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Karjala saa
suut sultsinalle

Jyväskylän kirkkojen äänentoistoa on
kartoitettu ja parannuksia on luvassa.

Karjalaiset ovat puheliaita, nauravia,
iloisia ja itkuisia. Niinkö se menee?



Sirpa Jyväkorpi oli mukana, kun
Totti Timonen näki päivänvalon.

Kirkkojen äänentoisto
vaatii erityisosaamista
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Doula on tukena
synnytyksessä
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Kannen kuva:
Elinkautisen tuomion saanut
vanki Laukaan avovankilan
kappelin alttaritaulun edessä.
Vankilaelämää on takana
kymmenen vuotta.
Kuva: Petri Kananen

Rippikoulu- ja haudanhoitolaskutusta aikaistetaan
Kesän 2013 rippikouluihin ja
haudanhoitoihin liittyvää
laskutusta sekä maksujen
eräpäiviä joudutaan
poikkeuksellisesti aikaistamaan.
Muutos johtuu siitä, että
Jyväskylän seurakunta siirtyy

Kolumni

Menopaluu
Ennenvanhaan
nnenvanhassa kaikki on paremmin. Kesät
ovat lämpimiä ja ahomansikat makeita. Talvella on rapsakoita pakkasia ja riittävästi lunta, niin
että talviurheilijat ovat reippaita ja iloisia.
Ennenvanhassa kunnioitetaan vanhoja ihmisiä ja
lapset tottelevat vanhempiaan. Ennenvanhassa
naiset ovat naisia ja miehet ovat miehiä. Vaatteet
tehdään paremmista materiaaleista ja ruoka maistuu aidolta. Eikä Ylen kanavilla käytetä v-sanaa.
Eipä ihme, että tahdon piipahtaa siellä. Suunnitelmissa on viikon, kahden reissu. Mutta haluan
pelata varman päälle ennen kuin varaan menopaluulipun. Niinpä pyysin facebook-kavereitani neuvomaan, mitä sinne kannattaisi pakata, kännykän
ja digikameran ohella. Jos he nimittäin sattuisivat
tietämään, miten tiukkoja Ennenvanhan tullimiehet ovat.
Yksi ystävistäni veisi tietokoneen, jotta voisi raportoida, mitä Ennenvanhaan kuuluu. Raportti
voisi kyllä viipyä matkalla parisataa vuotta, hän
huomautti. Tietokoneen lisäksi hän veisi muovisen
lehtiharavan, koska luudalla on hankala lakaista
pihaa.
Toinen muistutti, että kännykkä ei toimi Ennenvanhassa, sillä kännykkäverkko puuttuu.
Kolmas pakkaisi vessapaperia, neljäs veisi sisävessan ja kahvinkeitttimen. Viides tamponit ja moniteholasit, kuudes vahvat suojalääkitykset – Ennenvanhassa on kuulemma erilaiset pöpöt, joille
meillä ei ole vastustuskykyä. Ja vastavuoroisesti:
meidän tavallinen flunssamme voisi olla Ennenvanhan asukkaalle tappava paketti.
Tuota tuota. Matka Ennenvanhaan ei enää kuulosta kovin hyvältä idealta. Varsinkin, kun tavallisesti luotettava taho suositteli viemisiksi hyvinvointia, vaurautta, terveyttä, turvallisuutta, sivistystä,
kehitystä, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Olisi siinä Ennenvanhan tullimiehillä ihmettelemistä. Toinen yhtä luotettava taho sanoi ykskantaan, että yhtä asiaa lukuunottamatta meillä
kaikki on paremmin kuin Ennenvanhassa. Ja sen
yhden asian hän haluaisikin sieltä tuoda: sunnuntain.
Matka alkoi selvästikin kiinnostaa facebook-ystäviäni. Yksi nimittäin jo kyseli, kuinka kaukana
tästä Ennenvanha on. Hänen puolisollaan oli pienenä mielikuvitusolento Alunperi. Kenties Alunperi löytyisi Ennenvanhasta, ja muut lapsuuden asiat?
Tai vanhempiemme tai isovanhempiemme lapsuuden asiat. Pyykki pestään padassa, järvessä tai
avannossa, ruoka saadaan luonnosta…
Toinen halusi lähteä hakemaan tunnetta, joka
tuli pikkutyttönä isän polvella istuessa. Kolmas halusi lähteä kokemaan kiinnostusta ja innostusta,
joka valtaa ihmisen ensimmäistä kertaa koettujen
asioiden äärellä. Kirkasta
mieltä ja valkoista taulua,
koulunjälkeistä välipalapullaa ja Aku Ankkaa.
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toukokuun alussa Kirkon
palvelukeskuksen (KiPa)
asiakkaaksi. Palvelukeskus hoitaa
jatkossa Jyväskylän seurakunnan
kirjanpidon, palkanlaskennan ja
laskutuksen. Laskutuksen
aikaistamisella pyritään

varmistamaan palvelun sujuvuus
siirtymävaiheessa.
Hautojen tarjouslaskut lähetetään
viikolla 10 ja laskujen eräpäivä on
28.3. Rippikoululaskuja lähetetään
kevään aikana noin tuhat ja
haudanhoitolaskuja noin 4 600.

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

Taulumäen messu-uudistuksesta
hyvää palautetta
sirpa koivisto

Taulumäen kirkon messu-uudistus on tuoreen kyselytutkimuksen perusteella onnistunut varsin hyvin. Vuonna 2011 käynnistyneen messukokeilun tavoitteena on ollut vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tuoda jumalanpalvelus lähemmäs ihmisten arkea.
Tähän on pyritty muun muassa monipuolisella musiikilla sekä yhteisen jakamisen
hetkellä, jossa saarnan jälkeen on kokoonnuttu kirkon takaosaan nauttimaan tarjoi-

lusta ja vaihtamaan ajatuksia. Messukävijöiden kokemuksen mukaan merkityksellisimmiksi asioiksi nousivat yhteinen esirukous, vaihteleva musiikkitarjonta sekä
käytävällä, lähellä ihmisiä pidetty saarna.
Messussa on käynyt tavallista enemmän
nuoria aikuisia, mikä olikin yksi messuuudistuksen tavoite.
Tutkimuksessa nousi esiin myös kehittämisehdotuksia. Messua voisi kehittää
muun muassa laatimalla käsiohjelma messun seuraamisen tueksi sekä selkeyttämäl-

lä esirukousjakson ja yhteisen jakamisen
hetkeä. Erityisen tärkeänä yhteisöllisyyden kannalta pidettiin seurakuntalaisten
aktivoimista vapaaehtoisiksi.
Myönteisten tulosten perusteella uudistettua Taulumäen messua on päätetty jatkaa ainakin vuoden verran eteenpäin.
Messua kehitetään palautteen pohjalta.
Kyselytutkimus tehtiin Taulumäen messukävijöille heinä-elokuussa 2012. Tutkimus kuuluu diakoniaopiskelija Ulla Palolan opintoihin Diakonia-ammattikorkea-

Jyväskylän Talvessa kohti hyvinvointia
kaarina heiskanen

Kuokkalan kirkossa hyvinvoinnin edellytyksiä pohtivat kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut Aila Paloniemi (kesk.) ja Eila
Tiainen (vas.) sekä kaupunginvaltuutettu
Jukka Ammondt (vihr.).
Ammondt kannustaa ihmisiä pohtimaan omia mahdollisuuksiaan edistää hyvinvointia. Arkielämän teot kanssaihmis
ten ja ympäristön hyväksi tuottavat elämäniloa.
– Kunnallisia hyvinvointiin liittyviä palveluja olisi kohdistettava tukemaan ihmistä pysymään henkisesti ja fyysisesti aktiivisena, toimintakykyisenä kaupunkilaisena.
Se on ennaltaehkäisevää työtä, joka on
jäänyt valitettavan usein käytännön toteutusta vaille. Tarkastelen hyvinvointia laajasta humanistisesta näkökulmasta ja toi-

von vilkasta keskustelua, Ammondt sanoo.
Paloniemi painottaa, että lasten ja nuorten hyvinvointi syntyvät ensisijaisesti kodeissa ja perheissä. Yhä isompi osa perheistä ei kuitenkaan kykene tai osaa tai
halua kantaa vanhemmuuden vastuutaan.
Nämä vanhemmat pitäisikin pystyä tunnistamaan jo neuvolavaiheessa. Työn ja
perheen yhteensovittaminen on vaikeaa,
osalla suomalaisista on aivan liikaa töitä,
iso osa on kokonaan työmarkkinoiden
ulkopuolella.
– Koko kylä kasvattaa –ideaa kannattaa
vahvistaa Jyväskylässäkin! Jotta hyvinvointia voitaisiin lisätä, on lisättävä meidän
yhteisvastuuta toisistamme mutta on kehitettävä myös yhteiskunnan palveluita tarpeita vastaavaksi.
Tiainen muistuttaa, että hyvinvoinnin
avaimet ovat yhdenvertaiset sosiaali- ja ter-

veyspalvelut, jotka on tuotettu laajan ja riittävän progressiivisen verotuksen pohjalta.
– Hyvinvointia luodaan riittävällä toimeentulolla, läheisillä ja ystävillä. Ympäristön ja ihmisten kunnioittaminen kuuluvat hyvään elämään.
Työväen kulttuuripäivät Jyväskylän Talvi haastaa keskustelemaan ja osallistumaan. Se rakentuu kaikille avoimista yleisötilaisuuksista, jotka yhtä lukuunottamatta ovat ilmaisia. Järjestäjät Keijo Siekkinen -seura ry ja Työväen Sivistysliitto
yhteistyökumppaneineen
Kohti hyvinvointia -keskustelutilaisuus 9.3.klo
14 Kuokkalan kirkossa. Professori, kaupunginvaltuutettu Jukka Ammondt ja sekä kansanedustajat että kaupunginvaltuutetut Eila Tiainen ja Aila Paloniemi, juonto Kuokkalan
alueneuvoston jäsen Leena Ruotonen.

Voi kun en kiertänyt maailmaa

kiikari

kaarina heiskanen

Yli viisikymppiset katuvat sitä, että ovat
matkustaneet liian vähän. Tieto käy ilmi
brittitutkimuksesta Jopa yli 90 prosenttia
kahdestatuhannesta kyselyyn osallistuneesta katui eniten sitä, että eivät olleet
nähneet maailmaa riittävästi.
Seuraavaksi eniten he katuivat uravalintaa (71 prosenttia), huonoja valintoja ihmissuhteissa (64), oman terveyden laiminlyöntiä (55), yhteyden menettäminen ystäviin (53), huoletonta rahankäyttöä (46),
lasten hankkimista liian aikaisin (27), liikaa murehtimista (25), kielteistä asennetta (19) ja lasten hankkimista liian myöhään (8).
Vähiä reissujaan katuvat haluavat nähdä ainakin Australian, Yhdysvallat ja Etelä-Afrikan. Yli 60 prosenttia aikoi nähdä
enemmän maailmaa eläkkeelle jäätyään.
Jos lukijasta vaikuttaa omituiselta se,
että matkailun vähäisyys pongahtaa suurimmaksi katumuksen syyksi, sille taitaa
olla luonnollinen selitys: kyselyn teki IsoBritanniassa Sunshine-matkailusivusto.
Matkailu ei suinkaan ole kaikkien prioriteettilistalla ykkösenä. Taannoin Helsingin Sanomissa haastateltu huittislainen Itu
Hippi (nimi muutettu) kertoi, että ei häntä
ei matkailu kiinnosta, vaan hänelle riittää
käynti Forssassa. Se on kuulemma suunnilleen se matka, jonka maapallon asukkaat
keskimäärin elämänsä aikana matkustavat.

Reissaajan ei tarvitse katua. KUVA: PETRI KANANEN
Lisäksi on ihmisiä, jotka katuvat lentomatkojaan. He maksavat vapaaehtoista ilmastoveroa ympäristöjärjestöille korvatakseen
lentämisen ympäristöhaittoja (sekä lohduttaaksen särkevää omaatuntoaan).
Pääsiäistä edeltävän paaston aikana onkin hyvä miettiä, mitä elämässä kannattaisi tehdä toisin. Parantumattomasti sairaita hoitanut Bronnie Ware tietää, mitä
ihmiset katuvat kuolinvuoteellaan.
– Olisinpa uskaltanut elää omaa elämääni
enkä toteuttaa toisten toiveita. Kunpa en
olisi tehnyt niin paljon töitä. Tunteita olisi

pitänyt osoittaa avoimemmin. En antanut
aikaa ystäville. Olisinpa antanut itseni olla
onnellisempi, potilaat harmittelevat.
Moni potilas ymmärsi vasta elämänsä
loppupuolella, että onnellisuus on pitkälti valinta. Potilaat olivat pysytelleet vanhoissa tavoissa ja kaavoissa. Moni kaipasi
kunnon nauruja ja elämää, johon olisi
mahtunut enemmän hassutuksia.
Kadu siis heti! Kun kadut ajoissa, ehdit
vielä muuttaa niitä asioita, joita haluat
muuttaa!
Katumuksen aiheita julkaisi Iltalehti.

Anna Eriksson on löytänyt
armollisemman käsityksen Jumalasta

Hidastamalla ei jää puolitiehen,
luopumalla vapautuu

20-25-vuotiaana tutkin paljon
uskontoja. Olin hämmentynyt
ja etsin helpotusta ja vastauksia
suuriin kysymyksiin. Käsitykseni Jumalasta on muuttunut
lähivuosina. Hänestä on tullut
armollisempi. Olen oppinut suh-

Se, joka maistelee kaikkia keittiöitä, alkaa arvostaa hyvää kotiruokaa. Kun voi olla kaikkien kanssa
kaikkialla kaiken aikaa, lumoutuu
yksittäisestä ystävällisyydestä,
joka osuu kohdalle perusteetta.
Jättämällä pois ei joudu ahtaalle

tautumaan asioihin lempeämmin.
Kun katson kaikkea julmuutta ja
pahaa, jota maailmassa tapahtuu,
en ajattele, että se sulkee pois
Jumalan läsnäolon. Toki se sitä
monimutkaistaa.
Anna Eriksson Radio Deissä

vaan vapautuu. Hidastamalla ei jää
puolitiehen vaan huomaa olevansa
omalla paikallaan. Parhaassa tapauksessa alkaa nähdä niin tarkasti,
että maailma muuttuu läpinäkyväksi ja lähimmäinen näkyväksi.
Kaarlo Kalliala Turun Sanomissa

Pääkirjoitus

Jotain
rajaa
irkon piirissä tarvitaan vapaaehtoisia jos
jonkinlaisiin tehtäviin jumalanpalvelusten avustamisesta lipaskerääjien työhön. Vapaaehtoisten värväämiseksi on perustettu
jopa oma sivusto ”Suurella sydämellä”. Sen
kautta seurakunnat toivovat löytävänsä niitä
ihmisiä, joilla on aikaa ja halua antaa omaa
osaamistaan muiden hyväksi. Palkatta.
Vapaaehtoistyö on upea asia. Jokainen
meistä osaa jotakin, josta voisi olla apua
muille. Osaaminen voi olla tavallista arkipäivän tekemistä, tai se voi olla ammatin tai
harrastuksen kautta tullutta erikoisosaamista.
Joka puolella heikkenevät talousresurssit
ovat uhka vapaaehtoistyölle. Kun valtion,
kunnan, yhteisöjen ja yhdistysten rahat hupenevat, vapaaehtoisten panosta tarvitaan
entistä enemmän. Vaara piilee siinä, että vapaaehtoisilla teetetään työtä, joka kuuluisi
palkatun työntekijän tehtäväksi. Vapaaehtoistyöhön saattaa tulla pakkotyön maku, ja
silloin mukavasta harrastuksesta katoaa ilo.
Samansukuista keskustelua on käyty Helsingin uuden Lastensairaalan rakentamisesta.
Koko valtakunnan vakavasti sairaita lapsia
palveleva sairaala on häpeällisen huonossa
kunnossa - se on ollut sitä jo vuosia. Nyt riittävän moni on saanut asiasta tarpeekseen, ja
osa uuden sairaalan rakentamisesta kustannetaan kansalaiskeräyksellä. Hyvä asia, mutta voiko sairaalan rakentaminen olla kiinni
siitä, miten auliisti kansalaiset kaivavat kuvettaan.
Onko vapaaehtoisten toimijoiden ja vapaaehtoisten lahjoittajien oikeasti otettava
niskoilleen sellaisia tehtäviä, jotka kuuluisivat
yhteiskunnan hoidettaviksi? Kuten esimerkiksi rapistuneen sairaalan korvaaminen uudella. Samaa ideaa voisi jalostaa jyväskyläläisittäinkin. Saadaanko pienille koululaisille terveet työskentelytilat ainoastaan niin, että
homekoululaisten vanhemmat järjestävät
keräyksen uuden koulun rakentamiseksi?
Tässä lehdessä kerrotaan synnyttäjän tukihenkilöstä, doulasta. Vapaaehtoinen doula
antaa aikaansa kulkeakseen odottavan äidin
rinnalla, on tukihenkilönä synnytyksessä ja
matkaa vielä pienen hetken vauvaperheen
arjessa. Doulat tekevät arvokasta työtä siellä,
minne tiukoille vedetyt neuvolatädit tai kiireiset kätilöt eivät näe. Toivottavasti tuoreet
doulat saavat nauttia vapaaehtoistyöstään
ilman pakon makua. Ilman, että he huomaavat pian hoitavansa sekä neuvolatädin että
kätilön työt.

K

Jussi-Pekka Rantanen tekisi uutisen Jeesuksen taivaaseenastumisesta. Kuva: Tom Norrgrann / Kirkon kuvapankki

Toimittajan kolme ekotekoa
Uutistoimittaja Jussi-Pekka Rantaselle
Ekopaasto antoi kipinän tehdä
ympäristön hyväksi asioita, joita hän
halusi arjessaan muuttaa.
kaarina heiskanen

1. Mitä arjen tapojasi lupasit parantaa?
Alan lajitella seka- ja biojätteen lisäksi
myös energiajakeen, korvaan osan aterioistani kasvisruoalla ja vien työpaikalle oman
kahvimukin enkä käytä kertakäyttökuppeja . En yleensä osallistu tempauksiin, mutta
tässä näin mahdollisuuden muuttaa arkisia
tapojani oikeaan suuntaan pysyvästi. Halusin näyttää muille, että tämä on asia, josta
meidän kaikkien pitäisi välittää.
2. Mikä lupaus on työläin toteutettava?
Kasvisruokalupaus. Olen liharuokien ja
kalan ystävä. Työpaikkaravin
tolassa on
yleensä tarjolla herkullinen liha-ateria, joten
kasvisvaihtoehdon valitseminen vaatii ponnistelua. Mutta helpoissa lupauksissa ei olisi
haastetta.
3. Mikä on sinun elämäsi turhin esine?
Rikkinäinen kazoo-pilli. (Ehjänä se olisi
ihan kiva…)
4. Oma auto vai julkinen?
Aika usein oma auto. Myöhään illalla tai
yöllä sillä pääsee töistä nopeammin ja mukavammin kotiin, ja monien asioiden hoitaminen on aika kätevää auton kanssa. Jos
lähden keskustaan, käytän julkisia.
5. Voisitko suositella uutispaastoa?
Heh, heh… Viran puolesta en. Muuten
lyhyinä jaksoina kyllä. Vaikka olenkin uutis-

toimittaja, en ole uutisaddikti. Voin hyvin
olla päiviä ilman ainuttakaan uutislähetystä
tai sanomalehteä. On välillä ihan virkistävääkin ottaa etäisyyttä 24/7-uutisvirrasta.
6. Oletko oppinut, miten tapa muutetaan?
Ensin asetetaan määrällinen tavoite, joka
on helppo mitata. Toiseksi, tehdään asiasta
mahdollisimman julkinen eli kerrotaan kaikille tavoitteesta, jolloin syntyy sosiaalinen
paine onnistua. Ja kolmanneksi, palkitaan
hyvästä suorituksesta. Toimii.
7. Mitkä uutiset saavat miettimään ekoasioita?
Aika monet uutiset liittyvät ympäristöön
ja tulevaisuuteen. Olen miettinyt uutisointia talouskriisistä; uutisista välittyy usein
kuva, että maailman tärkein asia olisi saada
talous kasvuun ja markkinat vakautettua.
Että koko hyvinvointimme ja tulevaisuutemme riippuisivat vain tästä. Jopa Talvivaarauutisoinnissa puhutaan enemmän yhtiön
imagosta, valtion sijoituspolitiikasta ja kaivosteollisuuden näkymistä kuin vaikkapa
ympäristöstä. Se on surullista.
8. Mitä rohkaisevia ekouutisia muistat?
Tammikuun lopulta jäi mieleen pieni uutinen merentutkimusalus Arandan työstä.
Arandan tutkimusten mukaan Itämeren happitilanne on säilynyt hyvänä, eikä pohjasta
vapaudu fosforia meriveteen.
9. Minkä Raamatun tapahtuman olisit
halunnut välittää uutisena?
Ekoteemaan sopisi vedenpaisumus, mutta yleisöä olisi ollut harmillisen vähän. Valitsen siis Jeesuksen taivaaseenastumisen.
Kyseessä olisi suora lähetys tapahtumapaikalta, haastattelisin Jeesusta hänen kokemuksistaan maan päällä ja tulevaisuuden-

R i v i e n

v ä l i t

suunnitelmista. Opetuslapset voisivat myös
jakaa tunnelmiaan. Lopussa kamera zoomaisi taivaalle – fade to white…
10. Mistä ärsyynnyt arjessa?
Välinpitämättömyydestä, ylimielisyydestä
ja kovista äänistä. Epäkohteliaista ihmisistä,
jotka eivät pidä kiinni lupauksistaan ja sovituista aikatauluista, sekä moottoripyöristä, jotka kiihdyttävät taajama-alueella.
11. Mistä ilahdut arjessa?
Lasteni jutustelusta ja tummastaa kahvista.
12. Miksi sinusta tuli toimittaja?
Olin ja olen kiinnostunut monenlaisista
asioista. Toimittajana pystyn yhdistämään
mahdollisimman monia mielenkiinnon
kohteitani. Saan oppia uusia asioita, tavata
mielenkiintoisia ihmisiä, ilmaista itseäni
sekä kokea ja välittää elämyksiä.
13. Jos et olisi toimittaja, mikä olisit?
Jonkinlainen taiteilija, todennäköisesti
elokuva-alalla: ohjaaja, käsikirjoittaja, leikkaaja… Tai näyttelijä – siitä haaveilin nuorena.
Lempiohjelmasi televisiossa?
Game of Thrones. Loistavaa laatufantasiaa.
14. Mikä sarjakuvahahmo olisit?
Japanilaisen Lone Wolf and Cub –sarjakuvan päähenkilö, samurai Ogami Itto. Rakastava isä ja oman alansa huippuammattilainen. Vie cooliuden uusiin ulottuvuuksiin.
15. Soitat kitaraa. Millainen kitaristi olet?
Jossain heikon ja keskinkertaisen välimaastossa. Viime vuosina on tullut enemmän soiteltua pianoa omaksi iloksi, mutta
sitäkin enemmän tunteella kuin taidolla.

Marjo
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Vaatimus kirkon ykseydestä
on härskiä vallankäyttöä

Suoraa puhetta,
kirkko!

Paavi Benedictus XVI erosi tehtävästään,
koska on kissojen ystävä

Jotkut haluaisivat yksimielisen
ja yksiäänisen kirkon.
Valitan, sitä ette koskaan tässä
ajassa saa. Kirkossa, kuten
kaikissa ihmisten muodostamissa
yhteisöissä, on aina ollut
ja on aina oleva erilaisia

Kirkkokin voisi ottaa oppia meistä.
Voisitte sanoa ihan suoraan ja
rehellisesti, mitä ajattelette. Ei
tarttisi olla aina viittäkymmentä
kiemuraa jokaisessa lauseessa.
Sami Helle punk-bändistä
Pertti Kurikan Nimipäivät

Eläinten ystävänä tunnettu paavi
Benedictus XVI, joka vielä kardinaalina kävi ruokkimassa
Rooman katukissoja, on virkansa
vuoksi joutunut olemaan erossa
lemmikeistä. Paavin palatsiin hän
ei näet omia kissojaan saanut

näkemyksiä ja mielipiteitä.
Vaatimus kirkon ykseydestä on
joskus härski vallankäytön väline,
jolla pyritään vaientamaan toista
mieltä olevat.
Seppo Simola
Kirkko&Kaupunki -lehdessä

viedä. Jokainen kissaihminen
ymmärtänee nyt paavin eron
todellisen motiivin. Eläinrakkaalle
ihmiselle seitsemän vuoden ero
kissoista on ihan riittävä syy erota
tehtävästä.
piispa Arseni Savon Sanomissa

Haluamme sinut!
Petri kananen

Terho Hapuli, Osmo Väätäinen, Maria Salmela ja Juha Halonen toivottavat tervetulleeksi
erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Kuva: Petri kananen

Hengissä
Sunnuntai 3.3.
Evankeliumi
Luuk. 11: 14-23 (24-26)
Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan
hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä
mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät.
Muutamat kuitenkin sanoivat: ”Belsebulin, itsensä pääpaholaisen, avulla hän
pahoja henkiä karkottaa.” Toiset taas
halusivat panna hänet koetukselle ja
vaativat häneltä merkkiä taivaasta. Mutta
Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja
sanoi:
”Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja
taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja
talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos
nyt Saatana taistelee itseään vastaan,
kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa?
Tehän sanotte, että minä ajan pahoja
henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta
jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä
Belsebulin avulla, kenen avulla sitten
teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te
saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä
vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä
Jumalan sormella, silloinhan Jumalan
valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.
Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase
kädessä, hänen omaisuutensa on
turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja
voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa
häneltä aseet ja varusteet, joihin hän
luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei
ole minun puolellani, on minua vastaan,
ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa,
se hajottaa.”

4

Henki & elämä

Halssilan seurakuntakeskuksessa tarvitaan seurakunta-avustajia. Seurakunnan työntekijät haluavat rinnalleen innostuneita vapaaehtoisia.
Monipuolisia tehtäviä on tarjolla
kaikille nuorista iäkkäisiin seurakuntalaisiin.
Vapaaehtoisia kaivataan esimerkiksi avustajiksi jumalanpalveluksiin, ohjaajiksi kerhoihin, laulamaan kuoroihin tai ystäväksi ystäväpalveluun.
Seurakunnan henkilöstöstrate
giaankin on kirjattu, että vapaaehtoisia tarvitaan entistä enemmän.
– Kaikki voivat osallistua kykyjensä
mukaan, toteavat yhdestä suusta
Halssilan seurakuntakeskuksen seurakuntapastori Osmo Väätäinen,
kanttori Maria Salmela, diakoni Juha Halonen ja seurakuntamestari
Terho Hapuli.
Jumalanpalveluksissa on lukuisia
tehtäviä vapaaehtoisille. He pääsevät
avustamaan ehtoollisella, toivottamaan väkeä tervetulleeksi ulko-ovella, keräämään kolehtia, jakamaan
virsikirjoja, saarnaamaan tai esirukoilemaan.
– Vapaaehtoinen voi tehdä jumalanpalveluksessa kaikkea paitsi asettaa ehtoollisen. Vapaaehtoisen synnintunnustuskin omin sanoin on-

nistuu, seurakuntapastori Osmo
Väätäinen sanoo.

Vanhukset kaipaavat
ystävää arkeen
Juha Halonen tarvitsee vapaaehtoisia vanhusten ystäväpalveluun. Halssilassa on paljon yksin asuvia vanhuksia, ja he kaipaavat ystävää.
– Ystäväpalvelussa on ollut väkeä,
mutta heille on tullut ikää. Olemme
käyneet moikkaamassa vanhuksia ja
mahdollisesti ulkoilemassa heidän
kanssaan. Olemme antaneet ystävyyttä arkeen.
Seurakunnan toimintaan kuuluu
olennaisesti myös vapaaehtoisten
esittämä musiikki. Halssilan tilaisuuksissa laulu ja soitto raikuvat. Panoksensa antaa Maria Salmelan vetämät kolme kuoroa: seniori-ikäisten
päiväkuoro IloSet, työ-ikäisten naisten gospelkuoro Ihanaiset ja nuorten
lauluryhmä Gsus. Esiintymistilaisuuksia on auennut myös paikallisille bändeille.
– Meille sopii laulamaan. Eri tilaisuuksissa voi soittaa myös esimerkiksi huilua ja kitaraa.
Terho Hapulin kaverina pääsee
apusuntioksi jumalanpalveluksiin.
Hommia on myös isoissa tapahtumissa. Hapuli muistuttaa, että kerhojen vetäjiksi ja partioon tarvitaan

Kenen joukoissa seisot?
Jeesus – pahan vallan voittaja on sunnuntain nimi. Ei aina näytä paha voitetulta…
Eipä näytä, ei. Maailmamme olisikin paratiisi jos paha olisi heitetty sinne, mihin se kuuluu. Synti ja pahuus ovat läsnä tässä Jumalan
luomassa maailmassa. Tänne eivät kuulu vain
enkelit vaan myös paha, isolla alkukirjaimella.
Päivittäin saamme kuulla tiedotusvälineistä
siitä, mitä pahaa ihminen tekee toiselle ja
luomakunnalle. Sodat, köyhyys, toisen alistaminen ihonvärin tai elämänkatsomuksen perusteella, koulukiusaamiset ja perheriidat
ovat pahan hedelmiä. Toisaalta on sanottu,
että ihmiset, jotka tekevät pahaa, eivät ole
maailman pahin asia, vaan ne hyvät ihmiset,
jotka eivät tee pahalle mitään. Löydämme
myös itsestämme pahan ja hyvän voiman. Tämä panee ajattelemaan Paavalin tavoin: ”En
tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa,
mitä en tahdo.” Meillä on pyrkimys tehdä
hyvää ja oikein, mutta aina emme tähän pysty. Siksi meille on annettu Sovittaja. Jeesus
voitti pahan vallan kuolemallaan ja sovitti pahat tekomme. Olemme samalla kertaa pahoja, mutta Kristuksen sovitustyön tähden pyhiä.
Puheet pahoista hengistä eivät taida olla
kurantteja nykyään Suomessa. Olet ollut
Afrikassa – siellä taitaa olla toisin?
Länsimainen yhteiskunta on ulkoistanut
pahan hengen keskuudestaan, mutta paha
on jäänyt. Eri kulttuureissa käsitellään samaa

ohjaajiksi muitakin kuin seurakunnan työntekijöitä.
– Miehille löytyy esimerkiksi pihatöitä ja naisille kahvinkeittoa. Tarvitsemme myös ”tykkimiehiä- tai
naisia” käyttämään tietokonetta ja
videotykkiä.

Vapaaehtoinen
saa iloisen mielen
Vapaaehtoistyön suola on yhdessä
tekeminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Moni kokee tärkeäksi, että
kuuluu yhteisöön. Iloinen mieli tulee auttamisesta.
– Vapaaehtoistyöhän ei ole trendikästä. Opetuslapsetkin kysyivät Jeesukselta, että mitä me tästä saamme,
Osmo Väätäinen toteaa.
Terho Hapulille jumalanpalveluksen symboliikka avautui, kun hän
aikoinaan tuli seurakunnan toimintaan mukaan. Värit ja muodot saivat
uuden merkityksen.
– Ennen katsoi vain, että mitä se
pappi siellä pyörii.
Ilmtoittaudu vapaaehtoiseksi
puhelimitse Halssilan seurakuntakeskuksen työntekijöille.
Mukaan ehdit myös Halssilan seurakuntakeskuksessa järjestettävässä vapaaehtoisten perehdytyksessä 25.4.
kello 18–20.

Aluekappalainen Hannu Huttunen saarnaa Vaajakosken
kirkossa sunnuntaina 3.3. klo 10 Tölskän kirkkopyhässä

asiaa eri nimillä. Esimerkiksi Etiopian kristillisessä kulttuurissa pahan hengen olemassaoloa
ja vaikutusta pidetään yhtä selviönä kuin Pyhän Hengen vaikutusta. Jumalanpalveluksen
jälkeen seurakunnissa rukoillaan niin sairaiden kuin pahan hengen vallassa olevien puolesta. Raamatun kertomukset otetaan tältä
osin todesta. Saamme pyytää hyvältä Jumalalta apua kaikkeen siihen, mikä tuntuu pahalta.
Pitäisikö meidän ottaa pahat henget vakavasti ja todellisina ”vaikuttajina”?
Kyllä. Pahan valta on keskuudessamme, ja
meidän tehtävämme on nousta pahaa ja vääryyttä vastaan. Toisaalta on hyvä muistaa, että
Raamatun ajan tietämys sairauksista ei ollut
sama kuin nykytiede sen esittää. Mielen paha
olo ei ole pahan hengen vaikutusta sen enempää kuin muut sairaudet. Monet sairaudet
voidaan parantaa oikealla lääkityksellä ja toisenlaisella elämäntavalla. Synnintunnon parantaa vain armo ja anteeksiantamus.
Miten voimme taistella pahaa vastaan?
Taistelu alkaa minusta itsestäni. Päivittäin
teemme valintoja, joista osa on vääriä. Siksi
Herran rukouksen kohta: ”...päästä meidät pahasta..” on ajankohtainen. Joskus voisi myös
ottaa virren 600 esille ja pohdiskella hyvyyttä,
joka ympäröi meitä pahuuden keskellä. Virren sanoittaja Dietrich Bonhoeffer oli keskitysleirillä. Sieltä hän pystyi viestittämään hy-

vyyden sanomaa, joka voi poistaa pahan tuoman pelon. Ajatukset pois pahasta kohti hyvää.
Miten tunnistamme pahan voimien vaikutukset itsessämme?
Eiköhän tämän tunnista jokainen, joka
kuulostelee sisintään rehellisesti. Raamatun
ihmiskuva on sellainen, että me kaikki olemme pahoja, eli teemme virheitä ja vääriä valintoja. Paha riippuu meissä kuin takiainen.
Miten vaalit hyvää?
Kilvoittelemalla. Se on pyrkimystä siihen
hyvään, jota toivoisin tekeväni. Kilvoittelun
ydin on Jumalan armoon ja hyvyyteen turvautumista.
Mikä on tekstin ydinkohta, jota käsittelet
saarnassasi?
Evankeliumi kysyy, kenen joukoissa seison,
olenko rakentaja vai hajottaja, onko pyrkimykseni kohti hyvää vai
pahaa. Luukas tuo
eteemme Jeesuksen,
joka taisteli pahuutta
vastaan ja todisti olevansa hyvä. Kasteessa meidät on otettu
hyvän puolelle, taisteluun pahuutta vastaan.
Hannu Huttunen

Facebookissa
nähdään

Rutiini lisää ajan nopeutumisen tunnetta

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

Aika tuntuu kulkevan vanhemmiten nopeammin, koska vanhetessamme toistamme rutiineja ja
koemme samoja asioita uudestaan.
Asiat, joita teemme ensimmäistä
kertaa, jättävät pysyvän muiston. Mitä enemmän muistikuvia

meillä on tietystä tapahtumasta,
sitä pidempään koemme sen
kestäneen. Aikaa voi tutkijoiden
mukaan hidastaa hakemalla vaihtelua rutiineihin ja kokeilemalla
uusia juttuja. Jokainen uusi kokemus jättää uuden elävän muiston.

Ei esimerkiksi kannata juuttua aterioimaan samaan kantapaikkaan
vaan vaihdella ravintolaa, jolloin
ruokailu tuntuu kestävän pidempään ja saat suuremman valikoiman kuolaa valuttavia muistoja.
Yle Tiede/blogisti Jenni Koponen

Totti syntyi doulan avustamana
Timosen perheen kolmas lapsi
syntyi tammikuun lopulla.
Mukana synnytyksessä oli
puolison lisäksi myös doula eli
vapaaehtoinen tukihenkilö.
sirpa koivisto

Muutaman viikon ikäinen Tottipoika lepää rauhallisesti äidin rintaa
vasten. Rauhallisesti ja nopeasti sujui myös Totin synnytys, joka käynnistyi kuusi päivää yli lasketun ajan.
Isoveljet Nuutti, 4, ja Noeli, 2, ovat
pikkuveljestä innoissaan. Vanhemmat ovat onnellisia siitä, miten hyvin synnytys ja kotiutuminen sujuivat.
– Synnytyksen osalta toiveet toteutuivat täydellisesti, Anni Timonen
iloitsee.

Pois turha
stressi
Vapaaehtoisia tukihenkilöitä eli
doulia on koulutettu Jyväskylässä
synnyttäjien avuksi viime keväästä
lähtien. Timosen perheen synnytys
oli ensimmäinen, jossa tukihenkilönä on toiminut perheen lähipiirin
ulkopuolelta tuleva vapaaehtoinen
avustaja.
Anni Timonen tiesi jo varhaisessa
vaiheessa haluavansa doulan kolmannen lapsensa synnytykseen.
– Halusin itse keskittyä vain synnyttämiseen ja välttää stressiä kaikesta
muusta, Timonen kertoo.
Doulana toiminut Sirpa Jyväkorpi oli ennestään tuttu imetystukipiiristä, joten hänen kanssaan synnytystä oli mukava suunnitella. Ensimmäiset tapaamiset olivat raskauden
puolivälissä. Kaiken kaikkiaan tapaamisia oli ennen synnytystä kolme.
Doulan tehtävänä on tukea, rohkaista ja kannustaa odottavaa äitiä
sekä huolehtia synnytyksessä siitä,
että äidin synnytystoiveet toteutuvat.
– Halusin liikkuvan ja aktiivisen
synnytyksen, ilman lääkkeellistä kivunlievitystä. Sirpan tehtävänä oli
varmistaa, että toiveeni toteutuvat.
Kaikki sujuikin todella mahtavasti,
Anni kertaa.
Kaikkien lasten synnytyksessä on
ollut mukana myös puoliso Kimmo
Timonen. Ulkopuolisen avustajan
mukana olo raskauden aikana ja synnytyksessä ei tuntunut isästä vieraalta tai häiritsevältä.
– Kokemus oli oikein hyvä. Annilla
oli tarkat synnytystoiveet, jotka saatoin jättää doulan huoleksi. Minä
saatoin keskittyä äidin tukemiseen.
Pystyimme myös lähtemään synnytykseen rauhallisin mielin, kun tiesimme Sirpan tulevan mukaan, Kimmo kertoo.
Synnytyksen jälkeen Anni pyysi
doulaa jäämään vielä joksikin aikaa
synnytyssaliin, jotta ensi-imetys onnistuisi ilman häiriöitä.
– Synnytyksen jälkeen on tärkeää

Sirpa Jyväkorpi (oik.) toimi vapaaehtoisena tukihenkilönä, kun Totti-poika syntyi tammikuun lopulla. Anni Timonen halusi ehdottomasti doulan mukaan kolmannen lapsensa synnytykseen.
kuva: sirpa koivisto

käydä läpi, miten synnytys onnistui.
Minusta on ollut myös ihana kuulla,
miten synnytys sujui ulkopuolisen
silmin, Anni huomauttaa.

Jakamista ja
vierellä kulkemista
Sirpa Jyväkorpi innostui lähtemään
vapaaehtoiseksi synnyttäjän tuki-

henkilöksi heti kun kuuli, että doulia aletaan kouluttaa myös Jyväskylässä.
– Auttaminen, jakaminen ja yhdessä vierellä kulkeminen on minulle
tärkeää.
Jyväkorpi on itse neljän lapsen äiti.
Vanhin lapsista on jo 13-vuotias ja
nuorin neljävuotias.
Neljä synnytystä ovat olleet kaikki

hyvin erilaisia, vaikka mitään dramaattista synnytyksiin ei ole onneksi
liittynyt. Jyväkorpi uskoo, että omien
kokemusten jakaminen voi auttaa
muita äitejä ja perheitä valmistautumaan perheenlisäykseen.
Doula ei ole synnytyksessä pelkästään äidin, vaan koko perheen tukena. Hoidollisiin toimenpiteisiin doula ei voi ottaa kantaa eikä puuttua

kätilön työhön.
Totti-pohjan syntymä oli ensimmäistä kertaa doulana toimineelle
Sirpa Jyväkorvellekin huikea kokemus
– Miten mahtavaa oli seurata synnytyksen etenemistä ja aistia vanhempien keskinäinen yhteys. Syntymä on suuri ihme joka kerta, hän
sanoo.

Doula on koko perheen tukena
Perehdytettyjä synnytystukihenkilöitä on ollut Keski-Suomessa saatavilla
viime keväästä lähtien. Doula on vapaaehtoinen vauvaa odottavan perheen tukihenkilö raskauden ja synnytyksen aikana.
Doula on kreikkaa ja tarkoittaa
naisen palvelijaa. Doulan voi pyytää
synnytyksen ja raskauden tueksi
muun muassa silloin, kun puoliso ei
pääse mukaan synnytykseen, raskauteen ja synnytykseen liittyy pelkotiloja tai lasta odotetaan yksin.
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
järjesti ensimmäisen koulutustilaisuuden viime keväänä ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä ilmoittautui mukaan heti toistakymmentä.
Doula-toiminnasta vastaava baby
blues -työntekijä Jaana Heimonen
on iloinen siitä, miten mukavasti toi-

minta on lähtenyt käyntiin. Seuraava
doulakurssi pidetään huhtikuussa.
Erityisiä pääsyvaatimuksia doulakurssille ei ole.
– Doulaksi voi lähteä kuka tahansa,
joka on valmis tukemaan perhettä
raskauden aikana ja synnytyksessä.
Emme ole tyrmänneet sellaisiakaan
hakijoita, jotka eivät ole itse synnyttäneet, jos henkilö muuten sopii tehtävään. Tärkeintä on läsnäolo, Heimonen kertoo.
Doula on synnyttäjän tukena sovitusti. Tapaamisia on muutama ennen synnytystä ja 1-2 kertaa synnytyksen jälkeen. Pitempään tukisuhteeseen doulia ei ole tarkoitettu.
Tukiperheelle valitaan aina myös
varadoula siltä varalta, jos varsinainen doula ei jostain syystä pääse mukaan synnytykseen.

Kerran kuukaudessa pidetään
doula-ilta, jossa vapaaehtoiset tukihenkilöt saavat työnohjausta ja voivat vaihtaa ajatuksia.
Keski-Suomen keskussairaalassa
kätilönä toimiva Tarja Matilainen
uskoo, että yhteistyö kätilöiden ja
doulien kanssa onnistuu hyvin.
– Kokemusta on vielä vähän, mutta
doulat ovat tervetulleita osastolle.
Doulat helpottavat osaltaan kätilön
työtä, koska he voivat olla äidin tukena koko ajan.
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti
ry:n ylläpitämä doula-toiminta on
maksutonta.Doula-toiminnasta saa
lisätietoa Jaana Heimoselta, p.
050 596 5447. Tukihenkilöt käyvät
esittäytymässä myös synnytysvalmennuksessa Keski-Suomen keskussairaalassa.

Tukea odotukseen
tai synnytykseen?
Doula on synnyttäjän vapaaehtoinen tukihenkilö muun muassa
silloin kun
* odotat vauvaa yksin
* puolisosi ei pääse mukaan
synnytykseen
* pelkäät synnytystä
* raskautesi ei ollut suunniteltu
* raskauteesi liittyy riskitekijöitä
* elämäntilanteesi on vaikea
* toivot lääkkeetöntä
kivunlievitystä
* tarvitsen jonkinlaista muuta
tukea raskauden aikana ja
synnytyksessä
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Säästämisen hyve on unohtunut suomalaisilta

Paaston raamattupiiri Suomi24:ssä

Esimerkiksi netin kautta ostaminen on helppoa, ja virtuaalirahaa
käytettäessä saattaa kokonaiskuva
käytettävissä olevasta rahasta
hämärtyä. Varsinkin nuoret haluavat pitää yllä tiettyä elintasoa
vaikka pikavipeillä. Niitä markki-

Suomi24.fi:n Kirkko kuulolla
-keskustelupalstalla on menossa
raamattupiiri, jossa käsitellään
Jobin kirjaa Vanhasta testamentista. Job on kärsimysten mies, ja
hänen kohtalostaan on käynnissä
vilkas keskustelu.

noidaan aggressiivisesti, ja lyhyellä
aikajänteellä huoleton kulutus
on mahdollista. Siitä huolimatta
olisi tärkeää ymmärtää, että eri
asioiden omistaminen ei ole
ainoa tapa elää.
Ihmisten ei tietysti pitäisi kuluttaa

enempää kuin heillä on varaa.
Erityisesti nuorisomme talousymmärrys on heikkoa. Kouluissa kyllä
opetetaan EU:n talousrakennetta,
mutta ei sitä, mitä sairaanhoitajan
palkalla saa.
Juha A. Pantzar Sana-lehdessä

Äänentoistoa
parannetaan
vähitellen
Kirkot ovat äänentoiston kannalta
hankalia tiloja, mutta hyvällä
suunnittelulla voidaan rakentaa
toimivat ratkaisut sekä puhetilaisuuksia että musiikkitapahtumia
varten. Parhaillaan akustointia
parannetaan Kortepohjan seurakuntakeskuksessa.
sirpa koivisto

Äänentoiston tilannetta on kartoitettu seurakunnassa jo pitemmän aikaa
ja samalla on hahmoteltu, mitä toimia äänentoiston parantamiseksi
voitaisiin tehdä.
– Parannusta tilanteeseen on tulossa vähitellen, mutta kehittämistyö
vaatii kärsivällisyyttä, työryhmän vetäjänä toimiva vs. nuorisomuusikko
Päivi Perttilä toteaa.

Tilat käyttöön
monipuolisesti
Kaikuisat kirkkotilat ovat haastavia
esiintymispaikkoja varsinkin bändeille. Seurakunnassa halutaankin
vaikuttaa erityisesti musiikkitilaisuuksien äänentoiston parantamiseen. Niinpä uusia tiloja rakennettaessa ja vanhojen tilojen remontin
yhteydessä pitäisi kuulla myös musiikin asiantuntijoita.
– Tilan akustointi, mikserin ja kaiuttimien sijoittelu, kaapelointi ja lisälaitteiden yhteensopivuuden huomioiminen lisäävät kirkkotilojen
monipuolista käyttöä, Perttilä huomauttaa.
– Bändimuusikot ja harrastajaryh
mät tarvitsevat musiikkinsa esille tuomiseen äänentoiston tukea. Jokaista
esiintymistä varten on mietittävä, riittävätkö kirkon omat laitteet vai kannetaanko paikalle erillinen äänentois-

tolaitteisto. Äänentoiston kuljettaminen, pystyttäminen ja tekniikan testaus vaativat monen tunnin työn
ennen tilaisuuden alkua, Päivi Perttilä toteaa.
Huonokuuloisia varten kaikissa
kirkoissa ja seurakuntasaleissa on
käytössä järjestelmä, johon voidaan
kytkeä induktiosilmukka. Induktiosilmukka on huonokuuloisten apuväline, jolla julkisissa tiloissa kuulutukset, puheet tai muu ohjelma välitetään langattomasti suoraan kuulolaitteeseen.
– Kuulo-ongelmat on laaja kysymys,
jonka ratkaisemisessa tarvitsemme
asiantuntija-apua.

Koulutusta
työntekijöille
Jatkossa Jyväskylän seurakunnassa
panostetaan työntekijöiden äänentoistokoulutukseen. Vahtimestareita
ja kanttoreita opastetaan hallitsemaan paremmin äänentoistolaitteita.
– Toivottavaa olisi, että jokainen
seurakunnan tilassa ääntään käyttävä työntekijä ja seurakuntalainen
kiinnittäisi huomiota omaan äänenkäyttöönsä, artikulointiin ja mikrofonin käyttöön.
– Mikrofoniin kannattaa käydä tutustumassa jo ennen tilaisuuden alkua: kuinka se säädetään omalle
korkeudelle ja kuinka lähelle siihen
puhutaan. Hyvä kuuluvuus ja miellyttävä ääniympäristö ovat merkittäviä asioita viihtyvyyden kannalta,
Päivi Perttilä toteaa.
Palautetta toivotaan myös seurakuntalaisilta, mikäli äänentoisto ei
toimi parhaalla mahdollisella tavalla seurakunnan tiloissa.
Palautetta voi antaa vahtimestareille, tilaisuutta toimittaville papeille ja kanttoreille tai Päivi Perttilälle.

Hyvä äänentoisto on sellainen, ettei sen olemassa oloa edes huomaa, tietää Esko Turpeinen.
kuva: sirpa koivisto
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Kirkot ovat äänentoiston kannalta haasteellisia tiloja varsinkin bändeille. Bändimuusikot ja harrastajaryhmät tarvitsevat musiik-

kinsa esille tuomiseen äänentoiston tukea. kuva: jyväskylän seurakunta

Kehno kuuluvuus
harmittaa huonokuuloisia
sirpa koivisto

Seurakuntapastori Päivi Kärkkäinen on törmännyt usein tilanteeseen,
jossa äänentoisto toimii heikosti.
Seurakunnan tiloissa äänentoiston
taso on kirjava. Oman haasteensa tilanteeseen tuo sisäkorvakuulokoje,
jota Kärkkäinen on käyttänyt parin
vuoden ajan. Kun äänentoisto ei toimi kunnolla, äänet lähtevät kuulokojeessa kiusallisesti kiertämään.
Kärkkäisen kuulo heikkeni jo kolmikymppisenä. Kuulokojeen hank-

kimiseen Kärkkäinen taipui vasta
kaksi vuotta sitten, vaikka huonokuuloisuus oli diagnosoitu jo monta
vuotta aikaisemmin.
– Meni pitkään, ennen kuin suostuin myöntämään itselleni, etten
kuule kunnolla.
Pieni ja huomaamaton sisäkorvakuulokoje on käytössä jatkuvasti.
Sen ansiosta Kärkkäinen rekisteröi
nyt uudelleen sellaisiakin ääniä,
joita ei ole aiemmin pystynyt kuule
maan.
Huonokuuloiselle hyvä äänentois-

to on erityisen tärkeää. Kärkkäisellä
matalat äänet tuottavat aika ajoin
yhä ongelmia puhetilanteessa, korkeita ääniä kuulokoje taas vahvistaa
joskus liikaa.
Hyvän äänentoiston lisäksi selkeä
puhetapa helpottaa kuulemista. Kärkkäistä harmittaa, että kaikki puheammattilaisetkaan eivät tätä hallitse.
– Puhetilaisuuksissa pitäisi huo
mioida, että mikrofoniin puhutaan
oikein, ääntäminen on selkeää ja
sanat lausutaan loppuun asti, Kärkkäinen muistuttaa.

Äänentoistoon huomiota
jo tilojen suunnittelussa
sirpa koivisto

Äänentoistoa ei aina pidetä seurakunnissa niin merkittävänä asiana,
että siihen panostettaisiin kunnolla.
Äänentoiston virheitä joudutaan
usein paikkaamaan jälkikäteen.
– Hyvä äänentoisto on sellainen, ettei
sen olemassa oloa edes huomaa, sanoo Esko Turpeinen, jolla on pitkä
kokemus äänentoistoon liittyvissä
asioissa.
Hänellä on muun muassa äänentoistopalveluihin erikoistunut yritys,
joka rakentaa äänentoistoja pääasiassa kirkkotiloissa järjestettäviä konsertteja ja muita tilaisuuksia varten.
– Hyvin rakennettu äänentoisto ei
haittaa ketään, ääni ei kuulosta sähköisesti toistetulta ja kaikki olennainen kuuluu selkeästi. Äänentoistolaitteet on myös sijoitettu siten, että
ne eivät näy häiritsevästi.
Rockfestarit ovat asia erikseen, sillä bändikeikoilla äänentoisto on
usein osa taidetta, jolla pyritään luo-

maan ja korostamaan tunnelmaa.
Turpeinen tyrmää myös puheet
hyvästä akustiikasta.
– Ei ole olemassa hyvää tai huonoa
akustiikkaa, vaan eri käyttötarkoituksiin sopivaa akustiikkaa.
Kirkkotilat toimivat useimmiten hyvin, kun soitetaan urkumusiikkia tai
esitetään klassista laulua. Muita musiikki- tai puhetilaisuuksia varten tarvitaan hyvin rakennettu äänentoisto.
– Äänentoiston avulla voidaan
esimerkiksi selkeyttää puhetta ja
tasata äänenvoimakkuuksia silloin,
kun mukana on useampia puhujia.

Vaatii
erityisosaamista
Äänentoisto vaatii Turpeisen mielestä erityisosaamista, jota pitäisi hyödyntää rakennusten suunnitteluvaiheessa.
– Suurin ongelma on se, ettei asioita tehdä kerralla kuntoon, kun rakennetaan uutta tai remontoidaan

vanhaa. Usein tiloja joudutaan akustoimaan jälkikäteen.
Kirkkotiloissa suurimmat äänentoiston ongelmat liittyvät siihen,
että kaiuttimet eivät ole tilaan sopivia, ne on sijoitettu vääriin paikkoihin tai tilassa on turhaan liian monta kaiutinta.
– Äänen pitäisi tulla mahdollisimman suoraan kuulijan korvaan, ilman että ääni heijastuu seinän kautta.
Kirkkotiloissa äänentoistolaitteiden
ei haluta herättävän liikaa huomiota,
mutta sekään ei ole enää ongelma.
– Tekniikka on kehittynyt valtavasti
viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi kaiuttimien koot ovat pienentyneet huomattavasti.
Turpeisen mukaan hyvään äänentoistoon tarvitaan pienet kaiuttimet,
mikrofonit ja äänisignaaleja yhdistävä miksauspöytä.
Loppu onkin kiinni siitä, osataanko laitteita käyttää. Avainhenkilöitä
ovat suntiot, joilla pitäisi olla riittävästi laitekoulutusta.

Kastejuhlavirsiä voi nyt kuunnella netissä
Suosituimmat kastejuhlavirret
voi kuunnella osoitteesta www.
kastevirret.fi. Ne voi myös ladata
mp3-muodossa. Palvelu on auttaa
kastetilaisuutta valmistelevia vanhempia. Sivustolla voi kuunnella
virsiä kastejuhlaan. Sivustolta voi

myös tulostaa nuotit ja sanat sekä
kastetoimituksen vaiheet. Virret
ovat äänittäneet Tommi Kalenius
band ja Mikko Salmi. Muusikko
ja lauluntekijä Tommi Kalenius
on säveltänyt myös suomalaisille
pop-, rock- ja iskelmäartisteille.

Salmi tunnetaan ”poppipappina”,
joka ideoi pop-messua pääkaupunkiseudulla. Nykyään Mikko
Salmi suunnittelee digitaaliseen
viestintään keskittyvää hengellisen
työn yksikköä Oulun seurakuntayhtymään.

Karjalaiset koolla
Jyväskylässä
kaarina heiskanen

Karjalaisten ekumeenisia hengellisiä
päivä vietetään Jyväskylässä 9.–10.3.
Vuosittaisten päivien teema on tällä
kertaa hengellinen kasvatus. Päivät
alkavat lauantaina tutustumisella
Kuokkalan kirkkoon, jossa ohjelma
jatkuu kouluvirsien illalla. Ortodoksinen ehtoopalvelus on Kristuksen
ylönousemuksen kirkossa. Sen jälkeen kuullaan Sortavalan ja Jyväskylän opettajaseminaarin yhteyksistä
sekä Sortavalan pappisseminaarin
toiminnasta. Niistä kertoo Isä Timo
Mäkirinta.
Sunnuntaina klo 10 on Karjalaisen kansan messu Taulumäen kirkossa ja liturgia Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa. Messun toimittavat Äänekosken kirkkoherra Jukka
Kuparinen, emeritus piispa Yrjö
Sariola ja dir mus. Jukka Hassinen.
Liturgian toimittavat arkkipiispa Leo
ja kirkkoherra Isä Timo Mäkirinta.
Klo 13 puhutaan uskonnon opetuksesta oman identiteetin vahvistajana ja lapsen oikeudesta pyhään.
Puheenvuoroja käyttävät rovasti
Marja-Leena Toivanen, opetustyön
koordinaattori Sirpa Okulov sekä
opetusneuvos Kalevi Virtanen.

Karjalanpiirakat maistuvat nykyään kaikkialla Suomessa. Leipomistaito siirtyy sukupolvelta toiselle. Iloiset kansallispuvun värit hehkuvat lasten kengissä.
Kuvat: Karjalaisten kesäjuhllat 2012 Lahdessa/Karjalan Liitto Mervi Piipponen

Karjalasta kajahtaa
Mitä tulee ensimmäisenä mieleen
karjalaisista ja karjalaisuudesta?
Pikainen kysely Facebook-kaveriringissä saa suun vehnäselle.
Tai ehkä sittenkin sultsinalle.
kaarina heiskanen

– Karjalaiset ovat puheliaita, nauravia, itkeviä, tunteensa ilmaisevia.
Heille maistuvat karjalanpiirakat,
sultsinat ja karjalanpaisti. Ainakin
evakot ovat suureksi osaksi ortodokseja, joiden kodeissa on ikoneita,
kirjoittaa yksi.
– Vieraanvaraisuus, välittäminen,
yhteisvastuullisuus, iloisuus ja itkuisuus, määrittelee toinen
– Lapsi on bunukka. Jos mahaan
koskee, niin vatsoa balberoittaa ja jos
närästää niin rintua korventaa. Niin
ja jos ei ole kiltisti, niin voi joutua
tsuppuun häpiämään, kolmas kaveri
hämmästyttää tiedoillaan.
Tietomäärän selitys tulee seuraavassa lauseessa.
– Olen Suojärveltä evakkoon kaksiviikkoisena äitinsä kanssa lähteneen
isän lapsi. Ensiksi tulee mieleen Karjalaisten laulu, se on minulle tuttu jo
lapsuudesta. Sitä isän sukulaisten
juhlissa laulettiin. Murre – muistan,
kun sain 8-vuotiaana isosedältäni
lahjaksi Karjalaisten juhlilta ostetun
kynän, jossa luki sie ja mie. Ja karjalaisten tiivis yhteys toisiinsa.
– Se hetki, kun seisoin isäni kotipaikalla: täältä minä olen kotoisin! Ja
tietysti se, kun työkaverit itkettivät

laulamalla Laps olen köyhän, kauniin
Karjalan, tunnustaa toinen evakkosuvun jälkeläinen.
Evakkous tosiaan – se kulkee mukana vähintäänkin toisessa sukupolvessa.
– Kuulin kerran olevani toisen
polven evakkoja. Kuulosti hurjalta
– periytyvätkö traumat? Isäni jumittui evakkona Etelä-Pohjanmaalle.
Siellä jäyhyys ja puheliaisuus ihmettelivät toisiaan. Tänään minä ihmettelen niitä molempia piirteitä
itsessäni. Välillä toinen nujertaa
toisen. Harvemmin kulkevat sopuisasti yhdessä, pohtii kolmas evakkoperheen jäsen.

Maantiede loi heimon
– vai historiankirjoitus?
Historiantutkija Piia Einonen Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitokselta on tutkinut Viipurin
kansallisuuksia 1800-luvun alkupuoliskolla. Aiheen valintaan ja Viipurikiinnostukseen vaikuttaa oma neljäsosakarjalaisuus; mummo oli Vuokselan evakko, joka ei koskaan suostunut käymään kotiseudullaan sieltä
kerran lähdettyään.
– Mielestäni karjalaisuus on luonnekysymys ja henkilökohtainen kokemus. Jokainen joka tuntee itsensä
karjalaiseksi, on karjalainen. Osallistuin kerran Viipuri-tutkimuksen päivään ja tunsin, kuin olisin kotiini
mennyt. Koin voimakkaasti ihmisten
kanssa jotain jaettua ja yhteistä.
Piia Einonen toteaa, että heimo-

ajattelu ja -erottelu on osittain historiankirjoituksen tuotetta. Esimerkiksi Sakari Topeliuksen 1800-luvulla
ilmestynyt Maamme-kirja ja Oma maa
–ensyklopediasarja, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1900-luvun alussa,
korostivat, että Suomi koostuu erilaisista heimoista. Kuinka paikkansa pitävä heimoajattelu on, sitä historiantutkija ei halua satavarmasti sanoa.
– Ehkä siinä jotain perää on. Mutta
myös maantieteen realiteetit ja alueellinen kulttuuri ja paikalliset käytännöt ja olot ovat vaikuttaneet ihmisten tapoihin. Karjalaisiin liitetyt
puheliaisuus, sosiaalisuus ja vieraan-

varaisuus voivat olla osin
maantieteen
sanelemaa.
– Karjalaiset ovat
joutuneet sopeutumaan erikielisiin kulkijoihin ja vaihtuviin vallanpitäjiin, joten siinä mielessä se on poikkeava alue Suomessa, Einonen
muistuttaa.
Hän toteaa, että evakot ovat joutuneet muokkaamaan identiteettiään
uusiksi ihan eri tavalla kuin sodan
melskeissä kotikontunsa säilyttäneet
karjalaiset ovat tehneet.

– Siksi karjalainen
identiteetti
voi evakoilla
olla jopa voimakkaampi. Minullekin se on kolmannen polven
karjalaisena pulpahtanut esille ja
näkyy tutkimuskohteiden valinnassa
ja kiinnostuksessa sukututkimukseen.
Omille alakouluikäisille lapsilleen
Piia Einonen on kertonut suvun juurista ja historiasta – se rakentaa heidän identiteettiään. Ja kodin juhliin
leivotaan tietysti karjalanpiirakoita.

Ekumeenisen testilaboratorion rotta
petri kananen

Tuleeko lapsesta täysipäinen, kun
samaan perheeseen ahdetaan sekä
evankelis-luterilaista että ortodoksista perinnettä? Itse olen tällaisen ekumeenisen testilaboratorion rotta.
Äitini pakeni pikkutyttönä sotaa.
Evakkomatka alkoi Karjalasta ja
päätyi kierroksen kautta Pohjanmaalle.
Uudella kotipaikkakunnalla tulokkaita ei katsottu aina hyvällä silmällä. Onneksi isäni ja äitini katsoivat kuitenkin toisiaan sillä silmällä.
Kun synnyin Pohjois-Savossa,
karjalaisuus ja ortodoksisuus eivät

olleet yhteiskunnassa kovin hyvässä
huudossa. Minut kastettiin luterilaiseksi. Käytännön mukaan lapsi
olisi seurannut äitinsä uskontoa.
Enpä ole syytä tälle poikkeamiselle kysynyt. Ortodoksina en kuitenkaan kirjoittaisi tätä juttua Jyväskylän seurakunnan tiedottajana.
Ortodoksisuus nosti päätään
meidänkin perheessämme 70-luvun lopulta alkaen. Paikallinen
pappi kävi tervehtimässä aina
juhlapyhinä, ja pääsin hartaushetkissä suutelemaan ristiäkin.
Se tuntui jotenkin hassulle.
Paikalliset karjalaiset kokoontuivat välillä meille tiistaiseuraankin

ja äiti lauloi kirkkokuorossa.
Kun karjalaiset kohtasivat, olivat
heillä tunteet pinnassa. Hautajaisissakin väki ensin itki ja sitten nauroi.
Koko tunneskaala oli käytössä.
Kun äidin puolen suku kokoontui, katselimme porukalla mustavalkoisia vakavia valokuvia jostakin rajan takaa.
Kymmenvuotiaana sain sitten
pikkusiskonkin. Vanhempani kastatuttivat hänet ortodoksiksi. Eikä
se mitenkään kummalliselle tuntunut. Eikä tunnu vieläkään.
Omasta täysipäisyydestäni en tiedä, mutta osaanpahan ainakin leipoa iloisena karjalanpiirakoita.

Henki & elämä
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Pekka sai henkirikoksesta elinkautisen tuomion. Viimeiset neljä vuotta hän on ollut Laukaan avovankilassa. KUVA: PETRI KANANEN

Loppuliuku vapauteen
Kahden ihmisen elämä pysähtyi vuonna 2003. Toinen heistä teki henkirikoksen, ja toinen kuoli. Tavallista arkea 45 vuotta elänyt Pekka tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.
Kuopion vankila kutsui. Nyt takana on kymmenen vuotta vankilaelämää. Vapautuminen voisi olla mahdollinen parin vuoden kuluttua.
Petri kananen

Laukaan avovankilan kappeli on kuin mikä
tahansa kokoustila, jossa on pöytä ja tuoleja.
Pieni alttari ja sen takana oleva alttaritaulu
kertovat, että kysymyksessä on hengellinen
paikka. Pekka katsoo puhuessaan suoraan silmiin ja pudottelee sanojaan pelkistetysti ja
punnitusti.
Tarina alkaa vuodesta 2003, kun Pekka teki
henkirikoksen, jota seurasi elinkautinen vankeustuomio.
Rikoksen, tuomion ja vankeusistunnon aloittamisen jälkeen Pekasta tuntui, ettei hänellä ole
elämisen mahdollisuuksia. Hän ei nähnyt tietä
eteenpäin.
– Tilanne oli hurja. Vankila oli kulttuurishokki, Pekka muistelee Laukaan avovankilan kappelissa.
Pekka tuli uskoon keväällä 2003 sen jälkeen,
kun hän oli jutellut vapaaehtoisen vankilalähetystyön kanssa. Noilta ajoilta hänellä on edelleen ikuisia ystäviä.
– Nostin kädet ylös ja antauduin ehdoitta.
Olen pysynyt uskossa, vaikka ei sitä aina tiedä
onko uskossa vai Askossa, Pekka latelee savolaiseen tyyliin vakavalla naamalla.
Pekka kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hengellisistä raja-aidoista hän ei ole tur-

8

Henki & elämä

han tarkka, kunhan vastapuolen uskon kohde
on kolmiyhteinen.

Kivitaloa ei
kukaan ymmärrä
Kuopion vankilan jälkeen Pekka sai anomuksen jälkeen siirron Vaalassa sijaitsevaan Pelson
vankilaan. Se on ainoa vankila Suomessa, jossa
voi hoitaa hevosia. Siellä hevosten kanssa aikaisemminkin tekemisissä ollut Pekka suoritti kolmivuotisen hevostaloustutkinnon.
Kaikesta huolimatta Pelsokin oli suljettu vankila – kivitalo.
– Kuopio oli lastentarha. Pelsossa olin kymmen vuotta. Kivitaloa on vaikea selittää – sitä
ei kukaan ymmärrä. Jenkkielokuvat antavat
vankiloista harhaanjohtavan kuvan.
Laukaan avovankilassa Pekka on ollut yli neljä vuotta. Aluksi hän hoiti töikseen vankilan
metsiä, ja nyt Pekka on käynyt kaupungissa vuoden hitsaamassa. Töihin hän kulkee omalla
autollaan.
Vankilan henkilökunta antaa aikataulun, ajoreitin ja paikantimen. Myöhästymisestä seuraa
työluvan peruminen.
– Säännöt ovat samat kuin suljetussa vankilassa. Täällä ei ole kuitenkaan aitoja ja kaltereita.
Tiedän silti, missä se raja on.

Avovankila toi mukanaan mahdollisuuden
omaan asiointiin. Ensimmäisellä kauppareissulla mies kauhoi ostokset kärryyn vimmalla
takaraivossaan vain ajatus, että myöhästyy aikataulusta. Omaa aikaa jäi reilusti käyttämättä.
Pekka kävi vapauden kasvaessa ylikierroksilla.
Kun tuli lupa lenkkeillä, niin hän kävi samana
päivänä kolmesti lenkillä.

Perhettä saa
tavata säännöllisesti
Tällä hetkellä Pekka saa tavata läheisiään kerran
viikossa viikonloppuna neljän tunnin ajan. Kerran kuukaudessa perhe pääsee tulemaan neljäksi vuorokaudeksi vankila-alueella olevaan asuntoon. Siellä voi elellä omissa oloissaan.
Arkena Pekka asuu kolmen muun vangin
kanssa soluasunnossa. Itse sisustamassaan huoneessa hänellä on sänky, pöytä, kirjahylly ja kaappeja. Yhteisessä keittiössä laitetaan ruokaa. Soluasumisesta huolimatta Pekka viihtyy pääasiassa
omissa oloissaan soitellen kitaralla gospelia.
– Yksinolo ei pelota.
Laukaan vankilassa Pekka tutustui vankiladiakoni Arto Muurikaiseen. Kaksikko on löytänyt yhteisen kielen.
– Arton kanssa olen istunut paljon. Moni asia
on kolissut lujaa, Pekka sanoo.

– Molemmat uskallamme heittää hurjia juttuja, ja kumpikin kestää, Arto nauraa.

Vapautuminen
häämöttää edessä
Pekka eli normaalia elämää ennen vankilatuomiotaan. Mies asui Itä-Suomessa, kävi hitsaajan
töissä, oli kunnan luottamustehtävissä ja osallistui ammattiyhdistystoimintaan. Huumeita
hän ei ole käyttänyt koskaan. Vankilatuomio oli
hänelle ensimmäinen.
Vapautuminen on edessä arviolta kahden
vuoden päästä. Valvottu koevapaus on todennäköinen tie vapauteen.
– Loppuliuku on menossa. Vapaus on sitä,
mitä luulen muistavani.
Kotona Pekkaa odottaa vaimo, tytär ja kaksi
lapsenlasta. Työpaikka myös järjestyy
Mitä teet, kun tuomio päättyy?
– Menen kotiin. Vaimo sanoi, että sinä aamuna, kun oot tulossa, niin hän on oottamassa.
Aikoinaan Pekan tekemä henkirikos uutisoitiin varmasti lehdissä. Kysymykset mitä ja miksi
voi jo unohtaa. Pekka muistaa ne varmasti tuomionsa jälkeenkin. Antaa leiman otsassa himmetä.
Pekan nimi on muutettu.

Avotalon vankien
kuuntelija ja
rinnalla kulkija
Vankilamaailmaan on kasautunut tavallista enemmän haavoittuvuutta, tuskaa ja ahdistusta. Laukaan avovankilan eli avotalon vankiladiakonilla Arto Muurikaisella on työssään
mahdollisuus kulkea vangin rinnalla.
Petri kananen

Arto Muurikainen kuuntelee, kun Pekka puhuu.

Vankila. Arto Muurikaiselle vankilan käsite ei
ole yksioikoinen. Rikoksesta tuomituilla liikkumista ja yhteyksiä ulkomaailmaan rajoitetaan.
Myös vapaana olevilla on omat vankilansa, joiden kanssa he joutuvat kamppailemaan.
– Arjen vankilat löytyvät henkilökohtaisista
talousasioista, ihmissuhteista ja addiktioista.
Kysymys on yleisesti siitä, että uskalletaanko
katsoa tulevaisuuteen.
Muurikainen on Laukaan seurakunnan diakoni. Tämän hän on käynyt vuodesta 2008
vankiladiakonina Laukaan vankilassa kerran
viikossa.
Vankiladiakonina hän tuntee itsensä toivotuksi ihmiseksi. Varsinkin moni pitkää tuomiota istuva odottaa Muurikaisen vierailua.
Suomen suljettuja vankiloita eli kivitaloja
kiertäneet konkarit ovat tottuneet kirkon edustajiin. Suljeteuissa vankiloissahan on vankilapastoreita, ja heille vangit avautuvat sisintä
vaivaavissa asioissa.

Ihmissuhteet ja syyllisyys
nousevat kestoteemoina

Näillä käsillä hitsataan ja soitetaan kitaraa.

Kaikki eivät halua keskustella diakonin kanssa.
Monesti lyhyttä tuomiota istuva ei keskustelua
kaipaa, ja heihin Muurikaisen on usein vaikea
myös luoda kontaktia.
Vankiladiakonin ja vangin suhteeseen on
monta alkua. Se voi käynnistyä diakonin normaalilla kierroksella vankiosastoilla. Muurikaiselle tuttua on myös sydämen keventäminen
tupakkapaikalla.
– Työni ydintä ovat kahdenkeskiset keskustelut. On tärkeää olla taho, johon vanki voi
luottaa.
Keskustelujen kestoteemoja ovat ihmissuhteet ja syyllisyys. Nämä kietoutuvat omalla tavallaan luontevasti hengellisiin kysymyksiin.
– En ole kuitenkaan vankilasaarnaaja, vaikka
mustavalkoisuus pureekin vankilassa. Luterilaisena haluan avata muitakin värejä.
Myös erilaisten identiteettien avaaminen keskusteluissa on tärkeää. Vanki on muutakin

kuin vanki. Hän voi olla esimerkiksi isä, puoliso ja vaikkapa jonkin yhteisön jäsen.
Laukaan vankilassa on oma sosiaalityöntekijä ja psykologi.
– En ole linkkinä vankien ja perheiden välillä.
Kivitalojen diakonit toimivat kylläkin niin.
Asuntoasioissa olen joskus auttanut vankeja.

Taito tarrata
tähän hetkeen
Muurikaisella on tunne, että hän on voinut auttaa. Mieleen on jäänyt tapaus, jossa hän pystyi
olemaan osa läheisensä murhanneen eheytymistä. Aluksi kirkon punaisena vaatteena nähneelle
miehelle avautui uusi maailma, ja hän sai sovitettuakin tekonsa prosessissa jollakin tavalla.
– Olin oikeassa paikassa. Annoin hänelle
mahdollisuuden prosessoida asioita. Monet
vangit kylläkin sanovat, että heillä ei ole mitään
tarvetta muuttua.
Hyvälle Muurikaisesta tuntui myös tapaus,
jossa vapautunut vanki otti yhteyttä. Hän kertoi saaneensa työtä, ja perhe oli edelleen mukana kuvioissa.
Vankiladiakonin työssä Muurikainen tuntee

”Työni ydintä ovat
kahdenkeskiset
keskustelut. On tärkeää
olla taho, johon vanki
voi luottaa.”
toisinaan riittämättömyyttä, koska tapaamiset
vankien kanssa ovat lyhyitä. Toisaalta etäisyys
toimii myös suojana. Työn luonne on opettanut tarraamaan hetkeen.
– Vankilan käypäläisenä olen välillä pihalla
asioista. Vaatii hyviä hoksottimia pysyä tilanteessa mukana, Muurikainen hymähtää.
Vaikka keskustelut vankien kanssa ovat monesti arkisia, niin nousee Jumalakin esille. Jotkut vangit haluavat myös rukoilla yhdessä Muurikaisen kanssa.

Yksilötapaamiset tutkitusti
sielunhoitajien juttu
Seurakuntien työ Suomen vankiloissa painottuu vankien henkilökohtaisiin tapaamisiin.
Kohtaamisten aiheina ovat useimmiten sielunhoidolliset ja diakoniset kysymykset.
Petri kananen

Vaimo, lapsi ja kaksi lapsenlasta odottavat Pekkaa.

Seurakuntien työn painopiste on vankien henkilökohtaisissa sielunhoidollisiin ja diakonisiin
kysymyksiin keskittyvissä tapaamisissa. Tulos
ilmenee seurakuntien työtä vankiloissa selvittäneen kirkon vankilahoidon neuvottelukunnan
raportista.
Lähes jokaisessa sielunhoitajan ja vangin välisessä keskustelussa nousivat esiin perhe ja ihmissuhteet. Myös päihteet, sosiaaliset kysymykset, päihteet ja mielenterveys olivat keskusteluissa pinnalla. Selvityksen kyselyt osoitettiin
vankilasielunhoidon viranhaltijoille, vankiloiden johtajille sekä valituille vankilatyötä tekeville seurakunnille maan eri osissa.
Vankiloiden johdon mielestä vankiloiden
sopivin vankilasielunhoidon virkajärjestely on
päätoiminen pappi tai diakoni. Päätoimisuus

lisää työn sujuvuutta. Varsinkin suljettujen vankiloiden johtajien mielestä sielunhoitajien pitää kuulua valtionhallintoon. Osa-aikaista virkaa kannattavat lähinnä avovankiloiden johtajat, joissa virkajärjestely on perustunut sivutoimiseen pappiin tai diakoniin.
Vankilatyöhön käytetty aika seurakunnissa
on vastausten mukaan keskimäärin 10 tuntia
kuukaudessa. Suomen vankiloissa oli kyselyn
tekoaikana 14 päätoimista ja kolme sivutoimista pappia. Pappien lisäksi on kolme päätoimista ja yksi sivutoiminen diakoni.
Vankilasielunhoitajille on tarvetta. Suurimmissa vankiloissa hallinnollinen työ hengellisten
tilaisuuksien järjestäminen ja seurakuntien
työn järjestely vie paljon aikaa. Useat kymmenet seurakunnat ja kristilliset järjestöt sekä sadat
työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat
vankiloiden kirkolliseen työhön.

Henki & elämä
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Pintaa syvemmältä.
Taina Usenius
Syöpätautien
erikoislääkäri

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

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

Perhejuhlat
€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

Vaihde
040 750 maisemissa
7550
Kauniissa
Sepänkatu 14, Jyväskylä | p. 040 771 3222 | www.jklmagneetti.fi

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

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

hyvissä puitteissa

ja

Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

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

Perhejuhlat

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

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

Kukkapisteestämme
kauniit leikkokukat
ja kukka-asetelmat!

OPISTOLAISPÄIVÄ 17.2.
JYVÄSKYLÄN
KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA
klo 11
klo 12
klo 13

Wähäväkisten messu, opistolla, Urpo Karjalainen
Lounas
Seurat, Urpo Karjalainen,
Jaakko Löytty ja Olavi Vuori
klo 14 Kahvit
klo 14.30 Kannatusyhdistyksen vuosikokous
TERVETULOA KAIKKI OPISTON ENTISET JA
NYKYISET OPISKELIJAT JA OPISTON YSTÄVÄT.
Tiedot vuosikurssien kokoontumisesta ja
majoitusvaraukset: toimisto@jko.fi
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
Puh. (014) 3348 000, www.jko.fi

Tilauskortti

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Tilaa
Kotimaa
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kyllä kiitos!

Tilaan Kotimaa-lehden etuhintaan:
4 kuukaudeksi vain 29 € (norm. 44 €)
Tilaus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua.
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja maksetaan yhdessä erässä.

Lisäksi osallistun automaattisesti 1 500 euron
arvoisen matkalahjakortin arvontaan!
Nimi

__________________________________________________
Osoite

__________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

__________________________________________________
Puhelin

__________________________________________________
Sähköposti

__________________________________________________
Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Tarjous on voimassa 31.5.2013 saakka ja koskee vain uusia tilauksia.
Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin tilauksiin lisätään
postikulut. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden tilaamiseen. Osoitteita ja
puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain
mukaisesti. 1.1.2013 lähtien vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai
aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.
Arvonnan säännöt: 1 500 euron arvoisen matkalahjakortin arvotaan osallistuvat
31.12.2013 mennessä saapuneet tilaukset. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti
kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt
maksaa arpajaisveron. Kotimaa-yhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.
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HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen

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

Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh. 040 535 1657

Tilausajoa
edullisesti ja
luotettavasti
13–48 paikkaisilla
13–48
turistibusseilla

Ostamme
kulta- ja
hopeatuotteesi

Puh. 014-216 300

luotettavasti

petri.ilola@kaikilleteille.com JYVÄSKYLÄ

joka arkipäivä.

Noutopalvelu
020 712 1580

Käteismaksu.

Kirpputor it

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A ina e dull ist a ostett avaa !

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Torikeskus, puh. (014) 618 958

Tilaa lehti, josta saat
voimaa ja uskoa
tulevaisuuteen.
Kotimaa on lämminhenkinen lehti
tavalliselle arjen kristillisyyttä elävälle suomalaiselle. Haastatteluissa
heikommat ja vahvemmat, julkkikset
ja tavalliset ihmiset ovat samassa asemassa: omaa ainutkertaista tarinaansa
jakamassa. Kotimaan arvoihin kuuluvat
myötätunto ja elämänilo. Tilaa Kotimaa
arkesi iloksia ja arvomaailmasi tueksi.

4 kk

Tilaa Kotimaa

29

€

Vain

(norm. 44 €)

Voit tilata myös puhelimitse: 020 754 2333* tai sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi.
Muista kertoa tilaustunnus 25 4/13. Tai tilaa verkosta www.kotimaa.fi/kansi
(Puhelun hinta lankaverkosta: 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta: 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.)

Voita
matka!

Voita unelmiesi matka! Tilaa Kotimaa-lehti ja olet mukana 1 500 euron arvoisen matkalahjakortin arvonnassa.

Tervetuloa magneettikuvaukseen, mammografiaan ja
rintavastaanotolle Sepänkadulle.

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Onneksi ystävä
auttaa arjessa
May Loeng (82) ja Moeur Mieng
(81) ovat sydänystäviä
vuosikymmenten takaa.
Elämä on kohdellut vanhuksia
kovalla kouralla, mutta ystävän
tuki auttaa jaksamaan.
salla peltonen

Kambodzaa 1970-luvulla kauhulla
hallinneiden punakhmerien aikana
May Loeng ja Moeur Mieng sinnittelivät pakkotyössä riisipelloilla ja ojankaivuussa.
– Selvisimme, mutta lapsillemme
ei käynyt yhtä hyvin, rouva Moeur
Mieng kertoo.
Aviomiehensä lisäksi hän menetti
kaikki neljä lastaan. Kaksi poikaa
pakotettiin punakhmerien joukkoihin, toiset kuolivat nälkään ja tauteihin. Rouva Loengin seitsemästä lapsesta kolme on elossa.
– Minulla ei ole omaa maata, eikä
omaa kotia.
– Myös veden kantaminen on hankalaa. Pysyn hengissä naapureideni
hyväntahtoisuudesta. He antavat minun asua tässä talossa ja tuovat joskus ruokaa, rouva Mieng kertoo.
– Rouva Loengin kanssa autamme
myös toisiamme. Kun toinen meistä
saa ruokaa, jaamme sen keskenämme, vanhus kuvailee.
– Ennen keräsimme yhdessä metsästä kasveja, joita myimme ja joista
keitimme erilaisiin vaivoihin auttavia juomia, Moeur Mieng muistelee
lämmöllä yhteisiä hetkiä.

– Nyt en enää jaksa kävellä pitkälle
ja ystäväni jatkaa työtämme yksin,
hän huokaa.
Ikä painaa myös hämmästyttävän
pirteän oloista rouva Loengia.
– Välillä tunnen olevani lopen uupunut, mutta pakotan itseni ulos
kävelemään. Myyn keräämiäni kasveja ja banaaninlehdistä punomiani
keittiötarvikkeita, sisukas rouva
Loeng täydentää.
Levolle ei ole sijaa, vaikka takana
on pitkä ja raskas elämä.

Kambodza kasvaa
epätasaisesti
Kambodzan taloudellinen tilanne
on kaksijakoinen. Bruttokansantuote kasvaa vahvasti, vuonna 2011 ar
violta vajaat seitsemän prosenttia.
Talouskasvu ei kuitenkaan jakaudu
tasaisesti. Pääkaupunkiseutu kehittyy nopeasti, kun taas maaseudulla
kehitys on hidasta, eikä valtio investoi riittävästi sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Epätasaisen talouskasvun ohella
maanjakokysymys on yksi maan suurimmista haasteista. Jos maata ei ole
virallisesti rekisteröity omistajalleen,
sen omistaja ei saa minkäänlaista
korvausta esimerkiksi valtion pakkolunastaessa maata.
Suomi rahoittaakin Kambodzassa
maankäyttö- ja hallintahanketta
(LASSP), jonka tavoitteena on luoda
nykyaikainen maarekisteri koko maahan ja kehittää maakiistoille toimiva
ratkaisumekanismi. Tällä hetkellä jo

Vähäinenkin ruoka jaetaan aina ystävän kanssa, kertovat May Loeng ja Moeur Mieng. Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan
vanhuksia Kambodzassa ja Suomessa. kuva: ville asikainen
yli tuhat kiinteistöä kuukaudessa rekisteröidään omistajiensa nimiin.

Ilmastonmuutos
tuo ongelmia
Poliittisesti vakaassa maassa korruptiota on onnistuttu vähentämään ja
keskushallintoa on hajautettu alueellisille toimijoille. Silti muun muassa
poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta
on tehotonta ja polkee varattomien
oikeuksia. Viime aikoina Kambod
zan yleinen turvallisuustilanne on
heikentynyt, ja esimerkiksi moottoripyörillä tehtävät katuvarkaudet lisääntyneet.
Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia riisinviljelylle, joka on

Yhteisvastuukeräys
tarvitsee arkienkeleitä
Ilmoittaudu arkienkeliksi - vaikkapa
lista- tai lipaskerääjäksi oman
alueseurakuntasi diakoniatyöntekijälle.
Jo tunti tai pari ajastasi on suureksi avuksi.
Tänä vuonna keräyksen tuotolla autetaan
yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodzassa.

perinteisesti ollut maatalousväestön
pääelinkeino. Myöhästyneiden sateiden vuoksi riisi kuolee ennen sadonkorjuuta. Pohjaveden käyttö riisinkasteluun ei ole kestävä ratkaisu,
vaan aiheuttanee vakavia ongelmia
tulevina vuosina.
Kambodzassa jokaisella on teoreettinen mahdollisuus terveys- ja
sosiaalipalveluihin, mutta ne eivät
ole ilmaisia. Köyhimmät kansalaiset
voivat hakea valtiolta niin sanottua
P1- tai P2 -köyhyysstatusta. P1-luokkaan kuuluvat saavat terveys- ja so
siaalipalvelut ilmaiseksi, P2-luokka
maksaa 20 prosenttia palvelujen todellisesta hinnasta. Haku- ja valitusprosessi on kuitenkin pitkä ja statusta voi joutua odottamaan jopa neljä

vuotta. Julkinen koulutus on ilmaista, mutta sen taso on kyseenalainen.
Koulupuvut, -kirjat ja -tarvikkeet jokainen kustantaa itse. Yksityiskoulut
maksavat noin sata dollaria kuukaudessa.

Yhteisvastuu auttaa
yksinäisiä vanhuksia
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan yksinäisiä vanhuksia Kambodzassa Yhteisvastuu tukee köyhien
maaseutualueiden kehityshanketta,
jossa kyläyhteisöjä koulutetaan monin tavoin parantamaan elinolosuhteitaan.
Yhteisöjen vahvistuminen helpottaa myös vanhusten arkea.

Yhteisvastuutapahtumia
Huhtasuo
To 14.3. klo 15-19 Keräystalkoot
Seppälän Citymarket.
Pe 15.3. klo 14-18 Keräystalkoot
Seppälän Prismassa.
lmoittaudu kerääjäksi 12.3.
Juha Halonen p. 050 5497024 tai
Elina Vepsäläinen p. 050 5497005.
Su 17.3. klo 18 Yhteisvastuutapahtuma
Halssilan kirkolla.
Keltinmäki
Su 17.3. klo 14-16 Vesangan pihatapahtuma. Vesangan koululla (Ritolantie 40) on
ohjelmassa rekiajelua, poniratsastusta,
makkaraa, muurinpohjalettuja yms.
Tuotto yhteisvastuulle.
Ke 17.4. klo 19 Konsertti Keltinmäen
kirkossa.
Ke 24.4. klo 18 YV-ilta Louhestolla.
Keskusta
Su 3.3. klo 18 Urkukonsertti Kaupunginkirkossa. Lauttasaaren seurakunnan kanttorin, urkutaiteilija Marjukka Anderssonin
konserttiin vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Korpilahti
To 18.4. Lipaskeräystempaus.
Ti 30.4. Munkkitempaus Väentuvalla.
Ke 8.5. klo 18 Kierrä kirkko -tempaus.
Kuokkala
Ke 6.3. klo 15.30-18.30 Arkienkeli-ilta Yhteisvastuulle kirkon alapihalla. Myynnissä
käsitöitä, yhteisvastuutuotteita, makkaraa ja
mehua. Lapsille mäenlaskua ja onnenpyörä.
Ke 6.3. klo 15.30-18 Yhteisvastuun
lipaskeräys Kuokkalan liikekeskuksella.
Tule lipaskerääjäksi! Kokoontuminen
kirkolla diakoniatoimistolla klo 15.
Palokka
Su 24.3. klo 18 Yhteisvastuukonsertti,
Palokan Viihdelaulajat, Charlotte Loukola,
viulu ja Andras Szabo, piano.
Su 28.4. klo 18 Yhteisvastuukonsertti,
Kirkkokuoro.
Säynätsalo
Su 10.3. klo 14-16 Neulassäpinät
Neulaskodilla ja pihalla. Koko perheen

tapahtuma. Säpinää liukumäessä, poniratsastusta, makkaranpaistoa, vohveleita,
onnenpyörä ja paloauto.
Ti 30.4. klo 13 Vappumyyjäiset Säynätsalon Pappilassa. Simaa ja munkkeja.
La 11.5. klo 16 Ylivoimaa ja yhteisvastuuta Säynätsalon pappilassa.
Tule kannustamaan Suomi voittoon
Itävallasta jääkiekon MM-kisoissa.
Vapaa pääsy. Kahvia, tulosveikkausta ym.
Yhteisvastuun hyväksi.
Taulumäen kirkko
Su 17.3. klo 15 Yhteisvastuukonsertti.
Tenorissimo: Reijo Ikonen, Lasse Riutamaa
ja Jussi Makkonen, laulu. Ulla-Stina Ikonen,
harppu, kantele. Matti Pesonen, urut.
Ohjelma 10 e.
To 25.4. klo 19 Duke Ellingtonin Sacred
Concert, Lux Auribus ja Ilmavoimien
soittokunta, solisti Johanna Almark.
Ohjelma 10/5 e.
Tikkakoski
Su 28.4. Myyjäiset ja lounas yhteisvastuun ja nimikkolähetyksen hyväksi.
Vaajakoski
La 23.3. YV-tapahtuma klo 10-13.
Mukavaa menoa koko perheelle kirkolla.
Ti 16.4. Konsertti klo 18 kirkolla.Vapaa
pääsy, kolehti Yhteisvastuu-keräykselle.
La 11.5. YV-lätkäiltapäivä klo 15.30. Tule
katsomaan Suomi-Itävalta -ottelua kirkolle.

Hernerokkatapahtuma
kävelykadulla

perjantaina 15.3. klo 11-14. Tapahtumassa
esiintyy Eija Koriseva. Avaus Johanna
Tikkanen. Mukana Aseman pysäkin
vapaaehtoisia. Hernekeittoa 2 e/kauha.
Tuore munkki ja kahvi 2 e, arinalimppu 4 e
(600 g) maalaislimppu 3 e.

Lehtisaari

la 23.3 klo 14-18 Pääsiäismunia Lehtisaaressa. Perheiden ja kaupunkilaisten
ulkoilupäivä. TANDEMHIIHTOA. LUMIKENKÄILYÄ. Virpomisoksien tekoa. Etsi
saaresta OMA PÄÄSIÄISMUNASI! Kahvia,
pullaa, tuoreita munkkeja ja makkaraa sekä
kuumaa mehua ja nuotio. Poniratsastusta,
pilkkikisat, ongintaa lapsille.
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Tapahtumat
1.3.-14.3.

Huhtasuon

Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7017.

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 3.3. klo 10, Tervonen,
Salmela, pyhäkoulu.
Messu su 10.3. klo 10, Tapio
Lampinen, Siistonen, Salmela.
Yhteiskunnallinen kirkkopyhä.
Tarjoilua ja keskustelutilaisuus.
Kirkko ja auttaminen, Marjatta
Hynynen, Elina Vepsäläinen,
luottamushenkilöitä.
Virsi-ilta ke 13.3. klo 18.30,
Mertanen.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3-6v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 408 8815.
Aikuisten käsityökerho ti klo
18.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Erkka-ilta to 14.3. klo 17.30,
erityistä tukea tarvitsevien lasten
vanhemmille. Tied. 050 323
5355.
Käsityöpaja 5-9v. lapsille ja aikuisille to 7.3. klo 17.30–19.30.
Tied. 050 323 5355.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Huhtasuon jatkoisoskoulutusleiri 22.–24.3. Vesalan Rysässä.
Ilmoittaudu osoitteessa jyvaskylanseurakunta@fi / ilmoittaudu
ajalla 21.2.–14.3.

RYHMÄTOIMINTAA:
Usko todeksi arjessa, miesten
keskustelupiiri ma 4.3. klo 18,
parill.vk. Tied. 044 295 1457.
Eläkeläisten kerho to 7.3. klo
14, Tervonen.
Pietarin kilta ti 12.3. klo 18. Virret
rukouselämän tukena, Siistonen.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma-ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7005 tai elina.vepsalainen@evl.fi.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Messu su 3.3.klo 12, Tervonen,
Salmela, pyhäkoulu.
Yhteislaulutilaisuus su 3.3. klo
16, Salmela.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke 6.3. klo 18.30. Hyväksytty – Armahdettu; armahtamaan kutsuttu, Erkki Jokinen.
Musiikki Petri Javanainen. Pertti
Pekkarinen, Aino Viitanen, Väätäinen.
Lähetysilta Vihasta rakkauteen
to 7.3. klo 18.30. Ugandalainen
pastori Umar Mulinde, John Remes, Tervonen, puhallinsoitinryhmä.

Bändileiri Koivuniemessä
12–17 -vuotiaille

Huhtasuolla
lipastempaus

Turinatiistait
alkavat

Tule musisoimaan 9.-10.3.
Soitinkohtaista opetusta
(kitara, basso, koskettimet ja
rummut) sekä yhteissoittoa.
Mahdollisuus opetella myös
äänitekniikkaa. Hinta 25 euroa

sisältää opetuksen, majoittumisen ja ruoat.Ilmoittautuminen
1.3. mennessä osoitteessa
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Tiedustelut paivi.
perttila@evl.fi p. 0505497048.

Tule Yhteisvastuutalkoisiin
14.3. klo 15–19 Citymarket
Seppälään tai 15.3. klo 14–18
Seppälän Prismaan. llmoittaudu 12.3. Juha Halonen p.
050 5497024 tai Elina Vepsäläinen p. 050 5497005.

Anna itsellesi mahdollisuus,
poista yksinäisyytesi. Tule seuraamme turinoimaan Kortepohjan seurakuntakeskukseen
joka toinen viikko ti 5.3. klo
11-12.30. Tied. Sanna-Kaisa
p. 045 2675 328.

Messu su 10.3. klo 12, Väätäinen, Salmela, Partanen.
Leipäsunnuntai su 10.3. klo 16.
Yhteisö yhdistää, Väätäinen, ehtoollinen.

Keltinmäen

LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahdollisia vapaita paikkoja p.
050 441 4215.
Ensivauvaryhmä ma klo 13.
Hukkaperän Pyhis,Hukkaperä 6
D kerhohuone, ti 12.3. klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Huhtasuon jatkoisoskoulutusleiri 22.–24.3. Vesalan Rysässä,
ilmoittaudu osoitteessa jyvaskylanseurakunta@fi / ilmoittaudu
ajalla 21.2.–14.3.
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7021.
MUSIIKKI:
Senioreiden lauluryhmä ke klo
12–13.
Gospelkuoro Ihanaiset ke klo
17.30–19.
Gsus ti klo 17–19. Uusia laulajia
otetaan mukaan! Tied. p.
050 380 0608.
RYHMÄTOIMINTAA:
Torstaitapaaminen parittomat
viikot to klo 13.
Raamattupiiri to klo 18 (parill.
vk.)
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma–ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.

Happohyökkäyksen kohteeksi
joutunut pastori puhuu Halssilassa

Taulumäen kirkko

LOHIKOSKENTIE 2
Su 3.3. klo 18 Messu, 3. paastonajan sunnuntai, Jeesus, Pahan vallan voittaja, Laine, Tiusanen.
Su 10.3. klo 10 Karjalaisen
kansan messu Kuulet sie, kuulet sie, Herra. Jukka Kuparinen,
saarna emerituspiispa Yrjö Sariola, Hassinen. Karjalaisten
ekumeenisten hengellisten päivien juhlajumalanpalvelus.
Su 10.3. klo 18 Tuomasmessu,
4. paastonajan sunnuntai, Elämän leipä, Johanna Liukkonen.

TEKSTARITUPU
TUKITEKSTARI KOULULAISILLE

vastaa tyttöjen
ja poikien kysymyksiin.
Voit tekstata milloin
vain normaalin
tekstiviestin hinnalla.
Viesteihin
vastataan
Tupu
vastaa tyttöjen
ja poikien
koulupäivinä.
erilaisiin kysymyksiin.
Voit tekstata milloin

040-132 6010

vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.
Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Ugandalainen Umar Mulinde kääntyi muslimista kristityksi ja hän on joutunut vainotuksi kotimaassaan. Vuoden
2011 jouluaattona radikaalimuslimit heittivät hänen kasvoilleen happoa, kun hän lähti seurakunnastaan Kampalassa. Hänen vammojaan on
hoidettu palovammoihin erikoistuneessa Sheban lääkäri-

Pastori Umar Mulinde puhuu
Vihasta rakkauteen –teemasta
Halssilan lähetysillassa torstaina
7.3. klo 18.30. Puhe tulkataan
suomeksi.

Kuulemisen apuvälineitä
esillä aistipäivässä
Aistipäivänä 7.3. klo 9.30 alkaen voi puhdistuttaa kuulokojeen korvakappaleen. Klo
10 on hartaus, jonka pitää
kappalainen Harri Vähäjylkkä.
Väliajalla voi tutustua apuvälinenäyttelyyn sekä myynnissä oleviin käsitöihin. Kahvila on auki, ja sen tuotto menee kuurojen lasten koulutukseen Afrikassa.
Erikoislääkäri Antti Ruuskanen kertoo kuulon tutkimuksesta ja apuvälineistä

TEKSTARITUPU

Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.

keskuksessa Tel Avivissa.
Mulinde on Suomessa Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön (ICEJ)
Suomen osaston vieraana.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aluella kello 11.30–
12.15.
Apuvälinenäyttelyyn voi tutustua vielä toisen luennon
jälkeen. Rippikoululuokassa
on tietokoneen luetusohjel
mien tutustumispiste. ’Tarpeettomia kuulokojeita voi
palauttaa korvakappaleiden
puhdistajalle.
Aistipäivä torstaina 7.3.
Keskusseurakuntatalolla,
Yliopistonkatu 12.

Hyvän olon kirpparin
tuotto Naisten pankille

TUKITEKSTARI
KOULULAISILLE
Yhteydenottajalle tarjotaan
mahdollisuutta tekstiviestikeskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
työntekijät.

040-132 6010

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
Tietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net

Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien
erilaisiin kysymyksiin. Voit tekstata milloin
vain normaalin tekstiviestin hinnalla.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

Leiri- ja retkiilmoittautumiset:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu
Voit
myös mailata:
tekstaritupu@evl.fi

Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.
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Oletko ostanut kirpparilta
vaatteita joita et ole koskaan
pitänyt? Haluatko oppia paremmaksi kirpparishoppailijaksi?
Tule myymään vähälle käytölle jääneet vaatteet ja osta

Henki & elämä

Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuutta tekstiviestikeskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
päivystäjän kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
työntekijät.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö

uusia! Pukeutumisen asiantuntijat Sari Ahonen ja Tiina Sievänen Dressway Oy:stä opastavat vaatteiden valinnassa.
Naisten päivän aaton kirppari
Kuntomaailmassa Torikeskus
4. krs 7.3. alkaen kello 18.

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Monokirkko Ladun Majalla su
3.3. klo 13, Pitkänen, Lintunen,
kahvitarjoilu.
Messu su 3.3. klo 10, Vilkko, Pitkänen, Lintunen, partiolaiset.
Kirkkokahvit.
Aamurukous ti 5.3. klo 8–8.30.
Ristintien ilta ke 6.3. klo 18,
Tuomittujen kulkue.
Hiljainen aamurukous to 7.3.
klo 8–8.30.
Messu su 10.3. klo 10, Väätäinen, Ridanpää, Lintunen, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Aamurukous ti 12.3. klo 8–8.30.
Ristintien Taizé-rukoushetki ke
13.3. klo 18, Simon Kyreneläinen.
Hiljainen aamurukous to 14.3.
klo 8–8.30.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot tied. 050 340 989,
050 380 0426.
Perheolkkari ke klo 9-11.
Muskarit tied. 050 571 5155.
Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 0639.
KOULUIKÄISET:
Jälkkäri (Jyvälä), tied. 040 825
1612.
NUORET:
Tied. 050 549 7010, 050 549
7030.
Perusisoiskoulutus ke 13.3 ja
27.3. klo 17.
Jatkoisoiskoulutus to 14.3. ja
11.4. klo 17.
Nuortenilta ke 13.3. ja 27.3. klo
18.30.
Facebookissa: Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12,
ohj. Tikko.
Olohuone ke klo 13-15. 6.3
kansakoululauluja,
Erkamaa.
13.3 Lapsuusmuistot. Tarjoilua,
vapaaeht. maksu. Tied. 050 549
7032.

Korpilahden
alueseurakunta

Korpilahden kirkko
Kirkonmäentie 1

p 050 557 9008

Korpilahden palvelupiste avoinna
ti-to klo 9-15, p. 050 5579 012.
Muina aikoina virkatodistukset ja
toimitusten sopiminen p. 014
636 611, hautausasiat 040 1623
982, muissa asioissa yhteys työntekijöiden numeroihin.
JUMALANPALVELUKSET
Su 3.3. Messu srk-talolla klo 10,
Haapakangas, Tiusanen. Kahvit.
Su 10.3. Messu srk-talolla klo
10, Koivisto, Laakso-Viholainen.
Kahvit.
MUITA TILAISUUKSIA
Su 3.3. Oittilan-Raidanlahden

MUSIIKKI:
Kouluikäisten kuoro Näkkäri
ke klo 15.30. Tied. 050 549
7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30.
Tied. 050 521 5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Diakonin päivystys ma klo 9-11
ja to 12-14, muulloin sop. mukaan, 050 549 7032, heidi.kallio@evl.fi.

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke: Hengellinen
iltapäivä ti 13.3. klo 12, Lintupurolla, Vesangantie 70, Kristiina
Ridanpää. Tied. 050 549 7032.
Vesangan pihatapahtuma su
17.3. klo 14-16 Vesangan koululla, Ritolantie 40. Rekiajelua,
poniratsastusta, makkaraa, muurinpohjalettuja yms. Tuotto yhteisvastuun hyväksi.

7030.
Avoimet ovet la 23.3. ja 6.4. klo
18-21.30.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12 (paritt. viikot).
Lähetys/Raamattupiiri ke 6.3.
klo 13 (parill. viikot), Helle.
Tiistaitapaaminen ti klo 1314.30 (paritt. viikot).
Torstaikahvila avoinna klo 1213.30. Tarjoilu maksutonta.
Turinatiistai klo 11-12.30 (parill.
viikot). Anna itsellesi mahdollisuus, poista yksinäisyytesi. Tule
seuraamme turinoimaan. Tied.
Sanna-Kaisa p. 045 267 5328.
MUSIIKKI:
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.
Diakoniapäivystys myöskin su
24.3. ja 26.5. klo 14-15.30.

Kypärämäki- Köhniö
Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 1.3. klo 12-14.
Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan. Tied. Laurio 040 709 4062.
Messu su 3.3. klo 16, Vilkko,
Lintunen, Häyrinen, Kortepartiolaiset, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Ristintien ilta ti 5.3. klo 18, Tuomittujen kulkue.
Pappi paikalla to 7.3. klo 12-14.
Rukoushetki pe 8.3. klo 11.
Taizé-messu su 10.3. klo 16,
Väätäinen, H. Nieminen, Lintunen, Lähde!-kuoro.
Ristintien Taizé-rukoushetki ti
12.3. klo 18, Simo Kyreneläinen.
Jumalanpalvelusten jälkeen tai
sopimuksen mukaan on mahdollisuus keskusteluun.

LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot, tied. 050 408
8852, 050 412 1514
Perheolkkari ma klo 9-11
Muskarit tied. 050 571 5155.
Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 0639.
KOULUIKÄISET:
Tied. 050 549 7002.
NUORET:
Tied. p. 050 549 7010, 050 549
kinkerit, Susanna Piilosella ja
Jaakko Laitisella, Taipaleenharju
53, klo 14.
Ke 6.3. Miestenilta srk-talolla
klo 18. Usko huolien keskellä,
Heikki Mäkelä ja DVD-esitys
Raamatun paikoista, Tapio Jokinen.
Ke 6.3. Putkilahden kinkerit
Seija ja Amos Hokkasella, Nikkiläntie 30, klo 18.
Su 10.3. Saakosken kinkerit
Marja-Riitta Mäkisellä, Saalahdentie 700, klo 14.
Ti 12.3. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
DIAKONIA:
Ti 5.3. Väentuvan teemahetki
Korpikeitaalla klo 12. Raijat laulattaa.
Ti 5.3. NOJA-ryhmä seurakuntatalolla klo 18.
Ti 12.3. Väentuvan teemahetki
Korpikeitaalla klo 12. Miehet
musisoi. Huom! klo 13.30 Emäntien palaveri.
Ke 13.3. Diakoniavastuuryhmän kokous srk-talolla klo 9.
To 14.3. Näkö-ja kuulovammaisten kerho seurakuntatalolla klo 11.30. Kyytiä keskustan
alueelta tarvitsevat ota yhteys

LAPSET JA PERHEET:
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa, Erämiehenkatu 6.
Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 412 1514.
Perheolkkari to klo 9-11.
Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 0639.
KOULUIKÄISET:
Tied. 050 549 7002.
NUORET:
Tied. 050 549 7010, 050 549
7030.
RYHMÄTOIMINTAA:
Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti klo 11-12. Aiheena
Lähetys, Marjatta Tervonen;
12.3. tehdään pääsiäiskoristeita.
Lounas klo 12-13, (3,5 e/1 e),
Tied. 050 549 7026, ainoleena.
erkamaa@evl.fi.
Päivätoimintakeskus, Salokatu
20, hartaus ke 13.3. klo 12.30.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
(Isännäntie 4) ma klo 12-14,
muulloin sop. mukaan, 050 549
7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.
Voit asioida myös Keltinmäen ja
Kortepohjan päivystyspäivinä.
diakonissaan p. 050 5579 003.
Ruokailu 6 e.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitus paritt.
viikon torstaisin seurakuntatalolla klo 18.
Kouluikäisten musiikki- ja toimintakerho paritt. viikon keskiviikkoisin seurakuntatalolla klo 15.
NUORILLE:
Ke 6.3. Nuorten aikuisten raamattu- ja keskustelupiiri srktalolla klo 19.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Lastenohjaajat p. 050 557
9006 tai 050 911 8294, Vt. lapsityönohjaaja p. 050 557 9013.
Muskarit p. 050-571 5155
Perhekerho Ylä-Muuratjärven
kylätalolla
(Petäjävedentie
2178) keskiviikkoisin klo 9-11.
Perhekerho seurakuntatalolla
torstaisin klo 9.30-11.30.
Vauvaryhmä srk-talolla joka toinen perjantai klo 9.30-11, alk.
8.3.
Ke 13.3. Yhteiset synttärit tänä
vuonna 3 vuotta täyttäville lapsille perheineen seurakuntatalolla klo 18.

Pääsiäispuutarha johdattelee
pääsiäisen odotukseen

Maailman
rukouspäivä

Arkienkeli-ilta
Kuokkalassa

Isovanhempi-lastenlasten
leiri palokkalaisille

Tule perheesi kanssa
rakentamaan pieni pääsiäispuutarha torstaina 21.3.
klo 17.30–19. Paikka on
Yliopistonkatu 28 B, sisäpiha.
Ilmoittaudu iltaan 4.3.-15.3.
osoitteessa jyvaskylanseura-

kunta.fi/ilmoittaudu.
Puutarhan rakennusmate
riaalit ja pieni iltapala
maksavat kaksi euroa.
Askarteluiltaan mahtuu
20 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta.

Maailman rukouspäivää vietetään tunnuksella Minä olin
koditon, ja te otitte minut
luoksenne. Rukoushetki ja
iltatee Jyväskylän NNKY:n
tiloissa (Puistotori 4) perjantaina 1.3. klo 18.

Kirkon alapihalla voi laskea
mäkeä ja kokeilla onnenpyörää,
ostaa käsitöitä ja yhteisvastuutuotteita, makkaraa ja mehua
6.3. klo 15.30-18.30. Samalla
on lipaskeräys liikekeskuksella.
Tule kerääjäksi!

Leiri on Vesalan leirikeskuksessa 17.6.–19.6. Leirin
hinta aikuiselta 40 euroa
ja lapsenlapselta 20 euroa,
sisarusalennus 10 euroa.
Ilmoittautumiset Elina
Romarille 040 560 9910 ja

11.3. alkaen Marja-Terttu
Kivelälle numeroon
040 560 9908, ei vastaajaan
ilmoittautumista.
Leirille mahtuu kymmenen
isovanhempaa lapsenlapsiensa kanssa.

Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä su 10.3 klo 16.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
Muskarit:
Ti klo 15.30-16 Vauvat (Hassinen).
Ti klo 16.15-17 Pienet kehitysvammaiset, Kultahiput (Hassinen).
Ke klo 15.15-15.45 1-vuotiaat
(Järvinen).
Ke klo 15.45-16.30 2-3-vuotiaat (Järvinen).
To klo 15-15.45 Huiluryhmä
(Hassinen).
Tied. Tiina Järvinen p. 050 571
5155 tai Terhi Hassinen p. 050
340 9893.

Hannikaisenkatu 27-29, to klo
9-11 (paritt. viikot).
LÄHETYS:
Hanna-piiri klo 18 Vanhassa pappilassa ma 4.3. Rukoillaan kaikkialla maailmassa kärsivien naisten puolesta.Tied. Riitta Puukari p.
050 493 3459 ja Anna-Maija
Kuulasmaa p. 045 267 4614.

MoniTori, maksutonta iltapäivätoimintaa 3-6-luokkalaisille ti ja
to klo 13.30-16, Polttolinja 37.
Kerhot: ks. www.jyvaskylanseurakunta.fi/Kuokkala, nuori
so
työ. Kysy vapaita kerhopaikkoja p. 050 436 8619.

KOULUIKÄISET:
Puuhakerho ti klo 17-18.30,
Keskusseurakuntatalo 2. krs.
Bofferikerho ke klo 17-18.30,
Keskussrk-talo liikuntasali.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.

katajatie 1 p. 050 549 7039
Messu su 3.3. klo 12, NiilesHautanen, Valtasaari.
Messu su 10.3. klo 12, Wuolio,
Laasonen.
Perhemessu su 17.3. klo 15.

Synttärijuhla neljä vuotta
täyttäville Kuokkalan alueseurakunnan lapsille su 10.3. klo 16,
mukana Taika-Petteri. Tervetuloa myös vanhemmat, kummit
ja isovanhemmat!
Hiljaisuuden ilta ke 13.3.: klo
18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Sanan ja rukouksen ilta to 14.3.
klo 18.30, Eliina Heinonen, musiikki Seppo Marttisen orkesteri.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Kummin kaa -lauantai 20.4.
klo 11-14. Yhdessä olemista, tekemistä ja syömistä – kaikenikäisille lapsille kummeineen. Ilm.
11.3.–10.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi/Ilmoittaudu.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

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

Messu su 3.3. klo 10, Konsti,
Watia, Laasonen.
Konsertti su 3.3. klo 18, Marjukka Andersson, urut. Vapaa
pääsy, ohjelma 10/5 e Yhteisvastuun hyväksi.
Virsi- ja lauluhetki ke 6.3. klo
12.
Viikkomessu to 7.3. klo 13.
Nuorten messu to 7.3. klo 19.
Messu su 10.3. klo 10, Ilvesmäki, Niiles-Hautanen, Laasonen,
Nuuhkarinen, Solismaa. Messu
on myös syntymäpäiväjuhlamessu. Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka
täytät 70, 80, 85, 90 ja sitä
enemmän tammi-huhtikuussa
2013. Tied. p. 050 549 7027.
Virsi- ja lauluhetki ke 13.3. klo 12.
Hiljainen hetki Jumalan kanssa -arkiretriitti ke 13.3. klo 18.
Hiljaista mietiskelyä Raamatun
äärellä, rukoushetki.
Viikkomessu to 14.3. klo 13.
Nuorten messu to 14.3. klo 19.
Ekumeeninen rukousilta pe
15.3. klo 19, yhdessä muiden
kristillisten seurakuntien kanssa,
Wuolio, Valtasaari, Hyvät Jyvät.
Keskusseurakuntatalo,
Yliopistonkatu 12
KohtaamisPaikka su 3.3. klo 17,
Mika Kilkki, lastenohjelmat.
Pappila, Vapaudenkatu 26
Franciscus-ilta ti 5.3. klo 17.
Rukoushetki, keskustelua. Tied.
p. 050 375 4504, laatinen.liisa@
gmail.com
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Yliopistonkadun kerhotila (Yliopistonkatu 28 B, sisäpihalla)
Perhekahvila ma klo 13-15 ja
perhekerho to klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi.
Retkiperhekerho, tied. p.
050 340 9895.
Lutakon perhekerho pe klo
9.30-11.30. Tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi

Urku auki
Yhteisvastuulle
Helsingin Lauttasaaren seurakunnan kanttori, urkutaiteilija
Marjukka Anderssonin konsertissa kuullaan J.S. Bachin,
Josef Rheinbergerin ja Jehan
Alainin musiikkia.Rheinberger oli hyvin tuottelias ja sävelsi
muun muassa kaksikymmentä
urkusonaattia. Ranskalainen
Alain tunnetaan omaperäisistä
urkusävellyksistään, mutta hän
sävelsi myös Requiemin, lauluja
ja pianomusiikkia.
Andersson on osallistunut
useille urkujensoiton mestarikursseille. Hän toimi Suomen
Kanttori-Urkuriliiton puheenjohtajana yhdeksän vuotta.
Konsertti 3.3. klo 18 Kaupunginkirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma
10 e. Tuotto kokonaisuudessaan
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

NUORET:
Jättipandat joka toinen to klo
17, Pappila.
Nuorten ilta ke klo 19-21, Keskusseurakuntatalolla 2. kerros.
Kysy lisää! juha.koivurova@evl.
fi, p. 050 549 7004, teresa.muhonen@evl.fi, p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.
fi, p. 050 400 0013.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappila.
Mallan kammari to klo 14 Pappilassa, Vapaudenk. 26 (parill.
viikot).
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke
klo 14, paritt. viikot.
KUOROT:
Lauluyhtye Hyvät Jyvät ti Pappilan rippikoulusalissa klo 19.
Tied. p. 050 521 5411.
Lauluyhtye Stemmina to klo 18
Lohikosken kirkossa. Tied. p.
0400 746 372.
DIAKONIA:
Päivystykset ma, ke, ja to klo
9-11 Keskussrk-talolla, Yliopistonkatu 12. Lea Pietiläinen p.
050 549 7027, Katja Nuuhkarinen p. 050 340 0665 tai Sari
Solismaa p. 050 549 7006.
Diakonian ja lähetyksen avoin
aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 10. Keljonkatu 26, Keljon
päiväkeskus B-talo. Tied. p.
050 340 0665.
Olohuone Aseman Pysäkillä,

Marianpäivän
saarna
suunnitteilla

Kuokkalan

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Lohikosken
seurakuntakeskus

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi
Kaakaopyhäkoulu ke 6.3 klo 17.
Muskarit:
To klo 9.30 2-3-vuotiaat
To klo 10.15 1-vuotiaat
Tied. p. 050 571 5155.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Puuhakerho ma klo 17-18
Toimintakerho ti klo 17-18.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.
NUORET:
juha.koivurova@evl.fi,
p. 050 549 7004, teresa.muhonen@evl.fi, p. 050 549 7016 ja
nuoriso- ja rippikoulutyön vastuupappi ville.tikkanen@evl.fi,
p. 050 400 0013.
RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten raamattupiiri kirkolla
ma klo 18. Tied. Pentti Ahonen
p. 044 314 0848.
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Tied. Hely Järvinen p.
050 359 5611.
DIAKONIA ja LÄHETYS
Diakoniavastaanotto ke klo 9-11
diakoni Auni Pelkonen p. 050 549
7001. Ei vast.ottoa ke 6.3.
Eläkeläisten kerho ti 13-14.30
(parittomat viikot).
Olohuone ma klo 9-11. Ei ma
4.3.

Kuokkalan kirkossa suunnitellaan Marian ilmestyspäivän
saarnaa 5.3. klo 17 Saarna
valmistellaan ja toteutetaan
yhdessä Marianpäivänä 17.3.

Kutsu Sinulle
joka olet täyttänyt
tai täytät vuoden
ensimmäisellä puoliskolla
pyöreitä vuosia
70, 75, 80, 85, 90 tai
enemmän.
Lämpimästi tervetuloa
syntymäpäiväjuhlaan
Palokan kirkolle pe 5.4. klo 13–15.
Tarjoilun vuoksi toivomme
ilmoittautumista 28.3. mennessä
p. 040 7090 142/Päivi Itkonen&Leena Nokka
tai 040 5609 910/Elina Romar

Messu su 3.3. klo 11, Bucht,
Reukauf, saarna Tiina Kinnunen,
Aijasaho, Szabó, Ronkainen, Kehittyvät laulajat, pyhäkoulu.
Kirkkokahvit.
Marian ilmestyspäivän saarnan suunnittelu ti 5.3. klo 17.
Lisätietoja: kati.reukauf@evl.fi
Arkienkeli-ilta Yhteisvastuulle
ke 6.3. klo 15.30-18.30 kirkon
alapihalla. Myynnissä käsitöitä,
yhteisvastuutuotteita, makkaraa
ja mehua. Lapsille mäenlaskua ja
onnenpyörä.
Yhteisvastuun
lipaskeräys
Kuokkalan liikekeskuksella ke
6.3. klo 15.30-18. Tule lipaskerääjäksi! Kokoontuminen kirkolla diakoniatoimistolla klo 15.
Hiljaisuuden ilta ke 6.3. Klo 1718 opetellaan Taizé-lauluja Klo
18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Aamurukous to 7.3. klo 8.15.
KRS:n opetusilta Hesekielin kirjasta to 7.3. klo 18.30, Kari Valkonen, Saara Mörsky. Kahvi klo 18.
Kohti hyvinvointia -keskustelutilaisuus la 9.3. klo 14-16, järj.
Jyväskylän Talvi ja Kuokkalan
aluesrk. Jukka Ammondt, Eila
Tiainen ja Aila Paloniemi, juonto
Leena Ruotonen.
Messu su 10.3. klo 11, Mustonen,
M. Korhonen, Szabó, Ronkainen,
pyhäkoulu. Keittolounas 4/2 e.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko

rovastintie 8 a
p 040 5609911
Messu su 3.3.klo 10, Kari, Tahkola. Kirkkokahvit.
Paavalin galatalaiskirje evankeliumin ilon ja vapauden lähteenä. Raamattuopetussarja
kaikenikäisille alkaa ti 5.3. klo
18-20 kirkon parvella. Tule etsimään iloa kristilliseen elämään!
Heimo Kajasviita ja Sauli Puukari.
Aikuisten oikeesti -keskusteluryhmä ti 5.3. klo 18 takkahuoneessa. Kuinka jaksan erämaataipaleella?
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon
parvella, tied. Heikki.Ilola@jkl.fi
Messu su 10.3. klo 10, Ahonen,
Ruhanen ja Tuikku. Kahvit.
KohtaamisPaikan ehtoolliskirkko su 10.3. klo 17, Ahonen, Kilkki. Lapsille omat ohjelmakanavat.
Miesten piiri ti 12.3. klo 18 kirkon parvella, tied. 050 686 91.
Raamattupiiri ti 12.3. klo 18
takkahuoneessa, tied. 040 709
0142.

DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lyydiat käsityöpiiri ma 4.3. klo
13 takkahuoneessa.
Lähetyksen askartelupiiri tak-

LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot:
tied. p. 050 443 3572.
Perhekerho ma ja ti klo
9.30–11.30 kirkolla.
Isovanhemman kaa -iltapäivä
ti klo 14–16 kirkolla.
Iskän kaa -ilta ke klo 17.45–
19.45 (parit. viikko) kirkolla.
Perhekahvila to klo 14.30-16 parill. viikko, Ristonmaan päiväkoti.
Vauvaperhepesä pe klo 9.30
–11kirkolla.
Lapsiparkki pe klo 8.30–12 Polttolinja 29, maksu 2 e (sis. välipalan). Ilm. edell. keskiviikkoon
mennessä p. 050 443 3572.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut: p. 050 340 9887.
Muskarit: tied. tiina.jarvinenvauhkonen@evl.fi, p. 050 571
5155.
KOULUIKÄISET:
Kevätleiri
Koivuniemessä
2–6-luokkalaisille 5.–7.4. Hinta 30 e, järj. Kuokkalan ja Keskustan aluesrk:t. Ilm. 11.3.–22.3.
klo 14 mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/Ilmoittaudu.
Tied. p. 050 436 8619.
kahuoneessa, ti 5.3. klo 10.
Hyvä Hetki -ryhmä ke 6.3. klo
14 takkahuoneessa. Avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille,
tied. p. 040 709 0142.
Lähimmäisen Kahvitupa to klo
12–15 takkahuoneessa, ohjelmahetki klo 13: 7.3. Heikki
Tynkkynen, laulujuhlista kuvin.
Keskiviikkolounas 13.3. klo 11,
päivärukoushetki kirkossa klo
12, Hautalahti. Lounas 5/2,5/1,5
e. Vapaaeht. emäntiä pyydetään
ottamaan yhteyttä Elinaan p.
040 560 9910.
Päiväpiiri ke 13.3. klo 12.30
kirkkosalissa ja -torilla, paastoaihe: Seppo Hautalahti.
Isovanhempi-lastenlasten-leiri
Vesalassa 17.6.–19.6. Ilm Romar.
040 560 9910, ja 11.3. alk. Kivelä 040 560 9908.
Diakonian päivystys kirkolla ti
ja ke klo 9 -11 Elina Romar p.
040 5609910 ja Päivi Itkonen/
Leena Nokkap. 040 7090142.
Keskusteluhetki kaksistaan ke
6.3. klo 13–15, diakoniatoimisto,
kirkon alakerta, ei avustusasioita.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhepysäkit:
Ritoharju (Norolankuja 3 F) ma
klo 9 -11.
Kirri (Kirrinpelto 1) ke klo 9-11.
Mannila (Mankolant. 3) ke 9-11.
Perhepysäkki kirkolla to klo 9 -11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo
12.30 -14.30.
Mammapysäkki kirkolla ma
4.3. ja Mannilassa 11.3. klo
18–19.30.
Muskari keskiviikkoisin. Tied.
050 3409893/Hassinen.

NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.30 ja
Nuortenilta ke klo 19 Polttolinja
37.
RYHMÄTOIMINTAA:
Kuokkamiehet ti klo 18 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa,
tied. p. 040 559 2669.
Lähetyksen olohuone ke klo
13–14.30 (paritt. viikot) kirkon
alakerta.
Elämässä eteenpäin –ryhmä ke
klo 13–14.30 (parill. viikot), kirkon alakerta.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) to klo 13–14.30 (parill. viikot), kirkkotori.
Naisten Suomi-kerho ti klo 10
Polttolinja 37, kielen aktivointia.
MUSIIKKIRYHMÄT:
Kts. nettisivuilta tarkemmin!
Gospelryhmä Lentoon to klo 18.
Kantaattikuoro kt klo 18.15.
Kehittyvät Laulajat ma klo 18
kirkolla.
Toivon siivet –orkesteri ti klo
18.30 kirkolla.
Kanteleryhmä ke klo 11.30 kirkolla.
Virsimiehet ja Rumpuryhmä:
tied. p. 050 549 7019.
Jubilate Deo, liturgisen tanssin
ryhmä tied. p. 050 300 2208.
Käsikelloryhmät:
tied. p. 040 848 2885.
DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN
vastaanotto ma-ti klo 9-11,
muuna aikana sopimuksen mukaan. Puh. 050 549 7034 Päivi
Heikkilä, 050 549 7007 Marjo
Pyhäkoulu kirkolla, alakerran
päiväkerhotiloissa su klo 10. Kirrin pyhäkoulu seur. kerran su.
17.3. klo 16 (Kirrinpelto 1).
Jukka Salmisen konsertti perheille to 7.3. klo 18. Vapaa pääsy.
Lasten ja perheiden kirkkohetki to 14.3. klo 9.30. Noin 20 min.
erityisesti lapsille suunniteltu
pieni jumalanpalvelus.
Lapsi- ja perhetyön tied.
040 560 9908.
KOULUIKÄISILLE:
Kokkikerho 1 vapaita paikkoja,
ma 17–18.30 takkatuvalla.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella p. 040 773 9851.
NUORILLE:
Yökahvila pe 1.3. klo 19–23.
Isoskoulutus, Jannuisot ke 6.3.
klo 17–18.30.
Nuortenillat ke klo 18.3020.30, viikkomessuiltoina messun jälkeen.
Nuorten viikkomessu kirkkosalissa ke 13.3. klo 18.30.
Nuorten aikuisten sähly pe klo
16.45–18 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Nuorisotyön vastuupappi
p. 040 831 0565.
MUSIIKKI:
Palokan kirkkokuoro to klo 18,
tied. 040 684 2050.
Lauluryhmä Tuikku ke klo
17.30, tied. 040 560 9931.
Tulossa: Yhteisvastuukonsertti
su 24.3. klo 18, Palokan viihdelaulajat, Charlotte Loukola, viulu. ja Andras Szabo, piano.

Jukka Salmisen konsertti

perheille torstaina 7.3. klo 18
Palokan kirkossa. Vapaa pääsy.

Henki & elämä
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Yhteisvastuun
Neulassäpinät

Isien ja lasten illat Perheet ulkoilevat Sarpatissa
Tikkakoskella

Neulaskodilla säpistään 10.3.
klo 14 liukumäessä, ratsastetaan ponilla, paistetaan makkaraa, herkutellaan vohveleilla,
testataan tuuria onnenpyörässä ja ihmetellään paloautoa. Tuotto Yhteisvastuulle.

Iltojen ohjelmassa on pelailua,
leikkimistä, lauleskelua, liikkumista… Tikkakosken kirkon
alakerrassa klo 18-20 torstaiiltaisin7.3., 18.4. ja 16.5.
Tervetuloa isät ja lapset,
ainoastaan...

Säynätsalon

alueseurakunta

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

Messu su 3.3. klo 10, Romar,
Tenkanen.
Messu su 10.3. klo 10, Kärkkäinen, Tiusanen.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
päivystää ti ja to klo 9-11 Pappilassa, p. 050 598 0951, paula.
kiviranta@evl.fi. Ei to 7.3.
KOULUIKÄISET:
Tanssikerho 3-6lk to klo 16.15–
17.15, Säynätsalon koulu.
Tiedustelut p. 040 727 8147.

RYHMÄTOIMINTA:
Olohuone ke klo 13–15 Pappilassa: 6.3. Lähetysasiaa, Eila Murphy; 13.3. Pääsiäisaskartelua.
Johanneksen pojat su klo 18
Pappilassa, paritt. viikot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri ke klo 18 Pappilassa, parill.
viikot.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Tiedustelut p. 045 657 7898.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Perjantairukous 8.3. klo 19.
Neulassäpinät su 10.3. klo 14,
liukumäki,
poniratsastusta,
makkaranpaistoa, vohveleita,
onnenpyörä, paloauto. Tuotto
Yhteisvastuulle.

LAPSILLE JA PERHEILLE
Tiedustelut p. 050 557 9013.
Toimintapaikat: Neulaskoti ja
Säynätsalon pappila
Päiväkerhot
3-6-vuotiaille
(ma-ke)
Perhekerhot:
Neulaskoti: vauvaryhmä (ti),

taaperoryhmä (to), perhekerho (pe)
Säynätsalo: perhekerho (to).
Muskarit Neulaskodilla.
Tied. p. 050 571 5155.

Tikkakosken

väisillä Kuuselassa Puuppolassa.
Päiväpiiri pe 15.3. klo 12.30
Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.

alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Messu su 3.3. klo 10, Toivio,
Vuorenoja.
Miesten saunailta Sarpatissa ke
6.3. klo 18, pyyhe ja piplia mukaan!
Messu su 10.3. klo 10, Vallipuro, Tahkola, Kottaraiset.
Iltakirkko Kuikan kylätalolla su
10.3. klo 18, Vallipuro, Tahkola.
Naisten Raamattupiiri pappilassa ma 11.3. klo 18, Jeesuksen
vertaukset.
MieliMaasta
vertaisryhmä
pappilassa ti 12.3. klo 18. Ryhmä masentuneille ja heidän
omaisilleen. Vetäjänä Paula Matilainen p. 0408244561.
Srk-ilta ke 13.3. klo 18.30 Tietä-

NUORET:
Tiedustelut p. 050 407 0060.

LAPSET JA PERHEET:
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Perhekerhot kirkolla ke ja to klo
9.30–11.30 ja
Puuppolassa, Takalantie 2, ti klo
9.30–11.30.
Isien ja lasten -ilta to 7.3. klo
18–20 Tikkakosken kirkon lapsityöntiloissa. Kts. menovinkki.
Lapsiperheiden ulkoilupäivä
Sarpatissa su 10.3. klo 13–
15.30. Pidämme myös pienen
pyhän hetken. Kahvit/mehut ja
pullat.
Muskaritoimintaa Tikkakosken
kirkolla maanantaisin, tied.
050 340 9893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Vapaita kerhopaikkoja:
Pelikerhossa 5–7-luokkalaisille
tytöille ja pojille ti klo 16–17.30
kirkon alakerrassa.
Sählykerho 4–6-luokkalaisille
pe klo 16.15–17.15 Luonetjär-

Kevätretriitti Laukaassa
Hiljaisuuden retriitti on mahdollisuus sitou
tua hiljaisuuteen ryhmässä. Retriitissä saa
levätä, miettiä ja kuunnella
omaa sisintään. Retriitti tarkoittaa vetäytymistä. Se on
kutsu levähtämiseen ja hengähtämiseen sekä samalla kutsu hakemaan matkaevästä.
Retriitille antavat rytmiä yhteiset ruokailut, virikepuheet,
rukoushetket ja ehtoollisen
vietto.
Väljä päiväohjelma vapauttaa ulkoiluun ja luonnosta
nauttimiseen sekä saunomiseen. Osallistujalla on oma
huone, kirjallisuutta saatavilla
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ja mietiskelytiloja käytettävissä. Koulutetut ohjaajat antavat myös rajatun mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun.

Toivon torstai 14.3. klo 18.30.
Kristitty ja kilvoitus. Lapsille pyhäkoulu, sis. iltapalan. Järj. Säynätsalon alueseurakunta, Agricola opintokeskus ja Suomen
raamattuopisto.
DIAKONIA:
Neulaskodilla kotiruokatunti
ti klo 11-12.
Neulaskodin olohuone ja
avoimet ovet ke klo 13-15.
Apua ja tukea elämään!
Diakonian vastaanotto ti klo
12–14 ja ke klo 9–11 Neulaskodilla, Pihkatie 4, p. 050 549
7015. Voit myös varata ajan:
elina.fuchs@evl.fi.
KOULUIKÄISET:
Hakuna Matata -kerho 1-4lk ti
klo 17–18.30, Neulaskoti.
Puuhakokkikerho 4–6lk ke klo
18–19.30, Neulaskoti.
Tiedustelut p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13–14.30,
parill. viikot.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tiedustelut p. 040 732 8101.
MUSIIKKI:
Valon Laulu to klo 17-18,
Säynätsalon kirkko.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, Säynätsalon kirkko.
Tiedustelut p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tiedustelut
p. 0400 669 146.

ven koulun liikuntasalissa. Ota
oma maila ja sisäpelikengät mukaan!
Hengari 1–6 -luokkalaisille ke
klo 14–16 Puuppolan kerhotilassa, Takalantie 2.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 040 560 9915.
NUORET:
Peli-illat ti klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 6.3. Perusisot klo 17.30 ja jatkoisot klo 19.
Nuorten ilta la 9.3. klo 18–20
kirkolla.
Lisätietoja 040 760 5098.
DIAKONIA:
Työtupa ti klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 6.3. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala to kirkolla klo 10.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän vastaanotolle
p. 040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
MUSIIKKI:
Candelan harjoitukset to klo
18.30–20.30.
Lapsikuoro (7-12 v) ke klo 17–
18.

Kauneimmat
hengelliset laulut

Vaajakosken kirkossa on sunnuntaina 10.3. klo 16 kauneimpien hengellisten laulujen ilta. Mukana ovat Liisa
Partanen, Arto Kauppinen ja
Kevätretriitti Laukaan Papinnie- soitinyhtye.
men leirikeskuksessa 3.–5.5. Ohjaajina sairaalapastori, retriitin- Psalmien
ohjaaja ja työnohjaaja Leea
Laakso-Yli-Kokko Jyväskylästä ja syvät sävyt
seurakuntapastori Hanna Laak- Ihme Raamattu -tapahtumassa
so Laukaasta. Hinta 40 e omin Vaajakosken kirkolla 12.3. klo
liinavaattein. Ilmoittautumiset 18 TT Marko Marttila puhuu
12.4. mennessä hanna.laakso@ psalmien sävyistä: Syvyydestä
laukaasrk.fi tai p. 050 3730 huudan; mukana on Arto
152. Tied. leea.laakso-yli-kokko@ Kauppinen. Musiikki Hannes
jkl.fi p. 050 5936090.
Asikainen ja Mikko Miettinen.

Henki & elämä

Tikkakosken lapsiperheiden
ulkoilupäivä on Sarpatissa
sunnuntaina 10.3. klo
13–15.30. Päivän ohjelmaan
kuuluu myös pieni pyhä hetki.
Tarjolla kahvit tai mehut ja
pullat.

Vaajakosken

alueseurakunta

Pilkkipäivä kutsuu lapsia, isiä,
kummeja ja pappoja Koivuniemeen
Lasten, isien, kummien ja
pappojen yhteinen pilkkipäivä on Koivuniemessä
lauantaina 9.3. klo 10-14.
Pilkkimisen lisäksi päivän
ohjelmassa on muun muassa
makkaranpaistoa ja leikki-

Pyydettäessä kotikäyntejä. Lisätietoja päivystysajoista löytyy
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.
LÄHETYS:
Ti 12.3. Lähetyspiiri, Vaajakosken kirkko, klo 13.

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
Su 3.3. klo 10 Messu, Tölskän
kirkkopyhä, Huttunen, Piilonen.
Su 10.3. klo 10 Messu, Kauppinen, Partanen, kirkkokuoro.
Su 10.3. klo 16 Kauneimmat
hengelliset laulut, Partanen,
Kauppinen, soitinyhtye.
Ihme Raamattu -tapahtuma ti
12.3. klo 18-19.30. Syvyydestä
huudan – Psalmien sävyt, TT
Marko Marttila, Valkealan seurakunta. Iltatee.

RYHMÄTOIMINTAA:
To 7.3. Miesten raamattupiiri
klo 12.
To 14.3. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 13.3. Tölskän srk-ilta klo
18.30 Savelalla, Mutkatie 14.
DIAKONIA:
Ke 6.3. Keskiviikkokerho, Vaajakosken kirkko, klo 13.
Ke 13.3. Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti, klo 13.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo
9-10, marja-leena.liimatainen@
evl.fi, p. 040 560 9926.
Jyskän srk-koti ti ja ke klo 9-10,
tero.reingold@evl.fi, p. 040 560
9927.

LAPSET JA PERHEET:
Pilkkipäivä
Koivuniemessä
9.3.2013, kts. ilmoitus.
Perhepysäkit kirkolla ja Jyskän
srk-kodilla ti klo 9 sekä Kaunisharjussa ke klo 8.30.
Vauvaryhmä kirkolla joka toinen ti klo 13, tied. Marja.
Muskarit kirkolla ti klo 8-12,
tied. p. 050 340 9893.
Tukea arkeen –toiminnan tiedustelut: Tarja ja Johanna.
Pyhäkoulut
Jyskässä, Tölskässä sekä Kaunisharjussa (kts. nettisivut).
Yhteystiedot:
Lapsityönohjaaja vs. Leena:
040 574 1706
Lapsityön teologi Eeva-Kaisa:
040 545 8730
Diakoni Tero: 040 560 9927
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie
11. P. 040 574 2026/Marja
Jyskän srk-koti, Asmalamment. 4:
0400 201 079/Arja; 040 574
1792/Aila
Kaunisharjun kerhola, Yläkoskentie 11: 0400 905 9157Johanna; 0400 706 205/Tarja
Kysy vapaita kerhopaikkoja varhaiskasvattajiltamme.
Lisätietoja: jyvaskylansrk.fi/
alueseurakunnat/Vaajakoski/
lapset ja perheet
Ma 4.3. ja ma 11.3. klo 17.3019.30 Ry:n järjestämät lasten
kerhot.
NUORET, KOULUIKÄISET:
Uudet kerholaiset ilmoittautu-

varjoleikkejä jäällä. Ilmoittautumiset 7.3. mennessä
aluesihteeri Leena Syrjälälle
p. 050 5510440.
Päivän järjestää Vaajakosken
alueseurakunnan lapsi-ja
perhetyö.

kaa Kirsille. Lastenliiton monitoimikerhon ilm: jyvaskyla@
lastenliitto.fi.
Monitoimikerho 1-3lk ti klo 1718.30 (kirkko, nuorisotila).
Monitoimikerho 3-5lk ke klo
16.30-18 (kirkko, päiväkerhotila).
Sporttikerho 3-5lk to klo 16.4517.45 (Vaajakummun koulu, liikuntasali).
Sählykerho 3-5lk pe klo 16.3017.30 (Jyskän koulu, liikuntasali ).
Kokkikerho 1-3lk pe klo 14.3016 (kirkko ).
Lastenliiton monitoimikerho
1-3lk ti klo 16.30-17.30 (kirkko,
päiväkerhotila ).
Monitoimikerhojen maksut (5 e/
kevät) ja kokkikerhojen (10 e/
kevät) viimeistään toisella kerhokerralla. Lastenliiton kerhon
osallistujamaksu 1 e/kerta.
Tied. kirsi-marja.piippanen(at)
evl.fi/ 040 558 2542
NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.3019.15 kirkolla.
Hengari, nuorille avoimet ovet
joka ke klo 19-20.30.
Koulupäivystykset joka pe
Vaajakosken koululla klo 10.4512.15.
Perjantaikahvila 8.3. (joka toinen pe) klo 17-21.45 kirkolla.
Tied. Markku Haikara ( Mötsi ) p.
040 560 9925.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro to klo 18 kirkolla.
Tied. p. 050 358 1860.
Senioreiden lauluryhmä kirkolla ke klo 12-13. Tied. p. 040 560
9922.
Majakka-kuoro pe kirkolla klo
18-20. Tied. p. 0400 504622.
Kantelepiiri. Tied. p. 0400 669
146.

Yhteiset
Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27-29
Diakoni Jukka Rantanen, p.
050 360 3484, jukka.rantanen@
evl.fi
Avoin toiminta ma-pe
klo 11-15.
ti klo 14 laulutunti, ke 12-14
rukouspiiri, to klo 14 papintunti , pe klo 12 Lenkkiryhmä , pe
klo 13.30 Tietovisa.
Tulossa: Ke 20.3. Runojen ja
mietelauseiden lukuhetki.

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 3.3. klo 17 KohtaamisPaikka
Keskusseurakuntatalolla, Mika
Kilkki. Lastenohjelmat.
Su 10.3. klo 17 KohtaamisPaikka ja ehtoollinen Palokan kirkossa, Mika Kilkki. Lastenohjelmat. Yhteislähtö Keskusseurakuntatalolta klo 16.30.
Seuraava ALFA-kurssi alkaa
syyskuussa 2013. Muut toimintatiedot mm. KohtaamisRyhmistä, raamatunlukuohjelmasta kts.
www.kohtaamispaikka.net
KohtaamisPaikka facebookissa:
KohtaamisPaikka Jyväskylä

Leskien klubi
Vanhassa pappilassa (Vapaudenkatu 26). To 14.3. klo 10–12 Lakimiehen kyselytunti: Lakiasiat
mm. perintö, testamentti, edunvalvontavaltuutus jne. Ryhmä
eläkeikäisille leskille. Tied. 050
521 5416, heini.lekander@evl.fi

Maahanmuuttajatyö

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

Senioritanssiryhmä Keskusseurakuntatalon jumppasali (Yliopistonkatu 12) ti klo 10.30-11.45.
Naisten Suomi-kerho (Kauppakatu 13) ke 10-11.30.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10)
ti klo 10-12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja 3, Kuokkala ti klo 10-11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkolla
(Nevakatu 6):
Naisten jumppa jumppasalissa ti
klo 12-13.
Naisten Suomi-kerho takkahuoneessa ke klo 13-14.30.
Paluumuuttajien kerho takkahuoneessa to klo 10-12.
Lentopallokerho jumppasalissa
to klo 17-18.
Koripallokerho jumppasali la klo
12-13.45.
Miesten lentopallokerho+ sauna jumppasali to klo 19-21.

Näkövammaiset,
huonokuuloiset ja
omaishoitajat
Päivystys ma ja ke klo 9-11., EI
4.3. puh.050-549 7023. Huom.
ke 13.3. paikkana Aseman Pysäkki, muuten Cygnaeuksenk. 8.
Aistipäivä to 7.3. klo 10-12.15
Keskussrktalolla. Kts. s. 12.
Kerho ke 13.3.2013 klo 1314:15 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27-29. Käynti Asemakadun parkkipaikan sivusta,
Milton-hotellin vierestä. Lähetyksen ja kansainvälisentyön
työntekijä Ulla Klemettinen kertoo Kambodzan kuulumisia.
Kahvit alk. klo 12.40. Paluukyydin voi tilata tulemaan klo
14.30.
Omaishoitajien oma hetki ke
13.3. klo 11:30 Aseman Pysäkillä,
diakoniatyöntekijä klo 9 alkaen.
Ehtoollishartaus ti 26.3. klo 13

Kaupunginkirkossa, kahvit Aseman Pysäkillä.

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys
ti klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 1112 puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.
Aistipäivä to 7.3. klo 10-13 Keskusseurakuntatalossa.
Raamattupiiri to 7.3. klo 17.30
Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27-29.

Vanhustyön projekti
Keskusteluryhmä Keskusseurakuntatalolla maanantaisin klo
14-15.30. 4.3. Rakkaus kantaa.
18.3. Mielensä pahoittajako?
Ryhmää emännöivät Mairit
Sorjonen, Inkeri Jylhä ja Ritva
Haapasalo. Tied: eevi-riitta.
kukkonen @evl.fi p. 050 300
3590.
Osallisuuden kahvihuone tiistai
12.3. klo 14-16 Vanhassa pappilassa, Vapaudenk. 26. Tilaisuutta
emännöi Sirpa Teräväinen. 12.3.
teema Valon kaupungissa
Tied. Eevi-Riitta Kukkonen p.
050 300 3590, Inka Pakkala, p.
044 7145 966 ja Katja Pynnönen p. 044 7850 196.

Opiskelijat ja
nuoret aikuiset
Nuorten naisten saunailta Vesalassa 6.3. klo 18. Tied. ja ilm.
www.huoltamojkl.fi. Järj. Huoltamo-tiimin naiset ja Keltinmäen
alueseurakunta.
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Osoite Cygnaeuksenkatu 8
Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Ilmoitusmyynti
Toimitus
Jaana Mehtälä
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
p. 020 754 2309,
Sirpa Koivisto 040 703 0350
040 509 4962
Petti Kananen 050 360 3459
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740 jaana.mehtala@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat
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jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakunnan puhelinvaihde 014 636611
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Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Marja-Maija Laakson syntymäpäiväseurat ja kahvitarjoilu su
10.3. klo 14 Jyväskylän kristillisellä opistolla. Myös syntymäpäivälounaalle klo 12 voi ilmoittautua
20.2. mennessä maksamalla 22 e
opiston tilille 158130-32705.
12.3. klo 12.30 Lähetyspiiri,
Björksten, Raivionmutka 19.
13.3. klo 18 Seurat Jyväskylän
kristillinen opisto.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4
Toiminnanohjaaja Tanja Nieminen, 040 740 4472jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi/paikallisyhdistykset/Jyväskylä, www.facebook.com/jklnnky, www.facebook.com/tuunauskerho
Pe 1.3. klo 13 Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia; klo 18
Maailman rukouspäivän tilaisuus, Heidi Watia.
Ma 4.3. klo 10 Svenska bibelkretsen.
Ti 5.3. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Sananlaskut, Olavi Jouttijärvi;
klo 17-20 Tuunaus- ja taidetyöpaja.
Ke 6.3. klo 18 Kirjapiiri II. Alice
Hoffman: Punainen puutarha.
Ti 12.3. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Pyhistä
kuvista ja vähän muustakin, Arja
Karppinen-Rekola; klo 18 Latinanpiiri.
Ke 13.3. klo 17 Exodus-raamattupiiri.
Uudistuneet muskariryhmät:
Vauvat 3–6kk (s.07/2012–
10/2012) klo 15.30-16.
Perhemuskari (vanhempi yhden
tai useamman lapsen kanssa)
1,5–4-vuotiaat klo 16.30–17.15
Lapset yksin:
4–5-vuotiaat (s.09/2007–09/
2008) klo 17.15–18.

Jyväskylän
Kristilliset Eläkeläiset
Pääsiäisen sanomaa: Runo- ja
laulumatinea Keskusseurakuntatalolla (Yliopistonk.12) Ma
11.3. klo 14. Kahvi klo 13 alkaen.
Tilaisuuden jälkeen yhdistyksen
vuosikokous.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
La 2.3. klo 19 Seurat, ry.
Su 3.3. klo 13 Alueseurat ja kahvitus, Palokan kirkko.
Su 3.3. klo 16 Seurat, ry.
Ke 6.3. klo 19 Seurat, ry.
Pe 8.3. klo 19 Nuorten perjantai, ry.
La 9.3. klo 19 Seurat, ry.
Su 10.3. klo 16 Seurat, ry.
Ke 13.3. klo 19 Seurat, ry
Yhteydenotot: 044 505 0653.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13,
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.
fi,
http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti
Perjantaisin klo 8-9 Aamuru
kouspiiri.
Perjantaisin klo 19 Kolme kohtaamista -ilta opiskelijoille ja
nuorille aikuisille.
Keskiviikkoisin klo 10-11.30 Suo
mikerho maahanmuuttajanaisille.

Keskiviikkoisin klo 15.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Torstaisin klo 11.30–14 Torstaikahvila, Sanaa, jutustelua kahvia.
Lauantaisin klo 18–21. Pointtinuortenilta.
Su 3.3. klo 18 Sanan ja Rukouksen Keidas, Epärehellinen taloudenhoitaja, Ritva Huhta-aho,
Jari Jurvakainen.
Ma 11.3. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 12.3. klo 13 Naisten raamattupiiri.
To 14.3. klo 18.30 Miestenpiiri.
Muualla Jyväskylässä
La 2.3. klo 10 Isä-poika -sähly,
Huhtasuon srk-keskus, Nevak. 6.
Su 3.3. klo 11 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä, Aarresaaren päiväkoti, Toritie 22, Kuokkala. Tied. p.
040 588 9153.
Su 10.3. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan srk-keskuksessa. Yhteisö yhdistää, Osmo Väätäinen.
Ehtoollinen. Musiikki Pasi Heikkilä. Lapsille oma opetus.
Ma 11.3. klo 18 Naisten raamattupiiri Vaajakoskella, Lintulenkintie 3.
Ke 13.3. klo 10–12 Äiti-lapsi
-raamis, Mia Puolimatka, Toritie
27 A 6 (050 344 6812).
To 14.3. klo 18.30 Miestenpiiri
Vaajakoskella, Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
Jyväskylä/Muurame
Pe 8.3. klo 18–20.30 3-6-ilta 3.6. -luokkalaisille, Myrskylyhdyn
päiväkoti, Antinmutka 18,
Kinkomaa, tied. p. 050 3097212.
Matkat
Bussimatka Kirkkokansan raamattupäivään Lahteen 9.3. Aikataulu: Jyväskylä tilausajolaituri
Harjukadulla 7.15, Muurame
7.30, Korpilahti 7.45. Matkan
hinta osallistujamäärästä riippuen noin 25 e. Tied. ja ilm. Lähetyskodille.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 8.3. klo 11.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetyspiiri ma 4.3. klo 13 Neulaskodila, Harri Romar.
Viron lähetyspiiri to 7.3. klo 17
NNKY:n tiloissa (Puistotori 4), V.
Pasanen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5
Messu sunnuntaisin kello 12: 3.3.
Antti Toivio; 10.3. Petri Harju.
Evankeliset opiskelijat ke klo
18:30: 6.3. Armo, Raimo Lähteenmaa; 13.3. Elämän erotuomari: Luoja vai lääkäri? Juha
Rantalainen.
Nuortenilta Jyvis 8.3. Tied. Laura: l.vallenius@luukku.com.
Hamona-kuoro joka toinen
maanantai Lutherin kirkolla klo
18.30.

Suomen
Raamattuopisto
Luentosarja ke 6.3. klo 18.30
Halssilan srk-keskuksessa. Hyväksytty – Armahdettu; armahtamaan kutsuttu, Erkki Jokinen.
Musiikki Petri Javanainen.

Törmälän ystävät
Työpiiri pe 8.3. klo 13 Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26.

Ole kuulolla! Seurakunnan radioohjelmat Radio Keski-Suomessa
99,3 MHz tiistaisin ja torstaisin
noin klo 13.40

Postiosoite: PL 103
40101 Jyväskylä
Keskusseurakuntatalo Yliopistonkatu 12
Vahtimestarit 050 5234 131
Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita
KIRKKOHERRANVIRASTO
Yliopistonkatu 12
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 5352 328
Kirkkoherra Viitala Arto
0400 540 490
Aseman Pysäkki
Rantanen Jukka, diakoni 050 3603 484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 5215 416
Hallintopalvelu
Niemi Mirja, hallintojohtaja
040 5352 551, mirja.l.niemi@evl.fi
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 3650 960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 5352 167
Henkilöstöpalvelu
Lajunen Anu, henkilöstöpäällikkö
050 3409 888
Kiinteistöpalvelu
Toivakka Veikko, kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 3824 424
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 5458 750
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Lapsi- ja perhetyö
Leppänen Marja, työalasihteeri
050 5497 013
marja.k.leppanen@evl.fi
Leirikeskusten varaukset
040 5351 657
Kettu Ari, leirikeskusten isäntä vs.
050 5215 407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Vähäjylkkä Harri, seurakuntapastori
0400 748 671
Huuskonen Seija, työalasihteeri
040 5609 904
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 5497 033
Nuorisotyö
Maasola Jussi, vs. työalasihteeri
050 5215 401
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
050 5497 029
Bom Pasi, partio 050 5497 011
Perttilä Päivi, vs. nuorisomuusikko
050 5497 048
Grönholm Petri, erityisnuorisotyönohjaaja 040 5098 060
Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston
oppilaitospappi 050 5948 167
Johanna Tikkanen, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi,
vs. 050 521 5418
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 3347 800
Salo Sirpa, johtaja 040 1825 770

Rippikoulutyö
Liukkonen Johanna, seurakuntapastori
040 5609 934
Sairaalapastorit
Päivystävä sairaalapastori 040 5141 195
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 7377 963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2
0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 5497 022
Hassinen Jukka, kanttori 050 5234 136
Viestintä
Rönnkvist Marjo,
viestintäpäällikkö 040 5351 064
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko
Nevakatu 6
050 5497 041
Aluekappalainen
Tervonen Mauri 050 5497 031
Aluesihteeri
Koho Ulla 050 3400 684
Diakonia
Vepsäläinen Elina, vs. 050 5497 005
Lapsityönohjaaja
Kettunen Anne 050 3400 638
Halssilan seurakuntakeskus
Kärpänkuja 5
050 5497 040
Diakonia
Halonen Juha 050 5497 024
Kappalainen
Repo Arvo 050 521 5403
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko
Keltinmäentie 10
050 5497 037
Aluekappalainen
Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri
Lehto Aira, 050 340 9899,
aira.k.lehto@evl.fi
Diakonia
Erkamaa Ainoleena 050 549 7026
Häyrinen Leena 050 549 7008
Kallio Heidi, vs. 050 549 7032
Lapsityönohjaaja
Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4
050 5497 038
Kappalainen
Ridanpää Kristiina, vs. 050 5215 413
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 5497 043
Aluekappalainen
Wuolio Seppo 050 5215 415
Aluesihteeri
Härköjärvi Esa, vs. 040 5350 492
Diakonia
Kiviranta Regina 050 5497 009
Nuuhkarinen Katja, vs. 050 3400 665
Pietiläinen Lea 050 5497 027
Solismaa Sari 050 549 7006
Lapsityönohjaaja
Suhonen Merja, vs. 050 3409 895,
merja.h.suhonen@evl.fi
Lohikosken seurakuntakeskus
Katajatie 1
050 549 7039
Kappalainen
Pirtala Tuija 050 5215 408
Diakonia
Pelkonen Auni 050 549 7001
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1-3
050 5579 008, fax (014) 822 451
Palvelupiste: 050 5579 012
Hautausasiat 040 1623 982
Aluekappalainen
Haapakangas Marjut 050 5579 001

Diakonia
Lepoaho Kirsi 050 5579 003
Lapsityönohjaaja vt.
Noronen Leena 050 5579 013
Toimistosihteeri
Malmirae Satu vs. 050 5579 012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko
Syöttäjänkatu 4
050 5497 045
Aluekappalainen
Mustonen Pekka 050 5234 141
Aluesihteeri
Saarikko Satu 050 4088 816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 5497 034
Ronkainen Marjo vs. 050 5497 007
Lapsityönohjaaja
Korhonen Tiina 050 3409 887
PALOKKA
Palokan kirkko
Rovastintie 8
040 5609 911
Aluekappalainen
Hautalahti Seppo vs. 040 5609 906
Aluesihteeri
Laakso Tuija 050 302 8300
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi/Nokka Leena
040 709 0142
Lapsityönohjaaja
Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko
Saarnatie 1
050 340 9896
Säynätsalon pappila
Pappilantie 6
Hautaus- ja virastopalvelut 040 535 0047
Aluekappalainen
Romar Harri 0500 545 611
Aluesihteeri
Takkinen Terhi, 040 5350 047
Diakonia
Kiviranta Paula 050 5980 951
Lapsityönohjaaja vt.
Noronen Leena 050 5579 013
Neulaskoti:
Pihkatie 4, Keljonkangas
p. 050 5497 046
Seurakuntapastori
Kärkkäinen Päivi 050 4000 014
Diakonia
Fuchs Elina 050 5497 015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko
Kirkkokatu 18 p. 040 5609 917
Aluekappalainen
Vallipuro Risto 040 5458 720
Aluesihteeri
Laakso Tuija 050 3028 300
Diakonia
Jaakonaho Marja-Liisa
040 5609 916
Lapsityönohjaaja
Simpanen Eija 040 5609 914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko
Kirkkotie 11
040 5609 930
Aluekappalainen
Huttunen Hannu 050 5215 405,
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri
Syrjälä Leena 050 5510 440
Diakonia
Liimatainen Marja-Leena 040 5609 926
Lapsityönohjaaja
Lyytinen Leena 040 574 1706
leena.m.lyytinen@evl.fi
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4
040 5609 929
Kappalainen
Kauppinen Arto 040 5609 920
Diakonia
Reingoldt Tero 040 5609 927
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Netta ja Seela Möller ja heidän mummonsa
Helena Auvinen kokosivat aatehelmet. Ketjussa jokainen helmi symboloi yhtä partio
ihannetta. kuva: kaarina Heiskanen
kille avointa toimintaa, joka ei maksa satasia. Partio tukee ihmisen kasvamista ja määrittelee ihanteita ja tavoitteita portaittain eri ikäkausille.
Partio-ohjaajan haaste on löytää
tasapaino toimintaan lasten kanssa.
– Hauskaa pitää olla, mutta riehua
ei saa.

Toiminta ja
tavoitteet innostavat
Helena Auvisen tyttärentyttäret Netta ja Seela Möller ovat Palokan Partiolaisten Tulittaria. Kuudesluokkalainen Netta on partiolainen jo kolmatta vuotta, neljäsluokkalainen
Seela toista.
– Aluksi en niin tykännyt, kun samassa ryhmässä oli tyttöjä ja poikia.
Nyt on kiva ryhmä. Haluaisin oppia
ensiapua ja ruoanlaittoa, Netta Möller sanoo.
– Meillä on toiminnallinen ryhmä,
sellainen jossa ei vain jankata asioista. Haluaisin oppia luottamaan
omiin taitoihini, Seela Möller jatkaa.
Partiokokemuksista mieleen jäävimpiä ovat olleet yöretket Karhujärvelle
ja suunnistus, jolla ”meinattiin eksyä”.

Tokko partiomieles tallella on
Partioaatetta palauteltiin mieliin
lippukunnissa kokoamalla
aatehelmiä duo Pekka Laukkarisen ja Matti Laitisen säestyksellä.
Toisten ihmisten kunnioittaminen
ja luonto nousivat Palokan
kirkkoon kokoontuneiden
partiolaisten listalla ykkösiksi.
kaarina heiskanen

Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis” ja ”Ei kuulu mulle” –asenteille,
partioliike määrittelee itse itsensä.
– Pitää kunnioittaa everybody, kiteyttävät Tikkakosken partiolaisten
Metsäkiitäjät ohjaajansa Antti Nika-

lan johdolla.
Nikala tosin joutuu painottamaan,
että kunnioittaminen merkitsee esimerkiksi suunvuoron antamista toiselle – ja myös toisen kuuntelemista.
Palokan Partiolaisten Pikkuilvekset
tietävät, että eläinten kärsittäminen on
laitonta – siitä voi joutua putkaan. Tositoimia luonnon puolesta voi tehdä,
kun minimoi henkilöautoilua ja käyttää busseja ja pyöräilee sekä kierrättää
ja kompostoi, miettivät Pikkuilvekset
ohjaaja Katri Huikon luotsauksella.
Palokan PartiolaistenTulittarilla
on pohdinnassa luottamuksen ansaitseminen ja menettäminen. Tulittarien ohjaajaa tuuraava Hanna Villanen kyselee, onko kukaan tytöistä
pettänyt kenenkään luottamusta.

i�metteli��

marja leena luukkonen

Olen Iina Naumanen, 35, kolmen
lapsen äiti Palokasta. Olen toiminut
yrittäjänä Jyväskylässä jo lähes 14
vuotta. Valmistan erilaisia asusteita
ja hääpukuja, joita myös vuokraan.
Aloin vanhempieni kannustamana
ommella alle kouluikäisenä ja yläasteella ompelin jo vieraille. Mummoni
oli ompelija ja pappani räätäli, joten
kipinä alalle on tullut veren perintönä. Opiskelin Kajaanissa artesaaniksi
ja samalla kävin lukion.
Pian valmistumisen jälkeen tarjoutui mahdollisuus ostaa ompelualan yritys. Halusin kokeilla, voisiko
tästä leipä irrota. Kyllä se on onnistunut. Ompelijan työllä ei rikastu
mutta toimeen tulee, ja se riittää.
Minun ei tarvitse mainostaa. Olen
saanut asiakkailta positiivista palautetta, ja se kulkee suusta suuhun.
Pidän työstä valtavasti, alan vaihto
ei ole edes käynyt mielessä. Tapaan
joka päivä mielenkiintoisia ihmisiä.
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Kun malttaa pitää riittävästi lomia,
työssä jaksaa. Lapset pitävät onneksi
huolen siitä, että työn osuus pysyy
kohtuudessa.
Olen saanut kristillisen kasvatuksen. Meitä sisaruksia on kuusi, ja
meidät on opetettu työntekoon, rehellisyyteen ja toisten huomioonottamiseen. Lapsuuteeni kuuluivat
seurakunnan kerhot. Muutenkin
perheemme oli kirkon toiminnassa
mukana. Kun elämässä tulee tiukka
paikka, käteni menevät ristiin, rukoilen ja saan siitä voimaa. Lapsilleni olen opettanut iltarukouksen.
Erityisen paljon arvostan seurakunnan nuorisotyötä ja muun muassa leirejä pidän hyvin tärkeinä. Lapsistahan se hengellinen kasvatus
lähtee. On tuntunut hyvältä, että
seurakunta muistaa lasten syntymäpäivät lähettämällä onnittelupostia.
Seuraan aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita. Työttömyyden kasvu ja
siihen monesti liittyvät mielenter
veysongelmat huolettavat. Jatkuva

Eipä tullut heti mieleen, ja yksi Tulittarista huomauttaa, että ei voi aina
tietää, milloin joku loukkaantuu, jos
loukkaantuja ei ota asiaa puheeksi.

Ikäpartiolainen
innostui ohjaajaksi
Palokan Partiolaisten Salama-ryhmän sudarit ovat osallistuneet partioon reilun vuoden ajan. Leikit sisällä ja ulkona sekä partioleiri Puumalassa ovat olleet vuoden kohokohtia.
Partioon on vetänyt luontoharrastus
tai oman kaverin osallistuminen.
Salaman sudareita johtavat Aleksanteri Virmasalo ja Helena Auvinen.
Ysiluokkalainen Virmasalo on ollut
partiossa viisi vuotta, Auvinen Reip-

epävarmuus rassaa, ja työpaikoilla
ihmissuhteet ovat kiristyneet. Moni
työntekijä joutuu elämään pelossa.
Rohkaisun ja kannustamisen tarve
on suuri, ja jollakin tavalla työpaikoilla tulisi pelottelun sijasta valaa ihmisiin tulevaisuudenuskoa ja toivoa.
Tavallisia ihmisiä tulisi kuulla
enemmän. Joskus tuntuu, että päättäjät ovat etääntyneet todellisuudesta.
Pelkään, että lapsiin ja nuoriin kohdistettavat säästöt kostautuvat myöhemmin. Lasten ongelmiin pitäisi
tarttua nykyistä ponnekkaammin.
On hienoa, että ihmiset ovat erilaisia. Se antaa voimaa ja rikastuttaa
elämää. Uskon, että kaikissa ihmisissä on hyvyyttä, jos tahdomme näkevin silmin katsoa ja kuulevin korvin
kuunnella. Jos osaisimme hyödyntää jokaisen ihmisen hyvät puolet,
koko yhteiskunta voisi paremmin.
Meidän ei pitäisi lokeroida ketään
ahtaaseen muottiin. Jokaisesta löytyy
monia kerroksia ja paljon hyvyyttä.
Iloa elämääni antavat tyytyväiset

paissa Tytöissä viisikymmentä vuotta
sitten. Virmasaloon kolahti toisen ihmisen kunnioittamisen ihanne, joka
välittyy muun muassa ryhmäleikkien
kautta. Auvisella on partioon neljän
sukupolven perinnettä ja perspektiiviä.
– Äitini ja tätini liittyivät partioon jo
30-luvulla, kun liike tuli Suomeen. Minä ja sisareni olimme partiossa, samoin
lapseni. Nyt on lastenlasten vuoro.
Auvinen liittyi uudelleen partioon
eläkkeelle jäämisensä jälkeen. Partiotaidot olivat aluksi hukassa: trangian
käyttö, tel
tan pystytys, repun pak
kaaminen, ensiapu, laulut ja leikit.
– Aleksanterilla on partiotaidot ja
minä osaan olla lapsijoukon kanssa,
kun olen työskennellyt lasten parissa.
Me ollaan hyvä tiimi. Partio on kai-

Vastuuta jaetaan
nuorimmillekin
Lapset ja nuoret sitoutuvat partion
arvoihin antamalla partiolupauksen.
Partion päämäärä on tasapainoisten,
vastuuntuntoisten, aktiivisten ja itsenäisesti ajattelevien jäsenien kasvattaminen. Pienimmätkin osallistuvat
puuhiin, sillä vastuun antaminen
nuorille on partion perusidea.
Suomessa partiolaisia on 70 000 ja
koko maailmassa 38 miljoonaa. Jyväskylän seurakunta on taustayhteisö 15 partiolippukunnalle. Ne ovat
Halssilan Haukat ry, Huhtapartio ry,
Katajaiset ja Tomerat ry, Keljon
Kävijät ry, Korpi
lahden Korvensamoojat ry, Kortepartio ry, Kuokkalan Vetehiset ry, Mäkipartio ry, Palokan partiolaiset ry, Siniset Samoojat
ry, Säynätsalon Päijännepartio ry,
Tikkakosken Partiolaiset ry, Reippaat Pojat ry, Reippaat Tytöt ry ja
Vaajan Valppaat ry.

Kaikissa ihmisissä on hyvyyttä, jos vain tahdomme näkevin silmin katsoa ja kuulevin korvin kuunnella, sanoo Iina Naumanen. kuva: marja leena luukkonen
asiakkaat, lasten hymyt, erilaiset pienet asiat. Olen aamuihminen, ja
hyvin nukutun yön jälkeen on mukava lähteä töihin. Käyn säännöllisesti hierojalla ja ulkoilen lasteni
kanssa. Yksin en lenkille ehdi.
Haaveeni liittyvät lasten terveyteen ja tulevaisuuteen sekä matkustamiseen. Olen kiitollinen vanhemmistani, turvallisesta lapsuudesta,

perheestäni ja lapsistani. Sisarusten
kesken kokoonnumme usein yhteen,
ja välimme ovat hyvät.
Me synnymme tähän maailmaan
kuka minnekin; se ei ole omissa käsissämme. Ei myöskään se, miten
elämä menee. Olen optimisti ja pettymyksissä pyrin suuntaamaan ajatukseni tulevaisuuteen. Asioilla on
tapana järjestyä.

