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Pääsiäisen iloa

Seurakunta palvelee
nyt Tellervonkadulla

Mikään aihe
ei ole tabu

Kuolemaan ei
koskaan totu

Keskusseurakuntatalon
väki muuttaa.

Minna Tiainen aloitti
Jylkkärin päätoimittajana.

Sairaalapastori haluaa
ylläpitää toivoa.
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Kannen kuva:
Pääsiäisen koristeet,
rairuoho ja tipuset,
symboloivat uutta elämää.
Kuva:
Tytti Pääkkönen

Lapselle voi opettaa onnellisuutta
Onnelliseen elämään tarvitaan
kahta taitoa: että osaa olla
kiitollinen siitä mitä on saanut, ja
että osaa auttaa muita. Avulias
on yleensä myös tyytyväinen, sillä
hän tuntee itsensä tarpeelliseksi.
Onnellisuuteen voi opettaa teke-

Kolumni

mällä vapaaehtoistyötä, johon
lapsi osallistuu. Lapselle tulee
antaa mahdollisuus olla myös itse
antelias. Arvosta itsekin sitä, mitä
sinulla on – ja osoita kiitollisuutesi niin että lapsi huomaa.
Ihmetelkää auringonlaskun

Kirkkoherranvirasto muuttaa
kaarina heiskanen

Toivon
hiljaiset
signaalit
hteiskunnassa tehdään jatkuvasti ratkaisuja,
jotka perustuvat tulevaisuuden ennakointiin.
Kymmenien vuosien päähän ennustetaan esimerkiksi väestörakenteen tai ilmaston muutosta. Seurakuntienkin täytyy tehdä ainakin seuraavia 10-15
vuotta koskevia oletuksia. Ihmisten käyttäytymiseen liittyvät seikat ovat seurakuntien kannalta
tärkeitä, mutta hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Sitoutuvatko ihmiset kirkkoon, käyvätkö rippikoulun, uskovatko Jumalaan myös vuonna 2030? Kirkon tuoreen nelivuotiskertomuksen tietojen valossa seurakunnan jäsenet kuuluvat lähivuosikymmeninä uhanalaisten lajien joukkoon. Toisaalta huhut
uskonnon katoamisesta ovat aiemminkin osoittautuneet ennenaikaisiksi.
Tulevaisuuden tutkimuksessa on viime vuosina
puhuttu paljon hiljaisista signaaleista. Ne ovat pienen pieniä merkkejä idullaan olevasta muutoksesta. Nykyiset vahvat trendit eivät välttämättä kerro
siitä, mitä tuleman pitää. Havaintojen tekeminen
hiljaisista signaaleista antaa realistisemman kuvan
tulevaisuudesta.
Nykyisessä maailman menossa on varmasti huolestuttavan paljon negatiivisia ennusmerkkejä. Jyväskylän puukotuksen kaltaiset tapahtumat ja monet muut kärjistyvistä asenteista kertovat signaalit
huolestuttavat. Entä mitä on tapahtumassa, kun
tasa-arvoistavia hyvinvointipalveluja joudutaan
karsimaan ja omaan varallisuuteen perustuva hyvinvointi vahvistuu?
Hengellisessä keskustelussakin tuntuvat erilaiset
äärivaikuttajat huutavan toisilleen ja tavallinen luterilaisuus ihmettelee sivusta seuraten. Yhteyden
murentuminen tuntuu olevan yhteinen nimittäjä
monille ilmiöille niin yhteiskunnassa kuin kirkossa.
Toisaalta on varmasti niin seurakunnissa kuin
muualla yhteiskunnassa havaittavissa positiivisia hiljaisia signaaleja. Meneillään olevan hiljaisen viikon
sanoma muistuttaa meitä näistä toivon lähteistä.
Kiirastorstaina kerrotaan Jeesuksesta, joka pesi
opetuslastensa jalat osoittaakseen näin rakkauden
ja palvelun esimerkin seuraajilleen. Seurakuntaelämän synnyttämät näkyvimmät otsikot liittyvät
usein talouteen tai ristiriitoihin, mutta ruohonjuurityössä havaitaan todella paljon positiivisia, välittämistä ilmentäviä signaaleja. Eri-ikäiset ihmiset
lapsista vanhuksiin löytävät elämänsisältöä ja tukea seurakuntayhteydestä.
Myös hiljaisen viikon sanoman ytimessä oleva
risti on positiivinen hiljainen signaali. Risti on kutsu sovinnon ja yhteyden rakentamiseen, mutta
samalla lupaus Jumalan avaamista mahdollisuuksista ja toivosta erilaisten
epätoivon trendien luomaan lamaannukseen.

värejä, innostukaa vastapaistetun
pullan tuoksusta. Kerro lapselle
suvun tarinoita. Kuuntele hänen
tarinoitaan.
Psykologit Dana Klisanin ja
Marilyn Price-Mitchell,
Psychology Today

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvi
rasto ja hautauspalvelut muuttavat Kes
kusseurakuntatalolta Tellervonkatu 5:een.
Toimitalo sijaitsee Vapon pääkonttorin
kupeessa.

Muuton vuoksi kirkkoherranvirasto on
suljettu kiirastorstaina 28.3. sekä tiistaina
2.4.
Virasto palvelee asiakkaita uusissa tilois
sa keskiviikosta 3.4. lähtien. Aukioloajat
pysyvät entisellään. Asiakaskäynnin opas
tus tiloihin järjestetään Tellervonkadun

puolelta kellarikerroksen kautta ja hissillä
ensimmäiseen kerrokseen.
Kirkkoherranviraston lisäksi Tellervon
kadulle muuttavat kirkkoherra, Yhteisen
seurakuntapalvelun johtaja, lapsityö, vies
tintä, kiinteistötoimisto ja Taulumäen
yksikkö.

y

Arto Viitala
Kirkkoherra
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Jyväskylän seurakunnan keskeiset virastot muuttavat Tellervonkadulle. kuva: petri kananen

Kun maailmanhistoria
Facebook-sivun perusti
kaarina heiskanen

Ensimmäisen päivityksen aikajanalla teki
Singulariteetti. Päivityksessään 13 miljardia
vuotta sitten se riemuitsi: Eka! Ja kommen
toi kohta itseään: Ainoa täällä. Jep.
Jumala päivittää aikajanalla 4,7 miljar
dia vuotta sitten: Oolrait. Nyt alkaa säätä
minen. Aloitetaan vaikka Taivaalla ja
Maalla.
Ei kun hetkinen, täällä on sairaan pi
meää. Voisikohan sitä vaikka… Noin!
Tulkoon valkeus.
Ja sen jälkeen Jumala merkitsikin albu
miinsa käyttäjät Taivas ja maa. Albumin
nimi on Alku.
Seuraavan kerran kohtaamme Jumalan
Historian aikajanalla joskus dinosaurus
ten, neandertalin ihmisen ja Homo erec
tuksen sekä tulen jälkeen.
Jumala: Niistin vahingossa maan to
muun ja nyt eteisessä seisoskelee alaston
tyyppi. Tämän kaikkivoipaisuuden kans
sa pitää vähän varoa.
Adam: Aika kivaa, mutta vähän yksi
näistä – paikassa Eeden.
Aadam: Tietääkö kukaan, tuleeko
puuttuvasta kylkiluusta jotain pitkäaikais

vaikutuksia?
Jumala: Älä marise, tulossa on jotain
kiinnostavaa.
Eeva: Tykkää paikasta Paratiisi.
Jumala: No kukapa ei tykkäisi.
Käärme kirjoittaa Eevan aikajanalle:
Uusi tutkimus osoittaa ”hyvän ja pahan
tiedon puun” hedelmien hyödyt: Hoikem
pi vartalo, sileä iho, vain yksi pieni mutta
– kymmenen kaloria.
Eeva: oikeesti? Välipala kyl maistuis.
Aadam: EI! ÄLÄ!
Pääsiäisenä aikajanalle ilmestyy merkin
tä ”Jeesus kutsui sinut tapahtumaan vii
meinen ehtoollinen”. Kutsuttuja näyttää
olevan 30, kommentti Pietarilta: ”Viimei
nen”? ja Jeesuksen vastaus: ”Pitkä juttu,
mutta jätkät, teidän pitäisi vähän tsempa
ta tiimihengen suhteen”.
Näin vauhdikkaasti etenee maailman
historia, jos se olisi päivittänyt itseään
Facebookin aikajanalle. Amerikkalaisen
(no niinpä tietysti) Wylie Overstreetin
kirjan on suomentanut sekä osittain suo
malaistanut Panu Väänänen. Hänen
ansiostaan aikajanalla komeilee muun
muassa Lönnrot, joka päivityksessään
hämmästelee sosiaalisen median ilmaisu

kiikari

voimaa, Lapuan liike luo tapahtuman
Mäntsälän kapina, Puna-armeija toteaa,
että hei, täällä ammutaan – paikassa Mai
nila, ja Suomi luo tapahtuman Olympia
laiset.

Hyvinvointivaltio toimii kuin
tuhlaajapojan isä

Vain Jeesus voi pelastaa
kriisissä olevan euroalueen

Tarina tuhlaajapojasta on kiehtova.
Siinä on kaksi tasoa, jotka
puhuttelevat nykyihmistä:
yhteiskunnallinen ja psykologinen.
Hyvinvointivaltio toimii kuin isä!
Sekin ihminen, joka on tuhlannut
kaikki resurssinsa, autetaan

Euroalue on kuin kiukutteleva teini.
Sillä ei ole roolimallia, jota useimmat eurooppalaiset arvostaisivat.
Roolimallin täytyy olla ulkopuolinen hahmo, jonka motiiveista ei
ole kiistämistä. Tiedän vain yhden
hahmon, jota useimmat euroop-

takaisin samalle viivalle toisten
kanssa. Tuhlaajapojan isä on kuin
se yhteiskuntasopimus, jonka me
olemme hyväksyneet, se, jonka
mukaan vaikeuksiin ajautuneet
saavat uuden mahdollisuuden.
Pirjo Hassinen Kotimaa-lehdessä.

palaiset arvostavat ja joka ei ole
tehnyt syntiä: Jeesus. Kaikkien
pitäisi lopettaa toistensa
kivittäminen ja rakentaa
parempaa tulevaisuutta.
Deutsche Bankin valuuttamarkkinaosaston johtaja Bilal Hafeez

Pääkirjoitus

Turha
julkkis

Minna Tiainen kannustaa Jyväskylään opiskelujen perässä muuttaneita lähtemään rohkeasti kaikenlaisiin rientoihin. Se edistää opiskelijan kotoutumista uudelle
paikkakunnalle. Kuva: sirpa koivisto

Opiskelijoiden ääni kuuluviin
Minna Tiainen aloitti helmikuussa
Jylkkärin päätoimittajana. Tavoitteena
on tehdä lehteä, joka tuo ajankohtaisia
ilmiöitä ymmärrettävästi esille ja
tarttuu aiheisiin opiskelijoiden
näkökulmasta.

5. Miksi halusit Jylkkärin päätoimittajaksi?
Onhan se mieletön vapaus minun ikäi
selleni koordinoida ja suunnitella kokonai
sen lehden toimintaa pitkälti itse. Kun
yleisö ja aiheet vielä ovat itselle läheisiä,
niin onhan se hieno tilaisuus. Lisäksi halu
sin Jyväskylään, kun muu elämäkin on tois
taiseksi täällä.

sirpa koivisto

6. Millaista lehteä haluat tehdä?
Sellaista, joka selittää ajankohtaisia il
miöitä ymmärrettävästi ja ottaa lukijat huo
mioon mahdollisimman laajasti. Joka tuot
taa uutta tietoa ja uskaltaa kokeilla erilaisil
la juttutyypeillä.

1. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Minna Tiainen, jyväskyläläistynyt
opiskelija ja toimittaja. Tulen Heinolasta.
2. Millaisia heinolalaiset ovat?
Vaikea kysymys. Tästä taitaa liikkua mel
koisesti epäimartelevia mielikuvia, mutta
niitä en pysty vahvistamaan. Hämäläisiä
olemme.
3. Mitä olet opiskellut?
Minulla on filosofian maisterin tutkinto
englannin kielestä ja kandidaatin tutkinto
journalistiikasta. Sivuaineina olen opiskel
lut saksan kieltä ja kulttuuria, naistutki
musta, yksittäisiä kursseja tietotekniikasta
ja valtio-opista ja vaikka mistä.
4. Miten vinkkaat Jyväskylään muuttaneita opiskelijoita – mitä ovat parhaat keinot
kotoutua tänne?
Varmasti se, että lähtee rohkeasti kaiken
laisiin rientoihin. Kun kutsutaan mukaan,
sano lähtökohtaisesti kyllä – kieltäydy vasta,
jos sille on oikeasti joku syy. Ja tule mukaan
lehden tekoon!

7. Mihin asioihin haluat vaikuttaa päätoimittajana?
Tahdon tuoda opiskelijoiden ääntä ja
näkökulmia kuuluville. Ja toki toivon, et
tä pystyn luomaan toimituksen ilmapiiris
tä sellaisen, että kaikkien on helppo tuo
da siellä omat ideansa ja näkemyksensä
esille. Niin työntekijöiden kuin avusta
jienkin.
8. Mitä mieltä olet Ylioppilaslehden kohua herättäneestä kakkareporttaasista?
Luin jutun ennen kuin iltapäivälehdet
olivat löytäneet sen. Ajattelin silloin, että
viihdyttävä lukea, mutta tuskinpa olisin
itse lähtenyt tekemään. Ja unohdin koko
jutun.
Sitten parin päivän päästä kävi sellainen
huuto kuin ei tärkeämpää asiaa olisi maail
massa ollut, ja ihmettelin, eikö ihmisillä
muka ole oikeita huolenaiheita.

R i v i e n

v ä l i t

9. Onko mikään aihe sinulle pyhä?
Minusta aihetta oleellisempi asia on kä
sittelytapa. Ei siis yhtäkkiä tule mieleen
aihetta, joka olisi täysi tabu. Mutta moni
teema vaatii hienotunteisuutta.
10. Voisitko tarttua Jylkkärissä kirkollisiin
tai hengellisiin aiheisiin?
Voisin toki kuvitella, että Jylkkäri julkai
sisi uutisia, jotka liittyvät jotenkin vaikka
opiskelijoiden ja uskonnon suhteeseen.
Kunhan käsittelytapa on asiallinen ja kriit
tinen, niin kuin kaikkien muidenkin aihei
den kanssa.
11. Missä näet itsesi kymmenen vuoden
kuluttua?
Toimittajana tai tutkijana varmaankin.
Ja voisin kuvitella asuvani jossain vaiheessa
ulkomaillakin. Osuisiko sitten tuohon koh
taan, en tiedä.
12. Parasta Jyväskylässä?
Mukava koko ja luonto lähellä.
13. Millaisia pääsiäisperinteitä sinulla
on?
Pääsiäisenä sulattelen suklaamunia au
ringossa ja syön pashaa. Ja lammaspaisti,
jota pitää olla, vaikka se aina maistuu pa
halta.
Ruokaan näyttävät keskittyvän nämä…

”Se oli aika rajun näkönen. Näytti siltä, niinku
se tuupertuis ihan just.” ”Mielettömän kokonen se risti. Aika magee oikeestaan ku aattelee
sillai.”Musta se oli kyl ihan oikee päätös. Nirri
pois vaan tollaselta poppamieheltä! Törkeetä
tommonen vammasten hyysääminen ja huijaaminen.”
Voi sitä riepottelun määrää. Netin keskustelupalstoilla velloisi loppumaton väittely puolesta ja vastaan. Sanoja ei säästeltäisi. Toimittajat jahtaisivat silminnäkijöitä ja etsisivät
asiantuntijoita selvittämään, mistä voi olla kysymys.
Jos Jeesus eläisi nyt, hän olisi hitti. Lööppikamaa. Luultavasti mukana Vuoden turhin
julkkis -äänestyksessä.
Jeesuksen ihmetekoja kritisoitaisiin mediassa vahvasti. Tv-kamerat voisivat tietysti dokumentoida tapahtumat, mutta materiaalin
aitoutta epäiltäisiin. Silminnäkijät saisivat omat
siivunsa julkisuudesta, kun toimittajat pyytäisivät kertomaan tapahtumien kulusta. Kaikki
eivät ehkä kuitenkaan uskaltautuisi ainakaan
omalla nimellään kommentoimaan, pelkäisivät leimautuvansa hörhöiksi.
Jeesus itse tuskin kovasti kommentoisi tekemisiään. Lyhytsanaisuudellaan hän ehkä ärsyttäisi mediaa, mutta toisaalta se kasvattaisi hänen suosiotaan entisestään. Salaperäisyys
kiehtoisi.
Pääsiäisen alla tunnelma tiivistyisi, mediaväki alkaisi käydä kierroksilla. Jeesus yltäisi television pääuutisiin joka ilta, lehdissä hän olisi
ehdottomasti pääuutissivun kamaa. Jeesuksen
viimeiset päivät olisi median kannalta huikea
spektaakkeli, josta voisi ammentaa uutisia jokaiselle päivälle. Ja mikä kuvallinen anti! Jeesuksen pidätys, ristin kantaminen, ristiinnaulitseminen ja hautaaminen.
Jeesuksen haudalle kertyneitä kukkia ja kyynelehtiviä ihmisiä käytäisiin luultavasti kuvaamassa vielä hautajaisia seuranneena päivänä.
Sitten se jätettäisiin median puolelta rauhaan.
Kukaan ei osaisi aavistaa, että jymyuutinen on
vielä edessä. Että kolmen päivän kuluttua hauta olisikin tyhjä.
Sattumalta joku koiran ulkoiluttaja tajuaisi,
että haudan suulla ollut kivi on pois paikoiltaan.
Hän ottaisi kuvan ja lataisi sen Facebookin hämmästelyjen kera. Viesti leviäisi hetkessä.
Mediataloissa tuskailtaisiin, kun ei tajuttu
vahtia hautaa vuorotta. Kenellekään ei tullut
mieleen, että näin voisi käydä. Uutinen missattiin, mutta nyt pelastettaisiin se, mitä pelastettavissa on. Ja taas soitettaisiin asiantuntijoille.

14. Minkä Raamatun tapahtuman silminnäkijä olisit halunnut olla?
Vaikkapa Nooan arkin lastaaminen.
Olen aina halunnut nähdä koalan.

Marjo
Rönnkvist
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Älä syvennä parisuhteen
kuoppia vatvomalla asioita
Parisuhde on kuin viheriöivä niitty.
Mutta niityllä on kuoppia. Ennemmin tai myöhemmin jokainen
pariskunta tippuu. Kuoppa voi
olla syvempi tai matalampi. Ja
kun ollaan kuopassa, molemmat
alkavat kaivaa. Ratkaisu on huono,

koska kuoppa syvenee. Sen sijaan
pitäisi vastata kysymykseen:
haluanko pois kuopasta? Jos
vastaus on kyllä, rakennetaan
tikapuut. Muutetaan käyttäytymistä, joka ei toimi.
Arto Pietikäinen Kodin Kuvalehti

Kotikadulta löytyvät
joulukalenterin yllätysluukut

Facebookissa
nähdään

Lähiympäristö on kuin joulukalenteri täynnä yllätysluukkuja.
Ne luukut kannattaa pitää auki.
Ulkomaanmatkat ovat harvinaista herkkua, kannattaa etsiä
joka päivään pieniä elämää kruunaavia hetkiä työmatkan

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

tai koiranulkoilutusreitin
varrelta. Etsiä omaa tunnekarttaa, omia mielimaisemia sanan
moniulotteisimmassa
merkityksessä.
Pauli Saloranta, kotikaupunkipolkujen verkoston kehittäjä

Tutkija haastattelee
eronneita isiä
Olen Jyväskylän yliopiston kasvatus
tieteen ja sosiaalityön opiskelija, ja
olen tekemässä pro gradu -tutkiel
maa eron jälkeisestä isyydestä. Olen
kiinnostunut juuri sinun kokemuk
sestasi: Millä tavoin olet mukana
lapsesi elämässä ja millaista tukea
olet saanut tai olisit tarvinnut van
hemmuuteesi eron jälkeen. Osallis
tumisesi olisi tärkeää, sillä kokemuk
sesi antaisi arvokasta tietoa eron jäl
keisestä isyydestä.
Tutkimukseen voit osallistua, jos
sinulla on alaikäisiä lapsia, erostasi
on kulunut vähintään vuosi ja sinul
la on yhteishuoltajuus lastesi äidin
kanssa. Toivon löytäväni haastatelta
vat Jyväskylän alueelta, jossa teen
haastattelut.
Kaikki haastattelut käsitellään luot
tamuksellisesti niin, ettei sinun hen
kilöllisyytesi ole tunnistettavissa val

Teuvo Tuppurainen annosteli hernesoppaa rutiinilla. Sopan jälkiruoaksi oli tarjolla tuoreita munkkeja. Kuva: kaarina heiskanen

Kävelykadun hernerokkatapahtuma oli tuottoisa
Kävelykadun hernerokka- ja munkki
myynti ja lipaskeräys tuottivat 2 240
euroa Yhteisvastuukeräykselle. Tapah
tumaa tukivat taloudellisesti Keski
maa/Mestarin Herkku, Viitaniemen
ammattiopiston keittiö, ammattiliitto
Pro, Äänentoisto Viihdenikkarit, Kul

Hengissä

jetus Jukka Moisio ja Ruthin Leipo
mo. Tapahtuman muita mahdollista
jia olivat Teuvo Tuppurainen ja Lei
dit sekä Aseman Pysäkin ja Keltinmä
en alueseurakunnan vapaaehtoiset.
Pääsiäismunia Lehtisaaressa -ta
pahtuma tuotti 587,10 euroa Yhteis

Mark. 16: 1-8
Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria,
Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat
tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan
Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani
varhain, kohta auringon noustua he lähtivät
haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään:
”Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven
hautakammion ovelta?” Mutta tultuaan
paikalle he huomasivat, että kivi oli
vieritetty pois; se oli hyvin suuri kivi.
Sisälle hautaan mentyään he näkivät
oikealla puolella istumassa nuorukaisen,
jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He
säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi:
”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on
noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa
on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt
sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös
Pietarille: ”Hän menee teidän edellänne
Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin
hän itse teille sanoi.”
Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta
järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet
kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.”
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Ystävällisin terveisin Tuija Parikka
Kasvatustieteen ja sosiaalityön
opiskelija, Jyväskylän yliopisto
tuija.h.parikka@student.jyu.fi
Kiitos osallistumisestasi!

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

vastuulle.
Kiitos kaikille tapahtumiin osallis
tuneille.
Yhteisvastuukeräys jatkuu vielä
huhtikuun ajan listakeräyksenä sekä
erilaisina tempauksina ja konserttei
na. Lisätietoja seuraavassa lehdessä.

Pääsiäinen tuntuu luissa ja ytimissä

Pääsiäisyön messu 29.3.

miissa tutkimuksessa. Sähköpostissa
näkyvä nimitietosi tulee vain minun
tietooni. Haastatteluun osallistumi
nen on vapaaehtoista, ja voit halutes
sasi perua osallistumisesi missä tahan
sa vaiheessa. Tutkielmaani ohjaa so
siaa
lityön puolella ma professori
Marjo Kuronen ja kasvatustieteen
puolella professori Tapio Aittola.
Jos kiinnostuit graduni aiheesta ja
haluaisit kertoa kokemuksistasi,
niin ota minuun yhteyttä sähköpos
titse mahdollisimman pian, viimeis
tään 30.4.mennessä, jotta voimme
sopia haastattelun ajankohdasta ja
-paikasta.

Mitä pääsiäisyön messussa tapahtuu?
Pääsiäisyön messuhan on perinteisesti ollut kristikunnan suurin jumalanpalvelus. Paitsi että pääsiäisen sanoma
on voimakas, on messussa monta sellaista tekijää, joiden ansiosta messu voi
olla hengellisesti ja kokemuksellisesti
vahva.
Pääsiäisyön messu alkaa hämärässä
kirkossa, alussa ollaan vielä Jeesuksen
haudan äärellä. Pian syttyy pääsiäiskynttilä, pääsiäisen valo kasvaa ja päästään
ylösnousemuksen juhlintaan.
Messuun kuuluu myös olennaisesti
kasteen muistaminen; olihan pääsiäinen aikoinaan suosittu kastepäivä.
Teksti päättyy ”he eivät kertoneet
kenellekään mitään, sillä he
pelkäsivät”. Kuka sitten kertoi?
Naiset olivat varmasti hyvin peloissaan. He tuskin heti kertoivat kenellekään mitään. Ylösnousemususko syntyi
varmasti ennemminkin niiden kokemusten ja kohtaamisten perusteella, joita opetuslapsilla kuolleista nousseen
Vapahtajan kanssa oli. Nämä kokemuk-

Pastori Ville Tikkanen saarnaa Kaupunginkirkon pääsiäisyön messussa 30.3. klo 23

set auttoivat ymmärtämään myös sitä,
että hauta oli tyhjä, tietenkin oli.
Mikä pääsiäisperinne on sinulle
kaikkein tärkein?
Pääsiäisruoho kuvastaa minusta yksinkertaisuudessaan kauniilla tavalla ylösnousemuksen sanomaa. Haudatusta
siemenestä kasvaa uutta elämää. Toki
lapsiperheen pääsiäiseen kuuluu myös
tärkeänä osana pääsiäismunien piilotusta ja etsintää. Se on koko perheen mieleen.
Pääsiäisen tapahtumista on tehty
monta elokuvaa. Mikä on sinun
suosikkisi ja miksi?
Oma suosikkini on Mel Gibsonin The
Passion of the Christ. Se on mielestäni
paitsi taitavasti ohjattu ja näytelty, se
myös kuvaa Jeesuksen viimeisiä tapahtumia tavalla, joka menee luihin ja ytimiin. Elokuva ei kaunistele tapahtumia,
minkä johdosta se on kyllä varsin järkyttävä. Kun ensi kertaa näin sen, ajattelin
että "niin, Jeesus todellakin kärsi ja kuoli vuoksemme."

Kehen pääsiäiskertomuksen
henkilöön tunnet samastuvasi?
Miksi häneen?
Minua puhuttelevat kovasti ne kaksi
Emmauksen tien kulkijaa, joiden seuraan Jeesus kuolleista noustuaan liittyi ja
joita hän auttoi ymmärtämään mitä oli
tapahtunut.
Ehkä siinä on sanottu jotain olennaista
uskostamme. Ainakin se, että on tärkeää,
kun joku avaa silmät ymmärtämään Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen
kysymyksiä. Siitä tulen itse rohkaistuksi
ja siinä tehtävässä haluan myös työssäni
pappina olla.

Pastori
Ville Tikkanen

Ruben Stiller ärsyyntyy uusateisteista
Minua ärsyttävät Richard
Dawkinsin ja Sam Harrisin kaltaiset
uusateistit, joiden mielestä kaikki
uskonto on pahasta. En siedä
ihmisten uskonnollisten tunteiden
halveksimista. Uskonnolliset
kysymykset tulevat eri muo

doissaan entistä merkittävämmiksi.
Jostain täytyy löytyä myös etiikan
ja lohdun lähteitä.Tiede ja poliitti
set ideologiat eivät pystyy anta
maan vastauksia merkityskatoon,
joita markkinatalouden suhdanne
vaihtelut aiheuttavat. Nyt on

helppoa elää vapauden illuusiossa
ja ilman uskontoa, mutta meillä ei
ole aavistustakaan, mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu. Jossain
vaiheessa joudutaan taas kysymään, mikä elämässä on tarkoitus.
Ruben Stiller Sana-lehdessä

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

Ex-paavin
pääsiäinen
Paaviudesta juuri luopuneen Josef Ratzingerin kirja pääsiäisen
salaisuuksista on sopivasti pääsiäisen alla julkaistu suomeksi.
Ex-paavi laskeutuu kirjassa norsunluutornistaan ja liittyy
Jerusalemia kohti kulkevaan pyhiinvaeltajajoukkoon.
Kuka on se Jeesus, jota he seuraavat?
Janne könönen

Media, moraali ja seksi. Nuo kolme
asiaa määrittelevät nykyään sen, mitä
paaveista puhutaan. Kun uutiset paa
vien moraaliin ja seksiin liittyvissä
kannanotoista on kerrottu, mitä jää
jäljelle?
Lievästi sanottuna lähes koko kris
tinuskon ydin.
Siksi on virkistävää tutustua expaavin, kansalainen Josef Ratzingerin uuteen kirjaan, jossa hän pyrkii
avaamaan kristinuskon ydintä, joka
tiivistyy pääsiäisessä.
Jeesuksen viimeiset päivät (2013) on
toinen osa kolmiosaisessa sarjassa,
jossa ex-paavi pyrkii löytämään Jee
suksen aidot kasvot, tiedon ja uskon
avulla. Tiedollinen puoli tulee siitä,
että Ratzinger tuntee läpikotaisin
laadukkaan tieteellisen raamatuntut
kimuksen, jossa muun muassa pää
siäiskertomuksia analysoidaan teks
tien tulkinnan ja keskinäisen vertai
lun avulla. Teologiassa tätä kutsu
taan eksegetiikaksi.
Varsin nopeasti lukija kuitenkin
havaitsee saman kuin Ratzinger, eli
tiedollisen tason riittämättömyyden.
Ajallista etäisyyttä on liikaa, historial
lisia lähteitä liian vähän ja ennen
kaikkea oma asenne, Raamatun luki
jan henkilökohtainen motiivi, värit
tää liikaa lopputulosta.
Ja koska Ratzinger on ilman muuta
uskova, hän ottaa tieteen avuksi us
kon näkökulman ja koettaa piirtää
Jeesuksesta entistä tarkemman kuvan.
Tapa ei ole yhtään sen puolueellisem
pi kuin vaikkapa se, jos Raamattua
tulkitsisi ateisti. Myös jumalankieltä
jällä on lähtöajatus, oma usko, tässä
tapauksessa siis uskonnottomuus, jo
ka värittää hänen tulkintojaan.
Oikeastaan Ratzinger on rehelli
nen, koska kertoo avoimesti, mistä
lähtökohdista tutkimusmatka alkaa.
Samalla hän matkallaan ottaa huo
mioon myös lähtökohtansa rajoit
teet. Hän haluaa olla yksi pyhiinvael
tajista, joka kysyy, millainen on se
Jeesus, jota miljoonat ihmiset yhä
seuraavat.

Salaisuudet auki
Jeesuksen viimeiset päivät on enem
män kuin vain yhden paavin mielipi
de Jeesuksesta. Ratzinger on vuosi
kymmeniä keskustellut varsinkin lu
terilaisuuden kanssa, joten kirjassa
tiivistyy laajemman kristikunnan

väitteitä, uskoa ja vuosisatojen aika
na hioutunutta ymmärrystä Jeesuk
sesta ja pääsiäisestä.
Samalla kirja todistaa, kuinka vä
hän me, nykyajan maallikot, tajuam
me Jeesuksen sanoman syvyydestä ja
sen merkityksistä.
Pääsiäisen symboliikat, kuten Jee
suksen ratsastus aasilla ja julistus Je
rusalemin temppelissä, muuttuvat
isommiksi kuin ne arkijärjellä käsi
tettyinä olisivat.
Toisin sanoen, luterilaisten, jotka
korostavat jokaisen henkilökohtaista
Raamatun lukua ilman pappien tai
oppineiden tunkemista väliin tulkit
semaan tekstiä, on hyvä muistaa ra
jat, jotka Raamatun tutkiminen aset
taa maallikolle ja jopa osalle tavallis
ta papistoa.
Kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
aasilla eikä hevosella, nykylukija voi
vielä ymmärtää, että se on viesti toi
senlaisesta kuninkuudesta kuin nor
maaleilla kansanjohtajilla. Ottaahan
valtionpäämies vielä nykyäänkin en
nemmin alleen Audin kuin mopon.
Sen sijaan ilman pappien apua ei
välttämättä aukene se, että aasin va
litseminen liittyy Vanhan testamentin
messias-ennustuksiin, joissa kerro
taan Rauhan Ruhtinaan saapumises
ta pyhään kaupunkiin aasin varsalla.
Vanhan testamentin teksti on jopa val
lankumouksellista, sillä jo silloin ku
ninkaan merkki oli hevonen, ei aasi.
Tapaus erilaisen kuninkaan kulku
pelistä on kuitenkin vielä häviävä
symbolinen ele niiden suurempien
kohtien rinnalla, joissa Jeesus pää
siäisenä kertoo olevansa enemmän.
Se, joka On.

Hipin suurempi sanoma
Pääsiäistietä kulkiessa tulee jatkuvas
ti esille, ettei Jeesus ollut se moder
nin ajan kapinapäällikkö tai radikaa
li hippi, jollaiseksi hänet usein on
selitetty etenkin viimeisen sadan
vuoden aikana. Pehmeitä puhuvasta
hipistä hän eroaa täysin muun muas
sa siinä, että hänen puheensa nojasi
vahvasti Vanhaan testamenttiin, siis
juutalaiseen perinteeseen.
Esimerkiksi pääsiäisajan puhees
saan, jossa hän Jerusalemissa ”ennus
taa” tulevia tapahtumia, puheen
kaikki elementit ovat luettavissa jo
Vanhan testamentin sivuilta, kuten Da
nielin, Jeremian ja Jesajan kirjoista.
Ja toisin kuin hippimeiningissä,
asetelmia ei käännetty ylösalaisin,

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Kuva Gustave Dorén klassisessa kuvaraamatussa.
vaan kerrottiin, miten ne täyttyvät,
Jeesuksessa itsessään.
Tässä yhteydessä on tärkeää tietää,
että Jerusalemin temppeli oli kaiken
uskonnon harjoittamisen keskus ko
ko Vanhan testamentin varhaisen juu
talaisuuden ajan. Juutalaisuus ajatte
li Jumalan asuvan temppelissä, jossa
muun muassa uhrattiin eläinuhreja
ihmisten syntien puhdistamiseksi.
Kertoessaan Jerusalemin temppe
lin tulevasta tuhosta Uuden testamentin pääsiäisenä Jeesus samalla ilmaisi,
että vanhan temppelin tilalle oli tulos
sa uusi, pysyvä, ja peruuttamaton
”temppeli” – hän itse.

kensä kautta hän tulisi olemaan läsnä
uskoviensa sydämissä.
Ristinkuolemassa toteutui uudella
tavalla myös temppelissä toteutettu
uhriperinne. Jeesus oli synnit sovitta
va eläinuhri, mutta toisin kuin eläi
met aiemmin, hänen jälkeensä ei
tarvittu enää uusia uhreja.
Vaikka kristinuskoa toisinaan syy
tetään vereen hurmioituneeksi uh
riuskonnoksi, aidon Jeesuksen sano
ma oli päinvastainen: ei enää veren
vuodatusta, sillä Jumalan oma poika
on tehnyt tyhjäksi kaikki muut uhrit.

”Jeesus kertoi
olevansa itse
Jumalan lopullinen
asuinpaikka.”

Leikkikäämme lopuksi vähän ajatuk
sella. Kuvitelkaamme ex-paavi Josef
Ratzinger nykyajan ison uutiskana
van toimittajaksi, joka on kuullut
Jeesuksen puhuvan juuri ennen pää
siäisjuhlaa Jerusalemissa. Hänen tvkameralle antamansa raportti Jee
suksesta voisi olla seuraavanlainen:
”Nasaretilainen Jeesus on juuri
väittänyt olevansa, uskokaa tai älkää,
itse Jumala. Puheissaan hän viittasi
toistuvasti Vanhan testamentin kirjoi
tuksiin, ennustuksiin ja perustelui
hin, jotka koskevat muun muassa

Niin ohuelta yläpilveltä kuin se
nykyihmisestä ehkä kuulostaa, Jeesus
kertoi, ei vain juutalaisille, vaan kai
kille kansoille ja kaikelle maailmalle,
olevansa itse Jumalan lopullinen
asuinpaikka. Omassa hahmossaan ja
maan päällä vaikuttavan Pyhän Hen

Raportti Jerusalemista

Jerusalemin temppelin merkitystä.
Puheessaan Jeesus kertoi, että Ju
malan läsnäolo asuu hänessä itses
sään, ja väitti, että temppeliuhrien
aika on ohi. Hän sanoi, että hänet
tullaan surmaamaan ja hänen veren
sä, puhdistaa synnistä ja lopettaa
muut uhrit kokonaan.”
Raporttinsa päätteeksi valveutu
nut toimittaja tietenkin jättäisi katse
lijoiden päätettäviksi, mikä Jeesus
lopulta oli. Tiivistys kuulostaisi toki
alkuunsa siltä, että nyt on toimittaja
löytänyt ihka oikean sekopään.
Vaihtoehtoja on tänäkin pääsiäise
nä kaksi: Ratzinger on löytänyt Jee
suksen, josta paljastuu pesunkestävä
narsisti tai hullu, tai sitten Jeesus
todella oli se, joka kertoi olevansa.
Kristinuskosta tulee tämän jälkeen
joko maailmanhistorian jättimäisin
valhe tai totuus, jonka perustus kes
tää kriittisenkin tarkastelun.
Ehkä ex-paavin on itsensäkin tänä
pääsiäisenä helpompi liittyä pyhiin
vaeltajien joukkoon, tavallisena Josef
Ratzingerina. Uskallammeko me sa
malle matkalle?
Joseph Ratzinger, Benedictus XVI:
Jeesuksen viimeiset päivät
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Sairaalapastori Asta Rusanen vierailee viikoittain dialyysiosastolla, jossa Pirjo Nikku käy hoidossa kolme kertaa viikossa. Päivän kuulumisten lisäksi sairaalaspastorin apua tarvitaan välillä myös ristikoiden ratkaisemisessa.

Ihmisten

– Sieltä se päivän ilopilleri tulee, Pirjo Nikku huikkaa Keskussairaalan dialyysiosastolla piipahtavalle sai
Vaikka sairaalapastori kohtaa sairaalassa paljon surua ja k
– Olen usein miettinyt, mitä kutsumustyö tarkoittaa. Koen että tässä tehtävässä syvin tarkoitus on palvella ihmisiä ja
teksti ja kuvat: sirpa koivisto

Sairaalapastorin puoleen käännytään
monenlaisissa tilanteissa. Kuolevien
kohtaaminen ja vainajan omaisten
kanssa toimiminen on vain osa työtä.
Monissa akuuteissa tilanteissa, esi
merkiksi silloin, kun potilas on saa
nut syöpädiagnoosin, ahdistusta ha
lutaan purkaa jonkun ulkopuolisen,
hoitohenkilökuntaan kuulumatto
man kanssa.
– Monet potilaat kokevat helpotus
ta, kun saavat purkaa mieltään. Kun
tunti on kulunut, ahdistunut ja itkui
nen potilas saattaa jo hymyilläkin.
Silloin tiedän, etten ole ollut turhaan
läsnä. Koskaan ei ole tarvinnut miet
tiä, olenko tarpeellinen, Asta Rusanen pohtii.
Perinteisen sanallisen julistamisen
Rusanen kokee vieraaksi. Potilaat
päättävät itse, mistä asioista haluavat
jutella.
– Kerran eräs saattohoidossa ollut
potilas pyysi minua laulamaan. Otin
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mukaan virsikirjan ja hengellisen lau
lukirjan, mutta potilas halusikin
kuulla Hei Karjalasta heilin minä löysin.
Näin miten hän oikein tanssi laulun
tahdissa. Juuri sillä hetkellä tämä lau
lu oli juuri se oikea ja riittävä.

Dialyysiosasto
Potilaiden luokse Rusanen menee
yleensä vain kutsusta, mutta dialyysi
osastolla ja sädesairaalassa hän vierai
lee säännöllisesti viikoittain.
Pirjo Nikku on käynyt dialyysi- eli
keinomunuaishoidossa puolentoista
vuoden ajan. Kolme kertaa viikossa
toistuva hoito kestää kerrallaan neljä
tuntia. Yhteisessä hoitohuoneessa on
yhtä aikaa paikalla kolme muutakin
dialyysipotilasta. Hoidon aikana aika
kuluu jutellessa, ristikoiden, televisi
on ja lehtien parissa.
Iloista ja nauravaa sairaalapastoria
Nikku kutsuu päivän ilopilleriksi, jo
ka saa heti hyvälle tuulelle.

– Kiva, että on juttukaveri, jonka
kanssa voi puhua vaikka mistä maan
ja taivaan väliltä.
Dialyysiosastolla hoitosuhteet saat
tavat kestää vuosia. Monista potilais
ta ja heidän omaisistaan tulee sairaa
lapastorin hyviä tuttuja.
– Olen etuoikeutettu, kun saan
työssäni seurata jonkun ihmisen elä
mää, suhdetta sairauteen ja kärsimyk
seen monen vuoden ajan, Rusanen
kertoo.

Kappeli
Kuolema on sairaalassa vahvasti läs
nä. Keskussairaalan alakerrassa on
pieni kappeli siunaustilaisuuksia ja
saattohartauksia varten. Kappelissa
vainaja arkutetaan ja omaisilla on
mahdollisuus jättää jäähyväiset.
– Saattohartaus on omaisille usein
tärkeämpi kuin hautajaiset; yksityi
nen tilaisuus, jossa vainajan voi hy
västellä rauhassa. Hetki on omaisille

ainutlaatuinen. Sairaalapastorin teh
tävänä on kulkea omaisten rinnalla
tämän pienen hetken ajan.
Kuoleman kohtaamiseen ei totu,
sillä jokainen kuolema on erilainen.
– Rankimpia ovat lasten kuolemat.
Ne tulevat eniten iholle, koska olen
itsekin äiti. Vaikeissa tilanteissa täy
tyy kuitenkin muistaa, ettei kyseessä
ole oma suru, vaan omaisten raskas
menetys. Suruun ei saa uppoutua.
Kuoleman hetkellä moni potilas
kääntyy sairaalapastorin puoleen ru
koillakseen ja nauttiakseen ehtoolli
sen. Sairaiden puolesta rukoilemi
nen ja sairaiden lähellä oleminen on
papin työn ydintä.
– Monta kertaa olen huomannut,
että syvimpien kysymysten äärellä to
della itsekin oppii. Viimeksi opin
kiitollisuudesta. Miten elämälle voi
kin olla niin kiitollinen, vaikka on
kuolemansairas, Rusanen muistut
taa.

Obduktio
Kappelin vieressä on obduktio- eli
ruumiinavausosasto. Osaston työnte
kijöistä on tullut Rusaselle läheisiä.
Osaston poikien, kuten Rusanen hei
tä kutsuu, pieni tauko- ja toimisto
huone toimii sairaalapastorin sakasti
na, jossa vaihdetaan vaatteet saatto
hartauksia ja siunauksia varten.
– Usein pojat toimivat myös suntioina ja katsovat, että vermeet ovat suo
rassa, Rusanen nauraa.
Toimistossa on sairaalapastoria
varten ”pastorin liinat” eli nenäliina
pakkaus kappelin tilaisuuksien jälki
puintia varten.
– Menen usein poikien luokse toi
mistoon purkamaan surua. He ym
märtävät mistä on kysymys, jos vä
hän itkettää. Teemme kaikki työtä
vainajien ja omaisten kanssa ja jol
lain tavalla puhumme samaa kieltä.
He myös muistavat tsempata, että
kyllä sinä tästä selviät. Ihanaa, että

Kynttilät palavat kappelissa vainajan muistoksi.

Ehtoollistarvikkeet kulkevat mukana pienessä salkussa.

Kuoleman hetkellä moni potilas haluaa viimeiselle ehtoolliselle sairaalapastorin kanssa.

Sairaalan kappelissa omaisilla on mahdollisuus jättää jäähyväiset vainajalle.

palvelija

iraalapastorille. Asta Rusasen positiivinen olemus ja hersyvä nauru tuovat iloa osaston rutiineihin.
kärsimystä, kuuluu työhön myös paljon iloa ja naurua.
a pitää toivoa yllä kuoleman keskelläkin. Olen täällä eläviä varten ja niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa.
tällaisia työkavereita on olemassa,
Rusanen kiittelee.
Raskaan työn vastapainoksi osas
tolla viljellään paljon huumoria.
– Se on tapa käsitellä vaikeita asioi
ta, eräänlainen suojamuuri. Huu
mori on ihan älyttömän tärkeää
jaksamisen kannalta, Rusanen tie
tää.

Tuuletuspalaveri
Sairaalapastori on sairaalassa paitsi
potilaita ja omaisia myös työntekijöi
tä varten. Muutamilla osastoilla jär
jestetään tuuletuspalavereita, joissa
henkilöstö saa tuulettaa työhön liitty
viä tuntojaan ja ajatuksiaan. Palave
rin vetäjänä toimii sairaalapastori,
jonka kanssa voidaan puida hyvinkin
erilaisia asioita sisäilmaongelmista
kuolevan potilaan kohtaamiseen.
Keuhkosairauksien osastolla käy
täntö on ollut voimassa jo monta
vuotta ja se on osoittautunut osaston

hoitaja Minna Heleniuksen mukaan
toimivaksi. Tuuletuspalaverit mah
dollistavat asioiden jakamisen mui
den työntekijöiden kanssa.
– Hoitohenkilöstö on jatkuvasti pe
ruskysymysten äärellä ja jokainen
hoitaja joutuu kohtaamaan myös
kuolevia potilaita. Varsinkin nuor
ten hoitajien, joilla ei ole vielä vuosien tuomaa kokemusta ja ammatilli
suutta, on tärkeää päästä läpikäy
mään tunteita. Kuoleman äärellä jo
kainen on aika avuton, Helenius
kertoo.
Asioita puretaan sairaalapapin
kanssa toisinaan myös kahden kesken.
– Useimmiten keskustelut liittyvät
johonkin kriisitilanteeseen. Monen
mielestä ulkopuolisen kanssa on hel
pompi jutella asioista, Rusanen sanoo.
– Kun tulen työntekijöille tutuksi,
hekin rohkaistuvat ja tietävät, että
minun kanssani voi keskustella ja
purkaa omia tunteita ja pelkoja.
Työn suola on, että saan olla elämän

syvimpien asioiden kanssa tekemisis
sä koko ajan.

Taukotila
Hallintosiivessä, sairaalapastorin työ
huonetta vastapäätä on pieni tauko
huone, jossa voi ruokailla ja nauttia
kahvihetkestä.
– Menen aika usein jonkin tilaisuu
den jälkeen tai ennen sitä hengähtä
mään kahvihuoneeseen. Vaikeaa
työtehtävää varten käyn hakemassa
sieltä voimaa. Se on myös naurun
paikka. Välillä keskustelemme
vakavastikin muiden työntekijöiden
kanssa useimmiten perhe-elämästä,
lapsista ja lapsenlapsista.
Jaksamisen kannalta tärkeä on oma
työhuone, jossa voi latautua rauhassa.
– Usein ennen tapaamisia rukoilen.
Vaikeinakin hetkinä tiedän, etten ole
yksin. Taivaallinen isä kannattelee ja
hänelle voin uskoa kaikki huoleni ja
murheeni.

Sairaalapastorin tehtävät
Sairaalapastori on potilaita, omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa varten:
• kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa luottamuksellisesti
• kun kyselet perimmäisiä ja toivot hengellistä ohjausta
• kun toivot, että puolestasi rukoillaan
• kun haluat saada ehtoollisen
• kun haluat hyvästellä vainajan
Kirkollisten toimitusten, rukous- ja ehtoollishetkien ja saattohartauksien lisäksi sairaalapastorit vetävät sururyhmiä, pitävät koulutuksia opiskelijoille ja sairaalan henkilökunnalle
sekä toimivat työnohjaajina.
Tärkeä osa sairaalapastorin työtä ovat keskustelut potilaiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Kirkollisten toimitusten, rukous- ja ehtoollishetkien ja saattohartauksien lisäksi sairaalapastorit vetävät sururyhmiä, toimivat työnohjaajina sekä pitävät koulutuksia
opiskelijoille ja sairaalan henkilökunnalle muun muassa kuolevan potilaan ja omaisten
kohtaamisesta.
Jyväskylän seurakunnan sairaalapastori on tavattavissa Keskussairaalassa ja sädesairaalassa, Kinkomaan sairaalassa, Kyllön terveyskeskussairaalassa, Palokan terveyskeskussairaalassa, Kangasvuoren sairaalassa ja Juurikkaniemen sairaalassa.
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Pitkäperjantai on musta päivä.

Pääsiäisen
monet värit
Kun Maarit Nuopponen ja Mari Tyynelä
järjestävät pääsiäiskirkon, pääsiäinen
on silminnähtävä ja suussa maistuva.
Miksi se ei olisi sitä meille kaikille?

teksti: kaarina heiskanen, kuvat: Petri kananen

Pääsiäisenä puhutaan anteeksiantamisesta. Jumala
antaa pahat teot anteeksi. On tärkeää, että me
annamme anteeksi lähimmäisille.

Menen kehitysvammaisten pääsiäiskirkkoon
kaksinaisin miettein. Eikö kertomus hyviksen
julmasta kuolemasta ole liian raaka? Ja tarpee
tonkin kerrottava ihmisille, joiden olemusta
leimaa tietty viattomuus, ja joiden ajattelu on
usein hyvinkin konkreettista?
Keski-Suomen seurakuntien kehitysvam
maistyön pastori Maarit Nuopponen ja Jyväs
kylän seurakunnan kehitysvammaistyön diako
ni Mari Tyynelä ovat toista mieltä.
– Pääsiäinen on joulun ohella toinen kirkon
suurista juhlista. Vaikka sen aihe on vaikea, ke
hitysvammaisilla on oikeus käsitellä sitä.
Joulu on helpommin käsitettävä juhla, mutta
kenenkään elämä ei mene vain iloisten tapah
tumien merkeissä. Kärsimys ja ristiriidat tun
keutuvat kaikkien kokemuspiiriin. Pääsiäisen
teemat kiinnostavat kehitysvammaisten kir
koissa käyviä, eivät ne Nuopposen ja Tyynelän
mukaan pelota eivätkä ahdista heitä.
Pahan, väärin tekemisen ja anteeksiannon
kysymykset liittyvät pääsiäiseen, ja niistä on
hyvä lähteä liikkeelle.
– Kehitysvammaiset ovat usein kohdanneet
kiusaamista, omalle kohdalle osunutta pahuut
ta. He tietävät mikä on oikein ja mikä väärin,
ja tietävät, että ei toista saa kiusata – mutta
voivat sortua kiusaamaan, Nuopponen ja Tyy
nelä painottavat.

Miksi hyvis kuoli?
Mari Tyynelän ja Maarit Nuopposen pääsiäisrekvisiitta
sisältää niin hautakiven kuin kultamunan.
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Pitkäperjantain jumalanpalveluksen lopuksi kirkosta sammutetaan valot. Viimeisenä sammuu alttarilla Jeesuksen kynttilä. Kirkossa on rauhallinen tun-

nelma. Oikeastaan dramaattinenkin.

Kehitysvammaisten pääsiäiskirkossa ei poh
diskella vaikeita termejä kuten uhri tai lunas
tus, eikä painoteta, että Jeesus kuoli sinun si
nun syntiesi takia. Sen sijaan kerrotaan, että
Jeesus kuoli, jotta mekin uskallamme kuolla.
Jeesus oli tienraivaaja, joka astuu kanssamme
mustimpaankin hetkeen.
– Jeesuksen kuoleman vuoksi meitä odottaa
elämä hänen kanssaan.
Moni kehitysvammainen miettii kuoleman
jälkeistä elämää konkreettisesti. Kuka meidät
auttaa hautakuopasta ylös?
– Heillä on yleensä hieno tapa kohdata elä
män rajallisuus, ja he ymmärtävät, että kuolema
kuuluu elämään. Kun puhumme kuolemasta,
moni alkaa muistella omia edesmenneitä suku
laisiaan. Kerran yksi tyttö kysyi minulta, olinko
huomannut hänen itkevän. Ajattelit varmaan
tätisi kuolemaa, varmistin häneltä. Niin ajatte
lin, mutta ei minua enää itketä, tyttö vastasi.
Kiittelin, kuinka taitavasti hän menetteli tuntei
densa kanssa. Tunteet tulevat ja menevät sitten
ohi, Nuopponen muistelee yhtä kohtaamista.

Pääsiäisen särmät
Pääsiäinen on tärkeä, sillä Jeesus on lähellä minun
sydäntäni. Pääsiäisenä vietetään Jeesuksen juhlaa.
Meinaan lenkkeillä, jos on hyvä keli. Tykkään mämmistä ja pashasta.
Kehitysvammaisten pääsiäiskirkossa ei jäädä
suruun, vaan se on ilon juhla – kuten sen pi
täisi olla meille kaikille. Kirkkohetki ei jätä
pitkänperjantaihin. Myös lasten pääsiäiskirkos
sa käydään läpi koko kaari palmusunnuntain
väkijoukon ilosta kiirastorstain tuskan ja pitkä

Narsissi on ylösnousemuksen kukka, sillä keväällä se murtaa
perjantain piinan kautta pääsiäisen valoon.
Hiljaisen viikon tapahtumia voi havainnol
listaa vaikka värillisten paperilappujen avulla.
Värit ilmentävät tunteita, jotka liikkuvat
vihreästä ilosta punaiseen vihaan, violettiin
katumukseen, mustaan suruun, valkoiseen
iloon ja yllätykseen.
Kirkkovuoden pyhät eletään aina uudelleen,
mutta jokainen vuosi tuo uusia kerrostumia,
jotka maalaavat juhlaa ilon tai surun värein. Oli
pa kerran se palmusunnuntai, jolloin lapset
virpoivat iskän ja äiskän, voi niitä aikoja! Nyt on
se palmusunnuntai, jolloin yksi perheenjäsen
on Skype-yhteyden päässä Indonesiassa. Tai ei
minkään yhteyden päässä, perheestä ovet
paukkuen lähteneenä.
Pääsiäisen kertomus on aina sama, mutta
onneksi siinä on monta särmää, josta ottaa
kiinni. Kehitysvammaisten pääsiäiskirkossa tar
tutaan aina yhteen selkeään teemaan. Joskus se
voi olla palmusunnuntain iloinen jännitys, kun
kuningas tulee hurraa-huutojen saattelemana
kaupunkiin, mutta hetken päästä ihmiset petty
vät häneen, ja kaikki näyttää menevän pieleen.

Käy käsiksi pääsiäiseen
Odotan palmusunnuntaina virpojia, ostan suklaamunia. Viime vuonna kävi kymmenkunta virpojaa.
Kehitysvammaisille kristinuskon asioita tuo
daan esille havainnollisesti. Eletään kaikin
aistein, niin että pääsiäistä voi koskea, nähdä,
kuulla, haistaa ja maistaakin. Olisiko se mah
dollista kaikissa messuissa? Kaikki ihmisethän
ovat konkreettisia olentoja, ja asioiden havain
nollistaminen herättää tunteita ja elämyksiä.
Esimerkiksi joulu- ja pääsiäisvaellukset elä
vöittävät tapahtumia, ja niihin osallistutaan,

tiensä maan pinnalle kukkimaan maan alle haudatusta sipulista.
vaikka ne kertaavat samoja tapahtumia.
– Onko se leikkimistä? Ja jos on, niin mitä
huonoa siinäkään on? Vaikka joku tykkääkin
pohdiskella uskontoa filosofisesti, hän voi osal
listua elämykselliseen tapahtumaan ja jatkaa
syvällistä pohdintaansa sen jälkeen. Hän on
ehkä saanut elämyksestä uutta näkökulmaa
pohdintaansa, Nuopponen huomauttaa.
Joskus kehitysvammaisten kirkkohetken läh
tökohta saattaa olla eväs. Onko kenelläkään
eväitä kirkkoon tullessa? Mihin eväs on kääritty?
– Sitä kautta päästään kirkon evääseen eli
ehtoolliseen, Nuopponen sanoo.
– Tutut pääsiäisvirret ovat tärkeitä, ja Lensi
maahan enkeli on suosikki, Tyynelä tietää.
– Kehitysvammaisten kanssa toteutettu keskus
telusaarna on palkitseva. Taatusti joku vastaa
aina papin kysymyksiin. Saa nauttia luontevasta
osallistumisesta, jonka kuljettamana voi joutua
minne vaan, Nuopponen naurahtaa.

Käyn kirkossa aika harvoin, Kauneimmat joululaulut laulamassa ja pääsiäiskirkossa. Seuraan jumalanpalveluksia radiosta ja televisiosta.

Vaajakosken kirkko on mukava, ja aluekappalainen
on mukava. Hän on ollut Etiopiassa lähetystyössä.

Nuopponen ja Tyynelä järjestävät pääsiäis
kirkkoja kouluikäisille kehitysvammaisille ja
toimintakeskusten väelle. Pääsiäiskirkossa pi
tää olla ehtoollinen.
– He eivät tule ehtoolliselle vakavina. Ehtool
linen on heille ilon ateria, mutta toki se voi
myös liikuttaa kyyneliin.
Ehtoollinenkin on tiukasti ottaen ehdolli
nen. Sen voi nauttia, kun on kirkon konfirmoi
tu jäsen ja ymmärtää sen merkityksen. Kuka
voi ymmärtää ehtoollisen? Miten siitä opete
taan selkeästi?
– Ehtoollinen on kirkon eväs, ruoka, jolla Ju
mala meitä ruokkii. Siinä on rakkauden maku
ja Jeesuksen läheisyys. Uskon, että kehitysvam
maisille ehtoollisen merkitys on ilmiselvää,
Nuopponen sanoo.
Joskus kirkon evästä ei purematta niellä.
Nuopponen muistaa tarkastelleensa ehtoollis
leipää erään arastelijan kanssa suurennuslasil
la; kyllä, se kuva esittää kirkon Jeesusta. Joku

Reijo Pitkänen (vas.) ja Marko Majander osallistuivat
Vaajakosken pääsiäiskirkkoon. kuva: kaarina heiskanen

Pääsiäismunat ja koristetiput ovat uuden elämän symboleita.

Ehtoollisessa maistuu rakkaus

taas on karsastanut ehtoollisviiniä – ei saa juo
da viiniä, siitä tulee humalaan.

Ilo pitkästä piinaviikosta?
Luterilaisesta kristillisyyttä moititaan siitä, että
se tyssää pitkäperjantaihin. Se on toisaalta ym
märrettävää, sillä kärsimys on tutumpaa kuin
pääsiäisaamun yllättävä ilo. Hiljainen viikko
on yhtäaikaisesti totta ja yhtäaikaisesti symboli,
kuin ihmiskunnan historia pikakelauksena:
Jeesus kärsi, kuoli ja nousi kuolleista. Me eläm
me vasta pitkää piinaviikkoa. Ylösnousemuk
sen ja uuden elämän käsittäminen kysyy uskoa.
Pääsiäisaamun ilo on odotuksen päässä.
– Kuolema ja pahuus eivät häviä elämästäm
me pääsiäispyhien jälkeen, ei taivas tänne tule,
Maarit Nuopponen toteaa.
Muutenkin meidän kulttuurissamme juhli
taan enemmän aattoa kuin varsinaista juhlaa.
– Tahdon muistaa pitkäperjantain -laulu sen
sanoo: on helpompi muistella ja käsittää kärsi
mys kuin ylösnousemuksen räjähtävä ilo. Aina
kin minun iloni ilmenee enemmän levollisuu
tena, Mari Tyynelä sanoo.
– Pääsiäisen iloa pitäisi juhlia pääsiäisen jäl
keen kunnon juhlaviikoilla. Katsoin Mel Gibsonin The Passion of the Christ –elokuvan. Vaikka
siinä onkin verta ja ruoskintaa, se kannattaa
katsoa viimeisten minuuttien takia. Siinä astu
taan valkoiseen iloon; oikein kuulin haudalta
vieritettävän kiven jyrinän, Nuopponen sanoo.
Pääsiäisessä on kirkon perustus. Ihmeistä
suurin on se, että Jumala heräsi kuolleista. Kuo
lema ei ole päätös, elämä on rajaton ja jatkuva.
Aukeaman kursivoidut tekstit ovat Reijo Pitkäsen
ja Marko Majanderin haastattelusta Vaajakosken
pääsiäiskirkon jälkeen.

Aistien
varassa
kaarina heiskanen

Miltä pääsiäinen maistuu, miltä se tuoksuu,
minkä värinen se on? Kehitysvammaistyön pas
torin ja diakonin haastattelun jälkeen jäin
miettimään sitä ja heitin kysymyksen Faceboo
kiin Henki & elämän sivulle.
Ja tältä se sitten sivulle kirjoitettujen kom
menttien perusteella maistuu, tuoksuu ja näyt
tää.
Pääsiäinen maistuu lampaalta, paistilta, pi
naattikeitolta, kananmunilta, suklaamunalta,
mämmiltä, Mignon-munalta, rahkapullilta,
pashalta, sitruunalta.
Pääsiäinen tuoksuu auringolta, rairuoholta,
keväältä, valkosipulilampaalta, narsisseilta, koi
vunlehdiltä, vihreältä, pajunkissoilta, tuoreelta
ruoholta, tulppaaneilta ja sitruunoilta,
Pääsiäisen värit ovat violetti, keltainen (ti
pun- ja persikan-), (heleän)vihreä ja valkoinen.
Vaan entä koko hiljainen viikko ja pääsiäis
pyhä? Ne koskettavat monta aistia.
Kiirastorstai maistuu ja tuoksuu leivältä ja
viiniltä. Päivä on oranssi. Soihtu ja nuotio hai
sevat. Perjantai näyttää mustavalkoiselta ja pu
naiselta, maistuu mädältä ja vereltä. Pöly taker
tuu kurkkuun. Mönjä haisee ja hiki.
Harmaa lauantai tuntuu kielen päällä kar
healta ja päivä tuoksuu kuravedeltä.
Sunnuntai on valkoinen, vihreä ja keltai
nen, ja se kuulostaa linnuilta ja kevätpurolta.
Kukat tuoksuvat. Pääsiäissunnuntai maistuu
lähdevedeltä, viiniltä, timjamilta ja rosmarii
nilta.

Henki & elämä
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Pintaa syvemmältä.

Juhlan Paikka
Pito- ja Juhlapalvelu

PunaInen PIrttI Ky

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

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

Jussi-Pekka Usenius
Radiologian
erikoislääkäri

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

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

€

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

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

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

Kukkapisteestämme
kauniit leikkokukat
ja kukka-asetelmat!

tä
tauolle työelämäs
toihin
väylä jatko-opin

Ihmiskauppa elää köyhyydestä.
Katkaise köyhyys.

ammattiin
istasi
täydennä osaam

KOULUTUSTARJONTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Graafinen suunnittelu
Kasvatus- ja opetustyö
Kipinä -kädentaidot
Sisustussuunnittelu
Teatteri-ilmaisu
Musiikki-ilmaisu UUSI LINJA
Näköalapaikka
Kymppiluokka - kasvunpaikan linja

www.jko.fi

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSET

Vain 2 km
Jyväskylän
keskustasta –
oma asuntola.

AMMATTIIN

Jo 10 eurolla mahdollistetaan ihmiskaupan
uhrin turvallinen kotiinpaluu.
Lähetä tekstiviesti Tasaus5 (5 €) tai
Tasaus10 (10 €) numeroon 16155.
Lue lisää www.tasaus.fi.
Keräysluvat: Manner-Suomi 2020/2012/2695, voimassa 2013-2014, myönnetty 27.9.2012, Poliisihallitus. Ahvenanmaa 2012/6893, voimassa 2013, myönnetty 27.8.2012, Ahvenanmaan
maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2013-2015 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen ammattitutkinto
• Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
• Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
• Suntion ammattitutkinto
• Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
• Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Ilmainen
kuntosalin
käyttöoikeus.

JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
Puh. 014 3348 000, toimisto@jko.fi
UUSIA URIA OSOITTEESSA: www.jko.fi

LÄHDE TALLINNAAN TEEMAMATKALLE! matkapojat.fi/teemamatkat
KANGAS JA NAPPI
-OSTOSMATKA
lähtö 17.5.

99€

LA BOHEME
-OOPPERAMATKA

THRILLER -TRIBUTE TO
MICHAEL JACKSON

CIRQUE DU SOLEIL
-SIRKUSMATKA

lähdöt 27.4. ja 9.5.

lähtö 15.6.

lähtö 6.4.

109€

MAN OF LA MANCHA
-MUSIKAALIMATKA

CARMEN
-OOPPERAMATKA

lähdöt 18.4. ja 2.5.

lähtö 13.4.

TANNHÄUSER
-OOPPERAMATKA
lähtö 17.5.

99€
99€

119€

GREASE
-MUSIKAALIMATKA
lähdöt 9.5. ja 11.5.

119€

119€

TÜRIN KUKKAMARKKINAT
lähdöt
16.5., 17.5. ja 18.5.

119€

JÄNEDAN
PUUTARHAMARKKINAT
lähtö 24.5.

129€

149€

NAINEN KOKONAISUUTENA
RAILI HULKKOSEN SEURASSA
hotellimatka
lähtö 4.5.

STAILAUSMATKA
lähtö 13.4.

179€
189€

Hinnat alk/hlö sis. laivamatkat Viking XPRS, 1 yön hotellimajoituksen Tallinnassa 2hh aamiaisin ja tapahtumalipun/ohjelman. Liityntäkuljetukset Jyväskylästä satamaan lisämaksusta!

Edulliset kuljetukset Baltian matkoille to, la ja su. Katso kaikki matkamme matkapojat.fi

Myyntipalvelu: 010 2323 200
JYVÄSKYLÄ, Puistokatu 2/Kolmikulma • jyvaskyla@matkapojat.fi
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ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30

Puhelut 8,21 snt/puh + 2snt/min /matkapuhelimesta + 14,9 snt/min.
Palvelumaksu 0€/netistä varattaessa, muutoin 10€.
Hinnat ovat alk-hintoja /hlö • Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä.

VARAA 24h
matkapojat.fi:
-palvelumak
su 0€

PERHELEIRIT
KESÄLLÄ 2013

Lasten kerhot kutsuvat!
Ilmoittautuminen Jyväskylän seurakunnan kerhoihin
toimintakaudelle 2013-2014 on 1.–30.4.
Lasten kerhoja järjestetään alueseurakuntien seuraavissa toimipisteissä:
Huhtasuon alueseurakunta:
Halssilan kirkko, Kärpänkuja 5
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6
Keltinmäen alueseurakunta:
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Isännäntie 4
Kypärämäki, Erämiehenkatu 6
Keskustan alueseurakunta:
Yliopistonkatu 28 (sisäpiha)
Lohikosken kirkko, Katajatie 1
Lutakko, Schaumanin puistotie 8

Kuokkalan alueseurakunta:
Polttolinja 29
Palokan alueseurakunta:
Palokan kirkko, Rovastintie
Kirri, Kirrinpelto 1
Mannila, Mankolantie 3
Ritoharju, Norolankuja 3F
Säynätsalon alueseurakunta:
Neulaskoti, Pihkatie 4
Säynätsalon pappila,
Pappilantie 6

Keskustan alueseurakunnan
perheleiri 3.-6.6. Vesala
Leirin hinnat: aikuinen 30 e,
lapset 10-17 v. 20 e
4-9 v. 10 e, alle 4 v. ilmainen
Ilmoittautuminen 2.4.–3.5.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu tai
aluesihteerille p. 040 535 0492
Lisätietoja: lea.pietilainen@evl.fi,
p. 050 549 7027 tai
auni.pelkonen@evl.fi,
p. 050 549 7001

Tikkakosken alueseurakunta:
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
Puuppolan srk-tila, Takalantie 2
Kuikan kylätalo, Kuikantie 389
Vaajakosken alueseurakunta:
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4
Kaunisharjun kerhola,
Yläkoskentie 11

Säynätsalon alueseurakunnan
perheleiri 7.-9.6. Vesala
Lisätietoja: paula.kiviranta@evl.fi,
050 598 0951
Huhtasuon alueseurakunnan
perheleiri 9.-11.8. Vesala
Lisätietoja: elina.vepsalainen@evl.fi
050 549 7005

Korpilahden alueseurakunta:
Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1
Korpihovin palvelutalo,
Levästentie 4-6
Horkan kylätupa,
Hirvimäentie 443
Mutasen leirikeskus,
Raidanlahdentie 23

Keltinmäen alueseurakunnan
perheleiri 10.-13.6. Vesala
Lisätietoja: Heidi Kallio
050 549 7032 tai
Kirsti Yli-Suvanto 050 340 0639
Ilmoittautumiset kaavakkeella,
joka löytyy osoitteesta
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
alueseurakunnat/
keltinmaki/lapset_ja_perheet/
Palauta allekirjoitettuna
Keltinmäkeen.

Ilmoittautumiset
kerhoihin
1.–30.4.
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu
LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Jyväskylän Pääsiäinen

p. 0500 545 689, 014 645 234
Kauppakatu 2 D, 2. krs 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

Pe 29.3. klo 18 Taulumäen kirkko STABAT MATER
Mikkelin kaupunginorkesteri ja Kamarikuoro Cantinovum,
johtaa 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

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

Kairoksen karismaviikko kutsuu
Ostamme
kulta- ja
hopeatuotteesi

luotettavasti
joka arkipäivä.
Käteismaksu.

Torikeskus, puh. (014) 618 958

Kairoksen karismaviikko 4.-10.8. kutsuu sinua, jolla on
kaipaus syvempään yhteyteen Vapahtajasi kanssa.
Tule ja koe erilainen viikko Lapin kauniissa maisemissa, Raamatun sanan
äärellä ja Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä! Voit tulla myös osaksi
aikaa, jokainen päivä on oma kokonaisuutensa.
Tunturivaellusten lomassa tutkimme Raamatusta Jumalan kirkkauden
ilmestymisen teemaa. Mitä näkivät profeetat taivasnäyissään, mistä
saivat apostolit ihmeellisen voiman? Miten Jumalan läsnäolo ja kirkkaus
voivat hoitaa meidän sisintämme, tuoda levottomalle levon ja
rauhattomalle rauhan?
Sanaan, rukoukseen ja Lapin luontoon sinua johdattelemassa
Kari Valkonen yhdessä Kairosmajan väen ja Jyväskylän rukoustiimin
kanssa. Viikon ohjelmassa mm. yhteisiä rukoushetkiä, tunturivaellusta,
savusaunan makoisia löylyjä ja Kairosmajan noutopöydän herkkuja.
Majoitusvaraukset suoraan Kairosmajalle puh. 020 7681 730.
Jyväskylästä lähtijöille pyrimme järjestämään kimppakyydit.
Kyselyt niistä ja tarkemmasta ohjelmasta Kari Valkoselle 050 3843 702
tai kari.valkonen@kolumbus.fi

Yhteisvastuukeräys tarvitsee arkienkeleitä
www.yhteisvastuu.fi

Jyväskeskuksen Hammashuolto Oy
Kauppakatu 31 B 40100 Jyväskylä

Hammaslääkäripalvelut
ajanvaraus: (014) 211 610

EHT Antti Koskela

Puh. 014-212 917 / 211 621, faksi 014-211 629
jkhammas@kolumbus.fi
antti@koskela.fi
tuula@koskela.fi

Noutopalvelu
020 712 1580

Kirpputorit

Vaatteet Huonekalut Kengät
Astiat
Kirjat
yms.
A in a edullis ta ostett avaa !

EKOCENTER KANKITIE
Kankitie 10, 40320 jkl
020 712 1580

EKOCENTER HARJUNPORRAS
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä
040 765 3303

Henki & elämä
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Tapahtumat
29.3.-11.4.
Huhtasuon

alueseurakunta

Huhtasuon kirkko

Nevakatu 6 p. 050 549 7041

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 29.3. klo 10, Siistonen,
Mertanen. Riitta Lampila, laulu,
Ano Liimatta, sello.
Messu pääsiäispäivä su 31.3. klo
10 su 24.3. klo 10, Siistonen, Tervonen, Salmela.
Messu 2. pääsiäispäivä ma 1.4.
klo 10, Repo, Salmela.
Yhteisvastuukonsertti ma 1.4.
klo 18 Miia Taka-Eilola, piano,
Eeva-Leena Leppälä, viulu. Ohjelma 5 e Yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 7.4. klo 10, Tapio
Markkunen, Tervonen, Mertanen. Kahvit ja Pipliaseuran raamattulähetystyön esittely, Seppo
Riikonen. Pyhäkoulu messun
aikana lapsille.
LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3-6 v. lapsille, kysy
mahd. vapaita paikkoja p. 050
4088815.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18.
Perhekahvila ke klo 9.30.
Käsityöpaja to 4.4. klo 17.30,
lapsille ja aikuisille. Tied. 050 323
6355.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Retki Power-Parkiin Alahärmään la 4.5. 4.–6. -luokkalaisille.

Taulumäen kirkko
LOHIKOSKENTIE 2

Pe 29.3. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus, Jeesus haudataan, Tuomas Palola, Jukka
Hassinen, Lux Auribus.

Nuorten naisten
saunailta
Seuraava saunailta Vesalassa
on 17.4. klo 18. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset www.huolta
mojkl.fi. Illan järjestävät Huol
tamo-tiimin naiset ja Keltinmä
en alueseurakunta.

Perheleiri
Vesalassa
Perheleiri on 10.– 13.6. ja se
on tarkoitettu ensisijaisesti
Keltinmäen alueseurakunnan
alueella asuville. Hinnat: ai
kuiset 30 e, lapset 10–17 vuot
ta 20 e, lapset 4–9 vuotta 10
e, alle 4 vuotta veloituksetta.
Maksuun voi hakea avustusta
diakoniatyöntekijältä ennen
leiriä. Hakemukset 3.5. men
nessä: Keltinmäen kirkko, Aira Lehto, p. 050 340 9899,
Keltinmäentie 10, 40340 Jy
väskylä tai diakoniatyönteki
jälle. Tiedustelut Heidi Kallio
p. 050 549 70328 ja lapsityön
ohjaaja Kirsti Yli-Suvanto p.
050 340 0639.
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hinta 30 e. Ilm. 2.4.–12.4. www.
jyvaskylanseurakunta.fi / ilmoittaudu. Tied. 050 549 7017.
Kerhot, peli-illat, koulutukset
yms. löytyvät seurakunnan nettisivuilta, tied. p. 050 549 7017.
RYHMÄTOIMINTAA:
Eläkeläisten kerho to 4.4. klo
14,Repo.
Pietarin kilta ti 9.4. klo 18. Riippuvuuksien dynamiikka, Juha
Lappi.
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma–ke
klo 9-10.30, muulloin p. 050
549 7005 tai elina.vepsalainen@
evl.fi.

Halssilan srk-keskus

Kärpänk. 5 p. 050 549 7040
Jeesuksen kuolinhetken har
taus, pitkäperjantai 29.3. klo 15,
Repo, Mertanen, Ano Liimatta,
sello.
Messu pääsiäispäivänä 31.3. klo
12,Repo, Väätäinen, Salmela,
lauluryhmä Ihanaiset. Pyhäkoulu
messun aikana lapsille.
Raamattuopetuksen ja musiikin ilta ke 3.4. klo 18.30. Jeesuksen ystävät Betaniassa; Rauno Perälä. Musiikki Roseniuksen
pojat. Pertti Pekkarinen, Aino
Viitanen, Väätäinen.
Messu su 7.4. klo 12, Tapio

Pe 29.3. klo 18 Jyväskylän Pääsiäinen 2013 -konsertti: Stabat Mater. Mikkelin kaupunginorkesteri, Kamarikuoro Cantinovum. Johtaa Rita Varonen.
Liput 15/5 e.
La 30.3. klo 23 Pääsiäisyön
messu, piispa Simo Peura, Arto
Viitala, Johanna Liukkonen, Jukka Hassinen, Lux Auribus.
Su 31.3. klo 18 Pääsiäispäivän
messu, Kristus on noussut ylös,
Johanna Tikkanen, Tuomas Palola, Petri Tiusanen, Juha Moisio,
laulu.
Ma 1.4. klo 18 Toisen pääsiäis-

Yhteiset kolmevuotissynttärit
Halssilan kirkossa

Lähde mukaan
ruskaretkelle Kilpisjärvelle

Huhtasuon alueseurakunnan alueella asuvien ja tänä
vuonna kolme vuotta täyttävien lasten yhteinen synttärijuhla on maanantaina
22.4. klo 18 Halssilan kirkolla.
Vanhempien lisäksi mukaan

ovat tervetulleita päivänsankarin kummit ja
isovanhemmat.
Ilmoittautuminen yhteissynttäreille 17.4. mennessä
elina.muhonen@evl.fi
tai 050 407 9126.

Retki tehdään 8.-14.9.
Hinta 400 e sisältää matkat ja
majoituksen (4hh) puolihoidolla Haltinmaan majatalossa.
Patikoidaan päiväretkiä Kilpis
järven upeissa maisemissa,
käydään Paras-tunturin maise-

missa Norjan puolella sekä
tehdään yöpatikka Terbmisjärven kämpälle (yöretkelle
mahtuu 8, ilmoita halukkuutesi etukäteen). Tiedustelut
ja ilmoittautuminen: Matti
Mertanen p. 050 5215 410.

Markkunen, Tervonen, Liisa Partanen.
Leipäsunnuntai su 7.4. klo 16.
Parantuminen ja parannus; Mikko Haapasaari. Ehtoollinen.

Keltinmäen

RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13.
Maahanmuuttajat ti klo 10–12,
ohj. Tikko.
Olohuone ke klo 13–15. Tarjoilua, vapaaeht. maksu. Tied. 050
549 7032.

NUORET:
Tied. 050 549 7010 ja 050 549
7030.
Avoimet ovet 6.4. klo 18–21.30.

LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot 3–6 v. lapsille, kysy
mahd. vapaita paikkoja p. 050
4414215.
Ensivauvaryhmä ma klo 13.
Perhekerho ke klo 9.30.
Muskarit torstaina aamupäivisin.
Tied: Hassinen p. 050 340 9893.
KOULUIKÄISET ja NUORET:
Retki Power-Parkiin Alahärmään la 4.5. 4.–6. luokkalaisille.
Hinta 30 e. Ilm. 2.4.–12.4. www.
jyvaskylanseurakunta.fi / ilmoittaudu. Tied. 050 549 7017.
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:
Torstaitapaaminen parittomat
viikot to klo 13.
Raamattupiiri to klo 18 (parill.
vk.)
DIAKONIAPÄIVYSTYS ma–ke
klo 9.–10.30, muuna aikana p.
050 549 7024. Päivystystä ei ole
ajalla 8.4.–16.4. Kiireellisissä asioissa yhteydenotot Huhtasuon
diakoniin 050 549 7005.

päivän messu, Ylösnousseen
kohtaaminen, Tuomas Palola,
Harri Vähäjylkkä, Petri Tiusanen,
Mieskuoro Sirkat, johtaa Nikke
Isomöttönen.
La 6.4. klo 16 Sanan ja rukouksen ilta Jeesus pelastaa ja parantaa, Mauri Tervonen, Martti
Muurikainen, Heimo Kajasviita.
Musiikki Pirjo Luoma & lauluryhmä. Esirukousta sairaiden ym.
puolesta sekä sielunhoitopalvelua.
Su 7.4. klo 18 Messu, Ylösnousseen todistajia, Tuomas Palola,
Petri Tiusanen.

Seurakunta rukoilee -teemapäivä
seurakunnan yhteiseen rukouk
seen on tarjolla virikkeitä Kel
tinmäen kirkossa lauantaina
20.4. Päivä alkaa klo 10. Koulut
tajina toimivat Maikku Saarinen Kansan Raamattuseuras
ta/EVKO ja aluekappalainen
Eivor Pitkänen.
Päivässä mietitään, mitä ru
kous antaa seurakunnalle, mi
ten löydetään rukoilijoita ja
opitaan rukoilemaan yhdessä

ja miten rukouksesta tehdään
virkistävä ja elävä. Maikku Saa
rinen esittelee Rukouksen ta
loa. Kurssimaksu on 30 euroa,
opiskelijat, eläkeläiset, työttö
mät 20 euroa. Hinta sisältää
kurssimateriaalin, lounaan ja
kahvin. Ilmoittautumiset 12.4.
mennessä: www.jyvaskylanseu
rakunta.fi/ilmoittaudu tai
ma–pe klo 9–15 Aira Lehto p.
050 340 9899.

Keltinmäen alueseurakunnan

Syntymäpäiväjuhlat
Kutsu Sinulle, Keltinmäen alueella
asuva, joka olet täyttänyt
tai täytät vuoden ensimmäisellä
puoliskolla vuosia 70, 80,
85, 90 tai enemmän. Tervetuloa
syntymäpäiväjuhlaan
Keltinmäen kirkolle
sunnuntaina 5.5. klo 14-16.
Tarjoilun vuoksi toivomme
ilmoittautumista 25.4. mennessä
p. 050 340 98 99 Aira Lehto.

Henki & elämä

alueseurakunta

Keltinmäen kirkko

keltinmäent. 10 p. 050 549 7037

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 10, Ridanpää, Lintunen, Seurakuntakuoro.
Pääsiäisyön messu la 30.3. klo
23, Väätäinen, Ridanpää, Lintunen, lauluryhmä, nyyttikestit.
I Pääsiäispäivän messu su 31.3.
klo 10, Vilkko, Kari, Kallio, H.
Nieminen, Lähde! –kuoro, kahvit.
II Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 1.4. klo 18, Salminen, Kari, Lintunen, Päivi Perttilä,
musiikkiryhmä.
Aamurukous ti 2.4. klo 8–8.30.
Ristin ja ylösnousemuksen ilta
ke 3.4. klo 18, Emmauksen tiellä.
Hiljainen aamurukous to 4.4.
klo 8–8.30.
Taka-Keljon lähetyspiiri to 4.4.
klo 18.30 Ylkäsellä, os. Myllylammentie 2–4 B 37.
Messu su 7.4. klo 10, Väätäinen,
Vilkko, Lintunen, pyhäkoulu, kahvit.
Aamurukous ti 9.4. klo 8–8.30.
Löytöretkiä raamattuun ke
10.4. klo 18, Luukkaan seurassa.
Hiljainen aamurukous to 11.4.
klo 8–8.30.
Jumalanpalveluksen jälkeen
mahdollisuus keskusteluun ja
henkilökoht. esirukoukseen.
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 ja 050 549
7030.
Perusisoiskoulutus ke 10.4. klo
17.
Jatkoisoiskoulutus to 11.4. klo 17.
Nuortenilta ke 3.4. klo 18.30.
Liity ryhmään Facebookissa:
Keltinmäen alueseurakunnan
nuorisotyö.

Korpilahden
alueseurakunta

K

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 36 611, hautausasiat
0401623 982, muissa asioissa
yhteys suoraan työntekijöiden
numeroihin.
JUMALANPALVELUKSET:
Pe 29.3. Sanajumalanpalvelus,
kirkko klo 10, Koivisto, LaaksoViholainen. Kirkkokuoro ja Merja Jokinen, huilu.
Su 31.3. Pääsiäsaamun messu,
kirkko klo 10, Haapakangas, Koivisto, Laakso-Viholainen. Kirkkokuoro ja Julia Weijo, viulu. Nyyttärikirkkokahvit. Osallistu juhla-

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

Ruoke-Kuohu-Vesanka
Vesanka-Ruoke hengellinen iltapäivä ti 9.4. klo 12, Riihelällä,
Hytöläntie 10, Maritta ja Heikki
Tynkkynen. Tied. 050 549 7032.

RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyksen käsityöpiiri ke klo
10-12. (paritt. viikot).
Lähetys/Raamattupiiri ke 3.4.
klo 13 (parill. viikot), Helle.
Tiistaitapaaminen ti
klo 13–14.30 (paritt. viikot).
Torstaikahvila avoinna
klo 12–13.30. Maksuton tarjoilu.
Turinatiistai klo 11–12.30 (parill.
viikot). Tule seuraamme turinoimaan. 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.
Diakoniapäivystys myös su 26.5.
klo 14-15.30.

Kypärämäki- Köhniö
Kortepohjan srk-keskus

isännäntie 4 p. 050 549 7038
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 16, Ridanpää, H. Nieminen.
I Pääsiäispäivän messu su 31.3.
klo 16, Vilkko, Kallio, H. Nieminen,
Lintunen, musiikkiryhmä, kahvit.
Ristin ja ylösnousemuksen ilta
ti 2.4. klo 18, Emmauksen tiellä.
Pappi paikalla to 4.4. klo 12–14.
Hiljentymisryhmä Perjantain
Puolipäivä pe 5.4. klo 12–14.
Oma Raamattu ja päiväkirja mukaan. Tied. Laurio 040 709 4062.
Messu su 7.4. klo 16, Väätäinen,
Vilkko, Lintunen, pyhäkoulu.
Jumalanpalveluksen jälkeen
mahdollisuus keskusteluun ja
henkilökoht. esirukoukseen.

LAPSET JA PERHEET:
Päiväkerhot tied. 050 408 8852,
050 412 1514
Perheolkkari ma klo 9–11
Muskarit tied. 050 571 5155.
Lapsi- ja perhetyön tied.
050 340 0639.
KOULUIKÄISET:
Tied. 050 549 7002.
pöydän kattaukseen tuomalla
pientä tarjottavaa!
Ma 1.4. 2. Pääsiäispäivän messu kirkko klo 10, Koivisto, Laakso-Viholainen.
Su 7.4. Messu, kirkko klo 10,
Koivisto, Tiusanen. Mukana 65
vuotta sitten rippikoulun käyneet,
tied. Leila Kivioja 0400 837 617.
Kahvien yhteydessä toivottelemme emäntä Ritva Suokkaalle leppoisia eläkepäiviä.
MUITA TILAISUUKSIA:
Ma 8.4. Hartaushetki Korpihovissa klo 12.15.
DIAKONIATYÖ:
Ti 2.4. Väentuvan teemahetki
Korpikeitaalla klo 12, Raijat laulaa ja juhlitaan tuvan 10-v.synttäreitä!
To 4.4. Diakoniatalkoot seurakuntatalolla klo 12.
Ti 9.4. Väentuvan teemahetki
Korpikeitaalla klo 12, seurakuntapiiri.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitus paritt.
viikon toseurakuntatalolla klo 18.
Kouluikäisten musiikki- ja toimintakerho paritt. viikon kes
seurakuntatalolla klo 15.

LAPSET JA PERHEET:
Kypärämäen toimitilat Työväen
yhdistyksen 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 ja 050 549
7030.
RYHMÄTOIMINTAA:
Saihokadun olohuone (Saihokatu 4) ti 9.4. klo 11–12. Tuolijumppaa. Lounas klo 12–13, (3,5
e/1 e), Tied. 050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi.
Huom. Ei olohuonetta ti 2.4.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Kypärämäen päivystys Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
(Isännäntie 4) ma klo 12–14,
muulloin sop. mukaan, tied.
050 549 7026, ainoleena.erkamaa@evl.fi. Voit asioida myös
Keltinmäen ja Kortepohjan päivystyspäivinä.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Lastenohjaajat p.
050 557 9006 ja 050 911 8294
Vt. lapsityönohjaaja
p. 050 557 9013
Muskarit, tiedustelut
p. 050 571 5155
Perhekerho Ylä-Muuratjärven
kylätalolla
(Petäjävedentie
2178) keskiviikkoisin klo 9-11.
Perhekerho seurakuntatalolla
(Kirkonmäentie 1) torstaisin klo
9.30–11.30.
Vauvaryhmä seurakuntatalolla
joka toinen perjantai klo 9.30–
11, seuraava 5.4.
To 11.4. Kirkkohetki kirkossa
klo 9.30.
Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen huhtikuun ajan
www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu
Lapsiperheen hyvä arki – onko
sitä?´ Parisuhdepäivä la 27.4.
klo 10–15 Mutasen leirikeskuksessa, yhteistyössä MLL:n Korpilahden paikallisyhdistyksen kanssa. Vetäjinä Elina ja Seppo Laakso. Ruokamaksu 6 e/aikuinen, 3
e/lapsi yli 2 v. Lastenhoito järjestetty. Ilm. 10.4. mennessä Kirsi
Lepoaho p. 050-5579003 tai
Leena Noronen p. 050-5579013
tai etunimi.sukunimi@evl.fi.

Piispa Peura Taulumäen kirkon
pääsiäisyön messussa

Irlantilaista
messumusiikkia

Etu-Aasian
terveisiä

Dodo pyhäkoulun
kevätjuhlassa

Taulumäen kirkon pääsiäisyön
messun toimittaa piispa Simo
Peura. Messu alkaa lauantaina 30.3. klo 23.
Pääsiäisyön messuja on
Taulumäen lisäksi
Kaupunginkirkossa (klo 23),

Kuokkalan kirkossa (klo 22)
ja Keltinmäen kirkossa (klo
23). Keltinmäen kirkossa
on messun jälkeen nyyttärit.
Vaajakoskella ja Neulaskodilla
taas herätään pääsiäisaamun
messuun jo kahdeksaksi.

Pääsiäisen riemu kaikuu irlantilaisen kansanmusiikin tyylillä
Kaupunginkirkossa 7.4. klo 10.
Musiikissa Maria Typpö, viulu,
Mikko Miettinen, huilu, Esko
Turpeinen, kitara, Ilona Rimpilä,
basso ja Piia Laasonen, bodhrán.

Toisena pääsiäispäivänä 1.4.
klo 16 on lähetystapahtuma
Vaajakosken kirkolla. Tilaisuudessa kuullaan terveisiä työkentältä. Tapahtuman kolehti
menee nimikkolähettiperhe
Heleniusten työn tukemiseen.

Lasten pääsiäinen on
Kuokkalan kirkossa maanantaina 1.4. klo 16. Mukana
ovat Kati Reukauf, Eveliina
Aijasaho, käsikellot ja Klowni
Dodo. Samalla vietetään
pyhäkoulujen kevätjuhlaa.

Lutakon perhekerho pe klo
9.30–11.30. Tied. p. 050 564
3072 tai laura.ylisto@evl.fi
Perhepyhäkoulu Pappilan rippikoulupäädyssä su 7.4 klo 16.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
Muskarit:
Ti klo 15.30–16 Vauvat (Hassinen)
Ti klo 16.15–17 Pienet kehitysvammaiset, Kultahiput (Hassinen)
Ke klo 15.15–15.45 1-vuotiaat
(Järvinen)
Ke klo 15.45–16.30 2–3-vuotiaat (Järvinen)
To klo 14.45.–15.45 Huiluryhmä, Satakielet (Hassinen)
Tied. Järvinen p. 050 571 5155
tai Hassinen p. 050 340 9893.

naisten puolesta. Riitta Puukari p. 050 493 3459 ja AnnaMaija Kuulasmaa p. 045 267
4614.

Kuokkalan

Lohikosken
seurakuntakeskus

Kuokkalan kirkko

Hiljaisuuden ilta ke 10.4. Klo
18 arkiretriitti; klo 19.30 rukoushetki.
Sanan ja rukouksen ilta to
11.4. klo 18.30, Juha Vähäsarja,
musiikki Kyösti Kytöjoki.
Kummin kaa -lauantai 20.4.
klo 11-14. Yhdessä olemista, tekemistä ja syömistä kaikenikäisille lapsille kummeineen. Ilm.
10.4. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi /Ilmoittaudu.

Keskustan

alueseurakunta

Kaupunginkirkko

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

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 10, Pirtala,
Tikkanen, Laasonen.
Pitkäperjantain hiljainen vesper pe 29.3. klo 17, Watia, Björninen, Olli J. Vuoristo.
Pääsiäisyön messu la 30.3. klo
23, Tikkanen, Niiles-Hautanen,
Laasonen, Maria & Ville Jaakkonen, Antti Laasonen.
I Pääsiäispäivän messu su 31.3.
klo 10, Pirtala, Konsti, Valtasaari,
Marianne Mieskolainen, viulu,
Christine Bürklin, viola da gamba, Hannele Valtasaari, laulu.
Pääsiäiskonsertti Der Himmel
lacht su 31.3. klo 18. Barokkiyhtye Baccano, Bachin ja Händelin
pääsiäismusiikkia. Liput 15/5 e.
II Pääsiäispäivän messu ma 1.4.
klo 10, Wuolio, Björninen.
Virsi- ja lauluhetki ke 3.4. klo 12.
Raamattuluentosarjan luento
ke 3.4. klo 19. Jumala on elämä,
Wuolio, Laasonen, Jyväskylän
kaupungin kehitysjohtaja Timo
Rusanen.
Viikkomessu to 4.4. klo 13.
Nuorten messu to 4.4. klo 19.
Messu su 7.4. klo 10, NiilesHautanen, Tikkanen, Laasonen,
Irkkubändi: Maria Typpö, viulu,
Mikko Miettinen, huilu, Esko
Turpeinen, kitara, Ilona Rimpilä,
basso, Piia Laasonen, bodhrán.
Virsi- ja lauluhetki ke 10.4. klo 12.
Hiljainen hetki Jumalan kanssa -arkiretriitti ke 10.4. klo 18.
Hiljaista mietiskelyä Raamatun
äärellä, rukoushetki.
Raamattuluentosarja ke 10.4.
klo 19, Jumala on yö - Jumala on
parantaja, Watia, Valtasaari, erikoislääkäri Vuokko Virtanen.
Viikkomessu to 11.4. klo 13.
Nuorten messu to 11.4. klo 19.
Psalmimessu to 11.4. klo 22,
Antti Toivio, Heidi Watia, Ilpo
Vuorenoja, Hamona-kuoro.
LAPSILLE JA PERHEILLE:
Yliopistonkadun kerhotila (Yliopistonkatu 28 B, sisäpihalla)
Päiväkerhot 3–5v. tied. p.
050 564 3072.
Perhekahvila ma klo 13–15 ja
perhekerho to klo 9.30–11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi.
Retkiperhekerho ke 24.4. Laajavuori klo 17.30. Tied. p.
050 340 9895.

KOULUIKÄISET:
Puuhakerho ti klo 17–18.30
Keskussrk-talo 2. krs.
Bofferikerho ke klo 17–18.30
Keskussrk-talo liikuntasali.
Tied. johanna.matilainen@evl.fi
tai p. 050 595 3945.
NUORET:
Jättipandat joka toinen to klo 17.
Nuorten ilta ke klo 19–21 Keskussrk-talo, 2. kerros.
Kysy lisää! juha.koivurova@evl.
fi, p. 050 549 7004, teresa.muhonen@evl.fi, p. 050 549 7016,
ja nuoriso- ja rippikoulutyön
vastuupappi ville.tikkanen@evl.
fi, p. 050 400 0013.
VARTTUNEELLE VÄELLE:
Varttuneiden ja eläkeläisten
piiri ke klo 13, Puistotori 4.
Kaikenikäisten raamattupiiri ti
klo 10 Pappilassa.
Mallan kammari to klo 14 Pappilassa, Vapaudenkatu 26 (parill.
viikot).
Eläkeläisten piiri, Viitakoti, ke
klo 14, paritt. viikot.
KUOROT:
Hyvät Jyvät ti Pappilan rippik.
sali klo 19. Tied. 050 521 5411.
Stemmina to klo 18 Lohikosken
kirkossa. Tied. 0400 746 372.
DIAKONIA:
Päivystykset ma, ke, ja to klo
9–11 Keskussrk-talolla, Yliopistonkatu 12. Lea Pietiläinen p.
050 549 7027, Katja Nuuhkarinen p. 050 340 0665 tai Sari
Solismaa p. 050 549 7006.
Diakonian ja lähetyksen avoin
aamukahvila ja käsityöpiiri ti
klo 10, Keljonkatu 26, Keljon
päiväkeskus B-talo. Tied. p.
050 340 0665.
Olohuone Aseman Pysäkillä,
Hannikaisenk. 27-29, to klo
9–11 (paritt. t viikot).
LÄHETYS:
Hanna-piiri klo 18 Vanhassa
pappilassa ma 8.4. Rukoillaan
kaikkialla maailmassa kärsivien

katajatie 1 p. 050 549 7039
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 29.3. klo 15, Niiles-Hautanen, Valtasaari.
I Pääsiäispäivän messu su 31.3.
klo 12, Watia, Olli J. Vuoristo, Valtasaari, Marianne Mieskolainen,
viulu, Christine Bürklin, viola da
gamba, Hannele Valtasaari, laulu.
Lauluilta ke 3.4. klo 18.30, Riitta Lampila, Valtasaari. Iltatee.
Messu su 7.4. klo 12, Wuolio,
Valtasaari.
Perhemessu su 14.4. klo 15.
Watia, Laasonen, lastenohjaajat.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Päiväkerhot 3-5v. Tied. p.
050 595 3948.
Perhekerho ke klo 9.30-11.30,
tied. p. 050 564 3072 tai laura.
ylisto@evl.fi
Kaakaopyhäkoulu ke 3.4 klo
17.
Muskarit:
To klo 9.30 2–3-vuotiaat
To klo 10.15 1-vuotiaat
Tied. Tiina Järvinen, p. 050 571
5155.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön tied. merja.h.suhonen@
evl.fi tai p. 050 340 9895.
KOULUIKÄISET:
Puuhakerho ma klo 17–18
Toimintakerho ti klo 17–18.
Tied. nuorisotyönohjaaja johanna.matilainen@evl.fi tai p.
050 595 3945.
NUORET:
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. Pentti Ahonen
p. 044 314 0848. EI 1.4.
Avoin solu kaikille kirkolla ti klo
16-17.30. Tied. Hely Järvinen p.
050 359 5611.
DIAKONIA ja LÄHETYS:
Diakoniavastaanotto ke klo
9-11 diakoni Auni Pelkonen p.
050 549 7001.
Eläkeläisten kerho ti 13–14.30
(parittomat viikot).
Olohuone ma klo 9–11. EI 1.4.

Jumala on – Raamatussa
Millaisen Jumalan me Raamatusta löydämme? Sitä pohdi
taan Kaupunginkirkossa uu
dentyyppisessä raamattuluen
tosarjassa, joka alkaa keskiviik
kona 3.4.
– Luvassa on ”paneelityyppi
nen performanssi”, pastori
Heidi Watia luonnehtii ilto
jen toteutusta.
Jokaisessa illassa joku Kes
kustan alueseurakunnan pa
peista pohtii illan teemaa raa
matulliselta kannalta, minkä
jälkeen tilaisuuteen pyydetty
opponentti esittää oman tul

kintansa siitä.
Sarjaan sisältyy viisi luen
toiltaa, joista kahteen liittyy
Kaupunginkirkon arkiretriitti.
Ensimmäisen illan teema
on Jumala on elämä – Jumala
antaa elämän. Keskustelu
kumppaneina ovat aluekappa
lainen Seppo Wuolio ja Jyväs
kylän kaupungin kehitysjohta
ja Timo Rusanen.
Toisen illan teema on Juma
la on yö – Jumala on parantaja,
ja siinä keskustelevat pastori
Heidi Watia ja erikoislääkäri
Vuokko Virtanen.

Jumala on Raamatussa
Luentosarja keskiviikkoisin
klo 19 Kaupunginkirkossa
3.4. Jumala on elämä – Jumala
antaa elämän
10.4. Jumala on yö – Jumala on
parantaja. Ensin arkiretriitti klo 18.
7.4. Jumala on rakkaus.
24.4. Jumala on mysteeri – kiinnostaisiko meitä etsiä häntä?
8.5. Jumalalla on kasvot. Koulutuspäällikkö, ylipalomies Reijo
Hirvi. Aluksi arkiretriitti klo 18.
Kanttorit vastaavat iltojen musiikista ja ilta päättyy hartauteen.
Kesto noin tunti ja 15 minuuttia.

alueseurakunta

Syöttäjänk.4 p. 050 549 7045

Kirkko avoinna ti–to klo 14–
16 ja tilaisuuksien yhteydessä.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 29.3. klo 11, Mustonen, Aijasaho.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus 29.3. klo 15, Mustonen,
Aijasaho.
Pääsiäisyön messu la 30.3. klo
22, Bucht, Reukauf, Aijasaho,
Nieminen, Toivon siivet -orkesteri, Kehittyvät laulajat, rumpuryhmä Del Monte.
Pääsiäispäivän messu su 31.3.
klo 11, M. Korhonen, Mustonen, Väisänen, Nieminen.
Gospel & soul -konsertti su
31.3. klo 19, Jyväskylän Studiokuoro ja bändi.
Lasten pääsiäinen ma 1.4. klo
16, Reukauf, Aijasaho, käsikellot, Klowni Dodo. Samalla pyhäkoulutyön kevätjuhla.
Hiljaisuuden ilta ke 3.4. Klo 18
arkiretriitti; klo 19.30 rukoushetki.
Aamurukous to 4.4. klo 8.15.
Messu su 7.4. klo 11, Mustonen, M. Korhonen, Aijasaho,
Luomala, Lentoon-gospelryhmä, rumpuryhmä, pyhäkoulu.
Keittolounas 4/2 e.
Keittiövapaaehtoisten palaveri ma 8.4. klo 16-18 kirkon alakerrassa. Kaipaamme lisää vapaaehtoisia keittiörinkiin. Tule
mukaan!

LAPSET JA PERHEET:
Syksyllä 2013 alkaviin Kuokkalan päiväkerhoihin ”Aappareihin ja iippareihin” ilm. 1.30.4. www.jyvaskylänseurakunta.fi/Ilmoittaudu.
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–
11 kirkolla.
Lapsiparkki pe klo 8.30–12
Polttolinja 29, maksu 2e (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:
MoniTori, maksutonta iltapäivätoimintaa 3-6-luokkalaisille ti ja
to klo 13.30-16, Polttolinja 37.
Kerhot: ks. www.jyvaskylanseurakunta.fi/Kuokkala, nuorisotyö. Kysy vapaita kerhopaikkoja p. 050 436 8619.
NUORET:
Nuorten leiri Koivuniemessä

Palokan

Harri Alatupa Suomen Gideonit
ry:stä, Ahonen, Ruhanen ja Ulla
Honkonen, kantele. Kahvit.
KohtaamisPaikka su 7.4. klo 17,
Ahonen, Kilkki.
Miesten piiri ti 9.4. klo 18 kirkon parvella, tied. 050 686 91.
Raamattupiiri ti 9.4. klo 18 takkahuone, tied. 040 709 0142.

Palokan kirkko

DIAKONIA JA LÄHETYS:
Lähetyksen askartelupiiri ti 2.4.
klo 10 takkahuoneessa.
Hyvä Hetki, avoin ryhmä mielenterveyskuntoutujille ke 3.4.
klo 14 takkahuoneessa, tied. 040
709 0142.
Lähimmäisen kahvitupa to klo
12–15 takkatuvalla, klo 13 ohjelmatuokio.
Lyydiat käsityöpiiri ma 8.4. klo
13 takkahuoneessa.
Päiväpiiri ke 10.4. klo 13 kirkkosalissa ja -torilla.
Diakonian päivystys kirkolla ti
ja ke klo 9–11 Elina Romar p.
040 560 9910 ja Päivi Itkonen/
Leena Nokka p. 040 709 0142.

alueseurakunta

rovastintie 8 a
p 040 5609911

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
ja Kirkkokuoro. Pääsiäisyllätys.
2. pääsiäispäivän messu ma 1.4.
klo 10, saarna Maritta Tynkkynen, Hautalahti, Ruhanen.
Aikuisten oikeesti -keskusteluryhmä ti 2.4. klo 18 takkahuone.
Onko elämää kuoleman jälkeen?
Paavalin galatalaiskirje evankeliumin ilon ja vapauden lähteenä. Raamattuopetussarja
kaikenikäisille ti 2.4. klo 18-20
kirkon parvella. Heimo Kajasviita
ja Sauli Puukari.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkon parvella, tied. Heikki.Ilola@jkl.fi
Messu su 7.4. klo 10, saarna

Leiri- ja retkiilmoittautumiset:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Perhepysäkit:
Ritoharjussa (Norolankuja 3 F)
ma klo 9 -11 (ei 1.4.).
Kirrissä (Kirrinpelto 1)
ke klo 9–11.
Mannilassa (Mankolantie 3)
ke 9–11.
Perhepysäkki kirkolla
to klo 9 –11.

19.-21.4. Yhdessäoloa, ruokaa
ja monenmoista seikkailua. Hinta 25 e. Ilm. 4.4. mennessä
www. jyvaskylanseurakunta.fi /
Ilmoittaudu. Tied. Marjo Nieminen 050 549 7014 tai Ulla-Maija Grönholm 050 340 9892.
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:
Kokoontumset kirkolla. Kts. nettisivuilta tarkemmin!
Gospelryhmä Lentoon to klo 18.
Kantaattikuoro ke klo 18.15.
Kehittyvät Laulajat m 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.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
vastaanotto ma-ti klo 9–11,
muulloin sop. mukaan. P.
050 549 7034 Päivi Heikkilä,
050 549 7007 Marjo Ronkainen.
Vauvapysäkki kirkolla ti klo
12.30 –14.30.
Mammapysäkki kirkolla ma 8.4.
klo 18–19.30.
Muskari keskiviikkoisin. Tied.
050 340 9893.
Pyhäkoulut:
Kirkolla, alakerran päiväkerhotilat su klo 10.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut
040 560 9908.
KOULUIKÄISILLE:
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella p. 040 773 9851.
NUORILLE:
Isoskoulutus, Jannut ke 3.4. klo
17–18.30.
Nuortenillat ke klo 18.30–20.30.
Nuorten aikuisten sähly pe (ei
29.3.) klo 16.45–18 Jokelan koulun liikuntasalissa.
Yökahvila pe 5.4. klo 19–23.
Nuorten avoin Houseband kokoontuu punaisen laulukirjan
äärelle 9.4. klo 17.30–19.30
bändikämpällä, tied. 040 560
9909.
Nuorten viikkomessu ke 10.4.
klo 18.30 ja nuorten- ilta.
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.

TEKSTARITUPU

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

040-132
6010
040-132
6010
Tupu vastaaTupu
tyttöjen
poikien
vastaaja
tyttöjen
ja poikien
erilaisiin kysymyksiin.
Voit tekstata
erilaisiin kysymyksiin.
Voit tekstata
milloinmilloin
vaintekstiviestin
normaalin tekstiviestin
hinnalla.
vain normaalin
hinnalla.
Viesteihin
vastataan
koulupäivinä.
Viesteihin vastataan koulupäivinä.

Henki & elämä

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Voit myös mailata: tekstaritupu@evl.fi

Tupu vastaa vain tekstiviesteihin tai sähköpostiin,

Tupu vastaa vaineikä
tekstiviesteihin
siis puheluihin. tai sähköpostiin,
eikä siis puheluihin.
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Neulasehtoon
Sininen hetki

Ystäväpalvelu
käyntiin

Lähetysjuhla
Vaajakoskella

Ilosanoma
lähti liikkeelle

Brahmsia Vaajakosken
Yhteisvastuukonsertissa

Neulaskodissa lauletaan Sinisen laulukirjan lauluja 7.4. klo
16. Kanssasi laulamassa on
60-luvun nuoria kuten Pertti
Reinikainen ja Kaija Pasanen.
Juonto Erkki Puhalainen ja
säestys Matti Mertanen.

Jos ystäväpalvelu kiinnostaa,
tule kuulemaan aiheesta
lisää maanantaina 8.4. klo
18 Säynätsalon Pappilaan.
Ystäviä etsitään vanhukselle,
lapsiperheelle...
Tiedustelut p. 050 598 0951.

Maanantaina 1.4. klo 16 on
Vaajakosken kirkolla lähetysjuhla, jossa puhuvat Hannu
Huttunen, Raimo Könönen,
ulkomaan vieras ja Kylväjän
työalajohtaja. Musiikki Sirpa
Piilonen ja Lauluryhmä. Kahvit.

Miten Ilosanoma lähti liikkelle,
siitä puhuvat raamattukouluttaja Jukka Norvanto ja
Tiina Asikainen Vaajakosken
kirkon raamattutapahtumassa
tiistaina 9.4. klo 18. Musiikki
Timi Kakriainen. Iltatee.

Jyväskylä Sinfonian alttoviulisti
Jukka Hämäläinen ja pianonsoittoa pienestä pitäen harrastanut emerituspiispa Yrjö
Sariola konsertoivat kirkossa
7.4. klo 16. Miesten yhteiselle
soittouralla on mahtunut

vaativia kamarimusiikkiteoksia.
Vaajakoskella kuullaan Brahmsin f-molli sonaatti. Mukana
ovat myös Tero Reingoldt ja
Hannu Huttunen. 10 euron
ohjelma sisältää kahvit.
Tuotto Yhteisvastuulle.

KOULUIKÄISET:
Tanssikerho 3–6lk to klo 16.15–
17.15, Säynätsalon koulu.
11–14-vuotiaiden Village Camp
-telttaleiri 17.–20.6. Orivedellä.
Ilm. 16.4. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tied. p. 040 727 8147.

klo 8, Romar, Tenkanen.
Perjantairukous 5.4. klo 19.
Neulasehtoo Sininen hetki su
7.4. klo 16. Sinisen laulukirjan lauluja. Kanssasi laulamassa 60-luvun nuoria.
Ystäväpalvelu käyntiin? Ma
8.4. klo 18 Pappilassa kerromme
ystäväpalvelusta. Tiedustelut p.
050 598 0951.

Vaajakosken

tarkempia aikojajyvaskylansrk.
fi/alueseurakunnat/Vaajakoski/
lapset ja perheet

DIAKONIA:
Neulaskodilla kotiruokatunti ti
klo 11-12. Pääsiäisen jälkeen
9.4. lähtien.
Neulaskodin olohuone ja avoimet ovet ke 10.4. lähtien klo
13-15 .
Apua ja tukea elämään!
Diakonian vastaanotto ti klo
12–14 ja ke klo 9-11 Neulaskodilla, p. 050 549 7015. Voit varata ajan: elina.fuchs@evl.fi.

Vaajakosken kirkko

DIAKONIA:
Ke 3.4. klo 13 Keskiviikkokerho, Vaajakoski.
Ke 10.4. klo 13 Keskiviikkokerho, Jyskän srk-koti.
Päivystykset:
Vaajakosken kirkko ke ja pe klo
9-10, marja-leena.liimatainen@
evl.fi, 040 560 9926.
Jyskän srk-koti ti ja ke klo 9-10,
tero.reingoldt@evl.fi, 040 560
9927.
Pyydettäessä kotikäyntejä. Lisätietoja päivystysajoista löytyy
toimitilojen ilmoitustaululta tai
diakoniatoimiston ovesta.

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. Suljettu
ti 9.4.!

RYHMÄTOIMINTA:
Olohuone ke klo 13–15 Pappilassa: 3.4. Kokoamme linnunpönttöjä; 10.4. Kanttori-Hannu
laulattaa.
Johanneksen pojat su klo 18,
Pappila, paritt. viikot.
Naisten solu, avoin raamattupiiri ke klo 18 Pappila, parill. viikot.
Säynätsalon Martat p. 050 345
7417.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 29.3. klo 15, Kärkkäinen, Tenkanen, Juhani Partanen,
sello.
Pääsiäisaamun messu su 31.3.
klo 10, Romar, Tenkanen.
2. pääsiäispäivän maakirkko
ma 1.4. klo 13, Muuratsalon
koulu, Kärkkäinen, Tiusanen.
Messu su 7.4. klo 10, Romar,
Tenkanen.
Ystäväpalvelu käyntiin? Ma
8.4. klo 18 Pappilassa kerromme
ystäväpalvelusta. Tiedustelut p.
050 598 0951.

pihkatie 4 p 050 5497 046

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

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 29.3. klo 17, Kärkkäinen, Tenkanen.
Pääsiäisaamun messu su 31.3.

LAPSILLE JA PERHEILLE:
Tiedustelut p. 050 557 9013.
Toimintapaikat: Neulaskoti
ja Säynätsalon pappila.
Päiväkerhot
3–6-vuotiaille
(ma–ke).
Perhekerhot:
Neulaskoti: Vauvaryhmä (ti);
taaperoryhmä (to); perhekerho (pe).

Säynätsalo: Perhekerho (to).
Muskarit Neulaskodilla.
Tied. p. 050 571 5155.
Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen huhtikuun ajan
www.jyvaskylanseurakunta.fi/
ilmoittaudu

Tikkakosken

Sanajumalanpalvelus su 7.4.
klo 10, Toivio, Tahkola.
Naisten Raamattupiiri ma 8.4.
klo 18 pappilassa. Jeesuksen
vertaukset.
MieliMaasta-vertaisryhmä
pappilassa ti 9.4. klo 18. Ryhmä
masentuneille ja heidän omaisilleen. Paula Matilainen p.
040 824 4561.
Raamatun äärellä ke 10.4. klo
18.30 srk-salissa. 2. Timoteuksen kirje, Risto Vallipuro.

alueseurakunta

Tikkakosken kirkko

Kirkkok.18 p 040 560 9917
040 560 9918

Kiirastorstain iltamessu to
28.3. klo 19, Vallipuro, Toivio,
Vuorenoja, Hamona-kuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 10, Vallipuro, Vuorenoja, Candela.
1. Pääsiäispäivän messu su
31.3. klo 10, Toivio, Vallipuro,
Vuorenoja, Candela.
2. pääsiäispäivän messu ma 1.4.
klo 10, rovasti Niilo Hintikka Sumiaisista, Vallipuro, Tahkola, Rauhanyhdistyksen kuoro, kahvit.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 3.4. klo 18. Pyyhe ja piplia
mukaan!
Pääsiäisviikon iltakirkko lähetyksen merkeissä to 4.4. klo 18,
vs. lähetyskasvatussihteeri Säde
Pirttimäki, Vallipuro, Jaakonaho.

PARTIO SÄYNÄTSALOSSA:
Tiedustelut p. 045 657 7898.

Neulaskoti
(Keljonkangas)

NUORET:
Nuortenilta to 11.4. klo 17–19,

MUSIIKKI:
Lapsikuoro (7–12 v) ke 10.4.
klo 17–18.
DIAKONIA:
Työtupa ti klo 12–16 kirkolla.
Päiväpiiri ke 3.4. klo 13 pappilassa.
Hartaus ja aamupala to kirkolla
klo 10.
Yhteisvastuun lipaskeräys Tikkakosken S-Marketilla pe–la 5.–6.4.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän vastaanotolle p.
040 560 9916 tai marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.

Perhejuhlat

LAPSET JA PERHEET:
Ekavauvaryhmä Pallerot ti kirkolla klo 13–15.
Perhekerhot kirkolla ke ja to
klo 9.30–11.30 ja

Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Perhejuhlat
Kauniissa maisemissa ja
hyvissä puitteissa

Vesala-Koivuniemi
Vesala
Koivuniemi -Mutanen
Mutanen
ja lisätiedot:
Vesala -Varaukset
Koivuniemi - Mutanen

Varaukset ja lisätiedot:
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
leirikeskuspalvelut.jyvaskyla@evl.fi
Puh.Puh.
040 535040
1657 535 1657
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KOULUIKÄISET:
Puuhakokkikerho 4-6lk ke klo
18–19.30, Neulaskoti.
11–14-vuotiaiden Village Camp
-telttaleiri 17.–20.6. Orivedellä.
Ilm. 16.4. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tied. p. 050 407 0060.
RYHMÄTOIMINTA:
Lähetyspiiri ma klo 13–14.30.
Parilliset viikot.
PARTIO NEULASKODILLA:
Tiedustelut p. 040 732 8101.
Neulaskoti. Tied. p. 050 407 0060.
MUSIIKKI:
Valon Laulu to klo 17–18, Säynätsalon kirkko.
Gospelkuoro Neulaset to klo
18-19.30, Säynätsalon kirkko.
Tiedustelut p. 044 299 1478.
Kanteleryhmä Tiedustelut p.
0400 669 146.
Puuppolassa, Takalantie 2, ti klo
9.30–11.30.
Pyhäkoulu Puuppolassa ke 3.4.
klo 18.
Lasten pääsiäinen Kuokkalan
kirkolla ma 1.4. klo 16. Esiintyy
Klowni Dodo. Jäätelötarjoilu.
Muskaritoimintaa Tikkakosken
kirkolla maanantaisin, tied.
050 340 9893.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön
toiminnasta 040 560 9914.
KOULUIKÄISET:
Vapaita kerhopaikkoja:
Pelikerhossa 5-7-luokkalaisille
tytöille ja pojille ti klo 16-17.30
kirkon alakerrassa.
Sählykerho 4-6-luokkalaisille
pe klo 16.15–17.15 Luonetjärven koulun liikuntasalissa. Oma
maila ja sisäpelikengät mukaan!
Hengari 1-6-luokkalaisille ke
klo 14–16 Puuppolan kerhotilassa, Takalantie 2.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 040 560 9915.
NUORET:
Peli-ilta ti klo 18–21.
Isoskoulutukset ke 3.4. Perusisot klo 17.30 ja jatkoisot klo 19.
Nuorten ilta la 6.4. klo 18–20
kirkolla.
Lisätietoja nuorisotyöstä 040
760 5098.

alueseurakunta

Kirkkotie 11 p 040 560 9930
To 28.3. klo 19 Kiirastorstain
ehtoollinen, Kauppinen, Huttunen, Laitinen, Piilonen, Vaajan
laulu, joht. Jukka Parviainen.
Pe 29.3. klo 10 Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus, Laitinen,
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, Kylväjän työalajohtaja,
Piilonen ja Lauluryhmä. Kahvit.
Su 7.4. klo 10 Messu, Kauppinen,
Partanen, Kimmel-kvartetti.
Su 7.4. klo 16 Yhteisvastuukonsertti seurakuntasalissa,
Jukka Hämäläinen, alttoviulu,
Yrjö Sariola, piano. Ohjelma 10
e yhteisvastuun hyväksi, sis.
kahvit.
Ti 9.4. klo 18-19.30 Raamattutapahtuma. Elävä Sana – Ilosanoma lähti liikkeelle (Mk. 1:1), raamattukouluttaja, past. Jukka
Norvanto, SANSA, Tiina Asikainen, musiikki Timi Kakriainen. Iltatee.

RYHMÄTOIMINTAA:
To 4.4. klo 12 Miesten raamattupiiri.
To 11.4. klo 18.30 Miestenpiiri,
Lasse Nikkinen.
SEURAKUNTAILLAT:
Ke 10.4. klo 18.30 Tölskän srkilta Savelalla, Mutkatie 14.

Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi

LAPSET JA PERHEET:
Haku 2013-2014 kerhoihin
alkaa huhtikuussa, kts. erillinen ilmoitus!
Perhepysäkit kirkolla ja Jyskän
srk-kodilla ti klo 9 sekä Kaunisharjussa ke klo 8.30.
Vauvaryhmä kirkolla joka toinen ti klo 13, tied. Marja.
Muskarit kirkolla ti klo 8–12.
Tiedustelu: Terhi Hassinen (p.
050 340 9893).
Tukea arkeen –toiminnan tiedustelut: Tarja ja Johanna.
Pyhäkoulut Jyskässä, Tölskässä
sekä Kaunisharjussa (kts. nettisivut).
Yhteystiedot:
Lapsityönohjaaja vs. Leena:
040 574 1706.
Lapsityön teologi Eeva-Kaisa:
040 545 8730.
Diakoni Tero: 040 560 9927
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie
11: 040 574 2026/Marja
Jyskän srk-koti, Asmalammentie
4: 0400 201 079/Arja; 040 574
1792/Aila
Kaunisharjun kerhola, Yläkoskentie 11: 0400 905 915/Johanna; 0400 706 205/Tarja
Kysy vapaita kerhopaikkoja varhaiskasvattajilta.Lisätietoja ja

NUORET:
Isoskoulutus ke klo 17.30–
19.15 kirkolla.
Hengari heti isoskoulutuksen
jälkeen klo 19–20.30.
Koulupäivystykset joka pe
Vaajakosken koululla klo 10.45–
12.15.
Perjantaikahvila 5.4. (joka toinen pe) klo 17–21.45 kirkolla.
Tied: vs. nuorisotyönohj. Markku Haikara, p. 040 560 9925.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoro to klo 18 kirkolla,
tied. 050 358 1860.
Senioreiden lauluryhmä kirkolla ke klo 12–13. Tied. 040 560
9922.
Majakka-kuoro pe kirkolla klo
18-20. Tied. 0400 504 622.
Kantelepiiri. Tied. 0400 669
146.

Yhteiset
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 9–11 Keskustan olohuonetoiminta, klo 14 Papintunti;
pe klo 12 Lenkkiryhmä; klo
13.30 Tietovisa.
Ke 10.4. Ei avointa toimintaa;
Omaishoitajien omahetki klo
11.30–12.30; Näkövammaisten
ja huonokuuloisten kerho klo
13–14.15.
Ma 15.4. klo 13 Itä-Lapin erämaata sanoin ja kuvin, Matti
Eerola

KohtaamisPaikka

www.kohtaamispaikka.net
Su 7.4. klo 17 KohtaamisPaikka
ja ehtoollinen Palokan kirkossa,
Mika Kilkki. Lastenohjelmat. Yhteiskyyti lähtee klo 16.30 Keskussrk-talolta.
Seuraava Alfa-kurssi syyskuussa.
Muut toimintatiedot kts. fb/ KohtaamisPaikka Jyväskylä

Leskien klubi

Välitämme.

LÄHETYS:
Ti 9.4. Lähetyspiiri, Vaajakosken kirkko, klo 13.

KOULUIKÄISET:
Viikolla 13 ei kerhoja!
Uudet kerholaiset ilmoittautukaa Kirsille. Lastenliiton monitoimikerhon ilm. jyvaskyla@
lastenliitto.fi.
Monitoimikerho 1–3lk ti klo
17-18.30 (kirkko, nuorisotila).
Monitoimikerho 3–5lk ke klo
16.30-18 (kirkko, päiväkerhotila).
Sporttikerho 3–5lk to klo
16.45–17.45 (Vaajakummun
koulu, liikuntasali).
Sählykerho 3–5lk pe klo 16.30–
17.30 (Jyskän koulu, liikuntasali).
Kokkikerho 1–3lk pe klo 14.30–
16 (kirkko).
Lastenliiton monitoimikerho
1–3lk ti klo 16.30–17.30 (kirkko,
päiväkerhotila).
Kerhoista enemmän netissä:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Retki Power Parkiin 4.5. (ilm.
netissä 15.-25.4).
Tied. kirsi-marja.piippanen@evl.
fi / 040 558 2542.

To 11.4. Vanhassa pappilassa (Vapaudenk. 26). Usko koetuksella,
keskustelua uskosta ja epäuskosta. Mukana pastori Heidi Watia.
Keittolounas.Ryhmä eläkeikäisille
leskille. Tied. p. 050 521 5416 tai
heini.lekander@evl.fi

Maahanmuuttajatyö

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), maahan-

muuttajatyön diakoni, p. 050
549 7033, mirja.hytonen@)evl.fi
Ljudmila Lorvi, maahanmuuttajatyön avustaja, p. 041 705 2329
Senioritanssiryhmä Keskussrktalon jumppasali (Yliopistonkatu
12) ti klo 10.30–11.45.
Naisten Suomi-kerho (Kauppakatu 13) ke 10–11.30.
Paluumuuttajien kerho Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10)
ti klo 10–12.
Naisten Suomi-kerho Polttolinja
3, Kuokkala ti klo 10–11.30.
Kerhot Huhtasuon kirkko (Nevak. 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.

Vanhustyön
kehittämishanke

Näkövammaiset,
huonokuuloiset
ja omaishoitajat

Viittomakieliset

Päivystys 8.4. alkaen ma ja ke klo
9–11, Cygnaeuksenk. 8, p. 050
549 7023. Huom! Kerhopäivinä
Aseman Pysäkillä!
Omaishoitajien oma hetki ke
10.4. klo 11.30-12.30 Aseman
Pysäkillä.
Kerho ke 10.4. klo 13 Aseman
Pysäkillä, käynti Asemakadun
parkkipaikan sivusta, pastori Tuomas Palola. Kahvit alk. klo 12.40
alkaen. Paluukyydin voi tilata tulemaan klo 14.30.

Keskusteluryhmä Ikääntyvän
ihmissuhteet sukupolvien ketjussa Keskussrk-talo, Yliopistonkatu 12. Ma 8.4. klo 14 Arvokas
vanhuus, Eevi-Riitta Kukkonen ja
29.4. klo 14 Keväisiä lauluja laulattaa Inkeri Jylhä. Kahvit, päivän
sana, keskustelua ja vapaata yhdessä oloa. Ohjaajat Mairit Sorjonen, Inkeri Jylhä ja Ritva Haapasalo.
Osallisuuden kahvihuone Vanha pappila, Vapaudenkatu 26
Teemoihin johdattelee Sirpa Teräväinen. 9.4. klo 14-16. Kissanpäivät. 23.4. klo 14-16 Kulttuurikävely.
Diakonian vanhustyön kehittämishanke, eevi-riitta.kukkonen
@evl.fi. p. 050 300 3590, inka.
pakkala@gerocenter.fi, p. 044
7145 966,
katja.pynnonen@
gerocenter.fi p. 044 7850 196.

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.
Kuurojendiakonissa lomalla 2.–
7.4. (4.4. Ei raamattupiiriä).
Ma 8.4. klo 13 Tutustuminen
krematorioon Mäntykankaan
hautausmaalla, Laukaantie 5.
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Kristiliset järjestöt
Herättäjä-Yhdistys
Ma 1.4. klo 17.30 Pääsiäisseurat, Vanha pappila.
Ti 9.4. klo 17.30 Seurat, Vanha
pappila.

Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, p. 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.
fi/paikallisyhdistykset/Jyväskylä,
www.facebook.com/jklnnky,
www.facebook.com/tuunauskerho
Ti 2.4. klo 9–11 Avoin kohtaamis
paikka aamiaisineen. Vanhustenhuolto, Pauliina Takala; klo 1720 Tuunaus- ja taidetyöpaja.
Ke 3.4. klo 18 Kirjapiiri 2. Riikka
Pulkkinen: Vieras.
Pe 5.4. klo 13 Laku-ryhmä laulaa ja kuuntelee musiikkia.
Ma 8.4. klo 10 Svenska bibel
kretsen.
Ti 9.4. klo 9-11 Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen. Raamatun äärellä, Eevakaarina Launis.

Jyväskylän
Kristilliset eläkeläiset
Käy Yrttitarhasta polku. Tilaisuus to 28.3. klo 14 Lutherin
kirkossa (Kansakouluk. 5), EeviRiitta Kukkonen ja Risto Krogerus, kuoro. HPE. Kahvi klo 13.
Pääsiäismatinea ti 9.4. klo 18
Pelastusarmeija (Ilmarisenk. 2).
Ke 10.4. klo 12.30 Vapaakirkko
(Puutarhak.16).
K-S piirin vuosikokous Laukaan
srk-talolla (Saravedentie 4) su
7.4. alkaen jumalanpalveluksella
kirkossa klo 10. Kuljetusta tarvitsevat ilm. p. 040 5548 188.

Jyväskylän
Rauhanyhdistys

www.jklry.net
Su 31.3. klo 16 Seurat, ry
Ma 1.4. klo 16 Seurat, ry
Ke 3.4. klo 19 seurat, ry
Pe 5.4. klo 19 nuorten perjantai,
ry
La 6.4. klo 16:30 Kouvolan myyjäiset, ry, myynti alkaa klo 18
Su 7.4. klo 16 seurat, ry
Ke 10.4. klo 19 seurat, ry
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 Aamurukouspiiri.
klo 19 Kolme kohtaamista -ilta
opiskelijoille ja nuorille aikuisille
(ei 29.3.).
Su 31.3. klo 18 Sanan Keidas.
Israelin terveiset, Reino Saarelma
ja Jurvakaiset, musiikki Shir Chadash.
Keskiviikkoisin
klo 10–11.30 Suomikerho maahanmuuttajanaisille (ei 3.4.).

klo 15.30 Maahanmuuttajatyön rukouspiiri (ei 3.4.).
Torstaisin
klo 11.30–14 Torstaikahvila. Sanaa ja jutustelua kahvikupin ääressä (ei 28.3.).
Lauantaisin
klo 18–21 Pointti-nuortenilta
(ei 30.3.).
Ma 8.4. klo 18 Raamattupiiri.
Ti 9.4. klo 13 Naisten raamattupiiri.
To 11.4. klo 18.30 Miestenpiiri.
Muualla Jyväskylässä:
Su 7.4. klo 16 Leipäsunnuntai
Halssilan srk-keskuksessa. Parantuminen ja parannus, Heimo Kajasviita. Ehtoollinen. Musiikki
Ilkka ja Elina Järviluoma. Lapsille
oma opetus.
Ma 8.4. klo 18 Naisten raamattupiiri Vaajakoskella, Lintulenkintie 3.
Ke 10.4. klo 10-12 Äiti-lapsiraamis, Mia Puolimatkalla, Toritie 27, A 6, (050 344 6812).
To 11.4. klo 18.30 Miestenpiiri
Vaajakosken kirkolla.
Jyväskylä/Muurame:
Pe 5.4. klo 18–20.30 3-6-ilta
3-6-luokkalaisille, Myrskylyhdyn
päiväkoti, Antinmutka 18, Kinkomaa, lisätietoja Inkeri Lemetyiseltä, 050 309 7212.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Raamattupiiri Sanan Kulmalla
pe 5.4. klo 11. Seur. 19.4.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Sinisten laulujen ilta su 7.4. klo
16 Neulaskodilla (Pihkatie 4),
mukana 60-luvun nuoria: E. Puhalainen, P. Reinikainen, K. Pasanen, M. Mertanen. Lauletaan
Sinisen laulukirjan lauluja.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakouluk. 5.
Messu su klo 12: 31.3. Ensimmäinen pääsiäispäivä, ei messua;
7.4. Laulunjälkiä-konsertti ja
iloinen Siionin Kannel -messu.
Toim. Raimo ”Musti” Lähteenmaa & Hyvä Vainu.
Evankeliset opiskelijat ke klo
18.30: 3.4. Sijoitusneuvoja kristityille, Juho Jääskeläinen; 10.4.
Jalka, pöytä ja etelävaltio, EteläKorean aktiolaiset.
Nuortenilta Jyvis 5.4. tied. Lauralta, l.vallenius@luukku.com
Hamona-kuoro joka toinen ma
Lutherin kirkolla klo 18.30.

Suomen
Raamattuopisto
Hyväksytty!-luentosarja ke 3.4.
klo 18.30 Halssilan srk-keskuksessa, Kärpänkuja 5. Rauno Perälä: Jeesuksen ystävät Betaniassa.
Musiikki Roseniuksen pojat.

Törmälän ystävät
Työpiiri pe 12.4. klo 13 Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu 26.
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Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä
Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

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
Helle Sirpa 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
Vilkko Jorma 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

Aluesihteeri
Malmirae Satu vs. 050 5579 012
Diakonia
Lepoaho Kirsi 050 5579 003
Lapsityönohjaaja vt.
Noronen Leena 050 5579 013
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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”Mikaelin kuolema
on kauhean vahva
tilanne. Se meni
luihin ja ytimiin.”

Maiju Saarinen pitää Myrskyluodon Maijassa näyttelemisestä. Sekä roolihahmo että näyttelijä saavat voimaa luonnosta. KUVA: PETRI KANANEN

Tarina hyvyydestä ja rakkaudesta
Myrskyluodon Maijan pääosan
esittäjä Maiju Saarinen näki
painajaisia roolihahmonsa lapsen
kuolemasta. Hän on iloinen, että
saa olla mukana musikaalissa,
joka kertoo hyvyydestä ja
rakkaudesta.
Petri Kananen

Maija naitetaan Jannelle. Alkukan
keuden jälkeen hän rakastuu mie
heensä, ja he saavat viisi lasta. Perhe
elää saaristossa ankaran luonnon ar
moilla. Kuolema, koettelemukset ja
ankara uskonnollinen ilmapiiri pii
naavat. Mikään niistä ei pysty kuiten
kaan nujertamaan hyvyyttä, rakkaut
ta ja toivoa. Tässä on tiivistelmä Jyväs
kylän kaupunginteatterin Myrsky

luodon Maija -musikaalista.
– Myrskyluodon Maija on ennen
kaikkea tarina ihmisen hyvyydestä ja
rakkaudesta. Elämme uutistulvassa,
jossa saadaan nähdä kauheuksia. Tä
mä on myös tarina, että ihminen ei
koskaan kyynisty vaan säilyttää herk
kyyden, Myrskyluodon Maija -musi
kaalin nuorta Maijaa esittävä näytte
lijä Maiju Saarinen sanoo.

Maijan ja Jannen lapsi Mikael huk
kuu kesken pyykinpesun. Kuolema
hakee pojan, ja vanha Maija joutuu
pitämään kiinni lapsensa perään
huutavaa nuorta Maijaa.
Saariselle näytelmät eivät tavallises
ti vaikuta kovin paljon uniin. Tällä

kertaa rooli meni viimeisten harjoi
tusten aikaan syvälle ihon alle, ja nou
si pintaan öisin.
– Mikaelin kuolema on kauhean
vahva tilanne. Se meni luihin ja yti
miin.
Saarinen kaivoi vaikuttavan kohtaukseen tunnetilan itsestään ajalta,
jolloin hän hoiti paljon seitsemän
vuotta nuorempaa pikkusiskoaan.
– Siinä on päässyt kokemaan, mil
laista on, kun haluaa suojella jotakin
kaikelta maailman pahalta.
Elämä Myrskyluodolla on rankkaa,
ja elanto on tiukassa. Elämän kovista
iskuista huolimatta Maija nousee ai
na jaloilleen. Saarisen mielestä Maija
kaivaa elämänilon ja toivon rakkau
desta. Tarina onkin oodi elämälle.
Näytelmässä vanha Maija puskee
nuorta Maijaa vaikeuksien keskellä.

touhuamista. Maailmaa suurempi
haaveeni on, että pystyttäisiin luo
maan tyhjästä raaja amputoidun tilal
le. Näin joskus aiheesta amerikkalai
sen firman mainoksen, ja haluan
mukaan auttamaan ja kehittämään.
Ei uuden raajan rakentaminen onnis
tu sataan vuoteen, mutta voisin olla
vähän tönäisemässä asiaa eteenpäin.
Olen ollut isosena jo kolmena
vuonna. Voisin kohta siirtyä isoste
lusta eläkkeelle. Yövahtina tosin
saattaisin leireillä olla, koska siinä
pitää olla 18-vuotias.
Vuonna 1998 syntyneet ovat nyt
rippikoulussa, ja he tuntuvat todella
nuorilta. Porukka on yksilöllistä, heis
tä löytyy ääripäitä. Osa riehuu, mutta
toisaalta yllättävän hyvin on voitu
keskustella hengellisistä asioista.
Moni menee rippikouluun vain
sen takia, että saa sukulaisilta rahaa.

Mutta ehkä, jos sitä motivaattoria ei
olisi, voisi monella jäädä rippikoulu
väliin.
Rippikoulussa näkee, että asiat
kiinnostavat. Moni rippikoululai
nen haluaa puhua uskosta. Puhumi
nen on kuitenkin vaikeaa, koska
nuoret pelkäävät hihhulin leimaa.
Silloin he olisivat samassa katego‑
riassa kuin ääriuskovaiset.
Vierastan itsekin sanaa uskovainen,
koska se on stereotyyppinen ja tönk
kö. Aivan kuin pitäisi rukoilla viides
ti päivässä. Itseään on paljon helpom
pi kutsua körtiksi. Körttiydestä olen
löytänyt oman jutun, ja olen tavan
nut järjettömästi hienoja ihmisiä.
Urpo Karjalaisen vetämät rippi
leirit Aholansaaressa ovat olleet
mahtavia. Kaikkien pitäisi päästä
hänen leirilleen. Hänen opetustyy
linsä on opettajajohtoista ja jokseen

Oman lapsen oli
kuolema hirveää

Saarinen toivoisi itselleenkin sel
laista vanhaa Maijua, joka opastaisi ja
työntäisi eteenpäin.
– Luulen, että se voima on meissä
kaikissa sisällämme. Kaikissa asuu se
vanha Maija.

Asiat menevät, kuten
niiden kuuluu mennä
Myrskyluodolla kristinusko on olen
nainen osa yhteisöä. Saarisen mieles
tä uskonto korostuu varsinkin Anni
Blomquistin viisiosaisessa Myrsky
luoto-kirjasarjassa. Musikaalissa pai
notetaan enemmän rakkaustarinaa.
Musikaalissakin uskonto on välillä
ankaraa ja tuomitsevaa. Kirkko pa
heksuu, kun Maija ja Janne eivät tuo
syntynyttä lastaan ajoissa kasteelle.
Nuorten ilonpito lopetetaan, ja vii

nanjuontiakaan ei hyvällä katsota.
Myrskyluodolla eletään luonnon
armoilla. Tiedekään ei selitä maail
man ilmiöitä.
– Eletään aikaa, jolloin kaikki on
Jumalan käsissä.
Saarisen mielestä Maijan on vaikea
uskoa, että Jumala pitää ihmisistä
huolta. Hän antaa itsensä Jumalan
käsiin, kun elää vanhemmaksi, Tari
nassa on läsnä luottamus, että Jumala
tietää, miten asioiden kuuluu mennä.
Mitä yhteistä on näytelmän Maijal
la ja Maiju Saarisella?
Saarinen on Maijan tavoin välttä
nyt kyynisyyttä. Samalla molemmista
löytyy positiivisuutta ja herkkyyttä.
– Olen ollut lapsena kauhean pelo
kas, ja koen olevani kauhean herkkä
ihminen. Silti noiden asioiden ei tar
vitse olla negatiivisia. Herkkyyskin
voi olla voimavara.
Roolihahmo ja näyttelijä ovat kovia
innostumaan, ja molemmilla on vah
va elämänhalu. Maija ja Maiju saavat
myös voimaa luonnosta.
– Jos on jotenkin eksyksissä jossain
vaiheessa elämää, niin luonto on sel
lainen paikka, jossa muuttuu koko
naiseksi

Myrskyluodon Maija -musikaalia
esitetään Jyväskylän kaupunginteatte-

Video: Maiju Saarinen kertoo,mitä
ajattelee tulevasta pestistään Lahden
kaupunginteatterissa, ja mikä on ollut
haastavinta Myrskyluodon Maijan roolissa.
www.youtube.com/user/henkielama

i�metteli��
Petri Kananen

Olen Aku Lampinen 17-vuotias lu
kiolainen. Asun Vaajakoskella pap
pi-isäni, kanttori-äitini kanssa. Kaksi
siskoani ja velipuoleni ovat muutta
neet pois kotoa. Käyn Cygnaeus-lu
kion musiikkilinjan toista luokkaa.
Nyt ovat ylioppilaskokeet päällim
mäisenä mielessä. Tämän kevään
kokeissa kirjoitan kemian. Olen ai
nakin yrittänyt lukea kiitettävästi.
Oma opiskelumotivaationi on pa
rempi lukiossa kuin yläasteella, ja
opetuskin on hyvää. Yhteishenki on
luokassa parempi. Yläaste oli kiva,
mutta en silti kävisi sitä uudelleen.
Haluan opiskelemaan Jyväskylän
yliopistoon nanoteknologiaa. Pääsen
sisään, jos kirjoitan kemiasta eximian
tai laudaturin. Kohta minulla on
opiskelupaikka – tai sitten ei.
Nanoteknologia on pienillä asioilla
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Rippikoulussa uskosta puhuvat nuoret pelkäävät leimautuvansa hihhuleiksi, kolmatta
vuotta peräkkäin isosena oleva Aku Lampinen sanoo. KUVA: PETRI KANANEN
kin puuduttavaa, mutta asia on sa
malla todella mielenkiintoista. Siinä
on sitä jotakin.
Omassa elämässäni menee muka
vasti. Tuntuu, että minulla ei olisi
mitään isompia ongelmia, kun toi
silla niitä kuitenkin tuntuu riittä
vän. Jos toisella ihmisellä on huolia,

niin voin kyllä kuunnella. Tuleeko
han minulle kohta järjettömiä on
gelmia?
Biologian tunnilla on puhuttu väestön liikakasvusta ja ilmaston muutok
sesta. Eivät ne normaalissa elämässä
pelota. Nyt kuitenkin ajattelen, että
voisinko minä vaikuttaa asioihin.

