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Kannen kuva:
Yllätysraskaus voi olla shokki,
jos elämä ei muutenkaan ole
raiteillaan. Edessä on vaikeiden
päätösten aika.
Kuva: Erkki Kettunen/
Kuvatoimisto Vastavalo

Ihmiskunta elää ilmastonmuutoksen
keskellä historiallisia aikoja

Pieni opas
uskonnonvapauteen

Ilmasto on muuttunut moneen
kertaan maapallon olemassaolon aikana. Nykyinen tilanne on
ainutlaatuinen. Koskaan aikaisemmin ilmaston nopeaa muutosta ei
ole ollut todistamassa näin suuri
joukko ihmisiä. Lisäksi ihminen itse

Suomen Ekumeenisen neuvoston
julkaisema opas uskonnonvapauteen
selvittää, mitä kansainvälisessä oikeudessa ja Suomen lainsäädännössä
säädetään uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta. Opas sisältää 19
sivua ja sen voi tulostaa netistä.

kiihdyttää toimillaan ilmastonmuutosta. Perusongelmana on, että
haluamme koko ajan lisää. Köyhät
haluavat saman kuin rikkaat, mikä
on tietysti aivan oikein.
Akatemiaprofessori Markku Kulmala Kirkko&kaupunki -lehdessä

Kolumni

Turhaa
tuhlausta
irkkovuodessa on menossa paaston aika,
ja se muistuttaa meitä hyvinvoinnin keskellä eläviä kohtuullisuuteen eri elämän alueilla
– myös ruoan suhteen. Hukkaan heitettävän
ruoan määrän arvioidaan Suomessa olevan vähintään 30 kiloa henkeä kohti vuodessa.
Koko maassa tämä syömäkelpoisen ruoan hävikki on noin 120–160 miljoonaa kiloa. Eniten
ruokaa menee hukkaan kotitalouksissa, noin
puolet enemmän kuin esimerkiksi kaupoissa.
Tällainen tuhlaus on sekä moraalisesti että ympäristön kannalta mieletöntä ja turhaa. Kuinka
moni suomalainen mahtaa tietää, että vain vajaat
150 vuotta sitten ruokapula oli maassamme niin
suuri, että monilla alueilla etenkin Pohjois-Suomessa ja Kainuussa kuoltiin perhekunnittain nälkään? Silloin ravinto oli vaatimattomampaa, eikä
sitä riittänyt pois heitettäväksi kuten nyt.
Ruoka on viime aikoina noussut vilkkaan keskustelun kohteeksi. Esille tulleet ruokaskandaalit
ovat horjuttaneet ihmisten luottamusta ruokaalan toimijoihin. Kansainväliset ruokaketjut ovat
kaupanneet eri puolilla maailmaa tuotteita, jotka
eivät ole olleetkaan sitä, mitä on luvattu. Ruokaa
on eri tavoin manipuloitu ja siinä on käytetty jopa myrkyllisiä, ihmisten terveyttä vaarantavia lisäaineita.
Ruokaan ja toimeentuloon liittyvät ongelmat
ovat kuitenkin erilaisia riippuen siitä mistä päin
maapalloa niitä katselee. Hyvinvointi kun jakaantuu hyvin epätasaisesti. Suomi kuuluu maapallon onnekkaaseen viidennekseen, joka saa
3/4 koko maailman tuloista, joten täällä ei enää
tarvitse nähdä nälkää. Päinvastoin, elämme monessa mielessä runsauden keskellä maapallon
köyhimpään viidennekseen verrattuna, joka saa
tuloista ainoastaan kaksi prosenttia.
Absoluuttisesti köyhyydessä elää tällä hetkellä
1,3 miljardia ihmistä ja suoranaista nälkää näkee
koko ajan ainakin 800 miljoonaa ihmistä. Nuo
nälkäiset voivat vain uneksia meidän hyvinvoinnistamme.
Nykytietämyksen mukaan nälkä on totta erityisesti eteläisessä Afrikassa ja Etelä-Aasiassa ja Sahanaran eteläpuolisessa Afrikassa. Surulliseksi
tilanteen tekee se, että ruokaa kyllä on riittävästi
kaikille mutta se jakaantuu epätasaisesti. Isä meidän -rukouksen sisältyvä pyyntö jokapäiväisestä
leivästä on ajankohtainen ja haastaa meitä kehittyneiden maiden ihmisiä kohti solidaarisempaa
jakamista.
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Marja Leena
Luukkonen
Jyväskylän
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tiedottaja
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Viime vuonna Earth Houriin osallistui ennätykselliset 152 maata ja liki 6 500 kaupunkia. kuva: Earth hour -kampanjasivustolta

Earth Hour sammuttaa kirkkojenkin valot
Earth Hour sammuttaa valot tunniksi
jo seitsemättä kertaa. Myös Jyväskylän
kirkkojen valot sammuvat tuolloin.
kaarina heiskanen

Maailman suurin ilmastotapahtuma, Maailman Luonnonsäätiön eli WWF:n Earth
Hour, on ensi lauantaina. Valot räpsähtävät sammuksiin klo 20.30, ja pimeyttä
jatkuu tunnin verran. Tempaus ilmentää
ihmisten huolta ympäristön tilasta.
Jyväskylän seurakunnassa kampanjaan
osallistuvat Kaupunginkirkko, Korpilahden, Kuokkalan, Palokan, Säynätsalon,
Taulumäen ja Vaajakosken kirkot.
Jyväskylän kaupunki sammuttaa Vesilinnan ja Kuokkalan sillan julkisivuvalaistukset. Jyväskeskus sammuttaa ulkomainosvaloja ja ulkovalaistusta. Sisätiloissa
valot sammuvat mahdollisuuksien mukaan elokuva- ja ravintola-asiakkaiden
turvallisuus huomioon ottaen. Forumissa

sammutetaan sisä- ja ulkovalaistus lähes
kokonaan.
Earth Hourin verkkosivuilla on yhteisöille ja organisaatioille laadittuja oppaita,
jotka sisältävät ideoita ja ohjeita siitä, miten tapahtumia voi järjestää.
Tänä vuonna Earth Hourin I Will If You
Will -kampanjassa haastajat lupaavat tehdä
jotain pähkähullua, mikäli joukko ihmisiä
lupaa sitoutua haastajan valitsemaan ympäristötekoon. Haastekampanja laajentaa
Earth Hourin vaikutusta tuntia pitemmäksi. Kampanja pysyykin avoimena vuoden 2014 Earth Houriin saakka.
– Ilmastonmuutos huolestuttaa ihmisiä
ympäri maailman, ja WWF on luonut
konkreettisen tavan tuoda huolen ilmi:
sammuttamalla valot tunniksi. Earth Hour
kokoaa maailman ainutlaatuisella tavalla
yhteen. Varsinkin Aasiassa se on massiivinen tapahtuma – jopa ihmiset, joilla ei ole
kodeissaan sähköä, ottavat osaa siihen, kertoo WWF Suomen ilmastovastaava Han-

na-Liisa Kangas.
Viime vuonna Earth Houriin osallistui
ennätykselliset 152 maata ja liki 6 500 kaupunkia. Ensimmäistä kertaa mukana olivat
muun muassa Libya, Algeria ja Bhutan.
Suomessa tapahtumaan osallistui 64 kuntaa ja satoja yrityksiä ja muita organisaa
tioita.
Earth Hour laajeni viime vuonna valottomasta tunnista konkreettisiksi ilmastoteoiksi. Suomessa se toteutettiin WWF:n
Tunnista Teko -kampanjan avulla. WWF
selvitti suomalaisen kuluttajan hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavat teot asumisen,
liikkumisen ja ruoan osalta. Hiilijalanjälkeä voi pienentää esimerkiksi vähentämällä ruokajätteen määrää kotonaan, parantamalla kotinsa energiatehokkuutta ja vähentämällä yksityisautoilua etätyöskentelyn
avulla.
Earth Hour lauantaina 23.3. klo 20.30-21.30.
Lisätietoja: http://wwf.fi/earthhour/

Mums – vohveleita Marianpäivänä
kaarina heiskanen

Ensi sunnuntaina vohveliraudat kuumenevat! Marianpäivä kun on kansallinen
vohvelipäivä. Tai no ainakin Ruotsissa on.
Perinteen taustalla on pienoinen väärinkuuleminen. Marianpäivä oli ruotsiksi
ennen Vårfrudagen. Teorian mukaan
Vårfru muuttui kansan korvissa ja suussa
toiseksi tutuksi sanaksi ”våffla” eli vohveli.
Sanan arvellaan tulevan saksan sanasta
Wabe. Se tarkoittaa hunajakennoa, jonka
ruudutusta vohvelin pinta muistuttaa.
Vohveli on väärän koivun kautta sukua
ehtoollisleivälle, sillä myös ehtoollisleipiä on valmistettu kuvioraudoilla.
Alkuun vohvelit tehtiin pääasiassa vedestä ja jauhoista, mutta sittemmin raakaaineet ovat runsastuneet, ja päällisiksi on
kasattu hilloa ja kermavaahtoa. Ruokai

sampikin versio onnistuu: osan vehnäjauhoista voi korvata sämpylä- tai spelttijauhoilla ja sokerin määrää voi vähentää.
Marianpäivänä on paitsi herkuteltu
myös ennustettu kevään tuloa. Kun Marianpäivänä tuo maljakkoon koivunoksia,
niin monta päivää kuin hiirenkorvien

kiikari

puhkeaminen kestää maljakossa, niin monta viikkoa niiden puhkeaminen kestää luonnossa. Päivän pidentyminen pantiin merkille. Valaistusta ei tarvittu ainakaan iltaisin. Marianpäivästä on päivä päreenä ja varis kukkona (Kärsämäki). Pihti maahan mariasta,
pihti ylös mikosta (Kangasala).
Jos Marianpäivänä on tuuli pohjoisessa,
linnut eivät tule kesällä soitimelle. Kalaa
pitäsi syödä Mariana, niin tulee hyvä kalavuosi ja syöjälle hyvä kalaonni. Nukkumaan on mentävä aikaisin, jotta työt
kesällä saataisiin aikaisin päätökseen.
Jos Marianpäivänä nukkuu ruokalepoa,
niin sinä vuonna ei löydä hauen
kutupaikkoja eikä kuule metsoa soitimella. Ken nukkuu, sille tulee lahokesseli kesäksi selkään. Semmoinen vaiva että aina
haluaisi maata.

Suuntaa intohimosi hyvän
ajattelemiseen ja toteuttamiseen

Ihminen on pyhä, ei pelto, ei vuori,
eivät ehtoollisastiat

Yhteisön tehtävä on vastustaa
vihapuhetta ja suitsia rasismia.
Yksilön tehtävä on kohdistaa intohimonsa hyvän ajattelemiseen ja
sen toteuttamiseen. Kun Jeesus
kehottaa rukoilemaan vihollistensa puolesta, en olisi varma, että

Pyhän Jumalan kunnioituksesta
seuraa myös kunnioitus ihmisen
pyhyyttä kohtaan. Pyhää on ihminen, ei pelto, ei vuori, eivät ehtoollisastiat. Emme saa koskea ihmiseen.
Emme saa turmella hänen sieluaan,
emme hänen ruumistaan, emme

rukoilemisesta koituu verratonta
hyötyä kohteelle, mutta rukoilijan mieli muuttuu varmasti. Hän
säilyttää ankarissakin kohtaloissa
myötämielen, joka varjelee pahimmalta: vihalta ja katkeruudelta.
Filosofi Maija-Riitta Ollila

hänen mainettaan, emme hänen
omaisuuttaan. Jos emme pidä
ihmisiä pyhinä, ei muilla pyhyyden
tunteillamme eikä ajatuksillamme
eikä niiden kohteilla ole merkitystä.
Raimo Mäkelä Kirkkokansan
raamattupäivässä Lahdessa

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

Pääkirjoitus

Epäreilua
bortti, homot, herätysliikkeet, naispapit
ja paholaiset. Siinä lienevät pontevimmat polttoaineet kirkolliseen keskusteluun. Ja
sitähän on taas viime viikkoina riittänyt.
Kirkon pitäisi kai perusopetuksensa mukaisesti olla lempeä ja suvaitsevainen, ymmärtää
erilaisuutta. Mutta niin kauan kuin kirkko ja
sen jäsenistö koostuu erilaisista ihmisistä, se
on täynnä erilaisia näkemyksiä. Abortti on
murha ja homous sairaus, jos sopivalta ihmiseltä kysytään. Joku toinen taas voi ymmärtää
hyvinkin naisen päätöksen vaikeassa tilanteessa tai sen, että homoseksuaalisuus ei ehkä
olekaan valinta.
Suurinta ääntä tapaavat valitettavasti pitää
jyrkimpien kantojen edustajat. Se, kenen äänellä he puhuvat, jää paitsioon. Yksi poliitikko
ei voi puhua koko kirkon puolesta, ei myöskään yksittäinen saarnaaja edusta koko kirkon
hengellistä linjaa.
Surulliseksi tilanteen tekee se, että tavallinen seurakuntalainen ei välttämättä tätä aina
ymmärrä. Kirkkoon kuulumisen säie on joillakin niin hento, että vakuuttavankuuloinen,
kovaääninen karjunta katkaisee säikeen. Siitäkin huolimatta, että todellisuudessa tuo karjuva joukko on vahvasti vähemmistössä.
Seurakuntaan tulee viikoittain palautetta
mitä moninaisimmista asioista. Kiitoksia satelee kauniisti hoidetuista perhejuhlista tai vaikkapa upeista konserteista, moitteita vastaavasti huonosti saarnanneesta papista tai väärin valituista lauluista.
Moitteita yhdistää harmittavan monesti uhkailu. Jos mitä tahansa asiaa ei tehdä kuten
Minä haluan, eroan kirkosta. Tällainen uhkailu on äärimmäisen epäreilua kirkkoa kohtaan.
Mikään yhdistys, yritys tai yhteisö ei voi miellyttää joka asiassa kaikkia sen piirissä olevia.
Se on yksinkertaisesti mahdotonta.
Ihan yhtälailla mikään yhdistys, yritys tai
yhteisö ei voi vaatia, että kaikki sen piirissä
olevat ihmiset ajattelevat kaikista mahdollisista asioista kaikissa mahdollisissa tilanteissa
samalla tavalla. Ei myöskään kirkko. Se on
yksinkertaisesti mahdotonta.
Suomessa on mahdollista sanoa ääneen,
mitä oikeasti ajattelee abortista, homoista,
herätysliikkeistä, naispapeista tai paholaisista.
Ja hyvä niin. Suomi ei ole Pohjois-Korea, eikä
kirkkokaan tahdo ottaa tuosta epädemokratiasta mallia. Tässä lehdessä kerrotaankin
abortista, herätysliikkeistä ja paholaisista. Palataan homoihin ja naispappeihin tuonnempana.
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Monipuolinen stimulointi auttaa pitämään aivot vireinä, kannustaa Anne-Maria Kuopio. Kuva: Petri Kananen

Anna arvo aivoillesi
kaarina heiskanen

1. Miksi olet perehtynyt aivoihin?
Olen neurologi. Neurologi työskentelee
sellaisten potilaiden kanssa, joilla on häi
riöitä aivoissa, ääreishermostossa tai lihaksissa. Tavallisia aivosairauksia ovat mm. migreeni, epilepsia, aivoverenkiertohäiriöt, dementiat, Parkinsonin tauti ja MS-tauti.
2. Mitkä asiat kuormittavat eniten aivoja?
Jatkuva kiire ja sen aiheuttama stressi,
informaatiotulva ja yöunesta tinkiminen.
3. Entä auttavat aivoja?
Riittävä lepo, liikunta, sosiaalinen vuorovaikutus, monipuolinen ruoka, aivojen riittävä stimulointi ja riskitekijöiden, kuten korkea
verenpaine, kolesteroli tai sokeri, tupakointi,
liiallinen alkoholinkäyttö, välttäminen.
4. Mitä muutoksia ”aivoympäristössä” on
tapahtunut?
Työelämä käy hektisemmäksi. Ihmisiltä
vaaditaan muutoksia ilman riittävää perehdyttämistä. Epävarmuus työn jatkumisesta
lisää stressitasoa. Häiriöherkkä työmuisti
kuormittuu liikaa, kun ihminen jakaa huomiotaan moneen asiaan. En tiedä, kenen
etua maisemakonttorit palvelevat. Niissä
on monenlaisia ärsykkeitä, jotka heikentävät työtehoa, etenkin, jos ihminen kärsii
vaikka migreenistä tai lievistä kognitiivista
ongelmista. On tärkeää saada tunne, että
päivän työt on tehty, kun työpaikan oven
sulkee. Jatkuva varuillaan olo kuormittaa.
Vuorotyö käy iän myötä raskaammaksi
.
5. Mikä on parasta lepoa aivoille?
Riittävä yöuni on tärkeää, mutta ei aivoja
kannata säästää, vaan monipuolinen stimulointi auttaa pitämään ne vireinä. Aivotyötä

pitäisi voida riittävästi tauottaa. Liikunta ja
sosiaalinen vuorovaikutus auttavat alentamaan stressitasoa. Murheet puolittuvat,
kun ne saa jaettua toisen ihmisen kanssa.
6. Millaista läpimurtoa odotat neurolo
gian alalta tulevaisuudessa?
Toivon, että löydetään keinoja, joilla etenevät degeneratiiviset aivosairaudet, kuten
dementiat ja Parkinsonin tauti, voidaan estää tai ainakin pysäyttää niiden eteneminen.
7. Pelkäätkö dementoitumista?
En erityisesti. Sairauksia tulee, yhdelle
yhtä ja toiselle toista, eikä suurimmalle
osalle voi itse mitään. Etukäteen pelkääminen veisi ilon tästä päivästä.
8. Mikä on yleisin aivoihin liittyvä harhakäsitys, jonka haluaisit kumota?
Että ihminen käyttää vain kymmentä
prosenttia aivoistaan. Ei aivoissa ole ylimääräistä 90 prosentin reserviä, vaan kaikki on
tarpeen. Sen huomaa, jos aivoihin tulee
vaurio. Toki jonkin alueen pieni vaurio voi
aiheuttaa ison haitan ja toisen alueen isoa
vauriota ei välttämättä toiminnassaan huomaa. On toinen asia, että aivot antavat mahdollisuuden monenmoiseen, ja sitä kannattaisi hyödyntää. Iän kertyessä oppiminen
käy vähän työläämmäksi, mutta uuden taidon opettelu ei ole vanhanakaan myöhäistä.

della kalalla kansanjoukon. Yhteisöllisyyden tunteen on täytynyt olla kouriintuntuva.
11. Olet väitellyt lääketieteen tohtoriksi
(aiheena Parkinsonin tauti) ja tehnyt työtä
sairaalassa. Miten löysit itsestäsi kirjailijan?
Olen kai syntynyt etsijäksi, minun on ollut vaikea kulkea järkeviä, ennalta suunniteltuja polkuja. Koen olevani sielultani humanisti ja siksi kai aloitin opiskelut humanistina. Kesti kauan ennen kuin lääketiede alkoi
tuntua omalta jutultani. Löytämällä itsestäni kirjailijan löysinkin itsestäni neurologin.
Nyt nautin neurologin työstäni, jota on niin
paljon, ettei kirjoittamiselle juuri jää aikaa.
12. Novellikokoelmasi Etanadynamiittia kertoo paikoin julmiakin tarinoita lapsista ja
vanhuksista. Mistä lapsikuvaukset tulevat?
Sisälläni on se pieni epävarma tyttö, joka
tarkkaili maailmaa uskaltamatta sanoa itse
paljoakaan, mutta joka koki piilossa vahvoja
tunteita. Koen lapsuusmuistot voimavarakseni. Tykkään myös elokuvista, jotka kertovat koskettavia tarinoita lapsista ja nuorista.

9. Löytyykö aivoista hengellinen alue?
Tästä on keskusteltu paljon. Uskon, että
osalla ihmisistä on suurempi hengellisyyden
tarve kuin toisilla, ja todennäköisesti aivorakenteilla on siihen oma vaikutuksensa.

13. Etanadynamiitista löytyy myös muutama väsynyt omaishoitaja.
Omaishoitajat ovat lähellä sydäntäni! He
tekevät pyyteetöntä, yhteiskunnalle halpaa
ja välttämätöntä työtä läheisensä hyväksi.
Omaishoidon tuki on pieni verrattuna kuluihin, joita laitoksessa oleva potilas aiheuttaa.
On uskomatonta, miten huonokuntoista läheistä moni jaksaa oman terveytensä
kustannuksella hoitaa. Omaishoitajille on
turvattava riittävät tauot hoitamiseen

10. Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijä olisit halunnut olla?
Kun Jeesus ruokkii viidellä leivällä ja kah-

Anne-Maria Kuopio puhuu toimivasta arjesta
aivoviikon tilaisuudessa Minnansalissa torstaina 14.3. klo 16–18.

R i v i e n

v ä l i t

Marjo
Rönnkvist
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Isossa Britanniassa ”kristillisiä pääsiäismunia”

Facebookissa
nähdään

The Real Easter Egg -kampanjan
myötä saarivaltion suurimmat
kauppaketjut ovat ottaneet
myymälöidensä valikoimiin reilun
kaupan pääsiäismunia, joiden
kääreitä koristavat kolme
tyhjää ristiä.

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

Yorkin arkkipiispa John Sentamu huolestui vuonna 2010
tutkimuksista, joiden mukaan
miljoonat lapset eivät tienneet
pääsiäisen merkitystä. Kolmasosa tutkimukseen kuuluneista
luuli pääsiäistä pääsiäispupun

syntymäpäiväjuhlaksi. Nyt myytävät kristillistä kuvastoa sisältävät
pääsiäistuotteet on valmistanut
kristillinen reilun kaupan yritys
The Meaningful Chocolate Company. Munien tuottamat voitot
menevät hyväntekeväisyyteen.

Miksi?

Seurakunnilta ruoka-apua
yli kolmella miljoonalla eurolla

Askarruttaako mieltäsi jokin kirkkoon liittyvä asia?
Voit lähettää kysymyksiä Miksi?-palstalle
osoitteella jklsrk.tiedotus@evl.fi

kirkon tiedotuskeskus

Lapsiperheet olivat viime vuonna
ruoka-avun suurin asiakasryhmä.
Joukossa oli myös opiskelijoita, maahanmuuttajia sekä pienituloisia eläkeläisiä. Eniten elintarvikkeita jaettiin Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa
muun muassa kyläkauppojen väheneminen pidentää kauppamatkoja
tai tekee ne ikääntyvälle väestölle
mahdottomiksi. Monet seurakunnat
jakavat ruokaa myös kotikäynneillä.
EU-elintarviketuen jakelua seurakuntiin koordinoiva Kirkkopalvelut
ry välitti ruoka-apua vuonna 2012
runsaat 300 000 kg. Edellisenä vuonna ruokaa saatiin yli 700 000 kg, joten seurakunnat pyörittivät avustustoimintaa nyt puolet pienemmällä
ruokamäärällä.
Elintarvikkeita jaettiin yli 100 000
asiakkaalle, ja jakeluun osallistui yli
183 seurakuntaa tai seurakuntayhtymää. Apua välitettiin ruokapaketteina sekä seurakuntien valmistamina
aterioina.

Ruoka-apu merkittävä
osa diakoniatyötä
Ruoka-avun tarpeen taustalla on
muun muassa työttömyys, lomautukset, suuret asumiskustannukset, ylivelkaantuminen, sairaudet ja pieni-

kaarina heiskanen

Mikä on hiljaisen viikon ja pääsiäisviikon ero?
– Hiljainen viikko on palmusunnuntain ja pääsiäisen välinen viikko, ja
silloin muistamme Kristuksen kärsimystä ja kuolemaa. Pääsiäisviikko alkaa pääsiäissunnuntaista, ja silloin
juhlimme Kristuksen ylösnousemusta.
Luterilaisessa kirkossa painopiste
on vähän väärässä paikassa, kärsimyksessä; katolilaisilla ja ortodokseilla
painopiste on siellä, missä sen pitääkin olla eli ylösnousemuksessa ja ar-

Ruokapankki Jokapäiväinen leipä jakaa ruoka-apua Jyväskylässä. Kuva: Kaarina Heiskanen
tuloisuus. Taloudellinen avustaminen ja konkreettinen ruoan jakaminen ovat muodostuneet diakoniatyön keskeiseksi osaksi monessa seurakunnassa.
– Jotain on pahasti perusturvassa
vialla, kun yhdessä maailman vauraimmista maista iso osa kansalaisista joutuu turvautumaan ruokapankkeihin.
EU-elintarviketuen taloudellinen merkitys on todella suuri, sillä 100 000
ruokakassia tarkoittaa varovaisestikin
arvioiden kolmen miljoonan euron
kokonaissummaa, kertoo EU-elintar-

Hengissä
Marian ilmestyspäivä 17.3.
Luuk. 1: 26-38

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin
Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen
luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu
Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille.
Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi:
"Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut!
Herra kanssasi!" Nämä sanat saivat Marian
hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä
sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta
enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on
suonut sinulle armonsa. Sinä tulet
raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat
hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri,
häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja
Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä
Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee
Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua." Maria kysyi
enkeliltä: "Miten se on mahdollista?
Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi:
"Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman
voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös
lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä
kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä:
Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta,
vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella
kuukaudella - hän, jota on pidetty
hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta." Silloin Maria sanoi: "Minä
olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon
minulle niin kuin sanoit." Niin enkeli lähti
hänen luotaan.
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mossa. En sanoisi, että meillä painopistettä vääristää luterilaisuus, vaan
pietistinen perinne, jonka mukaan
ihmisen pitää tuntea oma syntisyytensä. Tietysti pitää, mutta sitten se toinen puoli unohtuu: armo.
Miten pääsiäisviikko ja sen teema
olisi paremmin esillä? Se edellyttäisi,
että pääsiäinen todella olisi meillä
kirkkovuoden keskus. Nythän meillä
on keskuksessa joulu, johon valmistaudutaan viikkoja etukäteen. Pää
siäistä taas vietetään laskettelurinteissä eikä kirkossa!
seurakuntapastori Tuomas Palola

viketuen koordinointia johtava Tapio
Pajunen Kirkkopalveluista.
EU-tuotteet ovat peruselintarvikkeita, joista saadaan pohja aterialle.
Seurakunnat lisäävät ruokakasseihin
usein ateriaa täydentäviä tuotteita
sekä kahvipaketin, lastenruokaa tai
hygieniatuotteita.
Vuoden 2013 elintarvikejakelu
seurakuntiin toteutetaan kesällä, ja
siinä on mukana lähes 200 seurakuntaa. Elintarvikkeita Kirkkopalvelujen välitettäväksi on myönnetty
noin 500 000 kg.

Erityislapsen äiti
Marianpäivästä on yhdeksän kuukautta
jouluun. Marianpäivän teksti kertoo,
kuinka enkeli ilmestyy Marialle ja
kertoo hänen synnyttävän Jeesuksen,
sen Luvatun. Aila-Leena Matthies,
Anne Yliniemi ja Pirjo Ristikivi pohtivat
etukäteen Marianpäivän tekstejä
sunnuntain keskustelusaarnaa varten.
Kuokkalan kirkossa saarnaa
pastori Kati Reukauf.
Marian valinnassa Jeesuksen äidiksi tulee esille kristinuskon radikaali elementti:
vaatimaton nuori nainen valitaan suureen
tehtävään. Se kääntää ylösalaisin ihmisten
arvojärjestyksen ja uhmaa moraalisääntöjä: eihän Maria ole edes naimisissa.
On ollut vaikea samastua Mariaan. Hän
oli niin nuori ja luottavainen, ja itse sain
lapset aika vanhalla iällä. Toista lasta odottaessani olin joulun aikaan jo pyöreä – silloin ajattelin, että tältäköhän Mariasta tuntui - fyysinen väsymys ja epävarmuus synnytyksestä
Maria on ollut tosi pentu – kyseessä oli
teiniraskaus. Hänet oli kihlattu Joosefille,
mutta olivatko he seurusteleva pari vai
oliko kihlaus vasta sopimus?

Kirkkoon voi liittyä Facebookissa
kirkon tiedotuskeskus

Evankelis-luterilaisen kirkon Liity
kirkkoon -palvelua voi nyt käyttää
myös kirkon Facebook-sivuilla. Tiedot välittyvät palvelun kautta liittyjän
omaan kotiseurakuntaan.
Liity kirkkoon -palvelu on rakennettu osaksi Kirkko Suomessa -Facebook-sivua. Palvelun käyttö ei edellytä
Facebook-tunnuksia tai Kirkko Suomessa -sivun päivitysten tilaamista.

– Tämä on luonteva lisä kirkon palveluihin Facebookissa. Kirkkoon liittyminen on suurempi asia kuin pelkkä sähköisen lomakkeen täyttäminen,
mutta haluamme tehdä ensi askeleen
ottamisen mahdollisimman helpoksi,
sanoo Kirkko Suomessa -palvelua
koordinoiva pastori Minna Jaakkola.
Kirkkoon liittyminen onnistuu
myös evl.fi-sivuilla, postitse lähetettävällä lomakkeella sekä henkilökohtaisella käynnillä kirkkoherranvirastossa.

Marianpäivän 17.3. keskustelusaarnan Kuokkalan kirkossa
pitää pastori Kati Reukauf. Messu alkaa klo 11.

Marian kutsumus oli selkeä. Minkä näet
omana kutsumuksenasi?
Huolenpitäjä, aina paikalla olija.
Opettajana oppilaiden jeesaaminen oikeaan suuntaan ja nuoren ja hänen perheensä kuunteleminen sekä pysähtyminen
joksikin tärkeäksi hetkeksi.
Olen laulanut Marian kiitosvirttä, kun
joku työ on mennyt hyvin; silloin olen kokenut vahvistusta sille, että tätä työtä minun pitääkin tehdä. Samalla mietin, onko
työn imu liian suuri.
Enkelin vierailua seuraa Raamatussa
Marian kiitosvirsi. Miltä se kuulostaa?
Se ei kuulosta nuoren tytön puheelta. Se
on poliittinen, lähes vallankumouksellinen
virsi: Jumala loi katseen vähäiseen palvelijaan, Hän syöksi vallanpitäjät istuimeltaan.
Se on sisällöltään ja tyyliltään samankaltainen kuin Hannan, profeetta Samuelin
äidin, kiitosvirsi Vanhassa testamentissa.
Teksti sisältää vain iloa, se ei puhu siitä,
kuinka Jeesukselle käy ja kuinka Marian
sydän särkyy.
Miltä sinun oma kiitosvirtesi kuulostaisi? Mitä sisällyttäisit siihen?
Lasten hoitaminen yhdistää naisia, mut-

ta kiitosvirttä ei pidä sitoa liikaa äitiyteen.
Ihmissuhteet yleensä herättävät kiitollisuutta.
Siinä on ylistyksen paikka, kun saa elämäänsä selkeyden, tuntee elämänsä arvokkaaksi ja saa toteuttaa taitojaan.
Silloin on kiitollinen mieli, kun pystyy
luottamaan, että tämä minun juttuni kantaa,
että siinä on ideaa ja että asiat järjestyvät.
Mitä kysyisit Marialta, jos voisit?
Loukkasiko Jeesuksen käytös sinua koskaan? ”Miten sinä sen kanssa pärjäsit?”
Miten sujui elämä ylistysvirrestä eteenpäin? Eihän se mennyt kuin Strömsössä,
kaikenlaista siitä pojasta kylillä puhuttiin.
Toivoitko joskus, että olisipa meillä tavallinen poika eikä erityislapsi, joka piti uhrata historialle?
Miten elämä asettui uomiinsa ristiinnaulitsemisen ja ylönousemuksen välisen tapahtumasarjan jälkeen?
Onneksi emme vanhempina tiedä, mitä
kaikkea lapsen elämässä tulee.
Marialla oli varmaan korkeamman tason
ymmärrys siitä, että hän ei odottanut eikä
kasvattanut tavallista lasta. Päivän tekstin
tärkein lause on: Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta.

Rukousilta Taulumäellä ilman Pirkko Jalovaaraa

Anna Jumalan auttaa itseäsi
myös lääketieteen kautta

YLE:n MOT-ohjelma nosti muiden
kirkkoa koskevien aiheiden
lomassa kriittisessä valossa esiin
Pirkko Jalovaaran rukousillat.
Jyväskylässä on yli 20-vuotinen
perinne sellaisten rukousiltojen
järjestämisestä, joissa Jalovaara

Jos ihminen on esimerkiksi sairas,
hän voi toki pyytää apua ja paranemista rukouksessa Jumalalta.
Samalla hänen tulee kuitenkin
myös huolehtia siitä, että hän
antaa Jumalan auttaa myös
lääketieteen kautta. Jos kristitty

on mukana. Iltojen erityispiirre on
rukous sairaiden puolesta. Jyväskylässä kuulluissa puheenvuoroissa
ei ole ollut riivaajien ulosajamista.
MOT-ohjelmaan sisältyneissä
opetuksissa oli kuitenkin huolestuttavia piirteitä. Rukouspalvelun

tulee antaa tukensa lääkärien
työlle ja asiantuntemukselle. Iltoja
kohtaan esitetty kritiikki on siten
ymmärrettävää. Siksi 6.4. suunniteltu Pirkko Jalovaaran vierailu
Taulumäen kirkkoon on peruttu.
Ilta järjestetään paikallisin voimin.

väheksyy modernin maailman tarjoamaa apua (esim. lääketiedettä),
ei se ole järkevää ja silloin voidaan
hengellisessä mielessä puhua
myös Jumalan kiusaamisesta.
Teologian tohtori Jussi Koivisto/
kotimaa24.fi.

Hisham käy
koulua
kummituella
Hisham Mansour käy koulua palestiinalaisalueella Beit Sahourissa.
Vaajakosken nuoret ovat vuodesta 2004 lähtien askarrelleet kortteja
ja valmistaneet piparkakkumökkejä, joiden myyntituotolla he ovat
tukeneet Hishamin koulunkäyntiä.
kaarina heiskanen

Vaajakosken nuorten kummipoika
Hisham Mansourin opinahjo on
evankelis-luterilaisen kirkon koulu
Beit Sahourissa Betlehemin naapurissa. Hisham on luokkansa paras
oppilas ja tähtää tekniikan alan opintoihin isoveljensä Georgen tavoin.
Vaajakosken alueseurakunnan diakonissa Marja-Leena Liimatainen
tapasi 13-vuotiaan Hishamin ja hänen perheensä vuosi sitten Jerusalemin matkalla.
– Ensin tapasimme Mansourin perheen kahvilassa Betlehemissä, niin
että koko matkaseurue oli mukana.
Mansourit kutsuivat meidät myöhemmin kotiinsa Beit Sahouriin.
Matka Jerusalemista Betlehemiin
on noin kymmenen kilometriä, mutta matkantekoa hankaloittaa Israelin
rakennuttama muuri. Turisteille siitä ei ole juurikaan harmia – joskus
kysytään passeja, joskus ei, joskus
aseistettu rajavartija kävelee bussin
päästä päähän, joskus ei. Muurin takana asuvien arabien arkea ja työssäkäyntiä muuri rajoittaa. Juutalaiset puhuvat
turvamuurista, palestiinalaiset apartheid-muurista.

Luodinreikä
kotiovessa
Hishamin koti sijaitsee kolmen kilometrin päästä turistien kansoittamalta Jeesuksen syntymäkirkolta ja parin
sadan metrin päässä kedolta, jossa
jouluevankeliumin paimenet paimensivat lammaslaumaansa. Kodin
ikkunasta on suora näköala muurille
ja rajavartijoiden vartiotornille.
– Mansourien ovenpielessä näkyi
luodinreikä, kun sotilaat ampuivat
vartiotornista, Liimatainen kertoo.
– Muuten Mansourien koti oli kuin
länsimainen koti tietokoneineen ja
televisioineen. Perheen isä Ghassam
on optikko, kotiäiti Rula on etsinyt
töitä, mutta työn löytäminen ei ny
kyään ole helppoa. Hishamin isoveli
George opiskelee teknistä alaa Italiassa, isosisko Hiba on vielä kotona ja
opiskelee. Yleensä tyttöjä aliarvioiva
perinne vaikeuttaa tyttöjen kouluun
pääsyä. Skype luo päivittäisen yhteyden ulkomailla opiskelevaan perheenjäseneen, Liimatainen kertoo.
Beit Sahourin 14000 asukkaasta
80 prosenttia on kristittyjä, loput
muslimeja. Hishamin perhe on orto-

dokseja, mutta se ei estä häntä käymästä luterilaisen kirkon koulua.
Mansourien olohuoneen oven päällä
on suurikokoinen risti ja seinällä on
tekstiilitaulu, joka esittää Isä meidän
–rukousta.
– Beit Sahourissa uskonnot eivät
juurikaan aiheuta kiistaa ihmisten
välillä, arvioi Liimatainen.
Työttömyys riivaa aluetta, ja olojen
epävakaisuus vaikuttaa turistivirtojen
ehtymiseen; turismi ja matkamuistojen valmistaminen on ollut tärkeä
tulolähde jo 1300-luvulta lähtien.

Koulu edistää uskontojen
rinnakkaineloa
Evankelisluterilainen koulu, jota
Hisham käy, on perustettu vuonna
1901. Sen perustivat saksalaiset lähetystyöntekijät kaupungin ensimmäiseksi kouluksi. Maailmansodat ja Israelin valtion perustaminen ovat vaikuttaneet koulun elämään. Toisen
maailmansodan jälkeen se toimii
Jordanian ja Pyhän Maan luterilaisen
kirkon alaisuudessa.
Koulu on joutunut reagoimaan
suuriin muutoksiin; esimerkiksi Is
raelin valtion perustamisen jälkeen
sinne tuli suuri määrä palestiinalaispakolaisia, joita oppilaitos auttoi sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja
joille se järjesti ruoka-apua Luterilaisen Maailmanliiton tuella.
Koulu pyrkii luomaan me-henkeä
ja edistämään uskontojen rinnak
kaineloa alueella, jossa mielet helposti kuohahtavat. Päivät alkavat hartaushetkellä, johon kristityt ja muslimit osallistuvat. Opiskelijat toteuttavat kansainvälisiä projekteja, jotta
heidän näkökulmansa laajenisi.
– Hisham sanoi, että aikuiset eivät
ymmärrä rauhan tärkeyttä mutta lapset kyllä ymmärtävät. Aikuiset voisivat vaikka muuttaa sieltä pois!
Koulun vuosimaksu on noin 600
dollaria opiskelijalta. Se on monilapsisille perheille liikaa. Lähetysseurankin kummilapsityö rakentaa parempaa tulevaisuutta auttamalla lapsia
opintielle.

Auttamisen idea
tutuksi nuorille
Idea kummilapsesta on alun perin
Vaajakoskella nuorisotyönohjaajana
toimineen Sari Sainian. Tavoitteena
oli herättää nuoret huomamaan, että

Hisham Mansour ja sertifikaatti. Vaajakosken nuorten kummipoika Hisham on luokkansa paras oppilas. Kuva: Marja-Leena Liimatainen
pienelläkin panoksella voi auttaa
toista ihmistä.
– Valmistimme adventtimyyjäisiin
erilaisia tuotteita. Niiden myyntituotolla saimme vuoden kummimaksut
kokoon, Sainia kertoo.
– Nuoret olivat mukana aktiivisesti myyjäisten valmisteluissa. Lisäksi
meillä oli nuorisotilassa kippo pieinille rahalahjoituksille koko vuoden
ajan. Hishamilta saimme lähetystyöntekijän kautta viestejä ja piirustuksia, ja vastaavasti me laitoimme
kirjeitä ja kuvia Suomesta, Sari Sainia sanoo.
Hän ei ole enää töissä Vaajakoskella,
mutta nuorisotyön yhteys kummipoikaan on säilynyt. Hishamin kuvia on
esillä nuorisotiloissa, kirjeenvaihtoa
käydään ja rahaa pojan koulunkäynnin auttamiseksi kootaan edelleen.

Suomen Lähetysseuran
kummilapsityötä jo 25 vuotta
suvi dahlsten

Maailmassa on 67 miljoonaa lasta, jotka eivät pääse kouluun. Useimmat
heistä asuvat Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Köyhyys on suurin syy koulutuksen puutteeseen. Koulutus on kuitenkin yksi tehokkaimmista keinoista
vähentää köyhyyttä.
Suomen Lähetysseuran kummitoiminta on edistänyt lasten hyvinvointia
jo 25 vuotta. Tuhannet kummitukea
saaneet toimivat nyt koulutettuina
ammateissaan. Lähetysseuran kummi
työ alkoi vuonna 1988 Etiopiasta, jossa alettiin tukea Mekane Yesus -kirkon
Hosainan hiippakunnan päiväkotilap-

sia. Pian mukaan tulivat Kolumbian
luterilaisen kirkon koulu, Mafingan
orpokoti Tansaniassa ja Beit Jalan oppilaskoti Palestiinalaisalueilla.
Kummityötä tehdään yhteistyössä
paikallisen kumppanin kanssa.Lähetysseuralla on kummityötä 16 maassa,
tänä vuonna 1,2 miljoonalla eurolla.
Kummina voi olla yksittäinen henkilö, perhe, ryhmä, seurakunta tai yhteisö. Vuoden 2013 alkaessa kummi
sopimuksia on lähes 3 500. Yksityishenkilöiden lisäksi kummeina on yli
500 seurakuntien pienryhmää.
Kummien maksut on määritelty lasten tarpeiden ja maan olosjen mukaan.
Se on 25–50 euroa kuukaudessa.
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Tasaus-kampanja
vaikuttaa ihmiskauppaan
Suomen Lähetysseuran Tasauskampanja käynnistyy kevätpäiväntasauksena 20.3.
Tänä vuonna kampanjalla
parannetaan naisten oikeuksia
tukemalla ihmiskaupan vastaista
työtä Kaakkois-Aasiassa.
suomen lähetysseura

Kolmasosa maailman ihmiskaupasta
tapahtuu Kaakkois-Aasiassa alueella,
ja valtaosa ihmiskaupan uhreista on
naisia. Ihmiskaupan uhrit työskentelevät esimerkiksi prostituoituina, kotiapulaisina, kerjäläisinä tai halpatyövoimana tehtaissa ja rakennus- ja
kalastusteollisuudessa.
Pitkän uran ihmisoikeuksien ja
ihmisarvoisen elämän puolustajana
tehnyt Elisabeth Rehn vetoaa ihmiskaupan kitkemiseksi Tasauksen tietoiskussa, joka pyörii Ylen kanavilla
18.3.–31.3.

Uhrit uuteen alkuun
Suomen Lähetysseuran kumppaneiden ihmiskaupan vastaisen työn tavoitteena on ihmiskaupan uhrien
turvallinen kotiinpaluu, yhteisöihinsä
kotiutuminen ja uusien toimeentulomahdollisuuksien löytäminen. Uhreille tarjotaan terveydenhuoltoa, psykologista tukea ja mahdollisuuksia
kouluttautua uuteen ammattiin. Ammattikoulutuksen, naisten tukiverkos-

Orjuus ylläpitää köyhyyttä
Ihmiskauppa heikentää yhteiskuntien hyvinvointia ja rapauttaa niiden
kantavia rakenteita. Jos ihmiskauppaan joutuneet tytöt pääsisivät kouluun ja naiset saisivat tehdä ansiotyötä itselleen ja perheelleen, heillä
olisi mahdollisuus vaikuttaa elämänsä suuntaan ja nousta köyhyydestä.
Ihmiskaupan uhreilta on usein
evätty oikeus palkkaan, omaisuuteen,
koulutukseen, huolenpitoon, perheeseen, lepoon ja vapaa-aikaan. Ihmiskauppaa kutsutaankin nykyajan
orjuudeksi; se on ihmisoikeusrikos,
joka loukkaa yksilön ihmisarvoa,
koskemattomuutta ja oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen.

Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa 4.3.–3.4. on mukana valtakunnallinen Diakonia-ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa opetusta seitsemällä
paikka-kunnalla sosiaali- ja terveysalalla, kirkon alalla sekä tulkkauksen
ja viittomakielen aloilla.
Yhteishaun aikana opiskelijoiden
osuutta on korostettu tiedonjaossa
entistä enemmän, sillä opiskelijat
päivystävät sosiaalisessa mediassa koko hakuajan osoitteessa www.facebook.com/diakamk. Päivystyksen
ajatuksena on tuoda opiskelijoiden
arkitodellisuutta esiin opintoja harkitseville jo hakuvaiheessa. Mukana
tempauksessa on yli 50 päivystäjää,
joista valtaosa on opiskelijoita kaikilta opiskelualoilta ja paikkakunnilta

sekä jo Diakista valmistuneita.
Diak on Suomen suurin sosiaalialan kouluttaja, ja alkavassa haussa
on jälleen mukana suosittu sosionomi (AMK) -tutkinto. Diak tarjoaa lisäksi ainoana suomenkielisenä ammattikorkeakouluna kirkollisen kelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon.
Sosionomi (AMK) -tutkintoon voi
liittää diakonin, kirkon nuorisotyönohjaajan tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden ja sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon diakonissan kelpoisuuden.
Sosiaali- ja terveysalan vetovoimasta
kertoo myös hyvä työllistymistilanne.
– Diakista työllistytään ylipäänsä
hyvin, ja sosiaali- ja terveysala on suurin työllistäjä, kertoo opintoasianpäällikkö Sirpa Kyyhkynen.

Perhejuhlat
Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
Kauniissa
hyvissämaisemissa
puitteissa ja
hyvissä puitteissa

Vesala
Koivuniemi
Mutanen

Vesala
Mutanen
Vesala- -Koivuniemi
Koivuniemi --Mutanen

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

6

Henki & elämä

sirpa koivisto

Harmaa villamyssy on vedetty tiukasti
silmille, katsekontaktia on vaikea saada. Välillä sormet pyyhkivät silmäkulmaa. Tiinan, 28, abortista on kulunut
kolmisen vuotta, mutta siitä on yhä
vaikea puhua.
– Olen yrittänyt hillitä itkua koko
haastattelun ajan. Näin perusteellisesti en ole aiemmin voinut puhua
asiasta.
– Mun elämä on niin täynnä yllätyksiä, aina. Vanhempana on muistelemista ja varmaan sitä tulee aina
miettimään, tekikö elämässä oikeita
vai vääriä valintoja.

Tue naisia tasaamalla

Diakin opiskelijat päivystävät
Facebookissa yhteishaun ajan
kirkon tiedotuskeskus

Tiina ei halunnut lasta sekavaan
elämäntilanteeseen ja päätti
keskeyttää raskauden. Abortista
selviytymiseen Tiina ei kokenut
saavansa minkäänlaista apua

tojen ja pienyrittäjyyden kautta kovia
kokeneet nuoret saavat uuden alun.

Parantamalla naisten elämää voimme vähentää koko yhteiskunnan köyhyyttä. Koulutettujen ja terveiden
naisten lapsista kasvaa koulutettuja
ja terveitä yhteiskunnan jäseniä. Tasaamalla annat naiselle arvon, ammatin ja tulevaisuuden ja olet mukana katkaisemassa köyhyyttä.
Tasaus on Suomen Lähetysseuran
kampanja, jolla tuetaan ulkoministeriön osittain rahoittamaa kehitysyhteistyötä eri puolilla maailmaa.
Tasaus näkyy myös verkossa, jossa

Positii

Raskaus
oli vahinko

jokainen voi laskea oman ihmiskauppaarvonsa osoitteessa www.tasaus.fi Lopputuloksen voi jakaa Facebookissa.

Tasaus-kampanja alkaa kevätpäiväntasauksesta 20.3. ja huipentuu syksyllä
syyspäiväntasauksen 22.9. ympärille.

Toisenlaisia Lahjoja ostettu yli
kymmenellä miljoonalla eurolla
kirkon ulkomaanapu

tori Hanna Lassila sanoo.
Toisenlainen Lahja on aineeton
lahja, jolla voi ilahduttaa lähimmäistään ja samalla antaa kehitysmaiden
ihmisille mahdollisuuden esimerkiksi riittävään ruokaan, puhtaaseen
veteen tai toimeentuloon Kirkon
Ulkomaanavun työn kautta. Lahjasta saa sähköisen tai perinteisen postikortin, jossa kerrotaan lahjan merkityksestä kehitysmaiden ihmisille.

Kirkon Ulkomaanapu toi eettiset
Toisenlaiset Lahjat markkinoille
vuonna 2005. Tähän mennessä Toisenlaiset Lahjat ovat tuottaneet jo yli
kymmenen miljoonaa euroa ja auttaneet tuhansia kehitysmaiden ihmisiä.
Viime vuonna lahjavalikoima laajeni kahdellatoista lahjalla. Uutuuksia
ovat esimerkiksi Sata sikaa, Syntymätodistus ja Naisten Pankin Pienlaina.
– Tavoitteena oli saada vuoden loppuun mennessä kymmenen miljoonan euron raja rikki, ja iloksemme
saavutimme tavoitteen. Hienoa, että
suomalaisilta on löytynyt halua auttaa ja eettiset lahjat ovat vakiinnuttaneet paikkansa lahjoittamismuotona
myös Suomessa, Kirkon Ulkomaa- Vuohi on Toisenlaisten Lahjojen klassikko.
navun varainhankinnan koordinaat- Kuva: Kirkon ulkomaanapu

Erosta elossa -vertaisryhmistä
hyötyä eronneille miehille
kaarina heiskanen

Kun isä voi hyvin, koko perhe voi
hyvin. Tämä pitää paikkansa myös
erotilanteissa, joten miehen tukeminen erokriisissä on kaikkien etu.
Miessakit ry järjestääkin vertaisryhmiä miehille, jotka ovat eronneet
tai eroamassa. Eroryhmässä mies saa
kokea, ettei ole yksin tunteidensa
kanssa. Ryhmissä käsitellään tunteille tilan antamista, itsestään välittämistä, lasten huomaamista ja omista
oikeuksista huolehtimista.
Lisäksi suunnataan kohti uutta elämänvaihetta eli luodaan tukiverkos-

toja ja selviämisstrategioita. Samalla
päästään irti erotilanteen synnyttämästä katkeruudesta Yli 90 prosenttia eroryhmiin osallistuneista on kokenut hyötyneensä vertaisryhmästä.
Myös Jyväskylässä on järjestetty
Erosta elossa -vertaisryhmiä miehille.
Seuraava ryhmä käynnistyy 25.3. ja
kokoontuu kevään aikana kymmenen kertaa. Kokoontumisissa tehdään keskustelujen lisäksi toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat
oman prosessin hahmottamisessa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset p.
0400 840 914 tai jukka.niskanen@
gmail.com. Ryhmä on maksuton.

Aikaisemmasta parisuhteesta Tiinalla oli jo kaksivuotias poika. Lapsi oli odotettu ja pitkään toivottu.
Toinen raskaus oli vahinko. Positiivinen raskaustesti oli shokki, eikä
Tiina ollut valmis toisen lapsen syntymään.
– Elämäntilanteeni oli aika sekava.
Vietin aika railakasta elämää ja vauhtia oli paljon. Poika asui joka toinen
viikko isänsä luona ja vapailla viikoilla käytin reippaasti alkoholia. Myös
irtosuhteita oli aika paljon.
– Ennen raskautta tapasin miehen,
jonka kanssa olin alkanut seurustella.
Hyvin pian huomasin, että mies oli
narsisti ja suhde muuttui helvetiksi.
Samalla huomasin, että pillerit olivat
pettäneet ja olin raskaana.
– Raskauden keskeytystä ei tarvinnut kauan miettiä. En voinut edes
kuvitella odottavani lasta. Käytimme
yhä reippaasti alkoholia. Mies olisi
halunnut pitää lapsen ja vakuutti
olevansa valmis isäksi. Myös miehen
vanhemmat yrittivät painostaa pitämään lapsen. Olin kuitenkin tehnyt
päätökseni. En ollut valmis ottamaan uutta vauvaa vastaan tähän
parisuhteeseen.

Neuvolalääkäri
itketti ja syyllisti
Tiina myöntää, ettei päätös missään
vaiheessa ollut helppo.
– Olin kertonut raskaudestani
myös vanhemmilleni, mutta heiltä
en saanut minkäänlaista tukea. He
tiesivät elämäntilanteeni ja suhtautuivat raskauteen negatiivisesti,
vaikka abortista ei ääneen puhuttukaan.
Kun Tiina otti yhteyttä neuvolaan,
sikiö oli viiden viikon ikäinen.
– Ilmoitin jo puhelimessa, että olin
päättänyt keskeyttää raskauden. Neuvolassa kehotettiin miettimään ratkaisua vielä pari viikkoa.
Minkäänlaista tukea Tiina ei kokenut neuvolasta saavansa.
– Jouduin käymään neuvolalääkärillä ja vastassa oli mies, joka selkeästi
vastusti aborttia. Hän itketti ja syyllisti. Mielestäni hän toimi ammattietiikan vastaisesti ja tein kirjallisen reklamaation hänen toimistaan.
– Kerroin suoraan miksi halusin
abortin ja olisin toivonut, että minua
olisi ymmärretty. Ulkoisesti saatoin
vaikuttaa tyyneltä, mutta sisälläni
oli aikamoinen myrsky. Monenlai-

ivinen raskaustesti oli shokki

Positiivinen raskaustesti voi olla shokki, jos raskaus on vahinko, eikä elämä muutenkaan ole raiteillaan. Edessä voi olla vaikea päätös raskauden jatkamisesta tai keskeyttämisestä. KUVa: Iofoto/kuvapankki rodeo
set ajatukset pyörivät päässäni. Tiedostin myös adoption mahdollisuuden, mutta pelkäsin, että kiintyisin
lapseen yhtä vahvasti kuin omaan
poikaani. Tiesin, etten pystyisi elämään sellaisenkaan ratkaisun kanssa.

Edes joku
mukana sairaalassa
Raskauden keskeytys tehtiin sairaalassa joulukuussa 2009. Päivämäärästä Tiinalla ei ole enää muistikuvaa.
– Muistan vain, että joulu oli tulossa.
Vielä sairaalassa Tiinalle tarjottiin
mahdollisuus perua abortti, mutta
siihen Tiina ei enää suostunut. Päätös oli jo tehty.
Osastolla Tiina vietti 6–7 tuntia.
– Ensimmäiset tunnit vain itkeskelin. Pelotti, kun en tiennyt, mitä siellä tapahtuu. Olisin halunnut, että
sairaalassa olisi ollut mukana edes
joku alusta loppuun. Kuka tahansa
olisi kelvannut. Siinä tilanteessa olin
hyvin yksin.
Raskaus keskeytettiin suun kautta
otettavilla pillereillä.
– Lepäilin ja odotin. Sain myös paljon särkylääkkeitä. Jonkin ajan päästä kohtu alkoi supistella ja tyhjentyi.
Lepäilin osastolla vielä jonkin aikaa
toimenpiteen jälkeen ja pääsin lähtemään kotiin.

Voinko tulla
enää raskaaksi?
Abortista selviytymiseen Tiina ei
kokenut saavansa minkäänlaista

apua. Myös parisuhde oli hiipunut
päätöksen jälkeen.
– Olisin ehkä jonkun ammattilaisen kanssa halunnut käydä asian
läpi. Siinä tilanteessa ei ollut ketään,
jonka kanssa olisin voinut keskustella.
Vieläkään Tiina ei mielellään puhu abortista, eikä lue raskauden keskeytyksestä kertovia juttuja.
Tunteet nousevat yhä herkästi pintaan.
– Ehkä tämä haastattelu oli minulle
tilaisuus puhua asia pois sisältäni. Jos
tästä on jollekin edes vähän apua, se
on hieno juttu.
Välillä Tiina miettii vieläkin, oliko
ratkaisu oikea.
– En onneksi ajattele sitä, minkä
ikäinen lapsi olisi nyt tai kumpaa sukupuolta, vaan lähinnä sitä, voinko
abortin takia tulla enää raskaaksi.
Olen kohta 30 ja pyörittelen mielessäni, milloin olen liian vanha samaan lisää lapsia.
– Ensimmäinen synnytys oli rankka kokemus. Sairastuin synnytyksen
jälkeiseen masennukseen ja syön
edelleen mielialalääkkeitä. En ole
varma, haluanko sittenkään lisää lapsia, mutta toisaalta toive on hyvin
vahva, Tiina sanoo.
Tällä hetkellä hänen elämänsä on
muuten raiteillaan.
– Elän avoliitossa ja alkoholi on jäänyt. Nyt yritän kunnialla viedä pientä poikaani kohti eskaria, Tiina kertoo.
Haastateltavan nimi on muutettu.

Itu-projekti auttaa aborttija kriisiraskaustilanteessa
Itu-projekti tukee kriisiraskaustilanteessa olevia, aborttia
miettiviä ja abortin läpikäyneitä
tyttöjä ja naisia.
Projektin toiminnan
tavoitteena on jakaa tietoa eri
vaihtoehdoista, kuten raskauden
jatkamisesta, raskauden keskeytyksestä tai mahdollisuudesta
antaa lapsi adoptoitavaksi.
sirpa koivisto

Projektin myötä tarjolla on tietoa
myös itse raskaudesta ja sikiön kehityksestä sekä erilaisista yhteiskunnan
tukimuodoista lapsiperheille ja yksinhuoltajille.
Keskustelutukea raskauteen ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa
saa vapaaehtoisten ylläpitämästä Palvelevasta puhelimesta ja neuvontapisteistä.
Itu-projekti järjestää lisäksi koulutusta yllätysraskaustilanteessa olevien tyttöjen ja naisten kohtaamiseen sekä abortin läpikäyneiden
tukemiseksi.
Vertaistukiryhmät ja viikonloput

abortin läpikäyneille ovat tärkeä osa
toimintaa.
Esimerkiksi aborttia miettiville tai
raskauden keskeytyksen läpikäyneille on tarjolla vain vähän tukea, tietää
Itu-projektissa kouluttajana toimiva
Outi Papunen. Tukea pitäisi antaa
sekä ennen raskauden keskeytystä
että sen jälkeen.
– Aborttiin liittyvä kipu ja häpeä
voi olla niin suuri, että kynnys hakea
apua on korkea. Vertaistukiryhmistä
on saatu todella hyviä tuloksia, sillä
kokemusten jakaminen helpottaa
asian läpikäymistä ja edistää toipumista, kertoo projektin työntekijä
Outi Papunen.

Neuvontapiste
myös Jyväskylään?
Itu-projektin neuvontapisteitä on tällä hetkellä viidellä paikkakunnalla:
Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa,
Sastamalassa ja Seinäjoella.
– Unelmana on, että pieni neuvontapiste saataisiin jossakin vaiheessa
myös Jyväskylään, Outi Papunen toivoo.
Raskauteen ja aborttiin liittyvissä
kysymyksissä voi Itu-projektiin olla
yhteydessä myös sähköpostitse tai

puhelimitse. Kaikki keskustelut ovat
luottamuksellisia ja palvelut maksuttomia.
Huhtikuussa Itu-projekti järjestää
Kutsuttu välittämään -koulutuksen
Jyväskylässä. Koulutus antaa valmiudet kriisiraskaustyössä toimimiseen
niin vapaaehtoisille kuin terveydenhuollon ammattilaisille kristillisestä
viitekehyksestä käsin.
Päivien aikana jaetaan tietoa
muun muassa raskauden eri vaiheista, raskauteen liittyvistä eri vaihtoehdoista, naisten kohtaamisesta ja ehkäisystä.
Itu-projekti toimii kristillisen arvomaailman pohjalta syyllistämättä
ketään.
– Armon ja anteeksiannon näkökulma on toiminnassa vahvasti läsnä,
Papunen toteaa.
Itu-projektin valtakunnallinen puhelinpäivystys toimii ma-pe klo 9-21
numerossa 050 4015567,
itu@ituprojekti.net.
Kutsuttu välittämään -koulutus
Jyväskylässä 18.–21.4. Kouluttajina
Outi Papunen ja terveydenhuollon
ammattilaisia. Tied. ja ilm. Outi Papunen, p. 040 832 9001 tai itu@tnnky.fi
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Herätysliikkeistä löytyy seu

Herätysliikkeiden jäsenet käyvät omien yhdistyksiensä tilaisuuksien lisäksi ahkerasti kirkossa. Kyselyssämme selvisi, että Jyväskylän seurakunnan papit ovat kallellaan herännäisyyden puoleen
AUKEAMAN TEKSTIT JA HENKILÖKUVAT: Petri kananen

Evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeiden
jäsenet käyvät ahkerammin seurakunnan toiminnassa kuin omien yhdistyksiensä järjestämissä tilaisuuksissa. Asia ilmenee Kirkon tutkimuskeskuksen vt. johtajan Hanna Salomäen
tutkimuksesta.
– Kyllä tämä oli yllätys myös minulle, Salomäki sanoo.
Herätysliikkeiden jäsenet ovatkin tutkijan mielestä seurakunnan tilaisuuksien vahvaa ydinjoukkoa. Esimerkiksi viidesläisiin kuuluvista yli
80 prosenttia kävi vähintään kerran kuukaudessa seurakunnan ja tämän lisäksi myös omissa
tilaisuuksissa.
Salomäen mielestä ilman herätysliikkeitä seurakuntien toiminta olisi huomattavasti suppeampaa. Hän näkeekin herätysliikkeet rikkautena.
– Nyt seurakuntalaisilla on iso kirjo tapahtumia valittavana.

Herätysliikkeet sitouttavat
seurakuntalaisiksi
Alueilla, missä herätysliikkeet ovat vahvoja, ihmiset ovat eronneet keskimääräistä vähemmän
kirkosta. Salomäen mielestä herätysliikkeet sitouttavatkin toimintansa ohessa ihmisiä seurakuntalaisiksi.
– Meillä on herätysliikepaikkakuntia, joissa yli
90 prosenttia ihmisistä kuuluu kirkkoon.
Vuoden 2008 tilastojen mukaan herätysliikkeiden jäsenmäärät ovat laskeneet. HerättäjäYhdistyksellä oli vielä 1990-luvulla 10 000 jäsentä,
mutta nyt noin 6 000. Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen jäsenmäärä on laskenut
80-luvun 18 000:sta noin 10 000:een. Kansanlähetyksen jäsenmäärä noussut 90-luvusta.
Suhtautuminen homoihin ja naispappeuteen ovat jakaneet kirkkoa pitkään. Herätysliikkeiden ajatukset homoudesta melko kielteisiä
körttejä lukuunottamatta.
– Kirkossa ajatukset jakautuvat myös laajemmissa kysymyksissä, kuten mikä on suhde uskontunnustukseen, mitä ajatellaan persoonallisesta Jumalasta tai Saatanasta. Herätysliikkeet

Herätysliikkeet ponnistivat syntyessään evankelis-luterilaisen kirkon sisältä. Moni liikkeistä on haarautunut sisäisesti.
ovat varsin sitoutuneita opinkohtiin.
Salomäki spekuloi pyydettäessä tilannetta, että Suomessa ei maksettaisi enää kirkollisveroa.
Kirkon perustoiminnan lisäksi se olisi dramaat-

Körtti lähestyy asioita
käytännön tasolta
Herättäjä-Yhdistyksen Keski-Suomen aluesihteerille Osmo Kankaalle herännäisyys eli körttiläisyys on arjen kristillisyyttä. Hän alleviivaa
körttiläisyyden ajatuksen, jossa korostetaan ihmisen pienuutta ja Jumalan suuruutta.
Kankaan mielestä henkilökohtaisen uskoontulon korostaminen ei ole niin olennaista kuin
omakohtainen jumalasuhde.
– Herännäisyydessä on kyse syntisyyteen heräämisestä. Ihmisestä ei tule Jumalalle kelvollista omin töin. Pelastumme armon kautta.
Kangas kuvailee Herättäjä-Yhdistyksen suhdetta evankelis-luterilaiseen kirkkoon luontevaksi. Hänen mielestään körteille tyypillistä on
tyyni tosiasioiden hyväksyminen.
– Olen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja
körtti. Tässä järjestyksessä.
Kangas korostaa, että herännäisyydessä on
ollut protestiasennetta 1800-luvulta lähtien.
Liike on kuitenkin toiminut aina kirkon puolesta.
– Kirkkoon mennään niin kauan kuin Isä
meidän luetaan ja ehtoollista jaetaan.
Kankaan mielestä körtteihin kuulumisessa
on kyse lähiyhteisön ja hengellisen kodin löytämisestä. Kankaan vertauksen mukaan evankelis-luterilainen kirkko puhuu kirjakieltä ja herätysliikkeet murteita.
Kangas ajattelee, että luonteeltaan erilaiset
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ihmiset tarvitsevat erilaista julistusta. Siksi erilaisille herätysliikkeille on kysyntää.
Kangas muistuttaa, että evankelis-luterilaisen
kirkon papeistakin moni on körtti tai kokee
olevansa lähellä heränneisyyttä.
Elävätkö körtit nuhteettomammin kuin tavalliset tapakristityt?
– Omassa ulkoisessa elämässäni ei ole sellaista, joka nostaisi minut korkeammalle kuin tavallisen suomalaisen.
Naispappeus ei ole körteille ongelma. Osmo
Kankaankin vaimo on pappi.
– Aikoinaan jotkut körteistä ajattelivat naispappeudesta toisin. Lähestymme kuitenkin
asioita käytännön tasolta.
Herättäjä-Yhdistyksessä on Keski-Suomessa
yli 300 jäsentä.
Milloin ihminen on körtti?
– Silloin kun kokee olevansa körtti. Sen voi
sanoa ääneen – tai olla sanomatta.

Herännäisyys eli körttiläisyys
• Juuret 1700-luvun kansanherätyksessä
• Paavo Ruotsalainen vaikuttajana 1820-luvulla
• Nykyään maltillinen ja yleiskirkollinen
• Seuroissa vuorottelevat Siionin virret ja puheet
• Kesällä körtit kokoontuvat Herättäjäjuhliin

tinen isku kirkon tukemille lähetysjärjestöille ja
samalla lähetystyölle.
Herätysliikkeiden vahvuutena Salomäki näkee sitoutumisen. Herätysliikkeiden jäsenet,

KUVA: KIMMO HEINONEN / VASTAVALO

kuten uskonnollisesti aktiivisetkin, antavat
ennätyssummat rahaa kolehteina ja lahjoituksina. Esimerkiksi kun Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen määrärahoja aikoi-

Kansanlähetys korostaa
omakohtaista uskoa
Viidesläisyyteen laskettavan Keski-Suomen
Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen piirijohtajalle Reino Saarelmalle kansanlähetyksen
keskeisin ajatus on ”evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja”. Hän korostaa kansanlähetyksen toiminnassa lähetyskäskyä.
Viidesläisyys tarkoittaa Saarelmalle Raamatun keskeisyyttä opetuksessa ja uskoon kutsuvan julistuksen korostusta. Viidesläisyydessä
hän korostaa Urho Muroman merkitystä.
Saarelmalle itselleen omakohtainen uskoontulo oli mullistava kokemus.
– Omalla kohdallani usko ei tullut lapsuuden
tai kodin perintönä. 16-vuotiaana henkilökohtainen uskoontulo oli ratkaisevaa.
Kansanlähetyksen suhdetta evankelis-luterilaiseen kirkkoon Saarelma luonnehtii hyväksi.
Kansanlähetys korostaa nimensä mukaisesti
lähetystyötä, ja se onkin kirkon toiseksi suurin
lähetysjärjestö.
– Meillä on sama uskonkäsitys.
Saarelman omassa ystäväjoukossa on jonkin
verran lestadiolaisia, jotka toimivat nykyisin
kansanlähetyksen parissa. Ystäviä hänellä on
myös rukoilevaisuuden piiristä. Evankelisten
kanssa kansanlähetys järjestää yhteisiä tapahtumia.
– Pidämme hyvästä kiinni. Erimielisyyksissä
ei ole kyse pelastukseen liittyvistä asioista, ja

tämän vuoksi herätysliikkeiden ei tarvitse kinastellakaan.
Kansanlähetys ei hyväksy esiaviollisia suhteita. Alkoholia voi käyttää niin kuin Raamatussa
opetetaan.
Naispappeutta kansanlähetys ei hyväksy. Saarelma korostaa, että jokainen kansanlähetyksen jäsen voi ratkaista kysymyksen omatuntonsa mukaan.
Menetkö itse kirkkoon, jos nainen on siellä
kirkollisessa toimituksessa?
– Tilanteen mukaan harkitsen, mikä on pienin paha.
Saarelma haluaa toimia positiivisella tavalla
myös niin sanottujen tapakristittyjen parissa.
Itse hän kannattaa tiivistä seurakuntayhteyttä
ja elämää Raamatun ja rukouksen äärellä.
Kansanlähetyksellä on Keski-Suomessa noin
sata jäsentä. Toiminnassa on mukana kuitenkin enemmän ihmisiä.

Viidesläisyys
•Syntyi neljän muun herätysliikkeen jälkeen
• Viidesläisiä esimerkiksi: Suomen Raamattuopisto,
Suomen Raamattuopiston säätiö ja Suomen
Evankelis-luterilainen Kansanlähetys
• Taustalla uuspietismi ja muromalaisuus

urakuntien ydinporukka

n. Hajaääniä saivat myös lestadiolaiset, evankeliset ja viidesläiset.
naan leikattiin, sen vapaaehtoinen kannatus
nousi.

Pelastumisen varmuus tuo
ilon evankelisen elämään

Herännäisyys lähellä
Jyväskylän pappeja
Suomessa neljä kymmenestä kirkon työntekijästä kuuluu johonkin herätysliikkeeseen.
Henki&Elämä kyseli Jyväskylän seurakunnan
pappien kuulumista herätysliikkeisiin. Kyselyyn
vastasi 29 pappia reilusta 40:stä. Herätysliikkeisiin kuuluu Jyväskylässä 27 prosenttia papeista.
Ylivoimaisesti suosituin herätysliike on herännäisyys, johon kuuluu viisi pappia. Lisäksi
herätysliikkeisiin kuulumattomista kymmenen
tunsi herännäisyyden arvomaailman itselleen
läheiseksi. Yli puolet papeistamme on siis
enemmän tai vähemmän kallellaan herännäisyyden suuntaan.
Papeistamme kaksi on lestadiolaisia ja yksi
viidesläinen. Herätysliikkeisiin kuulumattomista kaksi koki läheiseksi evankelisuuden ja
yksi lestadiolaisuuden.
Kyselyyn osallistuneista kahdeksan ei löytänyt riittävää hengenheimolaisuutta mihinkään
herätysliikkeeseen. Moni heistä kommentoi
olevansa kirkkokristitty ja haluavansa työskennellä kaikkien herätysliikkeiden kanssa.
– Kyselyn tulos näyttää vahvistavan sitä toteamusta, että papiston yleisin herätysliike on
”lähinnä herännäisyys”. Itse en ole minkään
herätysliikkeen jäsen, kirkko ja paikallisseurakunta on aina ollut minulle läheisin yhteisö.
Vaikutteita on tullut useammasta suunnasta.
Kotiseudultani Keski-Pohjanmaalta ja opiskeluajoilta tuttua on evankelisuus, ja lestadiolaisuuden vaikutteita löytyy sukutaustasta. Herännäisyyden arvomaailma on minunkin helppo jakaa, kirkkoherra Arto Viitala sanoo.
Hanna Salomäki muistuttaa, että papistossa
on sukupolvittain sitouduttu papin ammattiin.
Historiaan kuuluu vahvoja herännäispappissukuja. Evankelis-luterilainen kirkko ymmärtää
herännäisyyttä yksinkertaisesti myös sen vuoksi, että herännäispapit ovat olleet luomassa
kirkon yhteisiä kantoja.

Osmo Kangas

Reijo Saarelma

Seppo Seppälä

Petri Harju KUVA: SLEY

Lestadiolainen on turvassa
kahden kuoren välissä
Jyväskylän Rauhanyhdistys ry:n varapuheenjohtajalle Seppo Seppälälle vanhoillislestadiolaisuuden lähtökohta on Jumalan sanassa.
– Jeesus sanoi: Tule ja seuraa minua. Jumala
lahjoittaa uskon, ja ihminen valitsee, ottaako
sen vastaan. Näin me uskomme.
Lestadiolaiset ovat jakautuneet useisiin haaroihin. Hajaannuksia on tapahtunut vuosien
saatossa.
Omakohtainen uskominen on vanhoillislestadiolaisille tärkeää. Seppälän mielestä lapselle on erittäin suuri lahja syntyä uskovaiseen
kotiin.
– Joka tapauksessa pitää mukana olla omakohtaisuus. Ei isän tai äidin uskolla voi tulla
autuaaksi.
Seppälä kokee olevansa evankelis-luterilaisena ja vanhoillislestadiolaisena kahden kuoren
välissä turvassa.
Seppälä näkee kirkon ja vanhoillislestadiolaisten välillä joitain opillisia eroavaisuuksia.
– Uskomme perusta on Raamatussa.
Omaan kotiinsa Seppälä ei ole televisiota
halunnut, internetistä hän katsoo uutisia ja
ajankohtaisohjelmia.
Vanhoillislestadiolaisuudessa ajatellaan avioelämän kuuluvan avioliittoon.
Samalla heidät tunnetaan monilapsisista perheistään. Seppälän perheessä lapsia on kahdek-

san.
Mitä mieltä olet naispappeudesta?
– Papin sukupuolella ei mielestäni ole merkitystä, oli kyseessä jumalanpalvelus tai joku
muu kirkollinen toimitus. Toimimme kansankirkossa kansankirkon parhaaksi.
Seppälä muistuttaa, että Jeesuksella ei kuitenkaan ollut yhtään naista apostolina. Vanhoillislestadiolaisilla hengellinen pappeus on
kaikilla, mutta omissa tilaisuuksissa saarnavirka on ainoastaan miehillä.
Millainen on suhtautumisesi tapakristittyihin?
– Elämäntavoissahan voi olla eroja kuten kellä tahansa, esimerkiksi suhteessa alkoholiin tai
esiaviollisiin suhteisiin. Jokainen elää omaa
elämäänsä. Uskovaisena haluan elää Jumalan
sanan mukaisesti.
Jyväskylän Rauhanyhdistyksessä on lähes tuhat jäsentä.

Lestadiolaisuus
• Pohjoismaiden suurin kirkollinen herätysliike
• Liike alkoi Lars-Levi Laestadiuksesta
• Suomen suurimmat haarat: vanhoillislestadiolaisuus,
esikoislestadiolaisuus ja rauhansanalaisuus
• Kesäjuhlana Suviseurat

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
(SLEY) Keski-Suomen piiristä vastaavan pastorin Petri Harjun mielestä keskeisin asia evankelisuudessa ovat sana ja sakramentit Pyhän
Hengen toimintavälineinä. Myös oppi ”koko
maailman autuudesta” on tärkeä.
– Syntyy iloinen usko, kun ihminen voi olla
varma pelastumisestaan. Jeesus on sovittanut jo
kaikkien ihmisten synnit.
Harju korostaa, että kaste ja usko pelastavat
yhdessä. Evankelisuudessa kasteeseen voi aina
palata. Uudelleen kastamista ei kuitenkaan tarvita – vaan uudelleen uskomista.
Evankelisuus on yksi evankelis-luterilaisen
kirkon vanhimpia herätysliikkeitä ja Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys on yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä, jonka kautta
kirkko tekee omaa lähetystyötään.
– Suhteemme kirkkoon ja paikallisseurakuntiin ovat hyvät. Monissa seurakunnissa järjestämmekin yhdessä seurakuntien kanssa tilaisuuksia laidasta laitaan.
Suurimpana vuosittaisena yhteistyökuviona
evankelis-luterilaisen kirkon kanssa SLEY järjestäää Pohjoismaiden suurimman kristillisen
nuorten tapahtuman, Maata Näkyvissä -festivaalin.
Harjun mielestä evankelisten ei pidä erottautua luterilaisesta kirkosta vaan suorastaan tunnustautua luterilaisiksi kristityiksi.
– Ja tulla samalla siksi, mitä itse asiassa jo
olemme. Evankelinen liike on ollut monella
tapaa 24/7-tunnustuksellisen luterilaisuuden
lipunkantajana Suomen kirkossa. Suomen luterilaisen kirkon pappisvirkaan vihittynä tähän
on helppo yhtyä.
– Evankelinen liike on aina tehnyt loistavaa
yhteistyötä toisten kirkkomme herätysliikkei-

den kanssa, eikä vähiten isojen valtakunnallisten hengellisten tapahtumien järjestämisessä.
Harjun mielestä kristitylle sopivat käyttäytymissäännöt löytyvät esimerkiksi kymmenestä
käskystä.

”Kaste ja usko
pelastavat yhdessä.
Evankelisuudessa
kasteeseen voi aina
palata. Uudelleen
kastamista ei
kuitenkaan tarvita.”
Omaa uskoaan Harju kuvaa näin:
– Evankelisuushan on nimenomaan armosta
elämistä arjen keskellä, kiitollisuutta ja iloa Jeesuksessa Kristuksessa – toivon todellisuutta.
SLEY ei hyväksy naispappeutta.
– SLEY toimii kirkon muuttamattomalla, perinteisellä virkakannalla eikä kutsu naispastoreita puhujiksi yhdistyksen omiin tilaisuuksiin.
Keski-Suomessa SLEY:llä on yli 500 jäsentä.

Evankelisuus
• Irtautui herännäisyydestä
• Perustaja Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893)
• Ihminen saa heti uskoa olevansa Jumalan lapsi
• Vahvoja alueita Lounais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa
• Naispappeus jakanut liikettä
• Opillinen herätysliike

Rukoilevaiset ovat päivän
vanhoja kristittyjä
Pelastuminen on yksin Jeesuksen ansiota.
Omilla ansioilla ei pelastu. Siinä on tiivistettynä rukoilevaisuuden keskeisin ajatus LänsiSuomen Rukoilevaisten Yhdistys ry:n (LSRY)
puheenjohtajalle Pertti Helkkulalle.
Kristityt tavat opitaan kotona, mutta usko on
Jumalan lahja. Uudestisyntyminen tapahtuu
kasteessa. Helkkula korostaa puheessaan jokapäiväistä parannusta.
– Olemme päivän vanhoja kristittyjä.
LSRY:N ja evankelis-luterilaisen kirkon suhde on pääsääntöisesti toimiva. Herätysliikkeen
toiminta-alueen useat seurakunnat ja kirkkoherrat järjestävät vanhan käsikirjan mukaisia
jumalanpalveluksia ja antavat tiloja rukoilevaisten käyttöön.
– On myös niitä seurakuntia, jossa kirkollisessa linjassa on kiviä kengässä. Meitä yritetään
prässätä niin, ettei säröjä saisi olla, ja LSRY:n
odotetaan mukautuvan kirkon päätöksiin.
Rukoilevaiset ovat yhteistyössä esimerkiksi
Kansanlähetyksen, Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ja lestadiolaisten kanssa.
Helkkulan mielestä perhe-elämä on Suomessa sekaisin, ja moraalin kysymyksissä evankelisluterilaista kirkkoa viedään kuin pässiä narussa.
Helkkulan mielestä uskovan kodin haaste elämäntapakysymyksissä on, että kasvava nuori
saisi riittävästi maistaa ”parhainta viiniä”. Tällä

hän tarkoittaa elämää Kristuksessa, Pyhällä Hengellä täyttymistä ja siltä pohjalta Jumalan sanan
ymmärtämistä elämän eettisissä kysymyksissä.
– Muutoin on nuorilla kiusaus nähdä elämä
liian rajoitettuna kielto- ja käskykokoelmana.
Rukoilevaisilla ei ole moraalikysymyksissä
sääntöluetteloa.
– Kullakin aikakaudella on omat syntinsä, ja
myös kristittyjä kiusataan niillä. Jos joku lankeaa,
niin armon kautta saadaan synnit anteeksi.
– Näemme ympärillämme kaikki mielettömyydet. Ihmisarvo Jumalan luomana ja Jumalan kuvana tulee häväistyksi.
LSRY ei hyväksy naispappeutta. Pertti Helkkula on tämän vuoksi jäänyt esimerkiksi kerran
pois konfirmaatiosta.
Rukoilevaisuuden kannatus on keskittynyt
Suomessa Satakuntaan ja Varsinais-Suomen
pohjoisosaan. Länsi-Suomen Rukoilevaisten
Yhdistys ry ei ole keskusjohtoinen organisaatio.

Rukoilevaisuus
• Vanhin herätysliike
• Syntyi Liisa Eerikintyttären herätyksessä 1756
• Jakautunut naispappeuden vuoksi
• LSRY:LLÄ vanha Raamattu ja virsikirja
• Aktiivisia kannattajia noin 3000
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Jalkahoidot, hieronnat
ja lahjakortit
Hierontapiste Iisopista,
Liisa Nipuli
Kauppakatu 28 A 54
050 362 27 44

Juhlan Paikka

TEKSTARITUPU

Pito- ja Juhlapalvelu

TUKITEKSTARI KOULULAISILLE

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

TUPU vastaa tyttöjen ja poikien
kysymyksiin. Voit tekstata
milloin vain normaalin
tekstiviestinhinnalla.
TEKSTARITUPU
Viesteihin TUKITEKSTARI
vastataan KOULULAISILLE
koulupäivinä.

040-132 6010

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

040-132 6010

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

Tupu vastaa tyttöjen ja poikien

Voit myöserilaisiin
mailata:
tekstaritupu@evl.fi
kysymyksiin.
Voit tekstata milloin

vain normaalin tekstiviestin
hinnalla.
ILMAINEN
NEUVO
OY:n

Tupu vastaa vain tekstiviesteihin
tai sähköpostiin,
Viesteihin vastataan
koulupäivinä.
eikä siis puheluihin.

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060
Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Puh. 014-216 300
petri.ilola@kaikilleteille.com JYVÄSKYLÄ

Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuutta tekstiviestiTupu vastaa vainja
tekstiviesteihin
tai sähköpostiin,
keskusteluun nimettömänä
luottamuksellisesti
eikä siis puheluihin.
päivystäjän kanssa.
Päivystäjinä toimivat seurakunnan
Yhteydenottajalle
hintatarjotaan
2,95 mahdollisuutta
€ min + tekstiviestipvm/mpm
työntekijät. Puhelun
keskusteluun nimettömänä ja luottamuksellisesti
päivystäjän• Erityisnuorisotyö
kanssa. Päivystäjinä toimivat seurakunnan
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
työntekijät.
Tietosuoja ja lisätiedot:
www.tekstaritupu.net

www.ilmainenneuvo.

Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA • Erityisnuorisotyö
eettisten periaatteiden
neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net
Tietosuoja ja lisätiedot: www.tekstaritupu.net
Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net

isesta!
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Yritysnumeroihimme (020 508 xxxx) soittaminen maksaa Soneran hinnaston mukaisesti kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa
8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28
senttiä/puhelu + 17 snt/min.

Tule tapaamaan meitä Elämys-viikonloppuna Piha ja
parveke -messuille 23.-24.3.2013 Jyväskylän Paviljonkiin,
osastolle D-145!
Meille valmistuu ensi vuonna (3/2014) vapaarahoitteinen
vuokratalo Jyväskylän keskustaan. Tule tutustumaan uuteen
taloon ja jätä yhteystietosi!
Pyörätuolikelaaja Henry Manni kertoo la 23.3. klo 12-15
VVO:n Virkeä-ohjelmasta ja stipendien hakuajasta.
...ja tietysti voit pyörittää osastollamme bingoa ja voittaa
kivaa keittiöön tai olla mukana kodinkoneliikkeen lahjakortin
arvonnassa. Tervetuloa!

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

Naishehkua Minnan hengessä
Millainen on Kalevalan Nainen, sitä
selventää muusikko ja säveltäjä Sari
Kaasinen. Ohjelman juontaa Minna
Canth eli Anna-Mari Laulumaa. Illan ohjelmass on lausuntataidetta ja
musiikkia. Vieraita rohkaistaan pukeutumaan illaan teeman hengessä
kansallispukuun.
Juhlan tuotto lahjoitetaan Jyvässeudun lasten ja nuorten omaehtoi-

seen monikulttuuriseen toimintaan.
Kalevalan Nainen tiistaina 19.3. klo 18.
Vanhan Ortopedia, Auditorio Volmari
(Vaasankatu 2) Järjestöjen esittäytyminen aulassa kello 17. Liput 20 € ovelta
ennen tilaisuuden alkua.
Tiedustelut: Jyväskylän NNKY
Puistotori 4 jklnnky@elisanet.fi
p. 040 740 4472

Ihminen kelpaa sellaisena kuin on
– Ihmisen perusoikeus on kelvata itselleen ja läheisilleen sellaisena kuin
todellisuudessa on, sanoo jyväskyläläinen draamapedagogi Mika Lahtinen. Hän on vieraana Naisia kaivolla -illassa 18.3. Marttakeskuksessa.
– Ihmisten pitää kuunnella ja kunnioittaa toistensa elämäntarinoita
ilman, että mestaroivat niitä. Rohkea on se, joka kohtaa ihmisen vertaisenaan eikä sosiaalisen, sukupuolisen, kulttuurisen tai maantieteellisen arvomerkin kantajana.
Naisia kaivolla -illassa Lahtinen
kutsuu osallistujia mielikuvamatkalle

Raamatun kertomukseen, joka sijoittuu muinaiseen sosiaaliseen mediaan:
kaivolle. Jeesus kohtaa samarialaisen
naisen, jonka kansallisuus, elämäntarina ja identiteetti on leimattu häpeällisiksi ja epäonnistuneiksi. Kohtaaminen on haaste naisen kotikylän väelle
ja Jeesuksen opetuslapsille.
Juonto Ulla-Maija Kovanen, Laulujen säestys Mika Lahtinen.
Naisia kaivolla 18.3. Marttakeskus, Yliopistonkatu 11, Jyväskylä. Kahvit klo 18
alkaen. Kahvi ja ohjelmakortti 10 euroa.Illan järjestää Kansan Raamattu-

Tarjouskilpailu Säynätsalon
seurakuntakodin irtaimistosta
Säynätsalon seurakuntakodin vanhaa irtaimistoa myydään tarjousten
perusteella. Tarjolla on mm. pöytiä, tuoleja, kaappeja ja tulostimia.
Myytävien tavaroiden esittely järjestetään Säynätsalon
seurakuntakodilla Saarnatiellä Säynätsalossa tiistaina 19.3. klo 9-12.
Tarjoukset irtaimistosta on jätettävä kiinteistöpäällikkö Veikko
Toivakalle 22.3. mennessä sähköpostiosoitteeseen
veikko.toivakka@evl.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Jyväskylän
seurakunta, Veikko Toivakka, PL 103, 40101 Jyväskylä.

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

Ensi vuonna
Jerusalemissa
Juutalaisten
pyhin paikka
Itkumuuri ja
taustalla
islamin
uskon
kolmanneksi
pyhin Kalliomoskeija
(kullattu
kupoli).

Yhteisvastuutapahtumia
HUHTASUO
Keräystalkoot
perjantaina 15.3. klo 14-18
Seppälän Prismassa.

Kaiken kansan iloinen messu
ja yhteisvastuutapahtuma
Sunnuntaina 17.3. klo 16. Halssilan
kirkolla, Tervonen, Mertanen, lapsityöntekijät. Rekiajelua, mäenlaskua,
arpajaiset, makkaraa, vohveleita,
mehua.

Palokka
Yhteisvastuukonsertti
Sunnuntaina 24.3. klo 18 Palokan
Viihdelaulajat joht. Sari Loukola,
Charlotte Loukola, viulu, Andras
Szabo, piano, Marianne Mäenpää,
laulu.

Taulumäen kirkko
Marianpäivän
Yhteisvastuukonsertti
Minun sieluni ylistää Herraa
Sunnuntaina 17.3. klo 15. Tenorissimo: Reijo Ikonen, Lasse Riutamaa ja
Jussi Makkonen, laulu. Ulla-Stina
Ikonen, harppu, kantele. Matti
Pesonen, urut. Ohjelma 10 e.

Lähde Keltinmäen alueseurakunnan
järjestämälle Israelin matkalle
27.4.– 4.5.2014.

Vaajakoski
Kolikkotapahtuma
Lauantaina 23.3. klo 10–13.
Mukavaa menoa koko perheelle
kirkolla. Hevosajelu, paloautoja.
Jännittävä kirkkoseikkailu, huovutusta
ja virpomavitsojen tekoa.

Keltinmäki
Vesangan pihatapahtuma
Sunnuntaina 17.3. klo 14-16
Vesangan koululla (Ritolantie 40)
Rekiajelua, poniratsastusta,
makkaraa, muurinpohjalettuja.
Tuotto Yhteisvastuulle.

Hernerokkatapahtuma
kävelykadulla
Perjantaina 15.3. klo 11–14.
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

Yhteisvastuukeräys
tarvitsee arkienkeleitä

Yhteisvastuun kotimainen keräyskohde on etsivän vanhustyön projekti, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset. Ulkomainen kohde on Kambodza.
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Matkan johtajina toimivat pastori Matti Väätäinen ja diakoni Jukka Rantanen. Molemmilla on kokemusta Israelista.
Matkan hinta puolihoidolla noin 1 299 euroa sisältää muun
muassa aamiaisen ja päivällisen, sekä retkipaketin ostamalla
laadukkaita retkiä ammattioppaan johdolla.
Tekninen matkanjärjestäjä on Toiviomatkat Oy (suorat lennot 4
tuntia Finnairin koneilla). Varaa matka jo hyvissä ajoin ottamalla
yhteyttä Mattiin p. 050 5900296 tai Jukkaan p. 050 360 3484.

Pääsiäismunia Lehtisaaressa
Lauantaina 23.3. klo 14–16
Perheiden ja kaupunkilaisten ulkoilupäivä.
Etsi saaresta oma pääsiäismunasi!
Tandemhiihtoa, lumikenkäilyä,virpo-oksien
tekoa. Kahvia, pullaa, tuoreita munkkeja
ja makkaraa sekä kuumaa mehua ja
nuotio. Poniratsastusta, pilkkikisat,
ongintaa lapsille. Paikalle pääsee
Viitaniemen rannasta tai Wilhelm Schildtin
kadun päästä kävelypolkuja tai latua.
Jos jää on huono, tapahtuma
pidetään Viitaniemen rannassa.

Matka jakautuu seuraavasti:
Tiberias (4 vrk), Galilea ja
Genesaretin ympäristö
Nasaret, Kuollut meri, Jeriko, Jaffa ja
Akko. Siellä tutustutaan Jeesuksen
toiminnan pääpaikkoihin
Jerusalem (3 vrk)
vuosituhantinen historiastaan
verraton kaupunki. Tutustumiskohteita muun muassa Via Dolorosa,
puutarhahauta, Öljymäki, Betlehem.
Kuvassa Jeesuksen seimen paikka
Syntymäkirkossa Betlehemissä.

Mikkelin Kaupunginorkesteri esittää Kamarikuoro Cantinovumin kanssa Stabat Matereita.

Mikko Sidoroff johtaa Suuren paaston.

Ari Rasilainen johtaa Jyväskylä Sinfoniaa.

Jyväskylän Pääsiäisen konserttisarja aloittaa paaston
tunnelmissa ja päättyy
taivaan nauruun barokkisävelin.

den 2007 kuorolevy Panihida.
Jyväskylä Sinfonian Pääsiäiskonsertin pääteoksena kuultava Gioacchino
Rossinin Stabat Mater huokuu melodisuutta ja koskettavaa puhtautta,
hiukan oopperamaisuuttakin.
Teos on sävelletty neljälle solistille
sekä kuorolle. Rossini sävelsi Stabat
Materiinsa vain kuusi osaa ja pyysi
erästä ystäväänsä säveltämään loput
kuusi. Kymmenen vuotta myöhemmin Rossini korvasi kustantajan painostuksesta ystävänsä osuudet neljällä omalla sävellyksellään, ja siten
teoksesta tuli lopulta 10-osainen.
Konsertissa kuullaan myös Giacomo Puccinin ja Léo Delibes’n musiikkia. Kapellimestarina on Ari Rasilainen, solistien lisäksi laulaa Musica-kuoro, jonka on valmentanut
Pekka Kostiainen.

Aikakauden soittimin musisoivaa Barokkiyhtye Baccanoa kuullaan pääsiäissunnuntaina.

Taivas nauraa ja maa juhlii
risto valtasaari

Vaikka luterilaisen ja ortodoksisen
paastonajan pyhäpäivien teemat poikkeavatkin toisistaan, paastonajan tarkoitus on sama: oman elämän tutkistelu ja matka kohti pääsiäisjuhlaa.
Säveltäjä Mikko Sidoroff luonnehtii nyt kantaesitettävää ja runsaasti soolo-osia sisältävää teostaan
Suuri paasto kokoelmaksi, jonka teoksia voi esittää myös erikseen. Laulut
on sävelletty ortodoksisen kirkon
jumalanpalvelusteksteihin, joten ne
soveltuvat myös liturgiseen käyttöön
paaston valmistusviikoilta aina pääsiäisen yöpalvelukseen saakka.
Periodeittain työskentelevä Kamarikuoro Krysostomos on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen tasokkaimmista ortodoksisista kuoroista. Se kantaesittää uutta suomalaista ortodoksista kirkkomusiikkia.
Krysostomos on julkaissut kaksi levyä, joista toinen on Sulasolin vuo-

Äidin suru
Pitkänperjantain konsertissa toistuu
perinteeksi muodostunut Stabat mater –teema. 12 jousisoittajasta koostuva Mikkelin kaupunginorkesteri sekä
kamarikuoro Cantinovum Rita Varosen johdolla esittävät kolme Stabat
materia: Leevi Madetojan Marian

Suomalaisen soulin ja jazzin
“dream team” gospel-konsertissa
Kuokkalan kirkossa kuullaan pääsiäis
iltana gospel & soul -konsertti. Esittäjäkaarti on kuin suomalaisen soulin
ja jazzin “dream team”: Osmo, Aili,
Tuuli ja Heini Ikonen, Kalevi, Olavi
ja Hilkka Louhivuori sekä Eva &
Manu, ja Aino Peltomaa. Lisäksi soittavat Antti Hevosmaa, Janne Toivonen, Aimo Ikonen, Petri Jaakonaho
ja Emil. Jyväskylän Studiokuoro laulaa konsertissa perinteisiä spirituaaleja Hannu Ikosen johdolla. Kuokka-

Pääsiäismunien
myyntinäyttely
Käsinmaalattujen ja eri menetelmin
koristeltujen pääsiäismunien myyntinäyttely on 23.3.–30.3. ortodoksisen
kirkon seurakuntasalissa (Rajakatu
39).
Näyttely on avoinna la 23.3. klo
12-14 ja muina päivinä klo 10-14.

lan kirkon akustiikka on hyvä gospelmusiikin esittämiseen, ja kirkkoon
mahtuu noin 500 kuulijaa. Kuoroon
on liittynyt tätä ohjelmistoa varten
laulajia seudun muista kuoroista.
Gospel&soul -konsertti Kuokkalan kirkossa su 31.3. klo 19. Ohjelma15/10
euroa. Ohjelmia saa ennakkoon soittamalla tai tekstaamalla 044 073 2690 tai
050 305 4013 tai lähettämällä sähköpostia maahituhkalat@yahoo.com.

murhe on 1900-luvun alusta, kun taas
Jaakko Mäntyjärven ja James Pattenin teokset edustavat aivan viime
vuosisadan lopun Stabat mater –sävellystraditiota. Marian surua Jeesuksen
ristin juurella kuvaava keskiaikainen
sekvenssiruno on säilyttänyt asemansa halki vuosisatojen.

Barokkipääsiäinen
Pääsiäispäivän konsertissa Taivas nauraa ja maa viettää juhlaa. Otsikko on
peräisin v. 1715 Weimarin hovissa
esitetystä Bachin pääsiäiskantaatista
Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret.
Konsertin ohjelmassa on aarioita
Bachin ja Händelin pääsiäiskantaateista ja –oratorioista sekä samaisten
mestareiden kamari- ja urkumusiikkia, mm. harvoin kuultu Bachin
nuoruudenteos Preludi ja fuuga Dduuri uruille. Preludin alkutahdit eivät jätä epäselväksi, mistä juhlasta on
kysymys. Fuugan teema on yhtä henkeäsalpaava kuin sen käsittelykin.
Aikakauden soittimin musisoiva
Barokkiyhtye Baccano koostuu viidestä instrumenttinsa huipputaitajasta sekä vanhan musiikin ilmaisuun perehtyneestä laulusolistista.

Jyväskylän Pääsiäinen
Su 24.3. klo 18 Keltinmäen kirkko
SUURI PAASTO Mikko Sidoroff (kantaesitys)
Ortodoksinen Kamarikuoro Krysostomos Mikko Sidoroff, johtaja
Liput 15/5e		
Ke 27.3. klo 19 Taulumäen kirkko
JYVÄSKYLÄ SINFONIAN PÄÄSIÄISKONSERTTI
Ari Rasilainen, kapellimestari, Riikka Hakola, sopraano, Tuija Knihtilä,
mezzosopraano, Dan Karlström, tenori, Jouni Kokora, bassobaritoni,
Jyväskylän Musica-kuoro, valm. Pekka Kostiainen
Giacomo Puccini: Krysanteemeja, Léo Delibes: Kuusi antiikin aariaa,
Gioacchino Rossini: Stabat Mater
Liput 25/23/12 e (+2,50 e toimituskulu) Lippupiste. Ei kausilipulla.
Pe 29.3. klo 18 Taulumäen kirkko
STABAT MATER
Mikkelin kaupunginorkesteri, Kamarikuoro Cantinovum joht. Rita Varonen
Leevi Madetoja: Marian murhe, Jaakko Mäntyjärvi: Stabat mater,
James Patten: Stabat mater, Pateris Vasks: Dona nobis pacem
Liput 15/5 e
		
Su 31.3. klo 18 Kaupunginkirkko
DER HIMMEL LACHT
Barokkiyhtye Baccano, Tuuli Lindeberg, sopraano, Hanna Haapamäki,
nokkahuilu ja traverso, Hannu Vasara, viulu, Jussi Seppänen, sello		
Eero Palviainen, luuttu, Markku Mäkinen, cembalo ja urut			
J.S. Bachin ja G.F. Händelin pääsiäismusiikkia barokkisoittimilla
Liput 15/5 e

Kitarataiteilija
John Mills
Tikkakoskella

Kaksi tenoria on enemmän
kuin kahden tenorin summa

John Mills on maailman tunnetuimpia klassisen kitaran spesialisteja, ja hän on vieraillut useita kertoja
opettajana ja konsertoijana myös
Suomessa. Hän toimii nykyään professorina Cardiffissa (The Royal
Welsh College of Music & Drama).
John Mills on tehnyt paljon yhteistyötä jyväskyläläisen säveltäjän
ja kitaristin Kai Niemisen kanssa.
Tikkakosken konsertissa kuullaan
kitaramusiikkia vuosisatojen varrelta, säveltäjinä mm. Sanz, Ponce, Albeniz, Granados ja Nieminen.

Sankaritenorien ääni on koskettanut
kuulijoita aina Caruson ajoista lähtien. Nimi Tenorissimo on italiankielen superlatiivinen mukaelma, ja ilmaisee sen, että kahden tenorin
laulaessa soinnillinen lopputulos on
”erittäin tenoraalista”.
Tenorissimo-yhtye sai alkunsa
vuonna 2008, jolloin tenorit Reijo
Ikonen ja Lasse Riutamaa esiintyivät duona urkutaiteilija Matti Pesosen säestyksellä.
Kokoonpano vakiintui ja se on
konsertoinut ahkerasti. Säestyskokoonpanoon vakiintuivat urkuri
Matti Pesosen lisäksi myös harpisti,
kanteletaiteilija Ulla-Stina UusitaloIkonen ja sellisti Jussi Makkonen.

John Mills Tikkakosken kirkossa sunnuntaina 17.3. klo 19. Konserttiin on
vapaa pääsy, ohjelmamaksulla voi tukea Yhteisvastuu-keräystä.

Vuoden 2011 alusta kokoonpanoon on tullut mukaan tenori Pekka Itkonen joka vuorottelee konserteissa Reijo Ikosen duoparina.
Tenorissimo liittää klassiseen ohjelmistoon myös uudempaa aineistoa.
Laaja ohjelmisto käsittää kirkkomusiikin klassisia helmiä, ooppera- ja
musikaalisävelmiä, Mauno Kuusiston ikivihreitä ja italialaisia laulelmia.
Marianpäivän yhteisvastuukonsertti Minun sieluni ylistää Herraa Taulumäen
kirkossa sunnuntaina 17.3. klo 15. Tenorissimo: Reijo Ikonen, Lasse Riutamaa
ja Jussi Makkonen, laulu. Ulla-Stina
Ikonen, harppu, kantele. Matti Pesonen,
urut. Ohjelma 10 e.

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

Henki & elämä
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Tapahtumat
15.3.-28.3.
Huhtasuon

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Messu su 17.3. klo 10, Tervonen,
Mertanen, Pentti Olkkonen.
Huoltamo, nuorten aikuisten
messu su 17.3. klo 16, Jukka
Jämsén, Väätäinen.
Lähetysilta ke 20.3. klo 18, Tervonen.
Messu su 24.3. klo 10, Tervonen, Mertanen.
Hiljaisen viikon ma 25.3. klo
19, Repo, Salmela.
Hiljaisen viikon ti 26.3.klo 19,
Siistonen, Mertanen.
Hiljaisen viikon ke 27.3. klo 19,
Kärsimysvirsien ilta, Mertanen.
Kiirastorstain iltakirkko to
28.3. klo 19, Tervonen Siistonen,
Mertanen, MMV-kuoro.
LAPSET JA PERHEET:
Hiljaisella viikolla ei ole kerhoja.
Lasten pääsiäiskirkot ke 27.3.
klo 9 ja 10.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Nuorten leiri yli 15 v. 19.–21.4.
Vesalassa. Ilm. ajalla 28.3.–11.4.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Leirin hinta 20 e.
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. seurakunnan nettisivuilta,
tied. p. 050 549 7017.

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,
puh. 014-636 611, hautausasiat
040-1623982, muissa asioissa
yhteys suoraan työntekijöihin.
JUMALANPALVELUKSET
Su 17.3. Messu, kirkko klo 10,
Koivisto, Laakso-Viholainen,
Jussi Lehtimäki, saksofoni. Naistenpäiväjuhla ja kahvit.
Su 24.3. Palmusunnuntain
messu, kirkko klo 10, Haapakangas, Tiusanen. Kahvit.
Ti 26.3. Hiljaisen viikon iltakirkko, kirkko, klo 18, Koivisto.
Ke 27.3. Pääsiäisajan messu,
kehitysvammaistyö, kirkko klo 13.
Ke 27.3. Alttarilta alttarille –
vaellus perheille, seurakuntatalo klo 18, Laakso, Paananen,
Laakso-Viholainen.
To 28.3. Kiirastorstain iltakirkko, kirkko, klo 18, Haapakangas,

Nuorten naisten
saunailta
Seuraava nuorten naisten saunailta on Vesalan leirikeskuksessa 27.3. klo 18. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset www.huoltamojkl.fi.
Nuorten naisten saunaillan
järjestävät Huoltamo-tiimin
naiset ja Keltinmäen alueseurakunta.
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RYHMÄTOIMINTAA:
Usko todeksi arjessa, miesten
keskustelupiiri ma18.3. klo 18,
parill. vko. Tied. 044 295 1457.
Eläkeläisten kerho to 21.3. klo
14, sosiaalijohtaja Anna-Kristiina Malinen.
Pietarin kilta ti 26.3. klo 18. Kotiseurakuntamme kuulumisia,
Arto Viitala.
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 17.3. klo 16 (huom.
aika!) Kaiken kansan iloinen
messu ja yhteisvastuutapahtuma, Tervonen, Mertanen, lapsityöntekijät. Rekiajelua, mäenlaskua, arpajaiset, makkaraa,
vohveleita, mehua.
Messu su 24.3. klo 12, Repo,
Väätäinen, Salmela, lauluryhmät
Gsus, Ihanaiset ja Iloset. Kahvit ja
rovasti Arvon elämäntyön juhla.
Leipäsunnuntai su 24.3. klo 16.
Jeesus parantaa, Raimo Lappi.
Ma 25.3 klo 19 Gospel Covertajien konsertti Tiellä Jerusalemiin. Vapaa pääsy.
Hiljaisen viikon ke 27.3. klo 18,

Laakso-Viholainen. Julia Weijo,
viulu.
MUITA TILAISUUKSIA
Ti 19.3. Seurakuntapiiri Korpikeitaalla klo 12.
Ti 19.3. Paastopysäkki srk-talolla
klo 18. Raamatun ja kuvataiteen
puhuttelussa kohti pääsiäisen riemua. Marjut Haapakangas, Anne
Laakso-Viholainen.
Ke 20.3. Samassa veneessä –
kristittyjen yhteyden ilta klo 18
srk-talolla Roomalaiskirjeen äärellä. Juhani Kolehmainen ja
Marjut Haapakangas.
Ma 25.3. Kärsimyksestä iloonkirjallisuusilta srk-talolla klo 18.
Katriina Kajannes ja Sinikka Aaltola, musiikki Sirpa Berg ja Nina
Loimusalo.
To 27.3. Hartaushetki Iltatähdessä klo 13.
To 28.3. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15. Mukana Korpilahden yhtenäiskoulun 2A-luokka opettaja Ilse Weijon kanssa.
DIAKONIATYÖ
Su 17.3. Naistenpäiväjuhla
messun jälkeen seurakuntatalolla n. klo 11.30. Kirjailija Eila
Payne: Naisen elämän ilot ja
kiinnekohdat. Ruokailu 6 e. Arvontaa.
Ti 19.3. Väentuvan teemahetki
Korpikeitaalla, Kirkonkylän seurakuntapiiri, klo 12.
Ti 19.3. Naisten NOJA-ryhmä
seurakuntatalolla klo 18.
Ke 20.3. Palvelupäivä srk-talolla

Huhtasuon ruskaretki
suuntaa syyskuussa Kilpisjärvelle

Hepo juoksee
Yhteisvastuulle

Lapsiperheen hyvä
arki – onko sitä?

Retki tehdään 8.–14.9.
Retken hinta 400 euroa
sisältää automatkat ja
majoituksen(4hh) puolihoidolla Haltinmaan majatalossa. Perillä on päiväretkiä
Kilpisjärven maisemissa,

Vesangan pihatapahtumassa
17.3. klo 14-16 on tarjolla
rekiajelua, poniratsastusta,
makkaraa, muurinpohjalettuja yms. Tuotto yhteisvastuulle. Paikka on Vesangan
koulu, Ritolantie 40.

Parisuhdepäivässä 27.4. klo
10-15 Mutasen leirikeskuksessa
puhuvat Elina ja Seppo Laakso.
Ilmoittaudu 10.4. mennessä
kirsi. lepoaho@evl.fi p. 050
5579 003 tai leena.noronen@
evl.fi p. 050 5579 013.

Jatkoisoiskoulutus to 11.4. klo
17.
Nuortenilta ke 27.3. klo 18.30.
Facebookissa Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö.

KOULUIKÄISET:
Tiedustelut: 050 549 7002.

Repo, Salmela.
Kiirastorstain iltakirkko 28.3.
klo 19, Väätäinen, Salmela.

käynti Paras-tunturin maisemissa Norjan puolella sekä
yöpatikkaretki Termisjärven
kämpälle.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Matti Mertanen
p. 050 521 5410.

Keltinmäen

alueseurakunta

LAPSET JA PERHEET:
Hiljaisella viikolla ei ole kerhoja.
Lasten pääsiäiskirkot ma
26.3.klo 9 ja 10.
Hukkaperän Pyhis, Hukkaperä
6D ti 26.3. klo 18–19.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Nuorten leiri yli 15 v. 19.–21.4.
Vesalassa. Ilm. ajalla 28.3.–11.4.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Leirin hinta 20 e.
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. Tied. p.
050 380 0608.
RYHMÄTOIMINTAA:
Usko todeksi arjessa, miesten
keskustelupiiri ma 18.3. klo 18.
Tied. 044 295 1457.
Torstaitapaaminen parittomat
viikot to klo 13.
Raamattupiiri to klo 18 (parill.
vko).
Miesten tupa ke 20.3. klo 18.
Kokemuksia kuokkamiehen elämästä, Timo Kovanen, Väätäinen.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma–ke
klo 9-10.30, muuna aikana p.
050 549 7024 tai juha.halonen@evl.fi.
klo 10. Ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen. Ruokailu 6 e. Kyytiä
keskustan alueelta tarvitseva:
ota yhteys 18.3. mennessä diakonissaan p. 050 5579 003.
MUSIIKKITYÖ
Kirkkokuoron harjoitus parittoman viikon torstaisin seurakuntatalolla klo 18. Kouluikäisten musiikki- ja toimintakerho parittoman viikon keskiviikkoisin seurakuntatalolla klo 15.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Lastenohjaajat
p.050 557
9006 ja 050 911 8294.
Vt.lapsityönohjaaja p. 050 557
9013.
Muskarit, tied. p. 050-571 5155.
Perhekerho Ylä-Muuratjärven
kylätalolla
(Petäjävedentie
2178) keskiviikkoisin klo 9-11.
Perhekerho seurakuntatalolla
(Kirkonmäentie 1) torstaisin klo
9.30-11.30.
Viikolla 13 ei ole kerhoja eikä
ma 1.4.
Vauvaryhmä srk-talolla joka toinen pe klo 9.30-11, seur. 22.3.
Pääsiäisaskarteluilta to 21.3.
klo 18 seurakuntatalolla.
Alttarilta alttarille -vaellus ke
27.3. klo 18 seurakuntatalolla.
Lapsiperheen hyvä arki – onko
sitä?Parisuhdepäivä la 27.4. klo
10-15 Mutasessa MLL:n Korpilahden paikallisyhdistyksen kans
sa. Ruoka 6 e/aikuinen, 3 e/
lapsi yli 2 v. Lastenhoito järjestetty. Kts menovinkki

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Messu su 17.3. klo 10, Salmine,
Vilkko, Lintunen, H. Nieminen,
Seurakuntakuoro, Lähde! –kuoro, Näkkäri –kuoro, soitinyhtye,
pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 19.3. klo 8–8.30.
Ristintien ilta ke 20.3. klo 18,
Äiti ja opetuslapsi.
Hiljainen aamurukous to 21.3.
klo 8–8.30.
Palmusunnuntain messu su
24.3. klo 10, Ridanpää, Salminen,
H. Nieminen, pyhäkoulu, kahvit.
Konsertti Ortodoksinen Kamarikuoro Krysostomos Suuri paasto
su 24.3. klo 18. Johtaa Mikko Sidoroff. Kantaesitys. Liput 15/5 e.
Lasten pääsiäiskirkot ma 25.3.
klo 9, 9.45., 10.30, Kari, H. Nieminen.
Hiljaisen viikon maanantain iltajumalanpalvelus 25.3. klo 19,
Väätäinen, Nieminen. Mahdollisuus keskusteluun ja rippiin ja
henkilökoht. esirukoukseen klo 18.
Aamurukous ti 26.3. klo 8–8.30.
Hiljaisen viikon tiistain iltajumalanpalvelus 26.3. klo 19,
Vilkko, Lintunen. Mahdollisuus
keskusteluun ja rippiin sekä esirukoukseen klo 18.
Hiljaisen viikon keskiviikon iltajumalanpalvelus 27.3. klo 19,
Ridanpää, P. Tiusanen. Mahdollisuus keskusteluun ja rippiin sekä
henkilökoht. esirukoukseen klo
18.
Hiljainen aamurukous to 28.3.
klo 8–8.30.
Kiirastorstain messu 28.3. klo
19, Salminen, Väätäinen, Lintunen, H. Nieminen, Seurakuntakuoro, Erkamaa. Mahdollisuus
keskusteluun ja rippiin klo 18.
Kuljetus: katso erillisilmoitus.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot tied. 050 340 989,
050 3800426.
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 27.3. klo
17.
Kuljetus kiirastorstain
messuun
Keltinmäen kirkkoon
Kuohun kauppa klo 18.00, Hu-

Virikkeitä yhteiseen rukoukseen
Virikkeitä seurakunnan yhteiseen rukoukseen saadaan 20.4.
klo 10 Keltinmäen kirkossa.
Päivässä pohditaan kouluttaja
Maikku Saarisen (Kansan Raamattuseura) ja aluekappalainen
Eivor Pitkäsen johdolla, miten
rukous saadaan seurakunnan
tärkeimmäksi asiaksi, ja mitä
rukous antaa seurakunnalle.

Henki & elämä

Päivässä tutustutaan myös
Rukouksen taloon. Kurssimaksu on 30 euroa, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät maksavat 20
euroa; hinta sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvin. Ilmoittautumiset 12.4. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu tai ma–pe klo 9–15
Aira Lehto p. 050 340 9899.

Taulumäen kirkko

LOHIKOSKENTIE 2
La 16.3. klo 18 Rauhanyhdistyksen seurojen viikkomessu,
Koivisto, Vähäjylkkä, Palola.
Su 17.3. klo 15 Marianpäivän
yhteisvastuukonsertti Minun
sieluni ylistää Herraa. Reijo Iko-

RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10-12,
ohj. Tikko.
Olohuone ke klo 13-15. Tarjoilua, vapaaeht. maksu. Tied. 050
549 7032.
MUSIIKKI:
Kouluik. kuoro Näkkäri ke klo
15.30. Tied. 050 549 7049.
Seurakuntakuoro to 18-19.30.
Tied. 050 521 5414.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys ma klo 9-11 ja to 1214, muulloin sop. mukaan, 050
549 7032, heidi.kallio@evl.fi.

Ruoke-KuohuVesanka
Vesangan pihatapahtuma su
17.3. klo 14-16. Vesangan koululla, Ritolantie 40. Rekiajelua, poniratsastusta, makkaraa, lettuja.
Kuohun päiväpiiri ma 18.3. klo
13-15, kylätalolla, Erkamaa.

NUORET:
Tiedustelut: 050 549 7010 ja
050 549 7030.
Avoimet ovet Ei la 23.3. ja 6.4.
klo 18-21.30.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12. (paritt. viikot).
Lähetys/Raamattupiiri ke 20.3.
klo 13 (parill. viikot), Helle.
Tiistaitapaaminen ti klo 1314.30 (paritt. viikot).
Torstaikahvila avoinna klo 1213.30. Tarjoilu maksutonta.
Turinatiistai 19.3. klo 11-12.30
(parill. viikot). Tied. Sanna-Kaisa
p. 045 2675328.
MUSIIKKITYÖ
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.
Myös su 24.3. klo 14-15.30.

Kypärämäki- Köhniö
Sotainvalidien sairaskodilla
Kiirastorstain
viikkomessu
28.3. klo 16, Ridanpää, Lintunen. Kypärämäkeläiset tervetuloa jumalanpalvelukseen.

Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 15.3. klo 12-14.
Tied. Laurio 040 709 4062.
Messu su 17.3. klo 16, Salminen,
Valjus, kahvit.
Ristintien ilta ti 19.3. klo 18,
Äiti ja opetuslapsi.
Pappi paikalla to 21.3. klo 12–
14.
Lähetysmyyjäiset la 23.3. klo 1012, kakkua, piirakoita, käsitöitä.
Palmusunnuntain messu su
24.3. klo 16, Ridanpää, H. Nieminen, Häyrinen, Käsikello
ryh
mä, Tilkkutäkki, joht. Sari Eirtola-Loukola.
Hiljaisen viikon tiistai Ristintien ilta ti 26.3. klo 18, Isä sinun
käsiisi, Salminen, Häyrinen.
Lasten pääsiäiskirkot ke 27.3.
klo 9, 9.45. Kari, Lintunen.

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.

LAPSET JA PERHEET:
Kypärämäen toimitilat Työväenyhdistyksen tiloissa os. 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. 19.3. suomalaisia naiskirjailijoita, 26.3.
hiljaisen viikon sanomaa. Lounas
klo 12-13, (3,5 e/1 e), Tied.
050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.
Ehtoollishartaus, Päivätoimintakeskus Salokatu 20, ke 27.3.
klo 13, Vilkko, Erkamaa.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Päivystys Kortepohjan srk-keskuksessa ma klo 12-14, tied.
050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.

malamäen vanhan kaupan kohdalta klo 18.10. Vesankajärventien pysäkki (päätien varressa)
klo 18.15, Ruokkeen keskustan
kautta klo 18.20. Kypärämäki:
Erämiehenkadun Kotitalousop-

pilaitoksen pysäkki klo 18.25,
Kortepohjan ostoskeskuksen Palue klo 18.30. Keltinmäen kirkko klo 18.45,
Paluukyyti samaa reittiä messun
jälkeen klo n. 20.30.

nen ja Lasse Riutamaa, tenori,
Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen, harppu, kantele ja piano, Jussi Makkonen, sello, Matti Pesonen, urut.
Ohjelma 10 e.
Su 17.3. klo 18 Ekumeeninen
jumalanpalvelus, Jyväskylän
kaupungin luottamushenkilöiden kirkkopyhä. Viitala, J. Tikkanen, Hassinen, muina avustajina
eri seurakuntien ja kaupungin
edustajia. Musica-kuoro, joht.
Pekka Kostiainen, tarjoilua.
Su 24.3. klo 18 Messu, palmusunnuntai, Kunnian kuninkaan
alennustie, Viitala, N. Kari.
Ke 27.3. klo 19 Jyväskylä Sinfonian Jyväskylän Pääsiäinen

-konserttisarjan konsertti. Ari
Rasilainen, kapellimestari, Riikka
Hakola, sopraano, Tuija Knihtilä,
mezzosopraano, Dan Karlström,
tenori, Jouni Kokora, bassobaritoni. Musica-kuoro. Puccini: Krysanteemeja, Delibes: Kuusi antiikin aariaa, Rossini: Stabat Mater.
To 28.3. klo 19 Kiirastorstain
messu, Viitala, K. Nieminen,
Hassinen, lauluryhmä Lux Auribuksesta.
Pe 29.3. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus, Palola, Hassinen, Lux Auribus.
Pe 29.3. klo 18 Stabat Mater,
Mikkelin kaupunginorkesteri,
Cantinovum, johtaa Rita Varonen.

Kristinusko ja taide
-yleisötilaisuus Hiljaisella viikolla

Israel-aiheinen
lähetysilta

Kummin kaa
Kuokkalassa

Kirkonrotta
perhemessussa

Kristinusko ja taide -yleiviittauksista ja Osmo Pekonen
sötilaisuus on KeskusseuRistintiestä Kaija Saariahon
rakuntatalossa 26.3. klo 17.
oratoriossa La Passion de
Risto Krogerus puhuu Lassi
Simone. Kanttorina tilaisuuNummen Requiemista, Marja- dessa mukana Kuokkalan
Liisa Rajaniemi Silja Rantasen
kanttori András Szabó. Tarjolla
kuvataiteen kristillisistä
kahvit yhteisvastuun hyväksi.

Israelista kansojen ja kulttuurien kohtaamispaikkana
kertoo Suomen Lähetysseuran
työntekijä Tarja Säynevirta.
21.3. klo 17.30 Vanhassa
pappilassa. Kahvit. Kolehti
Honkakarien työlle.

Kummin kaa -lauantaita vietetään 20.4. klo 11–14 Kuokkalan kirkossa. Päivässä on
yhdessä olemista, tekemistä
ja syömistä. Ilmoittautumiset
netissä 11.3.–10.4. jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.

Kuokkalan perhemessussa
24.3. klo 11 saat tietää, mikä
on lapsi- ja perhetyön maskotin nimi. Messussa soitetaan,
lauletaan, rukoillaan. Mukana
Nollakakkoset-kuoro.Messun
jälkeen keittolounas (4/2 €).

				
opistonkatu 28 B, sisäpihalla)
Perhekahvila ma klo 13-15 ja
alueseurakunta
perhekerho to klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi.
Retkiperhekerho Halssilan hiihtomaahan ke 27.3. klo 17.30.
Tied. p. 050 340 9895.
Lutakon perhekerho pe klo
9.30-11.30. Tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä su 24.3 klo 16.
Kaupunginkirkko
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulukirkkopuisto p. 050 549 7043
työn tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
Avoinna ke – pe klo 11-14
Muskarit:
Ti klo 15.30–16 vauvat (Hassinen).
Ekumeeninen rukousilta pe
Ti klo 16.15–17 pienet kehitys15.3. klo 19, yhdessä muiden
vammaiset, (Hassinen).
kristillisten seurakuntien kanssa,
Ke klo 15.15–15.45 1-v. (JärviWuolio, Valtasaari, Hyvät Jyvät.
nen).
Lautamieskirkko su 17.3. klo
Ke klo 15.45–16.30 2–3-v. (Jär8.30. Valtakunnallisten lautavinen).
miespäivien aamurukous. Konsti,
To klo 14.45–15.45 huiluryhmä
Björninen.
Satakielet (Hassinen).
Messu su 17.3. klo 10, Pirtala,
Tied. Järvinen p. 050 571 5155
Wuolio, Björninen.
tai Hassinen p. 050 340 9893.
KohtaamisPaikan iltamessu su
17.3. klo 17. Mika Kilkki. SacaKOULUIKÄISET:
riumissa lastentapahtuma klo
Ei kerhoja vko 13.
16.45–18.20, nyyttärit. OpiskePuuhakerho ti klo 17-18.30.
lijoiden jatkot Sacariumissa.
Keskusseurakuntatalo 2. krs.
Virsi- ja lauluhetki ke 20.3. klo 12.
Bofferikerho ke klo 17-18.30.
Viikkomessu to 21.3. klo 13.
Keskussrktalo liikuntasali.
Nuorten messu to 21.3. klo 19.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
Palmusunnuntain messu su
tai p. 050 595 3945.
24.3. klo 10, Tikkanen, Watia,
Laasonen.
NUORET:
Lasten pääsiäiskirkko ma 25.3.
Ei toimintaa vk 13.
klo 9.15 ja klo 10.15.
Jättipandat joka toinen to klo
Hiljaisen viikon iltajumalan17. Pappila.
palvelus ma 25.3. klo 19, Watia,
Nuorten ilta ke klo 19-21. KesLaasonen.
kusseurakuntatalolla II kerros.
Lasten pääsiäiskirkko ti 26.3.
Kysy lisää! juha.koivurova@evl.
klo 9.15 ja klo 10.15.
fi, p. 050 549 7004, teresa.muHiljaisen viikon ehtoollishar
honen@evl.fi, p. 050 549 7016,
taus ti 26.3. klo 13, Palola, Tiuja nuoriso- ja rippikoulutyön
sanen, Emaus-Etindelle. Kutsuvastuupappi ville.tikkanen@evl.
taan erityisesti näkövammaisia,
fi, p. 050 400 0013.
huonokuuloisia ja omaishoitajia.
Hiljaisen viikon iltajumalanVARTTUNEELLE VÄELLE:
palvelus ti 26.3. klo 19, TikkaVarttuneiden ja eläkeläisten
nen, Björninen.
piiri Puistotori 4, ke klo 13.
Virsi- ja lauluhetki ke 27.3. klo 12.
Raamattupiiri ti klo 10 Pappila.
Hiljaisen viikon iltajumalanMallan kammari to klo 14 Pappalvelus ke 27.3. klo 19, Niilespila (parill. viikot).
Hautanen, Valtasaari.
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke
Kiirastorstain messu to 28.3.
klo 14, paritt. viikot.
klo 19, Wuolio, Watia, Valtasaari, Sirpa Berg, oboe.
KUOROT:
Pääsiäiskonsertti Der Himmel
Hyvät Jyvät ti Pappilassa klo 19.
lacht su 31.3. klo 18. BarokkiyhTied. 050 521 5411.
tye Baccano, Bachin ja Händelin
Stemmina to klo 18 Lohikosken
pääsiäismusiikkia. Liput 15/5 e.
kirko. Tied. 0400 746 372.
Keskusseurakuntatalo,
DIAKONIA
Yliopistonkatu 12
Päivystykset ma, ke, ja to klo
KohtaamisPaikka su 24.3. klo
9-11 Keskussrktalolla, Yliopistonk.
17. Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
12. Pietiläinen p. 050 549 7027,
Yleisötilaisuus, Kristinusko ja
Nuuhkarinen p. 050 340 0665 tai
taide ti 26.3. klo 17.
Solismaa p. 050 549 7006.
Diakonian ja lähetyksen avoin
LAPSILLE JA PERHEILLE:
aamukahvila ja käsityöpiiri ti
Ei kerhoja vko 13.
klo 10. Keljonkatu 26, Keljon
Yliopistonkadun kerhotila (Yli-

päiväkeskus B-talo. Tied. p.
050 340 0665. Ei ti 26.3.
Olohuone Aseman Pysäkillä,
Hannikaisenkatu 27-29, to klo
9-11 (paritt. viikot). Ei to 28.3.

Keskustan

Pääsiäismunia
Lehtisaaressa
Perheiden ja kaupunkilaisten
ulkoilupäivä on lauantaina
23.3. klo 14-16. Ohjelmassa on
tandemhiihtoa, lumikenkäilyä
ja virpomisoksien tekoa. Saaressa on kahvia, pullaa, tuoreita munkkeja ja makkaraa sekä
kuumaa mehua. Pilkkikisat ja
lapsille poniratsastusta ja ongintaa. Tuotto Yhteisvastuulle.

Juutalaisen
musiikin ilta
Huhtasuon kirkossa kuullaan
Shir Chadash -musiikiryhmää
sunnuntaina 24.3. klo 18 Vapaaehtoinen ohjelma 5 euroa.

LÄHETYS:
Lähetysilta Pappilassa, Vapaudenk. 26, to 21.3. klo 17.30. Israel, kansojen ja kulttuurien kohtaamispaikka. Tarja Säynevirta,
Ilvesmäki, Pelkonen, Laasonen.

alueseurakunta

Kuokkalan kirkko

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Lohikosken
seurakuntakeskus

katajatie 1 p. 050 549 7039
Perhemessu su 17.3. klo 15,
Wuolio, Valtasaari, lastenohjaajat.
Palmusunnuntain messu su
24.3. klo 12, Ilvesmäki, Björninen.
Lasten pääsiäiskirkko ke 27.3.
klo 9.15 ja klo 10.15.
Kiirastorstain messu to 28.3.
klo 19, Konsti, Pirtala, Björninen.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Ei kerhoja vko 13.
Perhekerho ke klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi
Kaakaopyhäkoulu ke 20.3 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:
Ei kerhoja vko 13.
Puuhakerho ma klo 17-18
Toimintakerho ti klo 17-18.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.
NUORET: Ei toimintaa vk 13.
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.
RYHMÄTOIMINTAA:
Miesten raamattupiiri kirkolla
ma klo 18. Tied. 044 314 0848.
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Tied. 050 359 5611.
DIAKONIA ja LÄHETYS:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11, Pelkonen p. 050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti 13-14.30
(parittomat viikot, ei ti 26.3.).
Leivontatalkoot pe 22.3. klo 8.30.
Olohuone ma 18.3. klo 9-11.

Ekumeeninen rukousilta
Vesper. Akatistos. Ruusukko.
Ylistysmusiikki. Esirukous.
Niistä rakentuu Jyväskylän
ekumeenisessa yhteistyössä
mukana olevien seurakuntien yhteinen rukousilta, johon ne tuovat mukanaan
omat rukousperinteensä. Niiden avulla voimme oppia
toistemme tavoista viipyä Jumalan edessä, Pyhän äärellä.
Myös Herramme äiti Maria
kehottaa katsomaan Kristukseen. Näinä päivinä vietetään
Marian ilmestyspäivää. Enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Ma

Kuokkalan

rialle ja ilmoitti Jeesuksen
syntymisestä. Jouluun on siis
yhdeksän kuukautta.
Keskustan alueseurakunnasta rukousillassa ovat mukana Seppo Wuolio, Risto
Valtasaari ja Hyvät Jyvät.
Illan järjestää Keskustan
alueseurakunta yhdessä muiden Jyväskylässä toimivien
kristillisten seurakuntien
kanssa.
Ekumeeninen rukousilta
Kaupunginkirkossa
perjantaina 15.3. klo 19.

Tule Yhteisvastuun
arkienkeliksi

Kirkko avoinna TI – TO klo 14 –
16 sekä tilaisuuksien yhteydessä.
Marianpäivän messu su 17.3.
klo 11, Reukauf, Mustonen, Väisänen, Aijasaho, Heikkilä, Kuokkalan musiikkiryhmät, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Sonore-kuoron konsertti su
17.3. klo 18.
Hiljaisuuden ilta ke 20.3.: klo
18 arkiretriitti, klo 19.30 rukoushetki.
Aamurukous to 21.3. klo 8.15.
Perhemessu su 24.3. klo 11, M
Korhonen, Bucht, Väisänen, T
Korhonen, lapsikuoro Nollakakkoset. Keittolounas 4/2 e.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma
25.3. klo 19, Reukauf, Szabó.
Lasten pääsiäiskirkot ti 26.3.
klo 10 ja ke 27.3. klo 9.15 ja
10.15.
Pergolesi: Stabat mater ti 26.3.
klo 19, Naiskuoro Pulssi ja Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan
Psalmi-kuoro.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke
27.3. klo 19, Bucht, Szabó,
Ce’li’De -kuoro .
Kiirastorstain messu 28.3. klo
19, Reukauf, M Korhonen, Väisänen, T. Korhonen, Kantaattikuoro ja kanteleet.

Palokan

alueseurakunta

Palokan kirkko
rovastintie 8 a
p 040 5609911

Messu su 17.3. klo 10, Ahonen,
Viitala, Ruhanen, Käsikello-orkesteri Kide. Kirkkokahvit.
Paavalin galatalaiskirje evankeliumin ilon ja vapauden lähteenä. Raamattuopetussarja
kaikenikäisille ti 19.3. klo 18-20
kirkon parvella. Tule etsimään
iloa kristilliseen elämään! Pastori
Heimo Kajasviita ja Sauli Puukari.
Aikuisten oikeesti -keskusteluryhmä ti 19.3. klo 18 takkahuoneessa. Teema: Kärsi Pontius Pilatuksen aikana.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon
parvella, tied. Heikki.Ilola@jkl.fi.
Miesten piiri ti 26.3. klo 18 kirkon parvella, tied. 050 686 91.
Raamattupiiri ti 26.3. klo 18
takkahuone, tied. 040 709 0142.
Hiljainen viikko ja pääsiäinen:
Palmusunnuntain messu su
24.3. klo 10, Herättäjän kirkkopyhä, saarna Osmo Kangas,
Hautalahti, Tahkola, kahvit.
Yhteisvastuukonsertti kirkossa
su 24.3. klo 18, Palokan viihdelaulajat joht Sari Loukola, Charlotte
Loukola viulu, Andras Szabo piano
ja Marianne Mäenpää laulu.

Kummin kaa –lauantai 20.4.
klo 11-14. Yhdessä olemista, tekemistä ja syömistä – kaikenikäisille lapsille kummeineen. Ilm.
10.4. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi / Ilmoittaudu.
LAPSET JA PERHEET:
(Ei kerhoja hiljaisella viikolla 13).
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 joka toinen viikko (pariton), kirkolla.
Perhekahvila TO klo 14.30-16
joka toinen viikko (parillinen)
Ristonmaan päiväkodissa.
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. 22.3. klo 14 mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi / Ilmoittaudu. Tied. p.
050 436 8619.
MoniTori, maksutonta iltapäivätoimintaa 3.–6.-luokkalaisille TI ja
TO klo 13.30–16 Polttolinja 37.
Kerhot: katso www.jyvaskylanseurakunta.fi/Kuokkala/nuori
so
työ. Kysy vapaita kerhopaikkoja p. 050 436 8619.
Lasten pääsiäiskirkko ti 26.3.
klo 9.30.
Ahtikirkko ti 26.3. klo 18.
Päivähoidon pääsiäiskirkko ke
27.3. klo 9.30.
Pääsiäiskirkko lapsiperheille ke
27.3. klo 18.
Pääsiäisajan messu, toteuttamassa kehitysvammaistyö, to
28.3. klo 13, ehtoolliskirkko ja
kahvit.
Kiirastorstain iltamessu to
28.3. klo 19, Ahonen, Hautalahti, Tahkola ja Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 10, Hautalahti, Ruhanen ja Lauluryhmä
Tuikku.
1. pääsiäispäivän messu su
31.3. klo 10, Hautalahti, Tahkola,
Kirkkokuoro. Kirkkokahvit.
2. pääsiäispäivän messu ma
1.4. klo 10, Hautalahti, Ruhanen.
DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähetyksen askartelupiiri takkahuoneessa ti 19.3. klo 10.
Keskusteluhetki kaksistaan ke
20.3. klo 13–15 diakoniatoimisto.
Lähimmäisen kahvitupa to
21.3. klo 12–15 takkatuvalla, klo
13 ohjelmatuokiossa Arja Melleri.
Päiväpiiri ke 27.3. klo 13 kirkkosalissa ja -torilla, Elina Romar.
Diakonian päivystys kirkolla ti
ja ke klo 9 -11 Elina Romar p.
040 560 9910 ja Päivi Itkonen/
Leena Nokka p. 040 709 0142.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Hiljaisella viikolla 13, ei ole
kerhoja, katso pääsiäiskirkot
pääsiäisen tapahtumista.
Perhepysäkit:
Ritoharjussa (Norolankuja 3 F)

Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelukset
Kaupunginkirkossa
Kiirastorstain messu to 28.3.
Ma 25.3. klo 19
klo 19, Wuolio, Watia, Valtasaari,
Watia, Laasonen.
Sirpa Berg, oboe.
Ti 26.3. klo 19
Tikkanen, Björninen.
Ke 27.3. klo 19
Kulkekaamme yhdessä kohti
Niiles-Hautanen, Valtasaari.
ylösnousemuksen riemujuhlaa!

NUORET:
Isoskoulutus KE klo 17.30 ja
Nuortenilta KE klo 19 Polttolinja 37.
RYHMÄTOIMINTAA:
Raamattupiiri MA klo 19 kirkon
alakerrassa.
Kuokkamiehet TI klo 18 (parilliset viikot) kirkon alakerrassa,
tied. p. 040 559 2669.
Lähetyksen olohuone KE klo
13–14.30 (parittomat viikot) kirkon alakerta.
Elämässä eteenpäin –ryhmä KE
klo 13–14.30 (parilliset viikot),
kirkon alakerta.
Rukouspiiri KE klo 17.30 kirkon
alakerrassa.
Torstaitapaaminen (eläkeläisten kerho) TO klo 13–14.30
(parilliset viikot), kirkkotori.
Naisten Suomi-kerho TI klo 10
Polttolinja 37, suomenkielen aktivointia.
MUSIIKKIRYHMÄT KIRKOLLA:
Ks. nettisivuilta tarkemmin!
Gospelryhmä Lentoon TO klo
18.
Kantaattikuoro KE klo 18.15.
Kehittyvät Laulajat MA klo 18.
Toivon siivet –orkesteri TI klo
18.30.
Kanteleryhmä KE klo 11.30.
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,
muulloin sop. mukaan. Puh.
050 549 7034 Päivi Heikkilä,
050 549 7007 Marjo Ronkainen.

ma klo 9 -11.
Kirrissä (Kirrinpelto 1) ke klo
9–11.
Mannilassa (Mankolantie 3 ) ke
9–11.
Perhepysäkki kirkolla to klo 9
–11.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo
12.30–14.30.
Muskari keskiviikkoisin. Tiedustelut 050 340 9893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla alakerran päiväkerhotiloissa su klo 10 ja Kirrissä, Kirrinpelto 1, su 17.3. klo 16.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
040 560 9908.
KOULUIKÄISILLE:
6-7-leiri 12.-14.4. Koivuniemessä yhdessä Tikkakosken
aluesrk:n kanssa, hinta 30 e.
Ilmoittautuminen 11.3.–22.3.
sähköisesti.
Kerhoja ei ole viikolla 13 Palokan kirkolla.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella p. 040 773 9851.
NUORILLE:
Isoskoulutus, Perusisot ke 20.3.
ja 27.3. klo 17–18.30.
Nuortenillat ke klo 18.30–
20.30.
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.

Leiri- ja retkiilmoittautumiset:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ ilmoittaudu
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Miten kaveri
kirkotetaan?

Tule löytämään
pääsiäisen ilo

No siten, että tuot naapurisi, sukulaisesi tai ystäväsi
Säynätsalon kirkon messuun
palmusunnuntaina
24.3. klo 10. Messun jälkeen
pääsiäiskahvit ja pikkumyyjäiset lähetyksen hyväksi.

Neulaskodilla on pääsiäisvaellus Yhteislauluillat jatkuvat.
koko perheelle tiistaina 26.3.
Keskiviikkona 20.3. klo 18.30
klo 18. Mitä isä ja lapset kokevat Tikkakoskella verestetään
arkisella kirjastoreissulla päärippikoulumuistoja laulasiäisen aikaan? Sukella heidän
malla Punaisesta laulukirjasta
kanssaan pääsiäisen sanomaan
Nuoren seurakunnan veisuja
näytelmällisessä vaelluksessa.
60-luvulta nykypäivään.

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.

Tarjouskilpailu Säynätsalon
seurakuntakodin irtaimistosta
Myytävien tavaroiden esittely
seurakuntakodilla ti 19.3. klo
9-12. Tarjoukset 22.3. mennessä kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakalle veikko.toivakka@evl.fi
tai Jyväskylän seurakunta, Veikko Toivakka, PL 103, 40101 Jyväskylä. Kts. erillisilmoitus s. 10..
Messu su 17.3. klo 10, Kärkkäinen, Tenkanen.
Messu su 24.3. klo 10, Romar,
Tenkanen. Kirkota kaveri! Messun jälkeen kahvit ja pikkumyyjäiset lähetyksen hyväksi.
Hiljaisen viikon hartaudet:
ma 25.3. klo 18, Kärkkäinen,
Tenkanen, Sola Fide –kuoro johtajanaan Vuokko Kolehmainen.
ti 26.3. klo 18, Romar, Tenkanen.
ke 27.3. klo 18, Romar, Tenkanen.
Ehtoollishartaus Päiväkeskuksessa ke 27.3. klo 12.15.
Kiirastorstain messu 28.3. klo
18, Romar, Tenkanen.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ päivystää tiistaisin ja torstaisin klo
9-11 Pappilassa, p. 050 598
0951, paula.kiviranta@evl.fi.
Ei päivystystä viikolla 12 eikä
26.3. Tarvittaessa Neulaskodin
diakoniavastaanotto auttaa.
KOULUIKÄISET:
Tanssikerho 3.-6.lk to klo
16.15-17.15, Säynätsalon koulu
Tulossa 11-14 -vuotiaiden Village Camp telttaleiri 17.-20.6.13
Orivedellä. Ilm. 16.4. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu.
Tiedustelut p. 040 727 8147.
RYHMÄTOIMINTA
Olohuone ke klo 13-15 Pappilassa; 20.3. Diakoniaa; mukana
diakonian työalasihteeri Heini
Lekander. 27.3. ei olohuonetta.
Johanneksen pojat su klo 18,
Pappila, paritt.vkot.
Naisten solu avoin raamattupiiri ke klo 18 Pappila, parill. viikot.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.
PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Tiedustelut p. 045 657 7898.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

pihkatie 4 p 050 5497 046

Tilkkutäkkimessu su 17.3. klo
16, Kärkkäinen, Tenkanen.

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) perhekerho (to).

Ei kerhoja viikolla 13 eikä ma 1.4.
Muskarit Neulaskodilla.
Tied. p. 050 571 5155.
Kirkkohetki Säynätsalon
kirkossa 21.3. klo 9.30.
Kirkkohetki Neulaskodilla 22.3.
klo 10.

Tikkakosken

Hiljaisen viikon iltakirkko ke
27.3. klo 19, Vallipuro.
Kiirastorstain iltamessu to
28.3. klo 19, Vallipuro, Toivio,
Vuorenoja, Hamona-kuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 10, Vallipuro, Vuorenoja ja Candela.
1. Pääsiäispäivän messu su
31.3. klo 10, Toivio, Vallipuro,
Vuorenoja ja Candela.
2. pääsiäispäivän messu ma 1.4.
klo 10, rovasti Niilo Hintikka Sumiaisista, Vallipuro, Tahkola, Rauhanyhdistyksen kuoro, kahvit.

alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Päiväpiiri pe 15.3. klo 12.30
Rauhanyhdistyksen talolla Jylhänperällä.
Marian ilmestyspäivän messu
su 17.3. klo 10, saarna lähetyssihteeri Jukka Jämsen, Vallipuro,
Vuorenoja, Mikko Miettinen,
huilu. Kahvit, Jukka kertoilee
lähetystyön kuulumisia.
Srk-ilta to 21.3. klo 18.30 Järvisillä, Lukkolantie 34.
MieliMaasta-vertaisryhmä pappilassa ti 26.3. klo 18. Ryhmä
masentuneille ja heidän omaisilleen. Paula Matilainen p. 040 824
4561.
Hiljainen viikko ja pääsiäinen:
Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus su 24.3. klo 11,
nuorten kirkkopyhä, Toivio,
Vuorenoja.
Vauva- ja taaperoikäisten kirkko vuonna 2012 syntyneille
perheineen su 24.3. klo 15.
Kohtaamisia-pääsiäisnäytelmä ma 25.3. ja ti 26.3. kirkkosalissa klo 19.
Ehtoollisen vietto Veteraanitalolla ke 27.3. klo 12.30.
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NUORET:
Iltakahvila 22.3. klo 17-22, Neu

LAPSET JA PERHEET:
Kerhoja ei hiljaisella viikolla 13.
Vauva- ja taaperoikäisten kirkkohetki v. 2012 syntyneille perheineen su 24.3. klo 15.
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.
Muskaritoimintaa kirkolla maanantaisin, tied. 050 340 9893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Kerhoja ei ole hiljaisella viikolla 13.
Vapaita kerhopaikkoja:
Pelikerhossa 5-7-luokkalaisille
tytöille ja pojille ti klo 16–17.30
kirkon alakerrassa. Kerhossa pelaillaan erilaisia pelejä.
Sählykerho 4-6-luokkalaisille
pe klo 16.15–17.15 Luonetjärven koulun liikuntasalissa. Oma
maila ja sisäpelikengät mukaan!

Henki & elämä

Punaisen kirjan
ilta Tikkakoskella

Perjantairukous 22.3. klo 19.
Huom! Neulaskodin nuortensiivessä.
Perhemessu su 24.3. klo 16,
Kärkkäinen, Tenkanen.
Pääsiäisvaellus ti 26.3. klo 18.
Kiirastorstain messu 28.3. klo
18, Kärkkäinen, Tiusanen.
DIAKONIA:
Neulaskodilla kotiruokatunti ti
klo 11-12. Ei ruokailua ti 26.3.
Neulaskodin olohuone ja avoimet ovet keskiviikkoisin klo 1315. Ei olohuonetta ke 27.3. pääsiäisvaelluksen vuoksi.
APUA JA TUKEA ELÄMÄÄN!
Diakonian vastaanotto: tiistaisin klo 12–14 ja keskiviikkoisin
klo 9-11 Neulaskodilla p.
050 549 7015. Voit myös varata
ajan: elina.fuchs@evl.fi. Pää
siäisviikolla vastaanotto vain
keskiviikkona klo 9-11.
KOULUIKÄISET:
Hakuna Matata -kerho 1.-4.lk
ti klo 17-18.30, Neulaskoti
Puuhakokkikerho 4.-6.lk ke klo
18-19.30, Neulaskoti
Kesällä 11-14 -vuotiaiden Village Camp telttaleiri 17.-20.6.
Orivedellä. Ilmoittaudu 16.4.
mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Tiedustelut p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA
Lähetyspiiri ma klo 13-14.30.
Parilliset viikot.
PARTIO NEULASKODILLA
Tiedustelut p. 040 732 8101.

laskoti. Tied. p. 050 407 0060.
MUSIIKKITYÖ:
Valon Laulu to klo 17-18, Säynätsalon kirkko.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, Säynätsalon kirkko.
Tiedustelut p. 044 299 1478.
Kanteleryhmän tiedustelut p.
0400 669 146.

Hengari 1-6-luokkalaisille ke
klo 14–16 Puuppolan kerhotilassa, Takalantie 2.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 040 560 9915.
NUORET:
Nuorten ilta la 23.3. klo 18–20
kirkolla.
Peli-illat ti 19.3. klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 20.3. Perusisot klo 17.30 ja jatkoisot klo 19.
Lisätietoja nuorisotyöstä 040
760 5098.
DIAKONIA:
Työtupa ti 19.3. klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 20.3. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala to 21.3.
kirkolla klo 10.
Hiljaisella viikolla (vko 13) ei
ole viikkopiirejä.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän
vastaanotolle
p.
040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
MUSIIKKI:
Lapsikuoro (7-12 v) ke klo 17–
18.
Candelan harjoitukset to 21.3.
klo 18.30–20.30.
Nuorten kitaratunti la 16.3. ja
23.3. klo 16.30-17.30. Tule oppimaan alkeet ja enemmänkin!
John Mills (Cardiff), kitarakonsertti kirkossa su 17.3. klo 19.
Yhteislauluillat jatkuvat kirkossa. Ke 20.3. klo 18.30 Punaisen
kirjan ilta – lauletaan Nuoren
seurakunnan veisuja 60-luvulta
nykypäivään!

Vesper
soi Marialle

Matkalla Jerusalemiin
kahdessa hiljaisen viikon konsertissa

Marianpäivän musiikkipitoinen vesper kuullaan
Vaajakosken kirkossa
sunnuntaina 17.3. klo 18.
Vesperin esittävät Kimmelkvartetti sekä äänenharmoniaryhmä Céli Dé.

Vaajakosken kirkossa kuullaan sunnuntaina 24.3. klo 16
Gospel Covertajien konsertti
Tiellä Jerusalemiin.
Tiistaina 26.3. klo 19 on
Kirkkokuoron konsertti Menkäämme Jerusalemiin. Siinä

kuullaan muun muassa Seppo
Pänkäläisen Luukas-passio.
Kuoroa johtaa Liisa Partanen,
solisteina Jukka Hassinen,
Kalle Kinnunen sekä kuorolaisia, urkurina Sirpa Piilonen.
Illan sana Eeva-Kaisa Rossi.

RYHMÄTOIMINTAA:
To 21.3. klo 12 Miesten raamattupiiri.

sekä Kaunisharjussa.
Lisätietoja: jyvaskylansrk.fi/
alueseurakunnat/Vaajakoski/
lapset ja perheet

Vaajakosken

alueseurakunta

PÄIVÄPIIRI:
Pe 22.3. klo 12 Leppälahdessa.

Vaajakosken kirkko

Kirkkotie 11 p 040 560 9930

Su 17.3. klo 10 Messu. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, saarna
Eero Katainen, Rossi, Reingoldt.
Mukana lasten-ja naisten lauluryhmät, Piilonen. Kahvit.
Marianpäivän vesper 17.3. klo
18. Kimmel-kvartetti ja Céli Dé.
Ti 19.3. klo 12.30 Kehitysvammaistyön pääsiäisajan messu
kirkossa. Maarit Nuopponen.
Pääsiäisen tapahtumia
Su 24.3. klo 10 Messu. Rossi,
Lyytinen, Piilonen.
Su 24.3. klo 16 konserttiTiellä
Jerusalemiin, Gospel Covertajat.
Ma 25.3. klo 19 Hiljaisen viikon ilta. Kauppinen, kantelepiiri, Ulla Honkonen, Piilonen.
Ti 26.3. klo 19 Kirkkokuoron
konsertti Menkäämme Jerusalemiin.
Ke 27.3. klo 19 Hiljaisen viikon
ilta. Laura Laitinen, Kimmelkvartetti, Partanen.
To 28.3. klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen. Kauppinen, Huttunen,
Laura Laitinen, Piilonen, Vaajan
laulu, joht. Jukka Parviainen.
Pe 29.3. klo 10 Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus. Laura Lai
tinen, Partanen, kirkkokuoro.
Su 31.3. klo 8 Pääsiäisaamun
messu. Huttunen, Partanen,
kirkkokuoro.
Ma 1.4. klo 10 toisen pääsiäispäivän messu. Rossi, Piilonen.
Ma 1.4. klo 16 Lähetysjuhla.
Huttunen, Raimo Könönen, ulkomaan vieras, Työalajohtaja
Kylväjä. Musiikkia.

SEURAKUNTAILLAT:
Ke 20.3. klo 18.30 Oravasaaren
seurakuntailta Helena Kallion ja
Timo Hakasen kotona, Teerilahdentie 190.
Ma 18.3 ja ma 25.3. Ry:n järjestämät lasten kerhot klo 17.30.
DIAKONIA:
Ke 20.3. Vanhemman väen
päivä kirkolla. Klo 11 ruokailu (
6 e). Arto Viitala, Seniorit-lauluryhmä.
La 23.3. Kolikkotapahtuma kirkolla koko perheelle klo 10-13.
Tuotto YV-keräyksen hyväksi.
Ke 27.3. klo 13 Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti.
Päivystykset:
Kirkko, ke ja pe klo 9-10. marjaleena.liimatainen @evl.fi, 040
5609 926.
Jyskän srk-koti, ti ja ke klo 9-10.
tero.reingoldt@evl.fi, 040-560
9927.
LÄHETYS:
Ti 26.3. klo 13 lähetyspiiri kirkolla.
LAPSET JA PERHEET:
Hiljaisella viikolla ei kerhoja!
Lasten pääsiäiskirkot tiistaina
26.3. klo 9 ja 10 kirkolla sekä
keskiviikkona 27.3 klo 9 ja 10
Jyskän seurakuntakodilla.
Perhepysäkit kirkolla ja Jyskän
seurakuntakodilla tiistaisin klo 9
sekä Kaunisharjussa keskiviikkoisin klo 8.30.
Vauvaryhmä kirkolla joka toinen tiistai klo 13, tied. Marja.
Muskarit tiistaisin klo 8-12.
Tied: 050 3409893.
Tukea arkeen 0400 9059157
Johanna ja 0400 706205 Tarja.
Pyhäkoulut Jyskässä, Tölskässä

KOULUIKÄISET:
Tied: kirsi-marja.piippanen@evl.
fi/ 040 5582542.
Monitoimikerho 1.–3.lk: ti klo
17–18.30 (kirkko, nuorisotila)
Monitoimikerho 3.–5.lk: ke klo
16.30–18 (kirkko)
Sporttikerho 3.–5. lk: to klo
16.45–17.45 (Vaajakummun
koulu).
Sählykerho 3.–5.lk: pe klo
16.30-17.30 (Jyskän koulu)
Kokkikerho 1.–3.lk: pe klo
14.30-16 kirkko.
Lastenliiton monitoimikerho
1.-3.lk: ti klo 16.30–17.30 (kirkko, ilm: jyvaskyla@lastenliitto.fi
NUORILLE
Isoskoulutus keskiviikkoisin klo
17.30-19.15 kirkolla.
Hengari: avoimet ovet joka
keskiviikko isoskoulutuksen jälkeen klo 19-20.30.
Koulupäivystykset Vaajakosken koululla pe klo 10.45-12.15.
Perjantaikahvila 22.3. klo 1721.45 kirkolla.
Tied: Markku Haikara (Mötsi )
puh. 040 5609925.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro torstaisin klo 18
Vaajakosken kirkolla. Tied. Partanen puh. 050 3581860.
Senioreiden lauluryhmä kirkolla keskiviikkoisin klo 12-13. Tied.
Piilonen puh. 040 5609922.
Majakka-kuoro perjantaisin
kirkolla klo 18-20. Tied. Minna
Lassila p. 0400 504622.
Kantelepiirin tied. Ulla Honkonen p. 0400 669146.
Marianpäivän vesper su 17.3.
klo 18.
Su 24.3. klo 16 Tiellä Jerusalemiin, Gospel Covertajat.
Ti 26.3. klo 19 Kirkkokuoro:
Menkäämme Jerusalemiin.

Paloautoja ja hevosajelua Kolikkotapahtumassa
Vaajakoskelaisille on taas tarjolla perinteinen koko perheen Kolikkotapahtuma 23.3.
kello 10–13. Tapahtuman

tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen. Kirkolla järjestettävässä tapahtumassa pääsee
esimerkiksi hevosajelulle ja

tutustumaan paloautoihin.
Luvassa on myös jännittävä
kirkkoseikkailu, huovutusta ja
virpomavitsojen tekoa.

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan Veljespiiri ma 18.3. klo
18 Vesalassa. Jeesuksen tuleminen.
Lähtö klo 17.30 Keskussrk-talolta.

Aseman Pysäkki

Hannikaisenkatu 27-29
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.
Ke 20.3. klo 13 Runojen ja mietelauseiden lukuhetki. Ota oma
runosi mukaan!

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 17.3. klo 17 Iltamessu Kaupunginkirkossa, Kilkki. Lastentapahtuma Sacariumissa klo 16.45-18.20.
Nyyttärit. Opiskelijoiden jatkot
Sacariumissa messun jälkeen.
Su 24.3. Koulutuspäivä ylistyksen johtamisesta.
Su 24.3. klo 17 KohtaamisPaikka
Keskusrk-talo, Kilkki. Lastenohjelmat.

Leskien klubi
To 14.3. Vanhassa pappilassa (Va-

paudenk. 26). Lakimiehen kyselytunti. Voi kysellä mm. perintö- ja
testamenttiasioista, edunvalvontavaltuutuksesta. Tied. 050 521
5416 tai 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.
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 25.3. ja ke 27.3.
klo 9-11, Cygnaeuksenk. 8, p.
050 549 7023.
Ehtoollishartaus omaishoitajille,
näkövammaisille ja huonokuuloisille ti 26.3. klo 13-14 Kaupunginkirkossa. Kahvit Aseman Pysäkillä.
Omaishoitajien oma hetki ke
10.4. klo 11.30–12.30 ja kerho
klo 13–14.15 Aseman Pysäkillä.

Viittomakieliset
Kuurojendiakonissan päivystys ti
klo 9-12, ke klo 9-11 (klo 11-12
puhelin- ja web-kamera-aika,
osoite: paivi.lehtinen@evl.fi, p.
050 549 7012) ja to klo 16-17,
Cygnaeuksenkatu 8.
Su 17.3. klo 14 Lähetyspiiri Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu
27-29.
To 28.3. klo 18 Pääsiäiskirkko Jyskän srk-kodilla, Asmalammentie 4.

Kuuroutuneet
Ke 27.3. klo 14 Kerho Keskusseurakuntatalossa, 2. krs.

Palveleva puhelin

Henki & elämä
4. vsk.
ISSN 1798-1255

Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys joka ilta
numerossa
01019 0071
su-to klo 18-01 ja
pe-la klo 18-03.
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Sähköposti
Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
jklsrk.tiedotus@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Toimitus
Kaarina Heiskanen 050 380 0612
Faksi (014)636 785
Osoite Cygnaeuksenkatu 8
Sirpa Koivisto 040 703 0350
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ
Petri Mitä isä ja lapset kokevatkaan
Ilmoitusmyynti
arkisella kirjastoreissulla pääsiäisen
Jaana Mehtälä
aikaan? Sukella heidän kanssaan
pääsiäisen sanomaan näytelmällisessä p. 020 754 2309,
040 509 4962
vaelluksessa. Kananen 050 360 3459
Marja Leena Luukkonen 040 545 8740 Seurakunnan puhelin-

vaihde 014 636611

Kristilliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
19.3. klo 13 Päiväseurat Vanha
Pappila.
24.3. klo 10 Herättäjän kirkkopyhä Palokka.

Jyväskylän NMKY
Sääntömääräinen vuosikokous
ma 25.3 klo 18 Kypärämäen Työväenyhdistyksen toimitiloissa.
Erämiehenkatu 6.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4 p. 040 740 4472,
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi/paikallisyhdistykset/Jyväskylä,
www.facebook.com/jklnnky
Ti 19.3. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen: Minna
Canthin Jyväskylä, Mirja Knuuttila; klo 17-20 Tuunaus- ja taidetyöpaja.
Ke 20.3. klo 18 Lauluryhmä Jännät.
Su 24.3. klo 14 Ihanat naiset
-iltapäivä ja yhdistyksen vuosikokous.
Ti 26.3. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen: Kasvatus- ja koulutusasioita, Onerva
Mäki; klo 18 Lauluryhmä Jännät; klo 18 Kirjapiiri I. Sirpa Kähkönen: Vihan ja rakkauden liekit.

Jyväskylän
Kristilliset eläkeläiset
Käy Yrttitarhasta polku! Kiirastorstai 28.3. klo 14 Lutherin kirkko,
Kansakouluk. 5. Kahvi klo 13 Puhe: Diakoni Eevi-Riitta Kukkonen.
Kuoro, lausuntaa. Ehtoollinen.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
KEVÄTSEURAT 16.3.-17.3.
La 16.3. klo 15:30 vanhusten ja
liikuntarajoitteisten ehtoollinen,
ry, klo 17 seurojen aloitus toimitsijoille, ry, klo 18 viikkomessu, Taulumäen kirkko, klo 21 puheenvuoro: Herran siunaus, ry
Su 17.3. klo 10 seurakunnan
messu, Vaajakosken kirkko, kahvit, klo 12 seurat, ry, klo 14:45
seurat, ry, klo 17 päätösseurat, ry.
Ke 20.3. klo 19 seurat, Kaupunginkirkko
Su 24.3. klo 16 seurat, ry.
Ke 27.3. klo 19 hiljaisen viikon
iltakirkko, Halssilan srk-keskus.
Yhteydenotot: 044 5050 653

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 koh
taamista -ilta opiskelijoille ja
nuorille aikuisille. (Ei 15.3.)
Keskiviikkoisin klo 10–11.30
Suomikerho maahanmuuttajanaisille.

Keskiviikkoisin klo 15.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri.
Torstaisin klo 11.30–14 Torstaikahvila, Sanaa ja jutustelua kahvikupin ääressä. (Ei 28.3.)
Lauantaisin klo 18–21 Pointtinuortenilta.
Su 17.3. klo 18 Lähetyksen ja
Psalmien Keidas, Helena Kallioinen, Arja Suikkanen.
Ma 25.3. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 26.3. klo 13 Naisten raamattupiiri.
To 28.3. klo 18.30 Miestenpiiri.
Muualla Jyväskylässä
Pe 15.3. klo 18–20.30
Varkkari-ilta Tentkeillä,
Tertunmetsä 8, Palokka.
La 16.3. klo 10 Isä-poika -sähly,
Huhtasuon srk-keskus.
Su 17.3. klo 11 Perhepyhäkoulu
Pikkuleipä Aarresaaren päiväkoti,
Toritie 22, Kuokkala. Tied. Janne
Jokiselta, 040 588 9153.
Su 24.3. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan seurakuntakeskuksessa.
Jeesus parantaa, Raimo Lappi.
Lapsille oma opetus.
Ma 25.3. klo 18 Naisten raamattupiiri Vaajakoskella, Lintulenkintie 3.
Ke 27.3. klo 10 Äiti-lapsi -raamis
Heini Mäkelällä (040 5684322).
Jyväskylä/Muurame
Pe 22.3. klo 18–20.30 3-6-ilta
3.-6. -luokkalaisille, Myrskylyhdyn päiväkoti, Antinmutka 18,
Kinkomaa, tied. Inkeri Lemetyiseltä, 050 3097212.

Keski-Suomen
Sotaorvot
Kerho ma 18.3 klo 13 Sepänkeskuksessa, Kyllikink. 1. Muistikuntoutusohjaaja Kaisa Karhu:
Keinoja muistin virkistämiseksi.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 8.3. ja 22.3. klo 11.
Päivä Leena Lehtisen ja Jukka
Leppilammen kanssa la 16.3.
klo 14. Kortepohjan srk-keskus.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetyspiiri ma 18.3. klo 13
Neulaskodilla, E. Puhalainen.
Perjantairukous 22.3. klo 19
Neulaskodilla, E. Puhalainen.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5
Messu sunnuntaisin kello 12
17.3. Mauri Tervonen; Sleyn
Keski-Suomen piirin talvijuhla ja
vuosikokous Saarijärvellä, Esa
Luomaranta, Petri Harju ym.
24.3. Risto Vallipuro
Evankeliset opiskelijat, ke klo
18:30: 13.3. Elämän erotuomari:
Luoja vai lääkäri? Juha Rantalainen, 20.3. Raamatun sukuluettelot, Antti Lehrbäck, 27.3. Pää
siäinen – ei iltaa
Nuortenilta Jyvis 22.3. Tied.
l.vallenius@luukku.com
Hamona-kuoro joka toinen ma
klo 18.30. alk. 14.1. ilpo.vuorenoja@gmail.com P. 040 5260 909

HTEISÖ JYVÄSKYLÄSSÄ.

UUSI LUTERILAINEN JUMALANPALVELUSY

HUHTASUON KIRKOLLA

Nevakatu 6,
Jyväskylä

SUNNUNTAISIN KERRAN
KUUKAUDESSA 17.3., 14.4. JA 12.5. KLO 16
Saimme näyn luterilaisesta jumalanpalvelusyhteisöstä, jossa yhdistyvät
rentous, inspiroiva opetus, nykyaikainen musiikki, tuttu paimen, ehtoollinen,
rukous, välittäminen sekä ihmisten ja Jumalan kohtaaminen.

Tervetuloa Huoltamolle!

www.huoltamojkl.fi

JÄRJESTÄJÄ: JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA JA VAPAAEHTOISTEN HUOLTAMO-TIIMI.

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
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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Tikkakoskella
kohdataan
jälleen kaivolla
Nuorisotyönohjaaja Mikko
Haapasaaren käsikirjoittama
Kohtaamisia-näytelmä kertoo
tuoreesti pääsiäisen ajan
tapahtumat.

– Hienoa, että porukka tekee näytelmän yhdessä, Salomen roolissa
oleva Tikkakosken seurakunnan
vahtimestari ja siivooja Vuokko Vilpunaho sanoo.
Hänelle näytelmän sanoma on tiivistetysti, että Kristus on ylösnoussut.

petri kananen

Näytelmä toimii
kokonaisuutena

Tikkakoskelaiset saavat hiljaisella viikolla rautaisannoksen pääsiäisen tapahtumia näyteltynä. Tikkakosken
alueseurakunnan väki esittää jälleen
Kohtaamisia-pääsiäisnäytelmää.
Nuorisotyönohjaaja Mikko Haapasaaren käsikirjoittamaa Kohtaamisianäytelmää esitettiin ensi kerran pääsiäisen alla pari vuotta sitten. Esitykset
olivat Tikkakosken kirkossa ja kouluilla. Nyt meno jatkuu samoilla linjoilla – tosin esityksiä on edelliskertaista useammassa paikassa.
– Vaikka näytelmää on aikaisemmin esitetty, niin eivät asiat vanhene,
Tikkakosken aluekappalainen Risto
Vallipuro toteaa.

Vuoropuhelua
kaivon ympärillä
Näytelmän tapahtumat sijoittuvat
kaivon ympärille. Jeesus on jo vangittu, ristiinnaulittu ja hän on noussut
kuolleista. Kaivolla nuo tapahtumat
ja Jeesuksen ihmeteot käsitellään ihmiselle tyypillisessä kohtaamisessa.
Oma episodinsa käydään Jeesuksen
kavaltamisesta saaduista rahoista. Papit käyvät vääntöä niiden käyttötavasta. Kukaan ei niitä tunnu haluavan.
– Olen papin roolissa, ja se on näytelmässä tyly osa. Näytelmässä Jeesuksen kärsimystie tulee eri tavalla
esille, Risto Vallipuro toteaa.
Näytelmän rooleissa ovat Tikkakosken alueseurakunnan työntekijät.
Yhdessä tekeminen saakin tekijöiltä
kiitosta.

Magdalan Mariana esiintyvä Tikkakosken seurakunnan vs. lastenohjaaja
Emilia Virtanen pitää tekstiä mielenkiintoisena ja erilaisena. Näytelmän
kokonaisuus on vaikuttava.
– Pääsiäisen tapahtumia katsotaan
vähän eri kantilta – ei niin perinteisesti.
Virtanen on nyt ensimmäistä kertaa Kohtaamisia-näytelmässä mukana
eikä ramppikuumetta ole ilmassa.
– Ei tämä niin jättirooli ole. Luottavaisin mielin tähän lähden.
Rauhallisin mielin on myös Tuomaan roolissa oleva seurakuntamestari Arvo Seppälä.
– Viimeksikin näytelmä meni hyvin – vaikka eivät ne vuorosanat ehkä menneet sanasta sanaan oikein.
Vallipuro pitää Tuomaan roolia
näytelmässä hyvin keskeisenä.
– Jollakin tavalla näytelmä kulminoituu Tuomaaseen, joka ei uskonut
ennen kuin laittoi kätensä Jeesuksen
haavoihin. Tässä on vahva ylösnousemuksen sanoma. Näytelmä sopisi
myös pääsiäisen jälkeiselle viikolle.
Maaseurakunnan aikana Tikkakoskella toteutettiin monta kertaa
pääsiäisvaellus. Tapahtuman rakentaminen oli kulisseineen melko suuritöinen. Kohtaamisia-näytelmän lavasteet ovat kevyet, ja näytelmäseurue sukkuloikin ketterästi hiljaisella
viikolla lähialueen kouluja.
Kohtaamisia-näytelmä Tikkakosken kirkossa ma 25.3. ja 26.3. klo 19.

i�metteli��

sirpa koivisto

Olen Emmanuel Sibomana. Työskentelen projektityöntekijänä KeskiSuomen Yhteisöjen Tuki ry:n Mä
oon mukana! -hankkeessa. Perheeseeni kuuluvat vaimo Chantal ja
2-vuotias poikamme Benjamin.
Täytän kohta 35 vuotta. Tunnen
kuitenkin olevani jo vanha mies, sillä olen nähnyt elämässäni niin paljon. Olen kotoisin Kongon de
mokraattisesta tasavallasta, jossa sisällissota on repinyt maata. Pakenin
Burundiin 2000-luvun alkupuolella
ja asuin pakolaisleirillä lähes kuusi
vuotta. Tulin Suomeen vuonna
2007 marraskuussa. Jyväskylässä
olen asunut siitä asti.
Asettuminen Suomeen oli alussa
haastavaa. Eniten hankaluuksia
tuottivat isot kulttuurierot. Kielen
oppiminen ei ollut vaikeaa, mutta
ihmisten suhtautuminen toisiinsa
oli minulle shokki. Kotimaassani
vanhemmat ihmiset ovat esikuvia,
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joilta nuoret voivat oppia ja kysyä
neuvoa. Täällä naapurini ei halunnut edes tervehtiä minua.
Ihmettelen vieläkin sitä, millä tavoin ihmiset ovat valmiita ottamaan
toiset ihmiset vastaan. Olen aina
ajatellut, että jos osaan jotakin, miksi en voisi neuvoa niitä, jotka eivät
tiedä. Tuntui pahalta, kun näin miten monet maahanmuuttajat yrittivät selvitä arjen pienistä asioista, eikä kukaan neuvonut heitä. Perustin
neljä vuotta sitten Paremmin yhdessä -nimisen yhdistyksen. Haluan auttaa ja palvella muita maahanmuuttajia käytännön perusasioissa. Haluan
kehittää palveluja, sillä en voi vain
antaa olla, jos jokin asia ei toimi.
Mä oon mukana! -hankkeen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajanuoria ja heidän perheitään. Projektin kautta tuetaan ja ohjataan
varsinkin niitä nuoria, joilla on vaikeaa, jotta he voisivat löytää oman
paikkansa yhteiskunnassa.
Ihmisten asenteiden pitäisi muut-

Emilia Virtanen (oik.), Vuokko Vilpunaho ja Arvo Seppälä esiintyvät Kohtaamisia-näytelmässä hiljaisella viikolla. Kuva: Petri Kananen

tua, mutta tiedän, että se vaatii aikaa.
Me kaikki olemme loppujen lopuksi
samanlaisia iloinemme ja suruinemme. Kenenkään taustalla tai ihonvärillä ei pitäisi olla merkitystä.
Olen kristitty, jolle uskonelämä
on hyvin tärkeää. Isäni oli pappi ja
hän opetti meidät lapset rukoilemaan jo pienestä pitäen. Usko on
minulle lähde, josta voin ammentaa
voimaa ja iloa. Rukoileminen ja keskustelut papin kanssa ovat auttaneet
purkamaan vaikeita asioita elämässäni. Uskon avulla olen selvinnyt ja
elämäni on muuttunut toisenlaiseksi. Olen nähnyt niin monta kertaa,
miten Jumala on auttanut, vaikka
ihmisten elämäntilanne on tuntunut toivottomalta. Usko Jumalaan
on minulle kaikki.
Kaipaan kotimaastani sosiaalista
verkostoa, yhteisöllisyyttä. Kongossa
yhteisön tuki on vahva. Jos jollakulla menee huonosti, se on myös minun asiani. Yksin ei tarvitse selvitä.
Suomessa on yksilökeskeisempää,

Emmanuel Sibomana haluaa auttaa maahanmuuttajia selviytymään paremmin arjessa.
kuva: sirpa koivisto

eikä toisten asioihin haluta helposti
puuttua. Suomalaisissa arvostan erityisesti rehellisyyttä. Asioista voi puhua suoraan ilman kiertelyä. Arvostan myös yhteiskuntarauhaa ja ihmisten tasa-arvoa. Täällä ei ole luokkarajoja. Se mikä joskus tekee
kipeäksi, on byrokratia. Yhtä asiaa
varten pitää täyttää monta paperia.
Tulevaisuuden suhteen minulla on

kaksi haavetta. Haluaisin palvella
Jumalaa entistä enemmän. Kaipaan
syvempää rukouselämää. Haluaisin
myös suorittaa jossakin vaiheessa
korkeakoulututkinnon ja valmistua
maisteriksi tai tohtoriksi. Kongossa
opiskelin yhteiskuntatieteitä yliopistossa, mutta sota keskeytti opintoni.
Täällä tahtoisin opiskella sosiaali
alaa, sillä haluan auttaa ihmisiä.

