. Taidan olla myös
vähän päsmärityyppiä.
Myös mieheni on esikoinen, joka
on aina halunnut pärjätä omillaan.
Hän oli viisi ja puoli vuotta, kun hänen äitinsä kuoli. Kaksi esikoista
pärjää yhdessä, sillä kumpikin on
suhteellisen itsenäinen ihminen.
Olen tarkkana siitä, ettei oma esikoinen joudu kantamaan tarpeettoman paljon vastuuta.

Kysymyksiä ilman
valmiita vastauksia
Käyköhän Jeesus myös muilla planeetoilla? Ja toistuvatko
vierailut, kun maailmankaikkeus kutistuu rusinan kokoiseksi, lojahtaa taas avaruuteen ja kasautuu ziljooniksi elämää
kehitteleviksi möykyiksi? Ovatko Jumalan mielestä Maasta
valovuosien päässä olevat kolmisilmäiset olennot kypsiä sanalle? Onko elottomilla kiviplaneetoilla, kuten Neptunuksella, tylsää?
Ilmestyiköhän Jumala kertaakaan jääkauden jälkeen nykyisen Suomen paikalla asuneille karvataljoissaan kulkeneille ihmisille? Jos ilmestyi, niin innostuiko kukaan täällä
sanomasta? Vai katsoiko Herra alkusuomalaiset turhan alkeellisiksi eikä viitsinyt levittää sanaansa kovin pontevasti?
Mistä muuten voi tietää, että Raamattuun on päätynyt
likimainkaan oikeat kirjat ja tekstit? Kuinka monta Jeesuksen
ihmetekoa on jäänyt kirjaamatta ylös tai kirjoitusta tuhoutunut? Miten samasta teoksesta riittää niin tuhottoman paljon erilaisia tulkintoja? Huojentuisimmeko yhdestä totuudesta? Vai onko totuuden etsiminen kuitenkin Se juttu?

Esikoiselle vanhemmat sanoivat aina, että tee sitä ja tee tätä, kun olet
vanhin. Minun piti huolehtia pikkusiskosta. Vältin tätä omien lasten
kohdalla. Esikoisena jäi osa normaalia lapsuutta elämättä. Joskus olisi
ollut kiva olla ilman vastuuta.

Puhuvatkohan eri uskontojen edustajat sittenkin samasta jumalasta? Onko se yksi sama ottanut meihin kontaktia,
mutta omiin kulttuureihimme sidottuina olemme valinneet
sisällöt tarkoituksiimme sopiviksi? Ovatko maailman uskonnot sittenkin vain vuosituhansia sitten aloitettu Rikkinäinen puhelin -leikki, jossa eri maanosiin haarautunut
viesti muuttuu jatkuvasti?

jäi
”osaEsikoiselta
normaalia

lapsuutta elämättä.

Entä jos Jeesus olikin pieni ja pyylevä kaljupää, eikä sellainen hontelo takkutukka, kuten kuvataiteissa annetaan
ymmärtää? Kärsikö hän unettomuudesta tai ientulehduksesta? Suuttuiko koskaan turhasta tai oliko muuten vain
aamuäreä? Tai ottiko edes kerran viiniä enemmän kuin jano
vaati? Mistä Jeesus sai rahat elämiseensä?
Olikohan Joosefille ja Marialle kauhea pettymys, kun heidän tunnetuin poikansa oli fyysisen työnteon sijaan kiinnostunut enemmän puhumisesta? Tuntuiko isästä, että
poika karttoi puusepän töitä? Pyysikö äiti poikaansa loiventamaan sanojaan, ihan vain siksi, ettei nuorukainen joutuisi vaikeuksiin?

Esikoinen saa joskus liikaakin vastuuta kantaakseen ja oppii elämään säntillistä elämää. Keskimmäiset kertovat, että ovat oppineet itsenäisiksi ristiriitojen sovittelijoiksi. Kuopukset astelevat usein omia teitään kapinallisen kengissä. Viisaat kasvattajat tasoittavat lastensa
syntymäjärjestyken tuomia eroja,

SEN SEITSEMÄN SISARUSTA
Esikoinen on vastuuntuntoinen. Keskimmäiset ovat diplomaatteja.
Kuopus on huoleton. Ainokainen kaihtaa isoja porukoita.
Asema sisarusparvessa vaikuttaa ihmissuhteissa ja työelämässä.
KAARINA HEISKANEN
teksti ja kuvat

Petri Kananen
tiedottaja
Jyväskylän seurakunta
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– Tieto siitä, mihin kohtaan sisarussarjaa joku on syntynyt, auttaa ar
vioimaan ja ymmärtämään hänen
käyttäytymistään ja ajattelutapaansa, väittää psykologi Linda Blair.
Hän on kirjoittanut kirjan Esikoinen, keskimmäinen vai kuopus.
Esikoinen syntyy ”harjoittelukappaleeksi” ja silmäteräksi vanhemmuutta opetteleville ensikertalaisille. Hän aloittaa elämänsä aikuisten
seurassa. Hän kunnioittaa auktoriteetteja ja haluaa pitää langat käsissään. Esikoinen huolehtii pienemmistä sisaruksista, ja aikuisena hän
organisoi ja ottaa vastuuta.
Seuraavat lapset pääsevät helpommalla. Heistä tulee sosiaalisesti
taitavia, sillä heidän on nähtävä vaivaa kiinnittääkseen vanhempiensa
huomion. He sovittelevat riitoja ja
tekevät aikuisina kompromisseja,

joissa antavat eniten periksi. He hakeutuvat ammatteihin, joissa voi
auttaa.
Kuopus on pitkään ”vauva”, joka
saa puutteensa anteeksi kevyemmin
kuin muut. Hän on usein riippuvai

Viisas
”kasvattaja
ei

vertaile lapsia.
nen toisista eikä kasva itsenäiseksi
vastuunottajaksi. Hän on usein ulospäin suuntautunut seurueen naurattaja; siten hän oppi saamaan vanhempiensa huomion lapsena. Hän
on myös riskejä ottava kapinallinen,
joka pistää vanhempansa lujille.
Ainoat lapset ovat tottuneet olemaan yksin, joten he eivät kärsi
yksinäisyyden tunteesta niin kuin

isossa pesueessa kasvaneet. He
valitsevat itsenäisen työn, eikä heillä
ole tarvetta kilpailla tai verrata suo
rituksiaan toisten saavutuksiin.
Se teoriasta. Perheneuvoja Pasi
Lampinen Perheasiain neuvottelukeskuksesta varoittaa luokittelemasta ja yksinkertaistamasta liikaa.
– Voi alkaa nähdä kumppanissaan
syntymäjärjestyksen tuomia epä
edullisia piirteitä siinäkin, missä niitä ei ole.
– Syntymäjärjestyksen ja sen vaikutusten tietäminen voi toki auttaa ymmärtämään toisen käyttäytymistä.
Samoin kannatata tarkkailla omaa
käyttäytymistään ja punnita, miten
asema lapsuusperheen sisarussarjassa vaikuttaa vielä aikuisenakin.
Lampinen on huomannut, että
varsinkin isojen sisarussarjojen vanhimmat lapset joutuvat kantamaan
vastuuta enemmän kuin muut ja
tuntevat sen liian raskaana taakkana

– moni harmittelee, että huoleton
lapsuus jäi elämättä.
Perheasian neuvottelukeskuksen
työntekijät käyttävät asiakaskohtaamisissa työvälineenä sukupuuta, jonka oksille asiakkaat merkitsevät sukunsa henkilöitä. Samalla he pohtivat lapsuudenkodin perintöä sekä
asemaansa sisarussarjassa.
– Me kuljetamme lapsuuden perheestä asioita enemmän kuin ta
juammekaan. On tärkeä pohtia mitä
oma kasvutausta, vaikka nyt esikoisuus, merkitsee minulle, parisuhteelle ja tavalleni ottaa vastuuta, Lampinen opastaa.
– Kannattaa punnita, mitä kodinperintöä haluaa siirtää eteenpäin ja
mitkä asiat on viisasta käsitellä läpi
– ja jättää taakse.
– Kenelläkään ei ole ollut täydellisiä vanhempia, emme ole täydellisiä
puolisoita emmekä kasvattajia. Virheitä saa tehdä, virheistä voi oppia
– ja armo ja anteeksiantaminen kantavat meitä ihmissuhteissakin.
Viisaat kasvattajat tasoittavat syntymäjärjestyksen tuomia etuja ja haittoja muun muassa pidättäytymällä
lasten vertailusta.
– Jokainen lapsi toivoo, että tulisi

Olen toiseksi vanhin ja minulla on
viisi nuorempaa sisarusta. Olen lukenut, että toinen lapsista ottaa
vanhimman roolin, jos se vanhin on
paljon pois kotoa. Olen siis kuten
vanhin ja kuten toinen lapsi.
Keskimmäiset osaavat ratkaista
ristiriitoja. Kutsun kaikki koolle ja
sovittelen sisarusten ja vanhempieni
ristiriitoja. Työssä organisoin ja sovittelen.
Omista lapsista esikoinen kaipaa
johtotehtäviä ja ja haasteita. Keskimmäinen sovittelee kavereiden riitoja ja haluaa yhden tai kaksi hyvää
ystävää, ei hovia. Kuopus on taitava
käsistään ja tahtoo keskipisteeksi.
Hän toimii monenikäisten kanssa tekemällä käytännönläheisiä hommia.
Olen keskimmäinen, kahden pojan
välissä oleva tyttö. Olen kokenut olevani Leelia ja olkapää. Esikoinen ja
kuopus saavat haluamansa ja heidän
ei tarvitse tehdä kotitöitä. Jouduin
tekemään liikaa toisten puolesta ja
olemaan Se Kiltti Hiljainen Tyttö.
Leeliana olo on liittynyt aikuisuuteen, kun yksi ja toinen on kertonut
murheitaan. Ehkä olen niin hiljainen, että olen hyvä kuuntelija.

Vertailu ja kilpailu eivät tee hyvää sisarusten väleille, huomauttaa perheneuvoja Pasi
Lampinen Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta.
nähdyksi ja rakastetuksi omana itsenään eikä suoritusten kautta.
Esimerkiksi maalla esikoisesta on
odotettu tilanpitäjää – ja jos kukaan ei siihen työhön ryhdy, sanaton odotus voi langeta kuopuksen
ylle. Joskus vanhemmat saattavat
jopa lausua ääneen, että ovat ”tehneet kuopuksen hoitajakseen – tekopalkaksi”.
– Jokainen lapsi tulisi hyväksyä sel-

laisena kuin hän on, eikä häneen pidä lastata odotuksia syntymäjärjestyksen takia. – Ketään lasta ei pidä
myöskään korottaa uskotun asemaan. Aikuisten parisuhde on aikuisten asia, lapsille ei saa kasata
vääriä vastuita.
Esikoinen, keskimmäinen vai kuopus?
Miten syntymäjärjestys ohjaa elämää.
Linda Blair. Minerva 2012.

Keskimmäinen
”ja huolehtija
jo lapsena.

Seitsenlapsisen perheen keskimmäisenä pääsin luultavasti helpolla, kun
isommat olivat raivanneet tietä, eikä
minua vahdittu niin kuin kuopusta.
Olin itsenäinen, ja minuun luotettiin. Tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Sovittelevia tehtäviä on
työssä tullut vastaan. Mutta kuuluuko keskimmäisen rooliin myös ulkopuolisuutta?

Keskimmäisenä olen ollut huolehtija
jo lapsesta, ja se on jatkunut läpi elämän. Meitä oli kolme, ja ne kaksi
muuta olivat poikia.
Minä kuopuksena luistelin sieltä,
mistä aita oli matalin. Perheemme
esikoinen oli vastuunottaja ja miellyttäjä. Aikuisena asia on korjaantunut, luulen.
Kapinoin paljon voimakkaammin
kotona.
Omista lapsistani kuopus on vastuullinen ja miellyttämisenhaluinen.
Keskimmäinen tahtoo keskipisteeksi, on luova ja kekseliäs. Esikoinen
huomaa omat tarpeensa ja luottaa
huolettomasti muiden täyttävän ne.
Keskipisteeksi joutuminen on ollut
kaikkea muuta kuin mukavaa. Vanhemman sisaren kateus kuopusta
kohtaan on inhottavaa. Sain kaiken
huomion ja esikoinen jäi varjoon.
Sisko hoiti minua, kun vanhemmat
oli töissä. Roolit ja vallankäyttö menivät sekaisin.
Vanhempien pitäisi hillitä sisarus
kateustta, sillä se voi jopa tuhota
nuoremman elämän. Emme ole väleissä nykyään.
Olen kuopus seitsenlapsisessa perheessä. Luova ja kekseliäs olen, mutta keskipisteessä oloa kaihdan. Lapsena sisarukset kiusoittelivat siitä,
että kuopuksena minua lellittäisiin.
Koettelin rajoja. Tein ja teen aikuisena valintoja, jotka ovat epäsovinnaisia tai odotusten vastaisia. Olen
yllättänyt vanhempanikin useasti.
Lapsena oli joskus rasittavaa olla
”sen ja sen pikkusisko”, kun olisin
halunnut olla Minä. Vanhempien sisarusten joukossa on tuki ja turva –
se joukko ihmisiä pysyy mukanani
elämän loppuun saakka.

”ollaOliainarasittavaa
sen ja
sen pikkusisko.

Kuopuksena saa paljon. Nuorempana mahdottomuuteni katsottiin
usein läpi sormien. Silti hyvä kasvatus opetti ja kantaa.
Olen kahdeksanlapsisen perheen
toiseksi nuorin. Tietty perusturvallisuus tuli lapsena, kun oli kuusi isoveljeä.
Koskaan ei ollut kuollutta hetkeä.
En ymmärrä niitä, joilla ei muka ole
mitään tekemistä. Ehkä asemasta on
seurannut halu erottua, miellyttää ja
sovitella.
Omien lasten kohdalla olen miettinyt, että eroavuudet liittyvät enemmän luonne-eroihin kuin asetelmaan
perheessä.
Esikoinen on joissakin asioissa
vastuullisempi, itsekeskeisempi ja
voimakastahtoisempi kuin kuopus,
joka on miellyttämishaluinen, empaattinen ja sovitteleva. Molemmat
lapset ovat luovia. Itse olen ainoa
lapsi.
Voit käydä kommentoimassa juttua tai
jatkamassa keskustelua Henki & elämän
Facebook-sivulla.
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Pastori Osmo Väätäinen ei mene sinne minne itse tahtoo, vaan sinne minne Työnantaja vie. Loppujen lopuksi pappi itsekin on Jumalan kyydissä. Väätäinen on kiireisenkin työpäivän keskellä ennen kaikkea oma rento
itsensä, eikä papinpuvun taa piiloutuva saarnamies.

Lilian Emilia otetaan Kristuksen omaksi ja kirkon jäsenyyteen. Jumala on luvannut pitää huolen omistaan. Hän ei meitä koskaan jätä. Voimme jättää Lilianinkin Jumalan huolenpitoon ja suojelukseen. Katse ristissä ja kädet
ristissä, tiivistää Osmo Väätäinen kastejuhlassa.

Ja pappi sai taas
kahvia juodakseen
Millainen on peruspapin normipäivä? Henki & Elämä kulki
Jyväskylän seurakunnan pastorin Osmo Väätäisen mukana yhden tuiki tavallisen sunnuntain.
JANNE KÖNÖNEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

- Jos menet surevan tai kuolevan luo
pappina, olet menettänyt pelin.
Sairaalateologin viisaudesta tuli
Osmo Väätäiselle eräänlainen ammatillinen elämänohje. Jäykistely on
syytä jättää muille areenoille.
– Pönöttämällä ei tätä hommaa
voi tehdä, tai voi, mutta lopputulos
ei ole hyvä. Eikä pappeutta tarvitse
korostaa. Ihmiset huomaavat jo

kauluksesta, millä asioilla liikutaan.
Usein liikuntaa tulee liikaakin.
Vaikka kesäsunnuntai ei olekaan kiireisistä kiireisin päivä, Jyväskylän
seurakunnan papeille ei ole vieras
sellainenkaan urakka, jossa toimitetaan viisi - kuusi hautaan siunaamista yhden ainoan päivän aikana.
Hyvä kysymys onkin, miten pappi
sellaista jaksaa. Samana päivänä
kun kaste, hautajaiset ja häät voivat
vuorotella omituisessa elämän koko
kirjon sekamelskassa.

– Tietty ammatillisuus pitää säilyttää. Ei voi ottaa edellisen tilaisuuden tunnelmia ja viedä niitä seuraavaan paikkaan. Kokemus auttaa,
vaikka kyllä se välillä vaikeaa on.
– On opeteltava olemaan ”hiljaisessa tilassa”. Jos on vaikka itsetuhoisesti kuolleen nuoren hautajaisissa,
tai pienen lapsen, on suuri kiusaus
ruveta ”lohduttelemaan” jotenkin.
Parasta on vain olla hiljaa.
Jossain määrin tunteetkin toki
saavat olla pelissä. ”Itkekää itkevien

kanssa,” Raamatussa sanotaan.
Ainakin toimittajalle kuudet hautajaiset olisivat liian kova oppikoulu
papin päivään, joten työvuorolistalta on valittu kevyempi versio. Väätäinen odottaa puoliltapäivin Halssilan
kirkon aulassa messuun tulijoita.
Halssilan jumalanpalvelukseen tulee
yllättävänkin paljon väkeä. On tietysti vanhoja ihmisiä, mutta myös
perheitä ja riparileimoja hakevia
nuoria. Jumalanpalveluksen synnin-

tunnustus lauletaan, Väätäisen kajauttaessa sen alttarilta ilmoille komeasti. Osaselitys tähän on se, että
mies ryhtyi papiksi oltuaan kanttorina neljätoista vuotta.
- Poltin itseni piippuun siinä hommassa. Rupesi tuntumaan, ettei tässä ole kaikki. Taivuttelun jälkeen minut ohjattiin teologiseen tiedekuntaan ja ahdistus katosi sillä hetkellä.
Väätäinen näyttääkin viihtyvän
hommassaan. Messun jälkeen seurakuntalaiset kätellään ja juttu lentää.

Riparilaisille Väätäinen kuittaa medianäkyvyydestä. – Pääsitte kuviin. Siistiä!

Normipäivän ensimmäiset kahvinsa pappi saa juodakseen Rasinrinteellä, jonne on
syntynyt Reetta ja Andrei Puhakan esikoinen, rauhallinen ja söpö Lilian Emilia.

– Kyllä sen naamanväristä näkee, että lomat on lusittu, heittää kirkkovieras papille.

Rasinrinteellä huokaistaan helpotuksesta, kun sukulainen selvittää, että jäsenyys on, ja että kummiehdokkaalla on kummilapsia Ruotsissa jo
entuudestaan muutama.

Sunnuntaihin mahtuu kastejuhla
Reetta ja Andrei Puhakan kodissa.
Rasinrinteellä. Ennen kastetta nuorenparin kanssa on käyty keskustelu,
jossa on raotettu kasteen hengellistä
merkitystä, kuultu kummien nimet
ja tarkistettu heidän taustansa. Yksi
kummi on tullut Ruotsista, ja viime
hetkeen asti on ollut epätietoisuutta,
onko hän Ruotsin kirkon jäsen. Jollei
ole, siis minkään evankelisluterilaisen kirkon, kummiksi ei voi ryhtyä.
– Usein tulee ilmi, ettei kummi ole
kirkon jäsen. Joskus kysellään, voiko
olla vaikka ”haltiakummi”, eikä oikea.
– Hyvin ihmiset ymmärtävät kun
asiallisesti selittää, ettei voi, sillä
kummius on kristillinen tehtävä, johon edellytetään kirkkoon kuulumista, Väätäinen kertoo.

Sutkaukset ovat Väätäisen ominta
lajia. Niillä hän maustaa työtä sopivissa saumoissa, varsinkin sosiaalisessa kanssakäymisissä seurakuntaväen kanssa. uulenheittotaito on perua Osmon kotoa Juankoski-Nilsiä
-akselilta Pohjois-Savosta. Siellä
epävirallisuus on hyve, jopa ainoa
käytännön mahdollisuus, mikäli aikoo tulla ihmisten kanssa toimeen.
Juttu puree Keski-Suomessakin.
– Onko Ruotsissa yhtä hyvä keli
kuin Suomessa? Väätäinen utelee
kummisedän suvulta.
– Ei ihan niin hyvä ole ollut kuin
täällä, kuuluu vastaus.
– Jes, Suomi johtaa 1-0, Väätäinen
hehkuttaa.

Taulumäen messu päättää sunnuntain. Liturgina on kollega, jonka
kanssa sakastissa sukeutuu keskustelu päivän raamatunkohdasta.
- Rakastakaa vihollisia yli kaiken,
siinä sanotaan, mutta sitten, että
tehkää viholliselle hyvää, jotta kasaatte tulisia hiiliä hänen päälleen.
Eikö ole ristiriita, että ensin pyydetään hyvää ja sitten halutaan kasata
hiiliä, päivittelee Arto Kauppinen.
– Minä ymmärrän niin, että hyvää
tehdessä sulatellaan toista lopettamaan viha. Eli kun teet hyvää, toinen
alkaa vähitellen sulaa ja saattaa jopa
sanoa, että eiköhän jo lopeteta tämä
naurettava peli, pohtii Väätäinen.
Messun jälkeen Väätäinen hyppää
Audiinsa, mutta ei karauta kotiin.
Riparin tavarat on kerättävä ensin.
– Voi mennä pitkään, ennen kuin
pääsee nukkumaan. Ja huomenna
aikaisin ylös ja nuorten kanssa Koivuniemeen.

Normipäivä päättyy Taulumäen kirkonkellojen kuminaan. Sen jälkeen on edessä riparitavaroiden kokoaminen seuraavana päivänä alkavaa rippileiriä varten.
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Kun perheen arki
alkaa uuvuttaa
Kahden pienen lapsen äiti Annu Lappalainen oli uupua arjen
pyörittämiseen vaikeuksien keskellä. Hetkittäistä helpotusta LappalaisenVantasen perhe sai seurakunnan Tukea arkeen -toiminnan kautta.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

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

elämän valoissa ja varjoissa

Ei siitä takkia tullutkaan,
tuli… perhemusiikkia

3-vuotias Elli ja parivuotias Otto
ovat touhua täynnä heti aamusta.
Hyvin nukutun yön jälkeen energiaa
riittää. Nyt arki sujuu Lappalaisen
perheessä jo huomattavasti helpommin kuin vielä joitakin aikoja
sitten, jolloin lasten oireilut ja univaikeudet olivat arkipäivää.
Ellillä todettiin hyvin pienenä refluksitauti, jossa ruokatorveen nousevat vatsahapot aiheuttavat närästystä. Oton vatsavaivojen aiheuttajaksi paljastui maitoallergia.
Lasten vaivat, jatkuva unenpuute,
vuorokausirytmin sekoittuminen sekä kaiken keskellä muutto Keltin
mäestä omakotitaloon Oravasaareen uuvuttivat Annu Lappalaisen.
– Nukuin yössä 4–6 tuntia pienis-

sä pätkissä ja kun päivälläkään lapset eivät useinkaan rauhoittuneet,
olin jatkuvasti väsynyt ja lamaantunut. Muutuin ärtyisäksi ja asioihin
keskittyminen oli vaikeaa, Lappalainen muistelee.
Seurakunnan Tukea arkeen -toiminnasta Lappalainen kuuli neuvolan
kautta. Kaupungista lastenhoitoapua ei ollut saatavissa, joten Lappalainen otti yhteyttä Vaajakosken
alueseurakuntaan.
Toiminnasta vastaavat lastenohjaajat vierailivat Lappalaisen kotona
muutaman viikoin välein pari tuntia
kerrallaan. Nyt käynnit ovat jääneet,
mutta tuttuihin lastenohjaajiin on
tarvittaessa helppo ottaa uudelleen
yhteyttä. Lappalaiselle käynnit olivat
tärkeä henkireikä.
– Sain juttuseuraa, ja kun joku

muu katsoi lasten perään, saatoin
hetken ajan ottaa rennommin ja
tyhjentää ajatuksiani. Joskus kävin
yksin kirpparilla, ompelin, siivosin
tai tein rauhassa ruokaa.
– Jo se helpotti, että tiesin jonkun
olevan tulossa, vaikka tapaaminen
oli sovittu kolmenkin viikon päähän.

HEIKKI IMPIÖ teksti

Transitmies Jouko Mäki-Lohiluomalta ilmestyi heinäkuussa uusi levy
Myydään lasten polkupyörä, joka jo nimensä puolesta antaa viitteitä, mihin suuntaan miehen musiikki on
menossa. Äänite sisältää perhemusiikkia. Termi on Joken oma. Hän
selventää leveän hymyn kera, mistä
on kysymys.
– Kuusi vuotta sitten kysyin lapsil-

tani laulun aiheita. Ehdotukset olivat sellaisia, että ei syntynytkään lastenmusiikkia, kuten olin kuvitellut,
vaan syntyi haastavia lauluja aikuisille tyyliin: Onko pakko lähteä mökille? Nämä ovat lapsiperheille tuttuja tilanteita ja epäilemättä näkökulman valinnat johtuvat sekä
omasta että lasteni iästä.
Älä kysele -laulussa lapselta kysellään kaikennäköistä, kun hän tulee

Nyt arki sujuu Lappalaisen perheessä paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Annu Lappalainen käy töissä kolmena päivänä viikossa, lasten
pahimmat vaivat ovat helpottaneet
ja Ellille ja Otolle on löytynyt hyvä
hoitopaikka.
– Töihin lähtö on piristänyt, kun
on muutakin sosiaalista elämää.
Ilman ulkopuolista apua uupumus
olisi voinut kehittyä paljon pahemmaksi. Nyt tiedän, että apua olisi
pitänyt kysyä jo paljon aikaisemmin.

Musiikillisesti laulut ovat kantrirokkia, soittajina vanhat konkarit Olli
Haavisto, Janne Louhivuori, Pepe
Ahlqvist, Jouko Laivuori, Safka Pekkonen ja Sakari ja Mikko Löytty.
Joukon itsensä lisäksi levyllä laulavat
neljätoistavuotiaat Venla Lankinen
ja Lenni Purokuru.
– Kun aloin kysellä näitä aiheita,
tyttäreni Venla oli vasta yhdeksän.
Sen jälkeen ovat näkökulmat jo vähän ehtineet muuttuakin.
Jouko Mäki-Lohiluoma on tullut
tutuksi muun muassa Yhden Joukon
Yhtyeestä ja Herra Heinämäen Latoorkesterista. Jyväskylästä valmistunut liikuntatieteiden maisteri oli aikoinaan myös lupaava seiväshyppääjä (ennätys 520 cm), mutta ura
loppui jo 22-vuotiaana vammoihin
ja motivaation puutteeseen.

Yliopistonkatu 42

PALVELEMME: ark. 9-17, la 9-13, p. 612 404

Noutopalvelu
020 712 1580

Jouko Mäki-Lohiluoman uusin levy sisältää haastavia kysymyksiä perheen vanhemmille. Kuten murrosikäisen tokaisu ”onko sinne mökille tosiaan pakko lähteä”.

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A i na e d u l l i st a o s t e t t a v a a !

Vanhemmuuden palikkatalon
perusta on sitoutuminen

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Vietä tunnelmalliset juhlat
Marttakeskuksessa.

KAARINA HEISKANEN teksti

Tilavaraukset ja tarjoiluvaihtoehdot:

Keski-Suomen Martat ry
Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä
puh. 045 116 7765, jklmyyntipalvelu@martat.fi

Annu Lappalainen on iloinen siitä, että perheen arki sujuu jo mukavasti. Äidin sylissä 3-vuotias Elli.

Tukea arkeen on seurakunnan
tekemää ennaltaehkäisevää perhetyötä
SIRPA KOIVISTO teksti

Kotihoitopalveluita
Huhtasuo-Aittorinneja lähialueilla
TARJOUS
ARKIPÄIVISIN KLO 13-15
• peseytyminen 32,80 € /tunti
• lääkkeenjako 30 € /tunti
• asiointiapu
32,80 € /tunti

OTA YHTEYTTÄ!
Sanna Hämäläinen
p. 050 368 9372
sanna.hamalainen@mainiovire.ﬁ
www.mainiovire.ﬁ

luotettavasti
joka arkipäivä.
Käteismaksu.

Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

PunaInen PIrttI Ky
Torikeskus, puh. (014) 618 958

Tukea arkeen on ennaltaehkäisevää
toimintaa lapsiperheiden hyväksi.
Toiminta käynnistyi kolmisen vuotta
sitten Vaajakosken alueseurakunnassa, jossa pohdittiin millä tavoin seurakunta voisi parhaiten vastata erilaisten perheiden tarpeisiin.
Vuotta myöhemmin kotikäyntejä
alettiin pyydettäessä tehdä myös
Tikkakosken alueseurakunnassa.
Uudenlaisen toiminnan kautta haluttiin antaa aikaa niille vanhemmille, jotka tarvitsivat ja kysyivät apua
seurakunnasta.
Alueseurakuntien lastenohjaajien
mielestä on tärkeää, että seurakunnan työntekijät jalkautuvat ihmisten
pariin. Yhteydenottoja on tullut paljon.
– Perheet saattavat tarvita lasten-

hoitoapua, kun oma tukiverkosto
puuttuu, on uupumusta, yksinäisyyttä tai esimerkiksi tarvetta keskustella
ja purkaa asioita jonkun ulkopuolisen kanssa, lapsityönohjaajat Eija
Simpanen ja Leena Lyytinen kertovat.
Pyydettäessä lastenohjaajat vierailevat kodeissa silloin, kun avulle on
todellinen tarve ja kulkevat perheen
rinnalla milloin lyhyemmän, milloin
vähän pidemmän aikaa.
Lastenohjaajien apu voi olla esimerkiksi lastenhoitoa tai yhteinen
keskusteluhetki kahvikupin ääressä.
Jos ongelmat vaativat muunlaista
apua, perheitä ei jätetä yksin, vaan
vanhempia ohjataan hakemaan
apua muualta.
Kotikäyntien sijaan vanhempi voi
tulla lasten kanssa myös kirkolle keskustelemaan lastenohjaajien kanssa
perheen tilanteesta.

Lyytisen mukaan suurin haaste on,
miten tavoittaa ne perheet, joissa
apua tarvitaan kaikkein kipeimmin.
– Tukea arkeen on matalan kynnyksen toimintaa. Perheiden kohtaamisessa tarvitaan ennen kaikkea silmiä, korvia ja sydäntä. Rinnalla kulkemista ja välittämistä.
Tukea arkeen –toimintaa on
Vaajakoskella ja Tikkakoskella
Vaajakosken alueseurakunta:
Tied. Johanna Ahonen
0400 905 915 ja
Tarja Palander
0400 706 205
Tikkakosken alueseurakunta:
Tied. Maritta Partanen,
040 522 6550 ja
Katri Peränen
0400 185 326.

Vanhemmuuden palikat on puinen
palikkatalo, joka jäsentää vanhemmuuden yhdeksään tärkeään alueeseen. Ne ovat sitoutuminen, tunteet, seksuaalisuus, riidat, sanat,
teot, luottamus, anteeksianto ja
rakkaus.
Sitoutuminen näkyy muun muassa
ajankäytössä ja suhteessa työhön ja
uraan. Palikat antavat vinkkejä tunnekasvatukseen – kuinka auttaa lasta selviämään vaikkapa kiperästä
kiukusta –, opastavat seksuaalikas-

Kaiken perusta on sitoutuminen.

vatuksessa, antavat keinoja rakentavaan riitelyyn ja muistuttavat kuuntelemisen ja puhumisen tärkeydestä.
Tekojen palikka kannustaa perhettä
tekemään yhdessä niin kotitöitä
kuin metsäretkiä. Luottamus syntyy,
kun vanhemmat oppivat tunnistamaan vauvan tunteita ja tarpeita ja
vastaavat vauvan tarpeisiin riittävän
nopeasti. Anteeksiannon palikka
muistuttaa, että kaikille tulee kömmähdyksiä; anteeksi voi pyytää ja
antaa, ja sattuneet vahingot voi sovittaa. Kattona komeilee rakkaus;
miten ilmaista rakkautta eri-ikäisille
lapsille, niin että viesti menee perille?
Vanhemmuuden palikat -ryhmä kokoontuu Jyväskylässä lokakuussa.
– Ryhmässä voi saada vahvistusta
omille kasvatukseen liittyville ajatuksilleen, voi pohtia kasvatuskysymyksiä puolison kanssa ja eläytyä lapsen
näkökulmaan myös muiden vanhempien kanssa, kannustavat perhetyöntekijä Anne Salonen ja diakoni Katja Nuuhkarinen.
Maksuton Vanhemmuuden palikat -ryhmä kokoontuu 2.10., 9.10.,
23.10. ja 30.10. klo 17.30 Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 18.9.
mennessä Anne Salonen 050
3800583 tai Katja Nuuhkarinen
0503400665

Kuuntele haastattelu www.
jyvaskylanseurakunta.fi/ääni

Kirjoittaminen
jäsentää elämää
Eheyttävä tai voimauttava kirjoittaminen ei tähtää hienoihin teksteihin, vaan oman elämän katsomiseen ja kokemusten jakamiseen.
– Jossain vaiheessa elämää kohdalle tulee vaihe, jolloin sitä haluaa
miettiä, mitä elämä on ollut. Kirjoittaminen ja lukeminen ovat hyviä menetelmiä siihen, sanoo kirjallisuusterapiaohjaaja Leena Puustinen.
Hän käynnistää Kuokkalan kirkossa Eheyttävän kirjoittamisen ryhmän. Ryhmässä kirjoitetaan vapaita
tekstejä, luetaan kirjallisuutta ja jaetaan kokemuksia.
– Annan virikkeitä tai kirjoitustehtäviä. Kirjoittamisen aikana omasta
elämästä voi syntyä löytöjä, joihin ei
ole aiemmin kiinnittänyt huomiota.
Kun teksteistä keskustellaan yhdessä, niitä ei arvioida tai arvostella
vaan keskitytään niistä löytyviin oivalluksiin, Puustinen painottaa.
– Kirjoittaminen eheyttää ja tervehdyttää. Se auttaa tiedostamaan,
kuka olen ja mistä tulen.
Kirkolle kirjoittelemaan!
Eheyttävän kirjoittamisen ryhmä
Kuokkalan kirkon lastensalissa. Ensimmäinen kokoontuminen torstaina 26.9. klo 17.30–19. Ryhmään
mahtuu 4–10 henkilöä. Ilmoittautuminen 15.9. mennessä FM, kirjallisuusterapiaohjaaja Leena Puustiselle, leepuu@hotmail.fi

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

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
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

Perunkirjoitukset
20 v-kokemuksella.

K i rp p u t o ri t

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

koulusta: kuinka meni, saitteko kokeet takaisin ja onko nälkä ja eikö
varmasti ole nälkä? Lapsi vastaa, että älä kysele, ei sinun tarvitse kaikkea tietää.
Äidin uudelle on puolestaan murrosikäisen tytön laulu uusioperheen
hämmennyksessä, ja löytyypä levyltä
pari näkökulmaa polkupyöräilystäkin. Fillarille -laulussa lapsi iloitsee,
kun tulee kesä ja hän saa ottaa polkupyörän ja on vapaa polkemaan
kioskille asti. Jos vähän katsot sen
perään -laulussa isä katselee apupyörät kourassa lapsen huojahtelevaa
selkää, joka häviää näkyvistä, eikä
isä voi muuta kuin toivoa parasta.

Ostamme
kulta- ja
hopeatuotteesi

P. 044 0644 897

0600
950 50
1,48 /min+pvm/mpm
€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde 040 750 7550

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

Taide- ja Kehysliike
PEKKA KORHONEN

Gummeruksenk. 3, 40100 Jyväskylä, p. 217 587

Lämminhenkinen
juhla- ja kokoustila keskustassa

Jyväskylän NNKY, Puistotori 4
040 740 4472, jklnnky@elisanet.fi
www.ywca.fi > paikallisyhdistykset > Jyväskylä

Aikuisrippikoulu
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6
Keskiviikkoisin klo 18–19.30 alk. 25.9.
Ilmoittautuminen 22.9. mennessä
www.jyvaskylanrippikoulut.fi -> aikuisrippikoulu
Kysy: johanna.liukkonen@evl.fi 040 5609934
ja satu.konsti@evl.fi 050 3227866
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TAULUMÄEN KIRKKO

SYNTYMÄPÄIVÄKUTSUT HUHTASUOLLA JA HALSSILASSA

n Hei sinä joka vietät tai olet jo viettänyt vuoden 2013 aikana 70-, 75-, 80-,
85-, tai 90-vuotis ja siitä vuosittain ylöspäin olevia syntymäpäiviä. Kutsumme Sinut (avec) juhlakahville sunnuntaina 22.9. klo 14 Huhtasuon kirkkoon ja Halssilan seurakuntakeskukseen. Tule tapaamaan ikätovereitasi
kahvin, kakun ja pienen ohjelman merkeissä. Ilmoittaudu keskiviikkoon 4.9.
mennessä joko Elinalle (Huhtasuon vieraat) 050 549 7005, elina.vepsalainen@evl.fi tai Juhalle (Halssilan vieraat) 050 5497024, juha.halonen@evl.fi.

SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAMESSU KAUPUNGINKIRKOSSA

n Juhlamessu Kaupunginkirkossa klo 10 ja juhlakahvit messun jälkeen
Keskusseurakuntatalolla sunnuntaina 1.9. Tervetuloa Keskustan alueseurakuntalaiset, jotka täyttävät 70, 80, 85, 90 tai sitä enemmän touko-, kesä-,
heinä- tai elokuussa 2013. Mukaan voi ottaa mukaan puolison tai läheisen.
Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi perjantaihin 23.8. mennessä: vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi 040 535 0492, diakoni Katja Nuuhkarinen 050 340 0665
tai diakoni Auni Pelkonen 050 549 7001.

Keltinmäen ja Säynätsalon 65-vuotissyntymäpäivät

nKutsumme Teidät tänä vuonna 65 vuotta täyttävät Keltinmäen ja Säynätsalon alueseurakuntien alueella asuvat yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan keskiviikkona 4.9. klo 10-17 Vesalan leirikeskukseen, Vesangantie 136.
Voitte tulla yksin tai yhden seuralaisen kanssa.
Linja-autokuljetus tilaisuuteen menee reitillä:
Auto 1. klo 8.45 Säynätsalon kirkko, klo. 9.00 Neulaskoti, klo 9.15 Keljonkangas (kioskin pysäkki),klo 9.30 Keltinmäen kirkko.
Auto 2. klo 9.00 Kortepohjan ostoskeskuksen P-alue, klo 9.10 Kypärämäen oppilaitoksen pysäkki, klo 9.15 Vanhan asemantien pysäkki, klo 9.30
Kuohun kauppa
Ilmoittautumiset 26.8. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Päivää viettävät kanssanne Leena Häyrinen 050 549 7008, Ainoleena Erkamaa 050 549 7026, Heidi Kallio 050 549 7032 Keltinmäestä ja Paula Kiviranta 050 598 0951 ja Elina Fuchs 050 549 7015 Säynätsalosta.

Kuokkalan ikäihmisten syntymäpäiväjuhla

n Torstaina 21.11. klo 13–15 Kuokkalan kirkossa (Syöttäjänkatu 4). Kutsumme niitä Kuokkalan alueseurakuntalaisia osallistumaan, jotka täyttävät
70, 80, 85, 90 ja sitä enemmän heinä-, elo-, syys-, loka-, marras- tai joulukuussa 2013 (1.7.-31.12.2013). Voitte kutsua mukaan myös yhden läheisenne. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 11.11. mennessä aluesihteerille 050
408 8816 tai diakoneille 050 549 7034 tai 050 549 7007.

oimaan
Tule musis

Ti 27.8. klo 19 Kesäkonsertit: 500 vuotta
ortodoksisia kirkkolauluja, Orthodox
Singers (Viro), joht. Valeri Petrov. Liput
15/5 € tuntia ennen ovelta.
Su 25.8. klo 18 Messu, Kärkkäinen,
Romar, Lintunen.
La 31.8. klo 18 Konsertti: Rita Varonen
50 vuotta. Kamarikuoro Cantinovum,
Jyväskylän Naislaulajat ja Harjun Laulu
sekä Jyväskylän Puhallinorkesteri, Emili
Losier, sopraano, Helena Toivanen, altto,
Petri Vesa, tenori, Sampo Harrio, piano,
Pekka Toivanen, kelttiharppu sekä June
Binnie, vibrafoni. Tuotto Unicefille.
Ohjelma (15 € /10 €) tuntia ennen konserttia ovella tai ennakkoon Unicefin
myymälästä pääkirjaston aulassa sekä
kuorojen ja orkesterin jäseniltä.
Su 1.9. klo 18 Messu, Bucht, Helin, Hassinen.
Su 8.9. klo 18 Tuomasmessu. Mahd. rippiin klo 17.30 alkaen.
HUHTASUON ALUESEURAKUNTA

Huhtasuon kirkko

Messu su 25.8. klo 10, Väätäinen, Mertanen.
Huoltamo, Messu nuorille ja nuorille
aikuisille su 25.8.klo 16, Väätäinen, huoltamo-tiimi.
Messu su 1.9. klo 10, Konsti, Mertanen.

Lapset ja perheet:

Lapsiparkki ma klo 9–11.30 alkaa 26.8.
Omat eväät mukaan! Ilm. 050 407 9126.
Päiväkerhot alkavat viikolla 34.
Perhejumppis ti klo 10 alkaa to 27.8.
Tied. 050 301 8233.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20.
Perhekahvila ke klo 9.30–11.
Lapsi ja aikuinen -käsityöpaja to 5.9. klo
17.30. Tied. 050 323 5355.
Erkka-ilta to 22.8. klo 17.30.
Ilm. 050 323 5355.
Pyhäkoulu alkaa syyskuussa.

Nuoret:

Kerhot jatkuvat viikolla 36.
Tied. 050 549 7017.

Ryhmätoimintaa:

Eläkeläisten kerho to 5.9. klo 14, Satu
Konsti.
Pietarin killan ilta miehille joka toinen
tiistai klo 18 alk. 27.8. Hiljaisen luottamuksen voima, Mikkola, Rantanen.

Diakoniapäivystys:

ma–ke klo 9–10.30, muulloin 050 549
7005, elina.vepsalainen@evl.fi.
Ruokailta ma 9.9. klo 16.30. Hyväntekeväisyyskonsertti Rakkaus on lahja
Jumalan su 15.9. klo 18, Satu ja Arto
Rantala.Ohjelma 5 e diakoniatyölle.

Halssilan seurakuntakeskus

Messu su 25.8. klo 12, Väätäinen, Partanen.
Kansanlaulumessu su 1.9. klo 12, Konsti,
Salmela, Majakka-kuoro sekä bändi.

HALSSILASSA ON KUOROJA ERI-IKÄISILLE

n Seniorikuoro IloSet aloittaa keskiviikkona 4.9. klo 12 ja työikäisten naisten
kuoro Ihanaiset klo 17.30. Harjoitusten ajaksi on lastenhoito. Nuorten ryhmä
Gsus aloittaa torstaina 5.9. klo 18 ja nuorekkaiden miesten ja naisten Majakkakuoro (kuvassa) perjantaina 23.8. klo 18. Tervetuloa uudet ja ”vanhat” laulajat! Tiedustelut ja koelaulut 0503800608, maria.salmela@evl.fi.

Lapset ja perheet:

Uusi projektikuoro aloittaa Palokassa

Nuoret:

Päiväkerhot alkavat vk. 34.
Perhekerho ke klo 9.30–11. Alk. 21.8.
Ensivauvaryhmä ti 9.30–11.30. Alk. 27.8.
Pyhäkoulu alkaa syyskuussa.

050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.
KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA

Keltinmäen kirkko

Messu su 25.8. klo 10, Pitkänen, Salminen, Lintunen.
Messu su 1.9. klo 10, Pitkänen, Vilkko,
Lintunen, Nieminen, Seurakuntakuoro,
lähetyslounas ja kirkkokahvit.
Aamurukous ti 3.9. klo 8.–8.30.
Hiljainen aamurukous to 5.9. klo 8–8.30.
Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 372 5573, 050 412
1514.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset:

Kokkikerhot Keltinmäen kirkolla
7-10 v, ma klo 17.-18.30,
10-12 v. ti klo 17.30-19.
Ilm. kokkikerhoon puhelimitse 26.-29.8.
klo 16-18,
Merja Kuusela 050 549 7002.

Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Liity ryhmään Facebookissa: Keltinmäen
alueseurakunnan nuorisotyö.
Perusisoskoulutus alkaa ke 4.9. klo 17.–
18.30.
Jatkoisoskoulutus alkaa ti 3.9. klo 17.
Avustajakoulutus alkaa ti 3.9. klo 18.30.

Ryhmätoiminta:

Lähetyspiiri ma klo 13. Alkaa 9.9.
Olohuone ke klo 13-15. Tarjoilua, vapaaeht. maksu. Tied. 050 549 7032. Alkaa
11.9. Visailua ja yhdessäoloa.

Musiikki:

Kouluikäisten kuoro Näkkäri ke klo
15.30. Tied. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18–19.30. Tied. 050
521 5414. (Alkaa 12.9.)

Diakonia:

Päivystys ti klo 9-11 ja to 12-14, muulloin sop. mukaan, 050 549 7032, heidi.
kallio@evl.fi. Huom! ei päivystystä 3.9.
Kortepohjan seurakuntakeskus

Messu su 25.8. klo 16, Pitkänen, Nieminen.
Messu su 1.9. klo 16, Ridanpää, Lintunen, pyhäkoulu.
Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja esirukoukseen.

Lapset ja perheet:

Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 380 0426.
Perheolkkari ma klo 9-11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Kouluikäiset:
Nuoret:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.
Perusisoiskoulutus alkaa to 5.9. klo
17.30–19.

Ryhmätoiminta:

nKamari- ja projektikuoro tähtää suuriin kirkkoteoksiin. Ensimmäinen
kokoontuminen on 6.9. klo 18 Palokan kirkossa. Lisätietoja 040 6842050,
pertti.tahkola@evl.fi

Kerhot jatkuvat viikolla 36.
Tied. 050549 7021.

Ryhmätoimintaa:

Käsikello-orkesteri etsii uusia soittajia

Torstaitapaaminen to 12.9. klo 13.

Musiikki:

Keltinmäen kirkkokuoro etsii uusia laulajia

nKuoro kaipaa sopraanoja ja tenoreita, mutta kaikissa äänissä on tilaa. Tule
kokemaan, millainen elämys moniääninen laulu on. Ensimmäiset harjoituk
set Keltinmäen kirkossa 12.9. Kanttori Petri Lintunen ja kuorolaiset ovat
paikalla jo klo 17.45 esittelemässä kuoroa. Lisätietoja: www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/keltinmaki/musiikki/

Tuomaskuoroon mahtuu lisää laulajia

nKuoro laulaa Tuomasmessuissa Taulumäen kirkossa kerran kuukaudessa ja
harjoittelee messua edeltävällä viikolla. Laulajilta odotetaan kuorolaulukokemusta. Lisätietoja: Päivikki Aartolahti 040 7521667 klo 15 jälkeen.

Taulumäen kirkossa aloittaa uusi kuoro

nKuoroa johtaa kanttori Petri Tiusanen. Aloitus koelaululla Taulumäen kirkossa 11.9. klo 18. Kuoron ohjelmistossa on muun muassa J. S. Bachin kuorokoraaleja Orgelbüchleinista.

Musiikki:

Kuorot alkavat viikolla 36. Iloset ke klo
12, Ihanaiset ke klo 18, Gsus to klo 18,
Majakka pe 23.8 klo 18.

Diakoniapäivystys:

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

Ryhmätoimintaa:

Usko todeksi arjessa, miesten keskuste
lupiiri ma 18.3. klo 18. Tied. 044 295 1457.
Torstaitapaaminen paritt. viikot klo 13.
Raamattupiiri to klo 18 (parill. viikot).
Miesten tupa ke 20.3. klo 18. Kokemuksia kuokkamiehen elämästä, Timo
Kovanen, Väätäinen.

Diakoniapäivystys:

Ma–ke klo 9–10.30, muuna aikana

Saihokadun olohuone (Saihokatu
4) alkaa ti 3.9. klo 11–12. Lounas klo
12–13, (3,50 €), Tied. 050 549 7026,
ainoleena.erkamaa@evl.fi.

Diakonia:

Kypärämäen päivystys Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa (Isännäntie 4).
Huom! jatkossa keskiviikkoisin klo 9–11.
Tied. ainoleena.erkamaa@evl.fi p. 050
549 7026.

Ruoke-Kuohu-Vesanka

Kuohun päiväpiiri kylätalolla ma 26.8.
klo 13-15.Tervetuloa uudet ja vanhat.
KESKUSTAN ALUESEURAKUNTA

Kaupunginkirkko:

Avoinna ke – pe klo 11-14.
Messu su 25.8. klo 10, Pirtala, Ilvesmäki,
Björninen.
Lounasmusiikki ke 28.8. klo 12-12.15,
Laasonen, laulu, urut ja piano. Vapaa
pääsy, kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Viikkomessu to 29.8. klo 13.
Messu su 1.9. klo 10, Watia, Niiles-Hautanen, Laasonen. Messu on myös syntymäpäiväjuhlamessu.
Tied. 050 549 7001.
Virsi- ja lauluhetki ke 4.9. klo 12.
Viikkomessu to 5.9. klo 13.

Keskusseurakuntatalo

(Yliopistonkatu 12)
Israel-juhla su 25.8. klo 15, Israel-lähetit Tapani ja Ulla Malinen sekä Katriina
Ilvesmäki. Musiikki: Tel Avivin oopperasta Ester Horesh ja Jakov Horesh,
piano. Tarjoilu alkaa klo 14.30.
KohtaamisPaikka: Jumala työelämässä
–kurssi ti 3.9.–8.10. klo 18.30, Sacarium.
Tied. ja ilm. tuohimaa@gmail.com
SenioriFoorum to 19.9. klo 14, kahvit klo
13, 2 €. Läheinen – rakas ja taakka.

Pappila (Vapaudenkatu 26)

Makkaraa, mölkkyä ja laulua, kerhojen
esittelyä ikääntyville to 29.8. klo 14–16.
Kaikenikäisten Raamattupiiri ti klo 10.
Perhepyhäkoulu joka toinen su klo 16
(alk. 1.9.)

ki
Menovink
Kiinnostaako
vapaaehtoistoiminta?

Tule ryhmänohjaajaksi, vanhuksen ystäväksi, kahvinkeittäjäksi
ynnä muihin tehtäviin. Kysy
lisää diakoniatyöntekijöiltä Lea
050 549 7027, Katja 050 340
0665, Sari 050 549 7006 tai Auni
050 549 7001. Katso myös www.
suurellasydamella.fi

Tied. 050 549 7002.

Lähetyksen käsityöpiiri alkaa 25.9.
Tiistaitapaaminen ti klo 13-14.30 (paritt.
viikot). Alkaa 10.9.
Torstaikahvila avoinna klo 12-13.30. Tarjoilu maksutonta. Alkaa 5.9.

nClarabella-ryhmä harjoittelee Kuokkalan kirkossa tiistai-iltaisin. Harjoitukset alkavat elokuun lopulla. Tied sari_loukola@hotmail.com 040 8482 885.

Ryhmätoimintaa:

Nuorten aikuisten kuoro Lähde! to klo
18–19.30. Tied. 050 549 7049.

Diakoniatyöntekijä:

Päivystys ti ja to klo 9–10.30, muulloin
sop. mukaan, 050 549 7008, leena.hayrinen@evl.fi.

Kypärämäki-Köhniö
Lapset ja perheet:

Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 380 0426.
Perheolkkari to klo 9–11.
Lapsi- ja perhetyön tied. 050 340 0639.

Lapsille ja perheille:

Ekavauvat ja perhekerhot alk. vko 35.
Pappilan perhepyhäkoulu alkaa 1.9.
(joka toinen sunnuntai) klo 16.
Tied. johanna.kontinen@evl.fi
050 340 9895.
Muskarit: Tied. 050 571 5155
tai 050 340 9893.

Kouluikäiset:

Toiminta alkaa viikolla 36. Tarkempia
tietoja nettisivuilta. Tied. johanna.matilainen@evl.fi tai 050 595 3945.

Nuoret:

Perusisoskoulutus ke klo 17 alk. 28.8.
Jatkoisoskoulutus joka toinen ke klo 17
alk. 28.8.
Jättipandat joka toinen ke klo 17 alk. 4.9.
Nuorten ilta ke klo 19 alk. 28.8.
Nuorten sururyhmä tied. ja ilm. Teresa
Muhonen 050 549 7016 tai Johanna
Matilainen 050 595 3945.
Tied. juha.koivurova@evl.fi, 050 549
7004, teresa.muhonen@evl.fi, 050 549
7016, ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi,
050 400 0013.

Varttuneelle väelle:

Kouluikäiset:

Tied. 050 549 7002.

Varttuneiden ja eläkeläisten piiri, Puistotori 4, alkaa 11.9., Mallan kammari 19.9.
ja Eläkeläisten piiri Viitakodissa 11.9.

Nuoret:

Kuorot:

Tied. 050 549 7010, 050 549 7030.

Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti klo 19 Pappi-

lan rippikoulusalissa. Tied. 050 521 5411.
Syyskausi alkaa 3.9. klo 19.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18 Lohikosken kirkossa. Tied. 0400 746 372.

Muita tilaisuuksia:
Ti 27.8. Hartaushetki Korpihovissa klo
12.15. Ke 28.8. Hartaushetki Iltatähdessä
klo 13.

Diakonia:

Diakonia:

Päivystykset ma, ke ja to klo 9-11 Cygnaeuksenkatu 8. Lea Pietiläinen p. 050
549 7027, Katja Nuuhkarinen 050 340
0665, Sari Solismaa 050 549 7006 tai
Auni Pelkonen 050 549 7001.
Lähetys:
Hanna-piiri Vanhassa pappilassa ma 2.9.
klo 18. Tied. 050 493 3459 ja 045 267
4614.

ki
Menovink
Makkaraa, mölkkyä ja laulua
to 29.8. klo 14–16 Vanhassa
pappilassa (Vapaudenkatu 26)
Kerhotoiminnasta kiinnostuneet, tervetuloa kuulemaan
diakoniatyön alkavista ryhmistä ikääntyneille, tapaamaan toisia ryhmäläisiä sekä
viihtymään! Tied. Katja Nuuhkarinen 050 340 0665, ja Sari
Solismaa 050 549 7006.
Lohikosken seurakuntakeskus
Huom! Lohikosken messut Lahjaharjun
kappelissa, Ukonniementie 2.
Messu su 25.8. klo 12, Wuolio, Pirtala,
Laasonen, kahvit, tiloihin tutustumista.
Messu su 1.9. klo 12, Pirtala, Laasonen.

Lapsille ja perheille:

Ekavauvat ja perhekerhot alk. vko 35.
Tied. johanna.kontinen@evl.fi tai
050 340 9895.
Muskarit: Tied. 050 571 5155
ja 050 340 9893.

Kouluikäiset:

Toiminta alkaa viikolla 36. Katso nettisivuilta. Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai 050 595 3945.

Nuoret:
Toiminta Keskusseurakuntatalolla

Perusisoskoulutus ke klo 17 alk. 28.8.
Jatkoisoskoulutus joka toinen ke klo 17
alk. 28.8.
Jättipandat joka toinen ke klo 17 alk. 4.9.
Nuorten ilta ke klo 19 alk. 28.8.
Nuorten sururyhmä tied. ja ilm. Teresa
Muhonen 050 549 7016 tai Johanna
Matilainen 050 595 3945.
Tied. juha.koivurova@evl.fi, 050 549
7004, teresa.muhonen@evl.fi, 050 549
7016, ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi,
050 400 0013.

Diakonia:

Diakoniapäivystykset ma, ke ja to klo
9-11, Cygnaeuksenkatu 8.
KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA

Korpilahden palvelupiste avoinna ti–to
klo 9–15. p. 050 557 9012. Muulloin virkatodistukset ja toimitusten sopiminen 050 363 2300, hautausasiat 040 162
3982, muissa asioissa yhteys työntekijöihin.

Jumalanpalvelukset:

Su 25.8. Puistokirkko ja syyskauden aloitus Pappilan pellolla klo 15.
Su 1.9. Messu, kirkko klo 10. Koivisto,
Laakso-Viholainen.

ki
Menovink
Puistokirkko su 25.8. klo
15–17.30 Pappilanpuistossa Korpilahdella. Syyskauden aloitustempauksen teema
on Kaukainen lähimmäinen.
Kansanlaulukirkon toimittavatHaapakangas, Koivisto, LaaksoViholainen, kirkkokuoro ja
Korpilahden Pelimannit joht.
Outi Penttinen. Diakonian puisto
kahvila, lähetyslettuja, toimintapisteitä. Arpajaiset, lasten iloksi
kanoja ja vuohia, jotka muistuttavat Toisenlainen lahja -kampanjasta.

Ti 3.9. Väentupa aloittaa Korpikeitaalla
(Martinpolku 15). Teemahetkessä klo 12
Kirsi Lepoaho.
Ti 3.9. Naisten NOJA-ryhmä aloittaa
seurakuntakuntatalolla klo 18. Keskusteluryhmä työikäisille naisille.
To 5.9. Diakoniatalkoot seurakuntatalolla klo 12-15. Leivontaa diakoniatyön
kerhoihin ja tapahtumiin mukavassa
seurassa. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet tervetuloa!
Pe 6.9. Pohjoisten kylien vanhemman
väen leiripäivä Mutasen leirikeskuksessa
klo 10. Ilm. 050 557 9003 to 29.8. mennessä. Hinta 10 € sis. ruokailun ja kahvit.
Kimppakyydeistä ota yhteys kylän vanhimpiin.

Musiikki:

Kirkkokuoro harjoittelee parittomalla
viikolla torstaisin klo 18–20 seurakuntatalolla. Ohjelmisto koostuu sekä
uudemmasta (gospel) että perinteisestä
jumalanpalvelusmusiikista kansanmusiikkigenreä unohtamatta. Jumalanpalvelusten lisäksi kuoro esiintyy muissa
seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa.
Harjoitukset alkavat to 29.8.. Jos sinua
kiinnostaa kuorossa laulaminen, tule
rohkeasti mukaan joukkoon hulvattomaan :-) Lisätietoja: kanttori Anne
Laakso-Viholainen 050 5579 004.

Nuoriso:

Toiminta käynnistyy seuriksella viikolla
37. Ma 2.9. Hengari klo 14:30–16:30. Ti
3.9. ruokkiksella Koulupäivystys. Ke 4.9.
Nuortenilta klo 16:30–19.
Ajankohtainen info ja uudet tuulet löytyvät nettisivujen lisäksi facebookista.
www.facebook.com/KorpilahdenAlueseurakunnanNuorisotyo
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/nuoret/

Kouluikäisille:

Kerhot käynnistyvät viikolla 37.
Ilm. ja ajankohtainen info:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/kouluikaiset/kerhot/
Lapsille ja perheille:
Lastenohjaajat 050 557 9006
ja 050 557 9013
Lapsityönohjaaja 1.9. alk.
050 340 0639
Muskarit (Neulaskoti) tied.
050 571 5155
Päiväkerhot ovat alkaneet (ma Horkka,
ti srk-talo, pe Korpihovi), vapaita paikkoja voi kysyä. 050 557 9006.
Perhekerho srk-talolla torstaisin klo
9.30–11.30, alk. 22.8.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven kylätalolla keskiviikkoisin klo 9–11.30, alk. 4.9.
Taaperoryhmä srk-talolla pe 30.8. klo
9.30-11.
Vauvaryhmä srk-talolla ma 2.9. klo
14–15.30.
Puistokirkko 25.8. klo 15, syyskauden
aloitustempaus, eläimiä lasten iloksi.
KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA

Kuokkalan kirkko

Messu su 25.8. klo 11, Bucht, Mustonen,
Lampinen, Nieminen.
Hiljaisuuden ilta ke 28.8. Klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Kuokkalan monikulttuurinen basaari la
31.8. klo 10–15 Kuokkalan torilla/kirkon
edessä, samalla alueseurakunnan syksyn
toimintakauden avaus. Lasten virsilaulajaiset klo 10.30 ja klo 13.00 kirkon rappusilla, lähetysmyyjäiset ja onnenpyörä
lapsille.
Messu su 1.9. klo 11, M Korhonen,
Bucht, Björninen, Heikkilä, pyhäkoulu.
Hiljaisuuden ilta ke 4.9. Klo 18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Aamurukous to 5.9. klo 8.15.

Lapset ja perheet:

Ekavauvaryhmä alkaa 9.9. Se kokoontuu kirkolla MA klo 13–15 noin kolmen
kuukauden ajan. Mukaan kutsutaan
2–4 kuukauden ikäisiä vauvoja. Ilm.
1.9. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi / Ilmoittaudu. Mukaan mahtuu
8 perhettä. Ohjaajina alueseurakunnan
lastenohjaajat ja lastenneuvolan tervey-

denhoitaja. Tied. 050 340 9894.
Eevat – voimaannuttava ryhmä yksinhuoltajanaisille 24.10.–10.4., kokoontuu
joka toinen TO klo 13.45–15.15. Lapsille
omaa ohjelmaa. Ilm. 9.9.–7.10. www.
jyvaskylanseurakunta.fi / Ilmoittaudu.
Vetäjinä past. Minna Korhonen 050 523
4134 ja lastenohj. Anneli Tuomaala
050 340 9894. Mukaan otetaan 8 naista.
Ks. myös Matkakumppanuus-ryhmät!
Perhetoiminta alkaa vkolla 36.
Perhekerho MA klo 9.30-11.30.
Isovanhemman kaa -iltapäivä TI klo
14–16.
Lapsiparkki KE klo 12.30–15.30 kirkolla,
maksu 2 e sis. välipalan. Ilm. edell. maanantaihin mennessä 050 380 0247.
Iskän kaa –ilta KE klo 17.45–19.45
(parittomat viikot).
Perhekahvila TO klo 14.30–16 (parilliset
viikot) Ristonmaan päiväkodissa.
Vauvaperhepesä PE klo 9.30–11.
Päiväkerhot tied. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut:
050 340 9887.
Muskarit: tied. 050 340 9898.

Kouluikäiset:

Kerhot alkavat vkolla 38.

Nuoret:

Syyskauden avaus ke 28.8. klo 17.30
Polttolinja 37.
Nuortenillat KE klo 19.
Retki Heurekaan Body worlds -näyttelyyn la 21.9. Hinta 25 e sis. matkat, pääsylipun ja ruokailun Heurekassa. Ilm.
26.8.–6.9. www.jyvaskylanseurakunta.fi
> Ilmoittaudu.
Nuorten leiri Koivuniemessä 6.-8.9.
Hinta 25 e. Ilm. 29.8. mennessä www.
jyvaskylanseurakunta.fi > Ilmoittaudu.

Ryhmätoimintaa:

Matkakumppanuus-ryhmät nuorille
aikuisille ja opiskelijoille: toinen ryhmä
11.9. alkaen joka toinen KE klo 13.30–
15 (lapsille omaa ohjelmaa) ja toinen
ryhmä 12.9. alkaen noin joka toinen TO
klo 18–19.30. Ryhmä toimii osanottajiensa hengellisenä ohjaajana. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen: kati.reukauf@evl.fi,
050 521 5412.
Raamattupiiri MA klo 19 (2.9. alkaen)
kirkon alakerrassa.
Kuokkamiehet TI klo 19 (parilliset viikot
3.9. alkaen) kirkon alakerrassa.
Kuokkanaiset TI klo 18 (parittomat
viikot 24.9. alkaen) kirkon alakerrassa,
uusi naisten keskusteluryhmä.
Lähetyksen olohuone KE klo 13 (paritt.
viikot 28.8. alkaen) kirkon alakerrassa.
Elämässä eteenpäin -ryhmä KE klo 13
(parill. viikot 4.9. alkaen) kirkon alakerrassa.
Rukouspiiri KE klo 19–20.30 kirkon alakerrassa.
Torstaitapaaminen eläkeläisille TO klo
13 (parill. viikot 5.9. alkaen).
Voimauttava kirjoittaminen -kasvuryhmä TO klo 17.30–19 (noin joka
toinen viikko 26.9. alkaen) lastensalissa.
Mukaan mahtuu 4–10 henkilöä, ilm.
15.9. mennessä FM, kirjallisuusterapiaohjaaja Leena Puustiselle, leepuu@hotmail.fi

Musiikkiryhmät:

Kehittyvät laulajat: harj. MA 26.8. klo
18 alkaen.
Kanteleryhmä KE 4.9. klo 11.45 alkaen
kirkkosalissa.
Ks. tark. nettisivut!

Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto MA–TI klo 9–11, muulloin sop.

mukaan. Päivi Heikkilä 050 549 7034,
Marjo Ronkainen 050 549 7007.
PALOKAN ALUESEURAKUNTA

Palokan kirkko

Messu su 25.8. klo 10, Sulkala, Ruhanen.
Messu su 1.9. klo 10, Kari, Hautalahti,
Ruhanen.
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo 18
kirkon parvella, tied. Heikki.Ilola@jkl.fi,
Kohtaamispaikan iltakirkko su 25.8. klo
17, Sulkala, Ruhanen.
Raamattupiiri ti 27.8. klo 18 takkahuoneessa, tied. 040 7090142.
Lasten kohtaamispaikka la 31.8. klo 16.

Diakonia ja lähetys:

Lähimmäisen Kahvitupa 29.8. alkaen
torstaisin klo 12–15 takkatuvassa.
Lähetyspiiri ti 3.9. klo 10 takkatuvassa.

Päiväpiiri ke 4.9. klo 13 kirkkosalissa ja
-torilla.
Diakonian päivystys kirkolla ti ja ke
klo 9 –11 Susanna Halinen 040 5609910
ja Päivi Itkonen/Leena Nokka
040 7090142.

kirkko.
Gospelkuoro Neulaset to klo 18–19.30,
Säynätsalon kirkko.
Tied. Tiina Laiho 050 549 7035.
Kanteleryhmä tied. 0400 669 146.

Lapsille ja perheille:

Kesäolohuone ke 28.8. ja 11.9. Pappilassa
klo 13. Yhdessäoloa, kahvittelua,
hartaus, ohjelmaa.
Johanneksen pojat alkaa 8.9.
Naisten solu alkaa 11.9.
Lähetyspiiri aloittaa ma 2.9. klo 13.
Neulaskodilla. Parilliset viikot.

Perhepysäkit käynnistyvät viikolla 35:
Ritoharjussa, (Norolankuja 3 F)
ti klo 9–11.
Mannilassa, (Mankolantie 3 )
ti klo 9.30–11.30.
Kirrissä, (Kirrinpelto 1) to klo 9–11.
Perhepysäkki kirkolla to klo 9–11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo 13–15.
Mammapysäkki Mannilassa
ma 2.9. klo 18–20.
Taaperoryhmä (lapset n. alle 2 vuotta)
kirkolla 4.9. alkaen parillisilla viikoilla
ke klo 9.30–11.
Muskari kirkolla keskiviikkoisin.
Tied. Terhi Hassinen 050 3409893.
Pyhäkoulu Kirrin kerhopisteessä
su 1.9. klo 16.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
040 5609908.

Ryhmätoiminta:

Kouluikäiset:

www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/palokka/kouluikaiset
Kerhonohjaajien koulutuspäivä
Huhtasuon kirkolla la 31.8. klo 9–16.
Uusille pakollinen. Omat kyydit.
Syksyn kerhotoiminnasta ilmoitamme
alueseurakunnan nettisivuilla, koulujen
kautta ja Henki & elämä -lehdessä.
Kerhoihin ilmoittautuminen 9.9.–13.9.
netissä. Kerhot käynnistyvät viikolla 38.
Syysleiri alakouluikäisille Koivuniemessä
27.–29.9.. Hinta 30 €, sisarale 10 €.
Ilm. seurakunnan nettisivujen kautta
9.9.–15.9.
Lisätietoja 040 7739851.

Nuoret:

Nuorisotyön syystoiminta alkaa kaikille
yhteisesti ke 4.9. klo 17.

Musiikki:

Palokan kirkkokuoro 29.8. alkaen torstaisin klo 18. Uudet laulajat tervetuloa!
Tiedustelut Pertti Tahkola 040 6842050.
Laulurymä Tuikku keskiviikkoisin klo
17.30 alk. 11.9. Kaivataan lisää laulajia!
Laulu- ja leikkikerho kouluikäisille alkaa
ke 25.9. klo 14.30 (joka toinen viikko)
Tiedustelut Tuovi Ruhanen
040 5609931.
Uusi Kamarikuoro / Projektikuoro aloittaa toimintansa. Kuorolaisten tulisi olla
nuotinlukutaitoisia ja kyetä itsenäiseen
perusharjoitteluun. Kuoro kokoontuu
projektiluonteisesti, riippuen ryhmän
koosta ja taitotasosta sekä sitoutumisen
tasosta. Kuorolaisille opetetaan äänenmuodostusta ja tarpeen mukaan tarjolla
on myös yksilöopetusta. Mikäli saadaan
riittävän hyvä ryhmä kokoon, esitetään suurempia kirkkoteoksia jo joulun
aikaan ja tulevaisuudessa säännöllisesti
pääsiäisenä. Ens. kokoontuminen pe 6.9.
klo 18 kirkolla. Jos haluat tulla mukaan,
mutta et pääse tuolloin, ota yhteyttä
040 684 2050 tai pertti.tahkola@evl.fi.
SÄYNÄTSALON ALUESEURAKUNTA

Säynätsalon hautaus- ja virastopalvelut, Pappilantie 6: Avoinna ma ja ti klo
9–13, to klo 9–12 040 535 0047. Huom!
29.8. klo 9–11.
Toimintaa eri-ikäisille:
Lapsille ja perheille:
Toimintapaikat: Neulaskoti
ja Säynätsalon pappila
Päiväkerhot 3–5-vuotiaille ma Neulaskoti ja ti Säynätsalon pappila.
Tied. 050 586 3056/ 050 917 2802
Perheryhmät:
Neulaskoti: vauvaryhmä ti 10–11.30, alk.
20.8. Taaperoryhmä ja perhekerho aloittavat myöhemmin, seuraa ilmoittelua.
Säynätsalo: perhekerho to 9.30–11.30,
alk. 22.8.
Muskarit Neulaskodilla.
Tied. 050 571 5155.
Perhetapahtuma Rantagala 1.9. Sääksjärven rannassa klo 14–16.

Nuoret:

Säynätsalon kirkko

Messu su 25.8. klo 10, Kärkkäinen,
Nieminen.
Viittomakielinen messu su 25.8. klo 17,
Saukkonen, Lehtinen.
Messu su 1.9. klo 10, Kärkkäinen, Laiho.
65-vuotiaiden retkipäivä ke 4.9. klo
10-17 Vesalan kurssikeskukseen.
Ks. erillinen ilmoitus s. 12.

Diakoniatyöntekijä:

päivystää tiistaisin ja torstaisin klo 9-11
Pappilassa, 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi. To 22.8. ei päivystystä.

Kouluikäiset:

Kerhot alkavat viikolla 36. Seuraa ilmoittelua netissä! Tied. 040 727 8147.

Neulaskoti

Rantagala su 1.9. klo 14–16 Sääksjärven
rannassa.

Diakonia:

Ruokailu torstaisin klo 11–12 alk. 5.9.
Olohuone tiistaisin klo 13–15 alk. 10.9.

Apua ja tukea elämään!

Diakonian vastaanotto 11.9. alkaen ke ja
to klo 9–11, 050 549 7015,
elina.fuchs@evl.fi.

Kouluikäiset:

Kerhot alkavat viikolla 36. Seuraa ilmoittelua netissä! Tied. p. 050 407 0060.
TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Tikkakosken kirkko

Konfirmaatiomessu, Vesalan ryhmä, su
25.8. klo 10, Vallipuro, Toivio, Vuorenoja.
Messu su 1.9. klo 10, Vallipuro,
Vuorenoja.
Naisten ilta pe 23.8. klo 18 pappilassa,
Inkeri Tuunanen ja Eila Jänis.
Lähetysnuotio Kallioplanetaarion
kodalla ke 28.8. klo 18:30
Keski-Suomen Miesten Ilta Työmies ja
miehen työ pe 6.9. klo 18 Hipposhallissa.

ki
Menovink
Naistenillat Tikkakosken
pappilassa kerran kuukaudessa perjantaisin klo 18–20.
Ensimmäisessä illassa rovasti
Eivor Pitkäsen aihe on Lähimmäinen. 20.9. Inkeri Virkkala-Järvinen puhuu Kristityn
vapaudesta ja kertoo vapaaehtoistyöstä Israelissa. Pastori Niina Kari puhuu 25.10.
anteeksiantamuksesta ja 22.11.
teema on Kristus kaikkeuden
Herra. Teetarjoilu.

Tiedustelut 050 407 0060.

Musiikki:

Kuorot aloittavat to 5.9.
Valon Laulu to klo 17–18, Säynätsalon

Musiikki:

Candela -kuoron harjoitukset torstaisin
alk. 29.8. klo 18:30 –20:30.

14

15

Candela laulaa lähinnä jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Monipuolinen ohjelmisto, iloinen
meininki! Uudet laulajat tervetulleita.
Lapsikuoro keskiviikkoisin kirkolla
alkaen 4.9. klo 17–18. Kaikki mukaan!
Lisätiedot: ilpo.vuorenoja@evl.fi
0405609913.

taululta tai diakoniatoimiston ovesta.

Lähetys:

Ti 28.8. Lähetysnuotio, kirkko klo 18:30.
Pirkko Tuhkanen, Israelin lähetystyöntekijä.

Ryhmätoiminta:

To 5.9. klo 12 Miesten raamattupiiri

Diakonia:

Viikkotoiminta alkaa viikolla 37.
Työtupa seurakuntasalissa tiistaisin klo
12–16.
Miesten keskustelupiiri pappilassa tiistaisin klo 13.
Lukupiiri parittomina viikkoina keskiviikkoisin klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala torstaisin klo 10
kirkolla.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Ajanvaraus 040 560 9916 tai
marja-liisa.jaakonaho@evl.fi.

Lapsille ja perheille:

Päiväkerhot alkavat viikolla 34, Turinatuvat (perhekerhot) sekä vauvaryhmä Pallerot viikolla 35.
Ekavauvaryhmä Pallerot kirkolla
ti klo 13–15.
Turinatuvat kirkolla ke ja to
klo 9.30–11.30
Turinatupa Puuppolassa, Takalantie 2,
ti klo 9.30–11.30.
Pyhäkoulu aloittaa syyskuussa viikolla
39. Tarkempia tietoja syyskuussa.
Muskareita ei ole lukuvuonna 2013–
2014 Tikkakoskella. Tikkakosken lapset
voivat ilmoittautua Palokan muskariryhmiin. Tiedustelut 050 340 9893 Terhi
Hassinen.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön toiminnasta 040 560 9914.

Kouluikäiset:

Kerhot alkavat viikolla 38. Kerhoista tiedotetaan koulun ja seurakunnan internetsivujen kautta elo-syyskuun aikana.
Hengari 5.-6.-luokkalaisille Puuppolan
kerhotilassa, Takalantie 2. , keskiviikkoisin 25.8. alkaen klo 14-16.
Lisätietoja kouluikäisten toiminnasta
040 5609915.
Nuoret:
Viikkotoiminta alkaa viikolla 37.
Olo-ilta tiistaisin klo 18-21.
Nuortenilta torstaisin klo 18-21.
Isoskoulutukset keskiviikkoisin 11.9.
alkaen: perusisoskoulutus klo 17–19 ja
3. vuosikerran isoset klo 19–21,
parillisilla viikoilla jatkoisoset klo 18–20.
RIPPIKOULUPYHÄ 8.9. klo 10 alkaen
kirkolla, rippikouluinfoa kaikille 2014
rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen
VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

Vaajakosken kirkko

Su 25.8. klo 10 Konfirmaatiomessu.
Rossi, Salmela, Reingoldt.
La 31.8. klo 12 Konfirmaatiomessu. Laitinen, Huttunen, Piilonen, Piippanen.
Su 1.9. klo 10 Konfirmaatiomessu.
Kauppinen, Tissari, Haikara.

Diakonia:

Ti 3.9. Palvelutalojen kirkkohetki
(ehtoollinen), kirkko klo 13.
Ke 4.9. Keskiviikkokerho, kirkko, klo 13.
Ke 11.9. Keskiviikkokerho, Jyskän
srk-koti, klo 13.
Päivystykset
Vaajakosken kirkko, ke ja pe klo 9–10
marja-leena.liimatainen@evl.fi,
040 560 9926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9–10
tero.reingoldt@evl.fi, 040 560 9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä. Lisätietoja
päivystysajoista toimitilojen ilmoitus-

ki
Menovink
Jyskän elojuhlat Jyskän
ostoskeskuksella
torstaina 29.8. klo 18-20.
Esiintyy Soitin-ja Keitinyhtye Los Piratos. Seikkailuntäyteistä merirosvomusiikkia!
Pannaritarjoilua ja kaikkea
muuta mukavaa.Tervetuloa
kaikenikäiset eloriehaan!

Varhaiskasvatus:

Kerhoihin ilmoittautuminen on päättynyt, vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan varhaiskasvattajilta.
Perhepysäkit
- Kirkolla klo 9 viikosta 35 alkaen,
- Jyskän seurakuntakodilla tiistaisin klo 9
- Kaunisharjussa keskiviikkoisin klo 8.30.
Vauvaryhmä
- kirkolla tiistaisin klo 13, viikosta 35
alkaen, tied. Tarja ja Johanna, Huom!
Vauvamuskari ennen vauvaryhmää,
tied. Terhi 050 340 9893.
Muskarit kirkolla tiistaisin klo 8–12, vko
37 alkaen. Tied. Terhi 050 340 9893.
Tukea arkeen -toiminnan tiedustelut:
Tarja ja Johanna
Pyhäkoulut Jyskässä, Tölskässä sekä Kaunisharjussa (ks. nettisivut ). Huom! Tölskän ensimmäinen pyhäkoulu 1.9. klo 14.
Yhteystiedot:
Lapsityönohjaaja vs.
Leena: 040 574 1706
Lapsityönteologi
Eeva-Kaisa: 040 545 8730
Diakoni Tero, 040 560 9927
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
040 574 2026/Marja
Jyskän srk-koti, Asmalammentie 4
0400 201079/Arja
040 574 1792/Aila
Kaunisharjun kerhola, Yläkoskentie 11
0400 905 915/Johanna
0400 706 205/Tarja
Lisätietoja ja tarkempia aikoja
nettisivuillamme:
jyvaskylanseurakunta/alueseurakunnat/
vaajakoski/lapset ja perheet

Kouluikäiset:

Yhteystiedot: satu.harjula@evl.fi
040 558 2542 tai

Nuoret:

Nuorisotyön avajaiset ke 4.9. klo 17.30
kirkolla.
Isoskoulutuksiin ilmoittautuminen
5.9. asti osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta.fi / Ilmoittaudu.
Lisätiedot:
nuorisotyönohjaajat
Jonna Göös 040 560 9925 ja
Pasi Toivola 040 778 5178.
Facebookissa nuorisotyöstä informoi
Ilmo Vaajakoski, pyydä hänet kaveriksi,
niin saat ajankohtaisen tiedon alueen
nuorisotyöstä.

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27–29
Diakoni Jukka Rantanen, 050 360 3484,
jukka.rantanen@evl.fi
Avoinna 15.8.–23.8. ma-pe klo 11–14.
Ryhmätoiminta tänä aikana lomalla.
Suljettu 26.8.–4.9. leiritoiminnan takia
ja avoinna normaalisti 5.9. alkaen klo
11–15.

Diakonian vanhustyön
kehittämishanke

eevi-riitta.kukkonen@evl.fi
050 300 3590
Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä ma 9.9. klo 14–15.30 Keskusseurakuntatalolla, Yliopistonkatu 12.
Kesämuistot. Kokoontuu joka toinen
maanantai.
Osallisuuden kahvihuone alkaa ti 17.9.
klo 14 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Tied. molemmista ryhmistä eevi-riitta.
kukkonen@evl.fi 050 300 3590, tai katja.
pynnonen@gerocenter.fi 044 785 0196.

KohtaamisPaikka

Su 25.8. klo 17 KohtaamisPaikka ja
ehtoollinen Palokan kirkossa, Mika
Kilkki. Lastenohjelmat.
La 31.8. klo 16–18 PerheKohtaaminen
Palokan kirkon alakerrassa. Lapsiperhei-

den oma juttu. Toistemme ja Jumalan
kohtaamista nyyttäreitä unohtamatta.
Su 1.9. klo 17–19 PizzaKirkko Pizzeria
Salsa & Orkideassa. KohtaamisPaikkailta uudessa ympäristössä entisin maustein kerran kuukaudessa. Tarjoilumaksu.
ALFA-kurssit alkavat – etsi omasi ja tule
mukaan etsimään ja löytämään!
- Keskiviikkoisin 2.10.–4.12. klo 18.3020.30 (ei syyslomaviikolla) Kilkeillä,
Kevättärentie 10, Mustalampi. Tied. ja
ilm. tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net
/044 524 3904.
- Torstaisin 26.9 –28.11. klo 18-20 (ei
syyslomaviikolla) Palokan kirkolla
yhdessä alueseurakunnan kanssa. Tied.
ja ilm. pekka.pirinen@kolumbus.fi
040 513 5766.
Jumala työelämässä -kurssi tiistaisin
3.9.–8.10. klo 18.30-20.30 Keskusseurakuntalolla Sacariumissa. Kurssi sisältää
kuusi iltaa, joissa käsitellään kuinka kristillistä uskoa voi elää todeksi työpaikalla
mielekkäästi, rehellisesti ja aidosti. Tied.
ja ilm. tuohimaa@gmail.com
Muut toimintatiedot mm. Raamatunlukuohjelmasta, KohtaamisRyhmistä kts.
www.kohtaamispaikka.net / FB: KohtaamisPaikka Jyväskylä

leskille. Tied. diakoni Heini Lekander,
050 521 5416, heini.lekander@evl.fi

Leskien klubi

Toimintatiedot: katso
www.parikalaa.net

Leskien klubi on tarkoitettu eläkeikäisille

Maahanmuuttajatyö

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

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi, Cygnaeuksenkatu 8.

Opiskelijat

Herättäjä-Yhdistys

2.9.–9.12. maanantaisin klo 16–18. (Alle
kouluikäiset voivat osallistua aikuisen
seurassa.)
Ilmoittautumiset toiminnanohjaajalle.

Jyväskylän NNKY

Jyväskylän Rauhanyhdistys

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi, www.
ywca.fiI paikallisyhdistykset/Jyväskylä,
www.facebook.com/jklnnky, www.facebook.com/tuunauskerho
Ti 3.9. klo 9–11 Avoin kohtaamispaikka
aamiaisineen. Luontaistuotteilla parempaan oloon, Pirjo Kolari; klo 17–20 Tuunaus- ja taidetyöpaja.
Ke 4.9. klo 18 Kirjapiiri II. Ulla-Leena
Lundberg: Jää.
NNKY:n muskariryhmät keskiviikkoisin
11.9. alkaen:
Vanhempien kanssa:
Vauvat 3–6 kk (s. 03/2013–06/2013) klo
15–15.30
Vauvat 6–9 kk (s.12/2012–03/2013) klo
15.45–16.15
Perhemuskari (yksi tai useampi lapsi
samasta perheestä) 1,5-vuotiaista (s.
03/2012 tai ennen) lähtien
klo 16.30–17.15.
Yksin:
4–5-vuotiaat (s. 09/2008–09/2009)
klo 17.15–18.
Alakoululaisten nukketeatterikurssi

www.jklry.net
La 24.8. klo 19 Seurat, ry.
Su 25.8. klo 16 Seurat, ry.
Ke 28.8. klo 19 Seurat, ry.
La 31.8. klo 19 Seurat, ry.
Su 1.9. klo 10 Aluemessu, Toivakan
kirkko; klo 11.30 Kahvit, Toivakan srkkoti; klo 12 Alueseurat, srk-koti.
Su 1.9. klo 16 Seurat, ry.
Ti 3.9. klo 18.30 Alueseurat, ry, Neulaskoti, Keljonkangas.
Ke 4.9. klo 19 Seurat, ry.
Yhteydenotot: 044 5050 653.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri alkaa pe 13.9. klo 10
(Huom. aika!), Marja Korppi-Tommolalla
os. Kakaravaara 4, Vaajakoski. Tied.
0400 547 753.

Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13, p. 014 620
801, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto
auki ti ja to klo 10–14.
Perjantaisin klo 8-9 Aamurukouspiiri.
Lauantaisin klo 18–20.30 Pointti-nuor-

tenilta. (24.8. alkaen)
Ma 2.9. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 3.9. klo 13 Naisten raamattupiiri.
Keskiviikkoisin klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille, klo 15.30
Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Ke 4.9. klo 18 Yhdessä syksyyn, Janne ja
Outi Jokinen
Torstaisin klo 11.30–14 Torstaikahvila,
Sanaa, jutustelua kahvia. (5.9. alkaen)
Muualla Jyväskylässä
Su 25.8. klo 11 Perhepyhäkoulu.
Tied. 040 588 9153
Ma 26.8. klo 18-20 Vaajakosken naistenpiiri Jurvakaisilla, Lintulenkintie 3.
Ke 28.8. klo 9.30–11.30 Äitilapsi-raamis
Puolimatkoilla, Toritie 27 a 6. Tied. 050
344 6812.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Ma 2.9. klo 13 Lähetyspiiri Neulaskodilla, E. Puhalainen.
6.–11.9. Ruskaleiri Lapissa, vaellusretkiä
Pyhätunturin ja Luoston alueella. Hinta
noin 380 €. Tied. 0400 545 128.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu sunnuntaisin klo 12: 25.8. Ari Juupaluoma; 1.9. Esa Luomaranta.
Evankeliset opiskelijat
la 31.8. klo 18: Pullaillaan!; ke 4.9. klo
18.30 Oo niinku kotonas!, Sofian talo.

ki
Menovink

Musiikki:

Ke 28.8. klo 12 Seniorit-lauluryhmän
syyskauden avaus ja harjoitukset srksalissa.

Ole kuulolla!
Seurakunnan radio-ohjelmat
Radio Keski-Suomesta 99,3 MHz
tiistaisin ja torstaisin noin klo 13.40

Henki &

Virolainen Orthodox Singers –lauluyhtye päättää Kesäkonserttien sarjan. Taulumäen kirkossa 27. 8. klo 19 on luvassa 500 vuoden
takaista venäläistä polyfoniaa ja oman aikamme teoksia. Liput 15/5 euroa ovelta tuntia ennen esityksen alkua.

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

Palvelevan puhelimen (01019 0071)
peruskurssi

Näkövammais- ja omaishoitotyö

Näkövammais-, huonokuulois- ja
omaishoitotyön diakoniatyöntekijä
Tuija Emaus-Etindelle, 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9-11, Cygnaeuksenkatu 8.
Kerho näkövammaisille ja huonokuuloisille ke 28.8. klo 13–14.15 Aseman Pysäkillä. Kahvit klo 12.30 alkaen.
Omaishoitajien oma hetki ke 11.9. klo
12–13.30 Pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Työntekijä paikalla klo 11.30–14.30.

järjestöt
Kristilliset
Syyskauden seuroista tiedotetaan
myöhemmin tällä palstalla palstalla.
Seurakalenteri netissä www.h-y.fi

Ilmoittautumiset leireille, retkille,
kerhoihin, muuhun toimintaan:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu

Jyväskylän seurakunnan tärkeimmät puhelinnumerot
pappi p. 050 594 8167
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Riikka Saarno, ammattiopiston ja
Palvelupiste 050 557 9012
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi, vs. Hautausasiat, 040 162 3982
050 521 5418
Aluekappalainen, Haapakangas Marjut
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
050 557 9001
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Diakonia, Lepoaho Kirsi
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
050 557 9003
Aikavaraukset (014) 334 7800
ellei toisin mainita
Lapsityönohjaaja vt. Noronen Leena
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
050 557 9013
KIRKKOHERRANVIRASTO
Toimistosihteeri, Malmirae Satu vs.
Rippikoulutyö
Tellervonkatu 5
050 557 9012
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
040 560 9934
Hautauspalvelut 040 162 3982
KUOKKALA
Neuvonta 014 636 611
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
Sairaalapastorit
Päivystävä pappi 040 535 2328
050 549 7045
Päivystävä sairaalapastori 040 514 1195
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aluekappalainen, Mustonen Pekka
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
050 523 4141
040 737 7963
Aseman Pysäkki
Aluesiht., Saarikko Satu 050 408 8816
Rantanen Jukka, diakoni 050 360 3484
Diakonia
Taulumäen kirkko
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Ronkainen Marjo vs. 050 549 7007
Palola Tuomas, seurakuntapastori
Lekander Heini, työalasihteeri
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
050 549 7022
050 521 5416
050 340 9887
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Hallintopalvelu
PALOKKA
Viestintä
Laitinen Markku, hallintojohtaja vs.
Palokan kirkko , Rovastintie 8,
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 545 8750
040 560 9911
040 535 1064
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
Hautaus- ja puistopalvelu
040 560 9906
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
ALUESEURAKUNNAT:
0500 426 420
Diakonia
HUHTASUO
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Halinen Susanna 040 560 9910
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
Itkonen Päivi/Nokka Leena
050 549 7041
040 535 2167
040 709 0142
Aluekappalainen, Tervonen Mauri
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
050 549 7031
Henkilöstöpalvelu
040 560 9908
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
Diakonia, Vepsäläinen Elina, vs.
050 340 9888
SÄYNÄTSALO
050 549 7005
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1 ,
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
Kiinteistöpalvelu
050 340 9896
050 340 0638
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5, Hautaus- ja virastopalvelut
0400 635 001
050 549 7040
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
040 535 0047
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
050 382 4424
Aluekappalainen, Romar Harri
Kappalainen, Väätäinen Osmo vs.
0500 545 611
050 521 5403
Taloushallintopalvelu
Aluesihteeri, Takkinen Terhi
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 535 0047
KELTINMÄKI
040 545 8750
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto
050 549 7037
Yhteinen seurakuntapalvelu:
050 340 0639
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
Neulaskoti: Pihkatie 4, Keljonkangas
050 590 0265
050 549 7046
Aluesihteeri, Lehto Aira p. 050 340 9899
Lapsi- ja perhetyö
Seurakuntapastori, Kärkkäinen Päivi
Diakonia
Leppänen Marja, työalasihteeri
050 400 0014
Erkamaa Ainoleena 050 549 7026
p. 050 549 7013
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
Häyrinen Leena 050 549 7008
Kallio Heidi vs. 050 549 7032
Leirikeskusten varaukset
TIKKAKOSKI
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
040 535 1657
Tikkakosken kirkko , Kirkkokatu 18
050 340 0639
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
040 560 9917
Kortepohjan seurakuntakeskus,
050 521 5407
Aluekappalainen, Vallipuro Risto
Isännäntie 4, 050 549 7038
040 545 8720
Seurakuntapastori, Ridanpää Kristiina
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Aluesihteeri, Laakso Tuija 050 302 8300
050 521 5413
Vähäjylkkä Harri, seurakuntapastori
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
p. 0400 748 671
040 560 9916
KESKUSTA
Klemettinen Ulla, työalasihteeri vs.
Lapsityönohjaaja, Simpanen Eija
Kaupunginkirkko 050 549 7043
050 3409 889
040 560 9914
Aluekappalainen, Wuolio Seppo
Hytönen Mirja ”Kutti”,
050 521 5415
maahanmuuttajatyö
VAAJAKOSKI
Aluesihteeri, Härköjärvi Esa, vs.
050 549 7033
Vaajakosken kirkko , Kirkkotie 11,
040 535 0492
040 560 9928
Diakonia
Nuorisotyö
Aluekappalainen, Huttunen Hannu
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Bom Pasi, vs. työalasihteeri ja partio
050 521 5405
Nuuhkarinen Katja, vs. 050 340 0665
050 549 7011
hannu.s.huttunen@evl.fi
Solismaa Sari 050 549 7006
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
Aluesihteeri, Syrjälä Leena p. 050 551 0440
Kiviranta Regina 050 549 7009
p. 050 549 7029
Diakonia, Liimatainen Marja-Leena
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
Anu Mäki-Latvala, vs. nuorisomuusikko
040 560 9926
050 549 7048
Lapsityönohjaaja, Lyytinen Leena vs.
050 340 9895
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja Lohikosken seurakuntakeskus, Katajatie 1, 040 574 1706
p. 040 509 8060
leena.m.lyytinen@evl.fi
050 549 7039
Maasola Jussi, erityisnuorisotyö
Jyskän seurakuntakoti,
Kappalainen, Pirtala Tuija 050 521 5408
050 521 5401
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
Kappalainen, Kauppinen Arto
040 560 9920
Opiskelijatyö
KORPILAHTI
Diakonia, Reingoldt Tero 040 560 9927
Nieminen Kimmo, yliopiston oppilaitosKorpilahden kirkko ja seurakuntatalo

alkaa marraskuussa. Kurssi koostuu viidestä koulutuspäivästä
vuoden aikana, tutustumisesta päivystystyöhön ja
työnohjauksesta. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan ennen
peruskurssille valitsemista. Päivystäjät sitoutuvat
päivystämiseen, työnohjaukseen ja jatkokoulutuksiin.
Päivystäjän tulee olla ev.lut. seurakunnan jäsen.
Ilmoittautumiset 26.8. ja 28.-30.8.2013 klo 12-14.30
Jaana Ristonmaa,

Postiosoite:
PL 103 40101 Jyväskylä
Vahtimestarit 050 523 4131

Facebookissa
nähdään!
Anna meille juttuvinkkejä
ja palautetta!

Henki &

Palveleva
puhelin
Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerossa 01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la klo 18–03.
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Nuorten
sururyhmä
käynnistyy
PETRI KANANEN teksti

Jyväskylän seurakunnassa käynnistyy
lokakuussa sururyhmä 14–17-vuotiaille tytöille ja pojille jotka ovat menettäneet jonkun läheisensä, esimerkiksi vanhemman, sisaruksen,
isovanhemman tai hyvän ystävän.
Sururyhmään voi tulla kun läheisen
kuolemasta on kulunut vähintään
4–6 kuukautta. Aikuisille ja pienille
lapsille on järjestetty sururyhmiä
vuosittain, mutta nuorille ei ole ollut
omaa ryhmää.
Tiedustelut ja
ilmoittautumiset:
Teresa Muhonen
050 549 7016
Johanna Matilainen
050 595 3945

Laura Ylistö sai apua poikaystävänsä kuoleman käsittelelemiseen Jyväskylän seurakunnan Keltinmäen alueseurakunnassa pidetyssä sururyhmässä. Vaikka tapaamiset olivat
rankkoja, muuttui viha hiljalleen kaipaukseksi. Jyväskylän seurakunnassa itsekin työskentelevä Ylistö haluaisi perustaa nyt sururyhmän nuorille aikuisille.

Kun saa apua, sen
haluaa laittaa eteenpäin
Kun läheisen kuolema lyö lujaa, surun voi käsitellä tai haudata.
Laura Ylistö sai apua seurakunnan sururyhmästä. Nyt hänellä
olisi voimia perustaa sururyhmä nuorille aikuisille.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Kuolema ei aina varoita ennakkoon.
Eikä varoittanut jyväskyläläistä Laura
Ylistöäkään, 28, keväällä 2012. Ylistön poikaystävä kuoli, ja hänet haudattiin kotipaikkakunnalleen. Ylistö jäi
yksin suremaan Jyväskylään.
Alkuvaiheen järkytyksen jälkeen
Ylistö halusi käsitellä poikaystävänsä kuolemaa turvallisessa ympäristössä. Hän ilmoittautui viime lokakuussa Keltinmäen alueseurakunnassa käynnistyneeseen sururyhmään. Ryhmää vetivät diakonissa
Leena Häyrinen ja aluekappalainen
Eivor Pitkänen.

– Jos en olisi lähtenyt ryhmään,
olisin haudannut surun.
Sururyhmään lähteminen ei ollut
helppoa. Sinne mennessä Ylistö tiesi, että hän joutui puhumaan surustaan. Toisaalta oli tietty aika ja paikka, jossa voi puhua. Silti varsinkin
tavallista parempina päivinä itsensä
auki repiminen tuntui jo ennakkoon
raskaalle.
– Tiesin, että siellä ruoditaan sitä
kamalaa asiaa. Joka kerta olin kuitenkin tyytyväinen, että lähdin.
Ylistön kanssa ryhmässä aloitti
kuusi muutakin suruaan käsittelevää
ihmistä. Yksi heistä jätti ryhmän.
Ensimmäinen sururyhmän ko-

koontuminen oli vaikea – samoin
toinen, jolloin puhuttiin oman läheisen hautajaisista.
– Kun tuli oma vuoro, niin tuli
hyökyaalto. Piti vetää henkeä ja sukeltaa.
Sururyhmän keskivaiheessa Ylistö
tunsi voimakkaita tunteita – kuten
vihaa. Loppua kohden viha muuttui
enemmänkin kaipaukseksi.
Viimeisellä kerralla sururyhmässä
oli loppuhartaus, jossa sytytettiin
kaksi kynttilää: toinen itselle ja toinen kuolleelle.
– Itselle sytytetty kynttilä oli merkkinä, että minä elän. Se oli säväyttävä ja puhutteleva hetki, koska kuoleman jälkeen ja sururyhmän aikana

oli tunne, että minäkin kuolin.
Toistenkin sururyhmäläisten tarinat
liikuttivat Ylistöä. Hän kuitenkin oli
järkeillyt ennen ryhmän käynnistymistä, ettei ota suruja itselleen ja ala
valvomaan öitä niiden vuoksi.
– Toisten kertomukset kyllä avarsivat ja antoivat tunteen, että kyllä
tästä vielä selviää.
Sururyhmän vetäjien roolia Ylistö
kiittää.
– Ilman heitä olisimme velloneet
surussa ja voivotelleet. Ammattilaiset
johdattivat keskustelua eteenpäin.
Elokuussa 2013 Ylistö ajattelee,
että että kaikille ihmisille annetaan
vastoinkäymisiä. Kun ne osaa käsi-

tellä, saa niistä eväitä elämäänsä, ja
ne antavat ymmärrystä toisia saman
kokeneita kohtaan.
Ylistö oli oman ryhmänsä nuorin
osallistuja. Hän onkin miettinyt, millainen ryhmä olisi ollut, jos se olisi
koostunut suunnilleen samanikäisistä, aikuisuuden alkuvaiheilla olevista
ihmisistä. Hän haluaisikin perustaa
sururyhmä myös nuorille aikuisille.
– Olisin valmis vetämään ryhmää,
jos löytyisi sopiva pari. Kun saa apua,
niin sen haluaa laittaa eteenpäin.
Kiinnostaako nuorten
aikuisten sururyhmä?
laura.ylisto@evl.fi

Elämästä

Tässä työssä oppii elämään hetkessä
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olen Pertti Suomalainen, 54-vuo
tias palomies Jyväskylästä. Palomiehenä olen työskennellyt yli 30 vuotta. Kuulun siihen sukupolveen, joka
on kouluttautunut alalle työn kautta. Pääsin kesämieheksi Savelan silloiselle pääasemalle vuonna -80.
Olin ollut kesälomantuuraajana aikaisemminkin. Pyörin nuorena paljon paloasemalla, sillä veljeni oli palomies. Pienestä pitäen olen tykännyt
teknisistä laitteista ja toiminnasta.
Työ on ollut antoisaa, vaikka aika
ajoin rankkaa. Palomiehen ammatti
on arvostettu, ja saamme työssämme paljon kiitoksia, kun autamme

ihmisiä. Onhan tässä työssä kokenut kaikenlaista, voisi sanoa, että
kaikki on nähty. Olen toiminut kätilönä, elvyttänyt loukkaantuneita,
pelastanut ihmisiä jäistä, sammuttanut tulipaloja ja ollut pelastustehtävissä kolaripaikoilla kymmeniä
kertoja. Palomiehenä käy usein läpi
kolme erilaista vaihetta: on nuoruuden intoa, kokemuksen tuomaa älliä
ja tietoa, kunnes vuosien karttuessa
toivoo, ettei mitään sattuisi. Onneksi kolareita ja tulipaloja on nykyään
paljon vähemmän kuin ennen. Tässä
työssä oppii elämään hetkessä.
Vapaa-ajalla harrastan paljon urheilua. Kunnosta huolehtiminen on
tärkeää myös työn kannalta. Lasket-

telen, pelaan golfia, lenkkeilen, hiihdän, pyöräilen… Palomiesten urheilukisoissa olen ollut aktiivisesti mukana. 22 kertaa olen osallistunut
palomiesten SM-golfiin ja laskettelukisoissa olen yleensä voittanut kultaa. Eetu-koiran kanssa teimme pitkiä lenkkejä lähes päivittäin. Valitettavasti Eetu kuoli tänä kesänä. Jouduimme lopettamaan sen sairastelun vuoksi. Se oli raskas paikka kokeneelle palomiehellekin.
Olen urheillut koko ikäni. Harrastan myös moottoripyöräilyä ja mökkeilyä. Matkustelen myös mielelläni.
Minulla ei ole vapaa-ajan ongelmia.
En voi ymmärtää, miten jotkut jaksavat kuluttaa aikaansa shoppailemalla ja pyörimällä kauppakeskuk-

sissa. Isot marketit ahdistavat minua. Elämme kulutusyhteiskunnassa, ja tavaraa on joka paikka täynnä. Aineellisesti asiat ovat hyvin,
mutta silti ihmiset voivat pahoin.
Palomiesten eläkeikää nostettiin parikymmentä vuotta sitten 55 vuodesta reiluun 60:een. Eläkeikä ei ole realistinen. Tässä iässä on mahdollista
siirtyä kenttätyöstä päivätöihin, mutta sitten palkkakin putoaa huomattavasti, kun se ei muutenkaan ole
kauhean suuri. Minullakin on ollut
ongelmia selän kanssa ja olen välillä
joutunut olemaan pitkään pois töistä. Eniten toivon, että pääsisin terveenä eläkkeelle. Sitten voisi rauhassa
miettiä, mitä eläkepäivinään tekee.

Pertti Suomalainen
Työskennellyt palomiehenä yli 30
vuotta. Työ alkoi kesämiehenä Savelan pääasemalla.

