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Pääkirjoitus

Tapetilla

Huhtasuon
aluekappalaiseksi
seitsemän hakijaa

Ajassa

Heja Suomi! Me noustaan vielä

Huhtasuon aluekappalaisen virkaa on määräajassa hakenut
seitsemän ihmistä. Jyväskylän
seurakunnan nykyisistä työntekijöistä paikkaa hakivat vt. aluekappalainen Päivi Kärkkäinen
sekä seurakuntapastori Laura
Laitinen. Muut hakijat ovat
seurakuntapastori Miina Karasti Petäjäveden seurakunnasta, seurakuntapastori Martti
Lammi Tampereen Harjun seurakunnasta, vs. kirkkoherra
Pekka Nätti Ranuan seurakunnasta, kappalainen Lauri Pietikäinen Äänekosken seurakunnasta (Sumiainen) sekä seurakuntapastori Paulus Pikkarainen Kempeleen seurakunnasta.
Kirkkovaltuusto päättää aluekappalaisen valinnasta toukokuun kokouksessaan.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Hyvällä asialla
Elämä on oikeasti epäreilua. Joillakin on päänvaivaa siitä,
että heille on suotu taloudellista hyvää liiankin kanssa.
Toisilla ei ole edes perustarpeita. Taloudellinen hyvä takaa monesti suotuisan elinympäristön. Kaikkein köyhimmät taas eivät tahdo päästä kurjuutta – nälkää, sotaa,
vainoa – pakoon, vaikka haluaisivat. Tai jos pääsevätkin,
uusi alku ei välttämättä ole aina auvoinen.
Hyväntekeväisyydellä on pitkä historia. On haluttu pitää
huolta niistä, joiden asema on syystä tai toisesta ollut
heikko. Apua ovat antaneet yksityiset ihmiset ja sittemmin myös erilaiset järjestöt. Pitkä historia on myös hyväntekeväisyyteen liittyvillä väärinkäytöksillä. Aina on
löytynyt niitä, jotka käyttävät hyväkseen hätää kärsiviä,
ja niitä, jotka etsivät toisten auttamiseen liittyviä hyötymisen paikkoja.
Britanniasta maailmanlaajuiseksi levinnyt hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam joutui hiljattain keskelle seksiskandaalia. Haitin maanjäristyksen avustustyöhön lähteneitä
Oxfamin työntekijöitä syytetään seksin ostamisesta alaikäisiltä. Tämän jälkimainingeissa väärinkäytöksiä paljastui useilta muiltakin hyväntekeväisyysjärjestöiltä, Punainen Risti mukaan lukien.
Tuorein tapaus on kotimainen. Brother Christmas -nimellä hyväntekeväisyyttä harjoittanut suomalaismies on
joutunut tukalaan tilanteeseen, kun joulumielen jakajasta on pulpahdellut palstoille myös epämukavia asioita.
Tässä vaiheessa emme tiedä, miten tarina päättyy.
Some-aikana auttaminen on aiempaa helpompaa, kun
tieto avuntarpeesta leviää hetkessä. Lyhyessä ajassa rahaa
saattaa kertyä isojakin summia. Tässä on riskinsä, mutta kun hommat hoidetaan kunnialla, avuliaissa ihmisissä on valtava voima.
Jyväskyläläisen Hanna Pahlstenin ystävien käynnistämä keräys syöpäsairaan
ystävänsä muistometsän hankkimiseksi on ollut huikea menestys. Somesta lähtenyt kampanja on saanut palstatilaa myös perinteisissä
medioissa, ja sen myötä muistometsän keräystilille on karttunut jo
sievoinen summa. Hannan – ja ystävyyden voiman – tarina on koskettanut. Hannan muistometsä -hankkeessa ollaan hyvällä asialla. Oikeasti.
Ja kyllä. Elämä todella on epäreilua.

Olympialaisten jälkeen moni kysyy,
miten suomalaisten menestystä arvokisoissa voisi petrata. Suomi on
jo esittänyt kellojen siirtelystä luopumista koko EU-alueella.
Ehdotan, että jatkamme aktiivisella linjalla, nyt tähtäimessä olympialaisten uudistaminen. Käytännössä se tarkoittaisi ehdotuksia ja
edunvalvontaa uusista kisalajeista,
ja myös niistä, joista pitäisi luopua.
Poistettavista lajeista ensimmäisenä tulee mieleen mäkihyppy.
Tähän hätään en keksinyt suoranaisia uusia suomalaisystävällisiä
lajeja, mutta en ole siitä huolissani.
Meillä on tunnetusti vahvat perinteet mitä eriskummallisempien lajien kehittämisessä (mm. pesäpallo,
eukonkanto ja pilkkihiihto). Myös
aika on puolellamme, seuraaviin kisoihin on aikaa.

Valintaperusteissa korostaisimme asioita, joista Suomi tunnetaan
maailmalla. Tasa-arvo, demokratia
ja oikeudenmukaisuus. Nykyisten

Olympialaisten lajikirjoa voisi uudistaa suomalaisille paremmin sopivaksi.

lajien kohdalla niistä ollaan kaukana. Miksi miehet ja naiset kisaavat
erikseen, miksi kilpailumatkatkin
ovat naisilla yleensä lyhyempiä?
Mäkihypyn tuulihyvityskertoimet ovat puolestaan silkkaa arpapeliä. Tasapuolisuuden nimissä, jos
niitä käytetään, ne pitäisi olla käytössä kaikissa lajeissa.

Ampumahiihdossa tulisi hyödyntää suomalaista teknologiaa.
Kehittäisimme maalitaulut, jotka

Tuuli Kivirannan tapahtumavinkit
Nuortenilta torstaina 8.3.
ja 15.3. klo 18.30–20 Sepän Kipinässä. Olisi hauska päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ja käydä muutenkin Sepässä.
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Isoskoulutus torstaina
8.3. klo 17.30 Sepän Kipinä. Isoskoulutuksessa olisi kiva käydä sitten rippikoulun jälkeen. Olen kuullut kavereilta, että
se on ollut tosi mukavaa.
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Kannessa: Heidi Watia vihittiin papiksi vuonna 1990, kaksi
vuotta ensimmäisten naisten pappisvihkimysten jälkeen.
Lapsuuden kotiseurakunta Jyväskylä on ollut hänen
työpaikkansa vuodesta -91.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen
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Nuorten avoimet ovet
tiistaisin klo 15–19, torstaisin klo 15–17 ja lauantaisin klo 15–18 Sepän Kipinä.
Olen käynyt Sepän nuorten jutuissa jo pari kertaa ja ollut tosi nice.

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Tuuli Kivirannan haastattelu löytyy sivulta 16.
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Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

toimivat samaan tapaan kuin kameran suljinaukko. Urheilijan aseeseen asennettaisiin anturi, joka langattomasti välittäisi tiedot vaihtuvista olosuhteista. Yksilöllisesti
säätyvät maalitaulut reagoisivat
antureiden signaaleihin salamannopeasti. Voimakas tuuli tai sankka sumu = suurempi aukko.
Uskon, että näillä keinoin lajista
tulisi entistäkin katsojaystävällisempi ja kahvipöytäkeskusteluihin
saataisiin uutta paloa.

Mikä ihme sille
nyt tuli? Eukkoo se
yleensä huutaa.

Rippikouluun
edelleen yli
tuhat nuorta

Hyvinvointivalmentajana toimivan Kaisa Wallinheimon mielestä yksi tämän ajan vitsauksista on, että ihmiset haluavat uskoa helppoihin ratkaisuihin.
– Silloin heidän hyvinvointivalinnoistaan puuttuu punainen lanka ja pitkäjänteisyys. Kun joku hyvinvointia lupaava asia kuulostaa liian hyvältä
ollakseen totta, se ei mitä luultavimmin ole sitä, Wallinheimo sanoo.

Hyvinvointia pienin askelin
Elämäntapamuutos onnistuu varmemmin, jos malttaa edetä rauhassa omat voimavarat
huomioiden, sanoo hyvinvointivalmentaja Kaisa Wallinheimo.
SIRPA KOIVISTO
teksti ja kuva

Olet hyvinvointivalmentaja.
Millaisissa asioissa käännytään
hyvinvointivalmentajan
puoleen?
Monenlaisissa hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Joku haluaa tehdä
elämäntapamuutoksen ja joku tarvitsee vain pientä ryhtiliikettä ja
motivointia. Aika usein taustalla
on halu voida paremmin ja olla
tyytyväisempi itseensä.
Milloin ihmiset yleensä
havahtuvat elämäntapamuutokseen?
Halu elämäntapamuutokseen voi
tapahtua, kun ihminen havahtuu
pahaan oloonsa. Vuosien saatossa
kaiken kiireen keskellä on helppo
unohtaa oma kunto ja jaksaminen.
Joillakin paino on alkanut iän myötä nousta, selkä tai nivelet oireilla.
Pahaan oloon tottuu niin helposti.
Miten omaa hyvinvointia voisi
parantaa pienin askelin?
On tärkeää ymmärtää, että muutosmatkalle voi lähteä vain siitä
pisteestä, missä itse on sillä hetkellä. Teen paljon painonhallintavalmennuksia, joissa yleensä aloite-

taan aivan liian kaukaa oma kapasiteetti ja voimavarat huomioiden.
Kun malttaa edetä rauhassa pienin
askelin ja asettaa itselleen riittävän
pieniä välitavoitteita, onnistuminen on todennäköisintä ja keho
ehtii oppia uusia toimintatapoja.
Kun pystyy tekemään enemmän
asioita, jotka tuovat onnellisuutta
ja mielihyvää, tavoitekin lähestyy
kuin itsestään.
Mikä on tämän ajan pahin
vitsaus hyvinvoinnin näkökulmasta?
Ihmiset haluavat nykyään uskoa
helppoihin ratkaisuihin, jolloin
heidän hyvinvointivalinnoistaan
puuttuu punainen lanka ja pitkäjänteisyys. Erilaiset lyhyet projektit, joissa itsekuria tarvitaan enemmän kuin keho ja mieli mahdollistavat, motivoivat paljon enemmän
kuin elämänmittaiset muutosmatkat. Kun joku hyvinvointia lupaava asia kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei mitä luultavimmin ole totta.
Toinen omasta mielestäni tärkeä
asia on arkemme muuttuminen.
Ihminen istuu kehonsa huonoon
kuntoon niin aineenvaihdunta
kuin tuki- ja liikuntaelimistökin
huomioiden.

Olet myös yleisurheiluvalmentaja. Ehditkö valmentaa?
Toimin useita vuosia Suomen urheiluliiton lajikouluttajana naisten
korkeushypyn puolella. JKU:ssa minulla oli myös pitkään oma valmennusryhmä, mutta oman yrittäjäpolun aloittaminen pakotti
valmennustauolle. Aika ei vain riittänyt kaikkeen, eikä puolivaloilla
valmentaminen olisi ollut oikein
lahjakkaille tytöille. Teen kuitenkin
pieniä valmennusprojekteja eri yksilö- ja joukkuelajien kanssa.

tietenkin jaksamista tukeva ravinto
ja monipuolinen liikunta ovat tärkeitä. Omaan hyvinvointiin kuuluu
myös aika perheen kanssa.

Mitä oma urheilutaustasi on
sinulle opettanut?
Se on tietenkin opettanut paljon
yksilöllisyydestä ja tavoitteellisesta
toiminnasta. Urheilu on opettanut, mitä oikeasti tarkoittaa kokonaisvaltainen hyvinvointi, kuinka
pettymykset voivat kasvattaa, mitä tarkoittaa, jos paineet ja odotukset omalta tai muiden taholta
ovat liian isot. Päämäärätietoisuus
ja itsensä johtamisen taidot ovat
urheilussa opittuja taitoja.

Mitä harrastat?
Harrastan lasten harrastuksia kuskina ja talkootöiden tekijänä. Hyvinvointia ylläpitäen pyrin olemaan aktiivinen jollain tavoin joka
päivä ja lisäksi kuntoilla voimaillen,
kehoa huoltaen tai sykettä nostaen
4–5 kertaa viikossa.

Miten pidät huolta omasta
hyvinvoinnistasi?
Pyrin elämään niin kuin opetan.
Unesta en tingi, koska väsymys vaikuttaa migreenin puhkeamiseen. Ja

Onko sinulla paheita?
Yksi niistä on makean syöminen.
Toisaalta syön niin terveellisesti
muuten, että saan kyllä ravinnosta
riittävästi tarvittavia rakennusaineita. Luonteessa saattaa toki perheenjäseniltä kysyttäessä olla rippeitä pohjalaisuudesta, joita voi
kutsua paheiksi.

Mistä asioista saat voimaa
elämään?
Ehdottomasti omasta perheestä ja
arvojeni mukaisesta elämästä.
Takomo su 11.3. klo 17
Sepän Kipinässä. Jaksaminen on hyvinvointikysymys,
Kaisa Wallinheimo.
Vapaa pääsy.

Jyväskylän seurakunnan rippikouluihin osallistuu tänä vuonna hieman reilut tuhat nuorta.
Koko ikäluokka on vajaat puolitoista tuhatta.
Rippikouluryhmiä on yhteensä 46. Rippileirejä järjestetään 40, joista yhdeksän on teemarippikouluja ja yksi kehitysvammaisten pienryhmärippikoulu. Teemaleirejä on tarjolla
muun muassa musiikkiin, jalkapalloon ja taiteeseen painottuvina. Päivärippikouluja järjestetään kuusi, joista yksi on selkokielinen rippikoulu.
Rippikoululeireistä 25 pidetään seurakunnan omissa leirikeskuksissa. Vesalan, Koivuniemen ja Mutasen lisäksi leirejä
järjestetään myös muun muassa Virroilla ja Kannonkoskella.
Kaksi leiriä pidetään Virossa.

Seurakunnalta
avustusta
järjestöille
Jyväskylän seurakunta avustaa
paikallisia yhdistyksiä ja kuoroja
vajaalla 15 000 eurolla. Kuoroista suurimman avustuksen, 2 000
euroa kukin, saavat Kuomu ry,
Lauluyhtye Lux Auribus ja Palokan kirkkokuoro.
Paikallisista yhdistyksistä
suurimman tuen, 1 000 euroa,
seurakunta myöntää Jyväskylän
NMKY:lle, Jyväskylän NNKY:lle
sekä Vaajakosken Suvanto ry:lle.
Valtakunnallisista toimijoista
suurimman tuen saa HerättäjäYhdistys ry, 1 000 euroa.
Kaiken kaikkiaan seurakunnan talousarvioavustuksia haettiin noin 45 000 euron edestä, ja
niitä myönnettiin yhteensä
15 300 euroa. Avustusten keskeisenä periaatteena on ollut
yhteistyö seurakunnan kanssa
ja sen merkitys seurakunnan
toiminnassa.
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Nälänhätä
pahenee
Afrikassa
Miljoonat ihmiset näkevät nälkää maailman
katastrofialueilla. Yhteisvastuukeräyksen
tuotolla autetaan sodissa ja levottomuuksissa
pahiten kärsineitä ihmisiä.
SALLA PELTONEN teksti
TATU BLOMQVIST kuva

Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla. Ruoan saanti ei ole mahdollista sotien tai jatkuvien levottomuuksien vuoksi. Myös muuttuneet ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat ruoantuotantoa.
Esimerkiksi Etelä-Sudanissa neljä
miljoonaa ihmistä on paennut sisällissotaa kesästä 2016 lähtien.
Yksi heistä on 30-vuotias Lilia Moyo, joka pakeni naapurimaahan
Ugandaan.
– Sotilaat tulittivat ihmisiä ja
kaikki lähtivät juoksemaan eri
suuntiin, Lilia muistelee kotiseutunsa sekasortoista tilannetta.
Hänen miehensä halusi jäädä
Etelä-Sudaniin puolustamaan kotia, ja Lilia lähti lastensa sekä vel-

jensä ja tämän lasten kanssa pakomatkalle.
Matka kävellen Etelä-Sudanista
Ugandaan vei perheeltä kuukauden.

Sotilaat tulittivat
”ihmisiä
ja kaikki

lähtivät juoksemaan
eri suuntiin.
– Pienten lasten vuoksi oli pakko pysähtyä aina pariksi päiväksi
lepäämään. Uupuneet lapset kieltäytyivät kävelemästä, emmekä
pystyneet kantamaan kaikkia.
Vaikka aseiden äänet lähestyivät,
ruoka oli pakko laittaa loppuun,
jotta lapset pystyivät jatkamaan
matkaa, Lilia kertoo.

Lilia Moyo kastelee säkkipuutarhaansa Bidibidin pakolaisasutusalueella. Maaperä on kivikkoinen, minkä takia
pakolaiset istuttavat esimerkiksi sipuleita ja munakoisoja mullalla täytettyihin säkkeihin.

Hänen veljensä palasi pian takaisin Etelä-Sudaniin ja Lilia jäi yksin
pitämään huolta neljästä omastaan ja neljästä veljensä lapsesta.
Vaikka Bidibidin pakolaisasutusalueella Ugandassa on turvallista,
lapset eivät voi kovin hyvin. Esimerkiksi malaria tulee usein ja
lääkkeitä ei aina saa.
Lilia murehtii myös isoäitiään, joka ei ikänsä ja vointinsa vuoksi pystynyt lähtemään pakoon ja hänen
oli pakko jäädä kotiin.
Etelä-Sudanissa Lilia viljeli maa-

ta, myi tuotteita markkinoilla ja sai
tästä elantonsa perheelleen. Nyt
hän tuntee itsensä turhautuneeksi
tekemisen puutteen vuoksi. Päivät
kuluvat yksitoikkoisesti ruoan loppumista peläten ja ruoka-avustusta odotellen.
Lilia haluaisi kovasti työskennellä, jotta voisi parantaa perheensä
elinolosuhteita. Hän on erityisen
kiitollinen Kirkon Ulkomaanavulta
saamistaan siemenistä ja viljelykoulutuksesta, josta saatuja vinkkejä perhe opettelee nyt soveltamaan käytännössä.

Maanviljely keittiöpuutarhassa
tuo tekemistä arkeen sekä kovasti
kaivattua lisää perheen ruokavalioon. Tulevaisuudessa osa tuotteista saattaa riittää myyntiin asti ja
perhe pystyy parantamaan omavaraisuuttaan.
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää
ja köyhyyttä maailman katastrofialueilla ja Suomessa. Keräyksellä
tuetaan esimerkiksi Lilian tavoin
kodeistaan sotaa paenneita ja toimeentulon äärirajoilla sinnitteleviä
perheitä.

PÄIVI ESKELINEN
teksti ja kuvat

Kovat puheet voivat johtaa koviin otteisiin

Jeesuksen puheet saivat juutalaiset
näkemään hänessä pahan hengen. Aika
ymmärrettävää, vai kuinka?
Monessa asiassa Jeesus näytti toimivan vastoin Jumalan selvää lakia ja ennen kaikkea
vastoin juutalaisten perinteellisiä tapoja.
Jeesus toimi enemmän lain hengen kuin kirjaimen mukaan.
Viimeinen niitti taisi olla temppelin puhdistus, jossa Jeesus nousi tärkeintä instituutiota vastaan. Ei ihme, että juutalaiset ajattelivat hänen olevan pahan hengen riivaama. Kertoohan Markuskin evankeliumissaan, kuinka Jeesuksen omaiset tulivat hakemaan häntä, kun ajattelivat hänen menettäneen järkensä.

Askeleita kohti unelmaa
Kunnianhimoinen ja motivoitunut opiskelijaryhmä tekee teatteria Jyväskylän kristillisellä opistolla.
Seuraavaksi syntyy musikaali Elmo.

Hengissä

Mitä Jeesus tarkoitti sanomalla juutalaisille, että ette ole lähtöisin Jumalasta?
Raamatunselittäjät sanovat, että tässä keskustelussa on kyse siitä, että vastustaja yritetään saattaa mahdollisimman huonoon
valoon.
Ei siitä, että yritettäisiin saada toiset vakuuttuneiksi omasta kannasta. Siksi käytetään kovaa kieltä puolin ja toisin, vihapuhetta sanottaisiin tänä päivänä. Tämä herättää kyllä aika paljon kysymyksiä. Ajattelen,
että Jeesuksen kielenkäytön takaa pilkistää
turhautunut ja väsynyt ihminen – Jeesus.
Asiallisesti Jeesus tarkoittaa, että jos ei tunnista ja tunnusta Jumalan Poikaa, ei tunnista oikeaa Jumalaakaan.

Saku Taittonen ja Säde Leino opiskelevat Jyväskylän kristillisen opiston teatterilinjalla. Tanssi kuuluu opetusohjelmaan.

Evankeliumi
Joh. 8: 46–59
Jeesus sanoi: ”Kuka teistä voi osoittaa,
että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun
totta, miksi ette usko minua? Se, joka on
lähtöisin Jumalasta, kuulee mitä Jumala
puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta.”
Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: ”Sinä
olet samarialainen, ja sinussa on paha
henki. Eikö asia olekin niin?” Jeesus vastasi: ”Ei minussa ole pahaa henkeä. Minä
kunnioitan Isääni, mutta te häpäisette
minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on
toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti,
totisesti: joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa.”
Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Nyt asia
on selvä: sinussa on paha henki. Abraham
on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä

Mitä ajatuksia evankeliumiteksti
herättää tässä ajassa?
Paha nähdään usein toisissa, itse kuulutaan
hyviksiin. Paljon syvemmät haavat evankeliumin kiistakeskustelut ovat tehneet kristittyjen ja juutalaisten suhteille. Erityisesti Johanneksen evankeliumissa juutalaiset lähes
demonisoidaan.
Tämä on voinut olla osasyy juutalaisvai-

sanot: ’Joka pitää kiinni minun sanastani, ei
milloinkaan kohtaa kuolemaa.’ Sinäkö muka
olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän
on kuollut, ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi?”
Jeesus vastasi: ”Jos minä itse kirkastan
kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniani kirkastaa Isä, hän,
jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. Te ette
ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä
tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin
valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen
hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän
isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä
minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi.”
Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Et ole edes
viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Abrahamin!” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jo
ennen kuin Abraham syntyi – minä olin.” Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen
niillä häntä.

noihin kautta vuosisatojen. Kovat puheet
voivat johtaa koviin otteisiin. Siksi pitäisi
miettiä, mitä sanoo ja mitä sanottua levittää eteenpäin. Tässä ajassa ollaan taas demonisoimassa toisinajattelevia ja -uskovia.
Mikä on sinulle keskeistä tässä tekstissä?
Tämä on aika vaikea evankeliumin kohta, joka tekee tulkitsijan nöyräksi.

Jyväskylän kristillisen opiston teatterikoulutus haastaa alan nuoret
opiskelijat tutkimaan rajojaan ja
omaa itseään. Alasta kiinnostuneet saavat vuoden mittaan monipuolisen koulutuspaketin.
Osaamisen rajoja on koeteltu
kuluneen lukuvuoden mittaan.
Syksyllä tehtiin Myrskyluodon Maija, nyt valmistellaan Elmoa. Helmikuussa esitettiin monologeja Jyväskylän alueen kirjastoissa.

Keltinmäen aluekappalainen Eivor
Pitkänen saarnaa Keltinmäen kirkon
messussa su 4.3. klo 10 sekä Monokirkossa Ladun Majalla klo 13.

Ladun Majalla pidetään perinteinen
Monokirkko. Millainen tilaisuus se on ja
mistä perinne on lähtöisin?
Monokirkko on noin puolen tunnin jumalanpalvelus, jonne voi piipahtaa hiihtoladulta. Perinne on alkanut runsaat 20 vuotta sitten yhteistyössä Jyväskylän Ladun ja Keltinmäen kirkon kanssa. Ja joka vuosi riittää kaikenikäistä kuulijaa.

Saku Taittonen sanoo teatterin
olevan musiikin ohella hänen suuri
intohimonsa. Nuori mies on kerännyt alan kokemusta kotipaikkakunnallaan Kuortaneella, jossa hän
on ollut mukana jo neljässä kesäteatteriesityksessä.
– Kurssi on vastannut odotuksia, jopa ylittänyt ne. Koko ajan
vahvistuu ajatus siitä, että teatteri
ja musiikki ovat minun juttuni.
Riihimäkeläinen Säde Leino jakaa Taittosen tunnelmat.
– Kuulin, että tämä on hyvä
kurssi, ja on ollut parempi kuin
osasin odottaakaan. Olen saanut
itsevarmuutta esiintymiseeni, ja
uusia ystäviä myös, hän iloitsee.
Leinon sydän sykkii teatterille,
mutta kirjoittaminenkin kiinnostaisi.

– En kuitenkaan näytelmiä kirjoittaisi, hän rajaa.
Produktioiden lisäksi opiskellaan myös teoriaa. Näyttelijäntyön
perusteiden lisäksi tutustutaan
fyysiseen teatteriin, improvisaatioon, naamioteatteriin sekä akrobatia-parkouriin. Dramaturgian perusteet ja käsikirjoittaminen, ohjaaminen ja esitysanalyysi syventävät teatterin ymmärtämistä.
Opintoihin sisältyvät myös draamakasvatuksen perusopinnot, jotka suoritetaan Jyväskylän avoimeen yliopistoon
Säde Leinolle tutustuminen
teatterin historiaan on avannut
uusia näköaloja. Saku Taittonen on
oppinut, miten roolihahmoaan voi
lähestyä, miten hahmo rakentuu
pienistä eleistä ja ilmeistä.

siihen,
”ettäRakastuin
teatterissa saa
välittää ihmisille
upeita tarinoita.

– Kesäteatterissa mentiin vaan
lavalle ja esitettiin. Täällä lähdetään ihan toiselta tasolta, hän kehuu.
Kurssin pääasiallinen ryhmänohjaaja on näyttelijä Ville Kiljunen,

Lukuvuoden opintokokonaisuuksia suunnitellessaan hän tahtoo antaa opiskelijoille mahdollisimman monipuolisen kuvan teatterin mahdollisuuksista ja keinoista. Hän on itse päävastuussa opetuksesta, mutta vieraillevat ohjaajat antavat opiskelijoille tilaisuuden
työskennellä erilaisten teatterintekijöiden kanssa.

Useat entiset
”oppilaat
ovat jääneet
vahvistamaan KeskiSuomen alueen
teatterikenttää.
Elmon ohjaa Aapo Oranen, joka
on itsekin käynyt Jyväskylän
kristillisen opiston teatterilinjan.

joka on jo viiden vuoden ajan vetänyt opiston teatterikoulutuslinjaa.
Kiljunen on alun perin luokanopettaja, joka opiskeluaikoinaan
kiinnostui Ylioppilasteatterista.
Valmistumisensa jälkeen hän vietti
antoisan vuoden Lahden kansanopiston teatterikoulutuksessa.
– Rakastuin siihen, että teatterissa saa välittää ihmisille upeita
tarinoita. Ihmiset tarvitsevat kertomuksia toisistaan ja itsestään,
hän toteaa.

Hän määrittelee kansanopistovuoden olevan opiskelijoille elämän risteyskohta.
Jyväskylän kristillinen opisto on
hänen mielestään turvallinen ja
kotoisa oppimisympäristö, jossa
näkyy arkikristillisyys. Opiskelijoita
on kaikista maailman kolkista.
– Ilmapiiri on tasa-arvoinen, toisia kunnioittava. Opistolla saa olla
kuka on. Hyvä täällä on olla, hän
vahvistaa.
Kouluttajan kädenjälki yleensä
näkyy opiskelijoissa. Kiljunen toivoo ”Kiljusen metodin” jättävän
jälkensä nuoriin niin, että he pysty-

vät aitoihin ajatuksiin ja tunteisiin
lavatyöskentelyssään.
Useat entiset oppilaat ovat jääneet vahvistamaan Keski-Suomen
alueen teatterikenttää, ja moni
tähtää alan maineikkaimpiin opinahjoihin.
– Koulutuskenttä on laaja, ja
teatterin ammattilaiseksi on monta reittiä, hän rohkaisee alasta kiinnostuneita.
Musikaali Elmo tehdään yhdessä
opiston musiikkikoulutusryhmän
kanssa. Näyttämölle nousevat
kaikki 10 teatterilinjalaista ja 13
musiikin opiskelijaa. Elmon ohjaa
näyttelijä, muusikko ja ohjaaja Aapo Oranen. Oranen on itse käynyt
opiston teatterilinjan kymmenkunta vuotta sitten. Hän toteaa, että nykyiset opiskelijat vaikuttavat
erittäin motivoituneilta ja kunnianhimoisilta.
Elmo on Orasen mukaan hyvin
suomalainen, tummasävyinen sankaritarina, joka kertoo voittamattomasta urheilijasta.
– Elmo on filosofi, urheilija siitä
kaikkein herkimmästä päästä. Tarinassa on elämän tummempia sävyjä, Oranen kuvailee.
Musikaali Elmon ensi-ilta
on Huoneteatterissa torstaina 12. huhtikuuta.
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Pitkä tie
tasa-arvoon
Norssissa marssittiin joka aamu jonossa juhlasaliin aamuhartauteen. Siis vielä 1960-luvun loppupuolella. Rukouksista en mitään
muista, mutta muistan totisen, harmaatukkaisen, hoikan uskonnonopettajan, joka puhui lempeällä äänellä.
Enpä tuolloin tiennyt, että opettaja oli Suomen ensimmäinen
naispuolinen teologian tohtori, viisas ja oppinut yliopettaja Eira
Paunu. Nyt harmittaa, ettei ymmärrykseni riittänyt. Olisi varmasti kannattanut kuunnella, mitä hänellä oli sanottavana.
Rippikoulun jälkeen halusin isoskoulutukseen. Meidät koulutti
rippikoululehtori lujalla ja varmalla otteella ymmärtämään oma
roolimme leirin kokonaisuudessa, teimme ryhmätöitä, tutkimme
Raamattua, kapinoimme vähän ja viihdyimme osana seurakuntalaivan miehistöä.
Oudolta sitten tuntui, kun lehtori ei kurssin päätteeksi voinut jakaa ehtoollista. Rippikoululeirin jälkeen hän ei myöskään voinut
riparilaisia konfirmoida, sitä varten kirkossa oli leiriläisille täysin
tuntematon miespappi.
Siinä vaiheessa, joskus 70-luvun puolivälissä, aloin ihmetellä, mitä
järkeä tässä touhussa oikein oli. Miksi nainen ei voi toimia pappina, vaikka hän osaa aivan samat asiat kuin miespuoliset teologitkin? Opettaa kuitenkin saivat, niin koulussa kuin kirkossakin.
Meni vielä reilut kymmenkunta vuotta, ennen kuin ensimmäiset
naiset alkoivat Jyväskylässä hoitaa papin virkaa. Kun isän äiti kuoli 90-luvun alussa, vanhempani pohtivat hetken, mitä mummo
olisi tuumannut naispapista omissa hautajaisissaan. Vaan mitäpä
tuota miettimään: mummo oli naisten oikeuksien puolustaja jo
20-luvulla, ja uskoimme, että ei mummo panisi naispappia pahakseen. Nyt jo vähän huvittaa, että tällaisia asioita on täytynyt joskus pohtia.
Ei silti pidä tuudittautua siihen, että nyt nainen olisi tasa-arvoinen
kirkossa. Keskustelu naispappeudesta leimahtaa ajoittain vielä tänäänkin. Naispappeuden vastustajat eivät läheskään aina ole vanhoja miehiä, vaan vastustajissa on myös kiihkeitä nuoria pappeja,
jotka vetoavat vanhaan traditioon ja Raamatun tulkintaan.

Pappina on
hyvä olla
Pappisvirka avautui naisille 30 vuotta
sitten. Nyt lähes puolet
seurakuntapastoreista on naisia.
PÄIVI ESKELINEN teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuva

Heidi Watia oli Helsingin tuomiokirkossa
todistamassa historiallista hetkeä, kun ensimmäiset suomalaiset naiset vihittiin papeiksi 6.3.1988.
Kyyneleet nousevat vieläkin silmiin, kun
Watia muistelee tilaisuutta, jossa pappisvihkimyksen saivat vanhimmat teologit.
– Harmaatukkaiset lehtorit olivat jopa
vuosikymmeniä saaneet odottaa, että papin virka aukeaisi naisille. Nyt se hetki oli
koittanut. Tuomiokirkossa oli pommiuhka
ja kirkon edustalla huuteli pilkkaporukka.
Ihan hirveää, ei minkäänlaista kunnioitusta,
hän puuskahtaa.

Tiesitkö?
			
■■ Suomen ensimmäiset naispapit

Päivi Eskelinen
vs. tiedottaja
Jyväskylän seurakunta

■■

■■

■■

ilen
Tänään ruko

Voimia omaishoitajille

■■

Äitini toimii isäni omaishoitajana, vaikka ei itsekään ole kovin hyvässä kunnossa. Arki on usein raskasta ja uuvuttavaa, eikä ulkopuolista apua ole aina saatavilla. Rukoilen voimia kaikille omaishoitajille tärkeässä tehtävässä.
Nainen, 54

■■

vihittiin virkaansa 6. maaliskuuta
1988, jolloin pappisvihkimyksen sai
kaikkiaan 94 naista.
Yli puolet teologian maisterin
tutkinnon suorittaneista on ollut
naisia koko 2000-luvun.
Papiksi vihityistä valtaosa on
2000-luvulla ollut naisia. Naisten
osuus kaikista papiksi vihityistä oli 59
prosenttia vuosina 2012–2014.
Papiksi vihittyjä oli vuosittain 65–90.
Vuonna 2016 koko kirkossa
työskenteli 2095 seurakuntapappia.
Seurakuntatyön lisäksi papit voivat
työskennellä kirkon erityistehtävissä,
esimerkiksi sairaalapappeina tai
perheneuvojina.
Seurakuntapastoreista vuonna 2016
miehiä oli 54,4 prosenttia ja naisia
45,6 prosenttia.
Kirkkoherroina naisia työskenteli 17
prosenttia.
www.sakasti.fi

Watia toteaa, ettei pappeus ole sukupuolikysymys. Sakramentti merkitsee, ei se, kuka sen jakaa.
Hänen kokemuksensa mukaan osa miehistä viivytti naisten pappisoikeuksia parhaansa mukaan perustamalla teologinaisille
pappeuden korvikkeeksi lehtorin viran. Viran, johon ei löydy minkäänlaisia teologisia
perusteita.
Lehtorin virkoja on Suomen kirkossa enää
kymmenkunta.

Sakramentti
”merkitsee,
ei se,
kuka sen jakaa.

Watia tuohtuu muistaessaan opiskeluaikojensa nöyryytyksiä ja miespuolisten opiskelijoiden valtakukkoilua. Hänellä itsellään
oli selvä kuva siitä, että hän haluaa papiksi,
lehtoriksi häntä ei vihittäisi.
– Miltä se näyttää kun pappi on raskaana
alttarilla, oli ollut yksi naispappeuden vastustajien argumenteista. Myös korvakorut,
sukkien saumat ja korkokengät nostettiin
pappeuden esteiksi.
Piispa Yrjö Sariola vihki Heidi Watian papiksi vuonna -90 ja hän nousi lapsuudesta
tutun kotikirkkonsa alttarille Jyväskylän
Kaupunginkirkossa vuonna -91.
Noista ajoista on päästy jo pitkälle, mutta
ei maaliin asti. Pastori Kirsi Pohjola sai pappisvihkimyksensä pari vuotta sitten piispa
Irja Askolalta, ja on nyt viransijaisena Jyväskylän seurakunnassa. Hän on sosiologian
tohtori ja kokemus tutkijana antaa uranvaihtajalle mielenkiintoisen kontrastin nykyiseen.
– Tulin ulkopuolelta, riviseurakuntalaisen
paikalta kirkkoon töihin ja hämmästyin, että kirkossa edelleen keskustellaan sukupuolirooleista.
Tutkijana hän oli jo nähnyt, miten suku-

Pastorit Heidi Watia (vas.) ja Kirsi Pohjola
odottavat yhä, että kirkossa päästäisiin
samanlaiseen tasa-arvoisuuteen kuin
muussa yhteiskunnassa. Vaikka lähes puolet
seurakuntapapeista on nyt naisia, kirkkoherroista naisia on vain 17 prosenttia.

puoli luokittelukeinona oli avartunut ja koko
sukupuolisuuden käsite on muuttunut.
– Sosiologit aistivat, mihin ollaan menossa, katse on tulevaisuudessa. Uskonnollinen
traditio muuttuu hitaammin. On älyllistä
laiskuutta olla ajattelematta kulttuurista kehitystä, hän pohtii.
Herätysliikkeitä Pohjola sanoo alakulttuureiksi, joissa osalla jäsenistä ei ole juurikaan
tilaa neuvotella teologisista tulkinnoista tai
identiteetistään.
Osa Suomen kirkon herätysliikkeistä suhtautuu edelleen varauksella naispappeuteen, vaikka kaikki näihin liikkeisiin kuuluvat papit eivät kieltäydykään yhteistyöstä.

Naispappeuteen kriittisesti suhtautuviin herätysliikkeisiin sitoutuu vain pieni osa seurakuntalaisista, mutta heitä on.
Jyväskylän seurakunnassa Watia ja Pohjola eivät ole kohdanneet ongelmia. Mies voi
omantunnon syistä edelleen kieltäytyä
työskentelemästä alttarilla naispapin kanssa, mutta kumpikaan ei ole tällaiseen tilanteeseen joutunut.
– Täällä on hirveän hyvä olla. Tiedän monia seurakuntia, joissa naispappeuskysymys
on edelleen akuutti ja vaikea, Watia kertoo.
Pohjola kertoo, että hänen kotikulmillaan
Pylkönmäellä vallitsi iloinen kirkkouskovaisuus, kuuluttiin kirkkokuoroon ja käytiin
kirkossa. Hänen kummisetänsä oli pohtinut

muitten isäntien kanssa naispappeutta ja
tuumannut, että kyllä meidän emäntäkin
tarvitsee jonkun jolle puhua. Sillä oli naispappeus hyväksytty.
Koreografia alttarilla tuntui Kirsi Pohjolasta aluksi vaikealta. Oli paljon muistettavaa,
ja käsikirjan väliin liimatut laput auttoivat
kääntymisissä ja askelkuvioissa. Watiaa tulokkaan laput vähän naurattavat, mutta hänellä ovatkin askelmerkit jo syvällä alitajunnassa.
Molemmat korostavat, miten tärkeää toimituksissa on yhdessä toimiminen.
– Tuo levollisuutta seurakuntaan, kun
pappi osaa hommansa. Kenenkään ei tarvit-

se jännittää, miten tuossa käy. Messu ei ole
suoritus, vaan koko seurakunta yhdessä toteuttaa messun, Watia miettii.
Kirkolliset toimitukset ovat Watian mielestä aivan omiaan naisille. Hautajaiset eivät
ole poikkeus.
– Naiset ovat aina hoitaneet kuolevia,
haudanneet kuolleet ja lohduttaneet surevia.
Kirsi Pohjolan mielestä työ pappina on
monipuolista ja ihmisläheistä, vaatii sosiaalisia taitoja ja avointa mieltä.
– Peukutan jokaista uutta naiskirkkoherraa. Heitä on aivan liian vähän. 30 vuotta on
lyhyt aika kirkkohistoriassa, mutta edistystä
tapahtuu.
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Parhaat
tyypit ja
luopumisen
hetki
Saattohoidossa perheen ja sukulaisten
lisäksi ystävien tuella voi olla kuolevalle
suuri merkitys. Yhdessä eletyt vaikeatkin
hetket voivat tiivistää ja syventää
ystävyyttä entisestään.
HEIKKI IMPIÖ teksti
HEIDI KINNUNEN kuvat

Hanna Pahlsten elää parhaillaan jatkoajalla
ja päivän kerrallaan. Samoja sanoja käytti
myös lääkäri kierroksellaan Sädesairaalassa.
Joulun alla tuli tieto, että yli kolme vuotta
kestäneet hoidot lopetetaan tuloksettomina ja siirrytään saattohoitovaiheeseen.
Nyt Pahlsten käy Sädesairaalassa muutamana päivänä viikossa, muulloin hän on kotona oman perheensä ja läheistensä kanssa.
Puolison lisäksi perheeseen kuuluvat pojat,
joista vanhempi on seitsemän ja nuorempi
kohta kolmevuotias.
Koko sairauden ajan Pahlstenilla on ollut
perheen ja sukulaisten lisäksi tukenaan
myös Pieksämäen lapsuus- ja nuoruusajoilta tuttu ystäväporukka. Parhaat tyypit.
Lukion jälkeen tiet erkanivat, kun opiskelut ja työt veivät heidät erilleen. Välimatkoista huolimatta muutos tarkoitti kuitenkin kuusihenkisen kaveriporukan hitsautumista entistäkin tiiviimmäksi. Heistä tuli
toistensa parhaita ystäviä.
Parhaat tyypit -nimitys otettiin käyttöön

hieman myöhemmin ja yhteyttä on vuosien
saatossa ylläpidetty samannimisen suljetun
Facebook-ryhmän kautta. Kymmenen
vuotta sitten järjestettiin ensimmäiset yhteiset teemalliset pikkujoulut. Perinnettä
on vaalittu siitä lähtien ja muitakin kokoontumisia on järjestetty mahdollisuuksien
mukaan.
Sädesairaalassa on tällä kertaa koolla puolet Parhaista tyypeistä, Hanna Pahlstenin lisäksi Sanna Lipponen ja Susanna Oksman.
Helsingissä asuva Lipponen on saapunut jokin aika sitten Jyväskylään ja toimii Pahlstenin tukena niin kotona kuin sairaalakäynneillä.
Vastaavan tiiviin jakson hän oli ystävänsä
rinnalla tämän ollessa kantasoluhoidoissa
Meilahden sairaalassa. Alun perin sairaus
luokiteltiin helposti hoidettavaksi, mutta
hyvästä hoidosta huolimatta akuutti leukemia osoittautui liian ärhäkäksi.
– Hannan sairaus on ollut aaltoilevaa ja
matkalla on ollut erilaisia hoitovaiheita. Pitkin matkaa on ollut toivoa, mutta valitettavasti nyt tilanne on tämä, Lipponen toteaa.
Lipposen ja Oksmanin lisäksi muutkin

”Ajatus siitä, että olen osa luonnon kiertokulkua, tekee lähestyvän kuoleman jollakin tavalla hiukan helpommaksi hyväksyä tai
edes yrittää ymmärtää. Sekin on paljon, sillä vasta 32-vuotiaana
kahden pienen pojan äitinä ei olisi vielä minun aikani kuolla.”
Hanna Pahlsten Hannan muistometsä -Facebook-sivulla.

Parhaat tyypit ovat olleet tukena sairauden
eri käänteissä. Sairaus on tiivistänyt ja syventänyt ystävyyttä entisestään. Ystävyyden pohjalta rakentunut vertaistuki on tarkoittanut vierailuja sairaalassa, kaikenlaista
yhteydenpitoa niin yksin kuin yhdessä.

Yhteinen aika
”Hannan
kanssa on
tärkeintä, oli sitä
sitten paljon tai
vähän.
– Sairaus on ollut jollain tapaa keskiössä,
mutta Hanna on aidosti kiinnostunut kaikesta siitä mitä ympärillä ja meidän muiden
elämässä tapahtuu, Oksman tiivistää.
– Ystävyys on täysin vastavuoroista. Tämä on yhdessä elettyä elämää, jossa on jaettu niin vastoinkäymisiä kuin ilojakin, Lipponen täydentää.

Lipposen ja Oksmanin mielestä vaikeimmat hetket ovat ajoittuneet aina siihen, kun
orastava toivo paranemisesta on kääntynyt
pettymykseen. Samoin toisen kipujen ja
kärsimyksen näkeminen ilman, että voi itse
auttaa, synnyttää voimattomuuden tunteen.
– Joku voisi ajatella, että olisi helpompaa
jättäytyä pois. Minä koen päinvastoin. Olisi
vaikeampaa, jos ei olisi siinä lähellä. Minulle
hän on se sama Hanna, ystäväni, Lipponen
korostaa.
– Pahinta ovat olleet nämä lukuisat pettymykset ja putoamiset, kun toivo lähtee
taas pois ja matto vedetään jalkojen alta,
Oksman summaa.
– On vaikeaa kuvitella hyvästelevänsä
Hannaa, mutta vielä pahemmalta tuntuu,
että hän joutuu hyvästelemään aivan kaiken, Lipponen miettii.
Hanna Pahlsten on iloinen saamastaan tuesta. Hän on saanut apua lasten- ja kodinhoidossa sekä kuljetuksissa sairaalaan. Ystävät ovat myös tuoneet sairaalaan pitsaa –
yhdessä syöminen onkin ollut kaikille yksi
päivän kohokohdista. Joskus vierailijoita on

Viimeinen lahja
Hannalle

ollut jopa tungokseen asti, niin että on pitänyt suunnitella jo aikataulutusta.
– Olen miettinyt muita ihmisiä vastaavassa tilanteessa. Kuinka monella on tällaisia ystäviä? Koen itseni tosi onnekkaaksi tässä suhteessa, Pahlsten toteaa.
Oksman ja Lipponen ovat molemmat
huomanneet, että ystävän sairastuminen ja
lähestyvä kuolema on pakottanut heidät
tarkastelemaan myös omia arvojaan uudelleen.
– Mikä on tärkeää? Pitää miettiä omaa elämäänsä, millä tavalla sen haluaa viettää. Minulle tämä ystävyys on valtavan tärkeä. Samoin se, että heikoimmista pidetään huolta. Ihmisarvon täytyisi olla kiistaton ja koskematon, Lipponen toteaa.
– Olen saanut työpaikalla sovittua työjärjestelyistä, että pystyn käymään täällä. Teen
työt sitten toisena aikana. Olen huomannut
myös, että en ole mikään yli-ihminen, vaan
jossain välissä pitäisi nukkuakin, Oksman
pohtii.
– Yhteinen aika Hannan kanssa on tärkeintä, Oli sitä sitten paljon tai vähän, Lipponen täydentää.

Hanna Pahlstenille luonto on ollut aina tärkeä ja sairauden myötä sen merkitys on entisestään korostunut. Ystävät ehdottivat hänelle mahdollisuutta hankkia pala ikimetsää
suojelukohteeksi. Hannan suostumuksella
helmikuussa aloitettiin Luonnonperintösäätiön kautta Hannan muistometsä -varainkeruukampanja.
Kerätyillä varoilla Luonnonperintösäätiö
hankkii pienen metsäalueen uudeksi suojelukohteeksi. Säätiölle on tarjottu useampaa
tähän keräykseen sopivaa aluetta KeskiSuomen alueelta. Muistometsä tarjoaa
Hannan sukulaisille, ystäville sekä aivan jokaiselle paikan muistella luonnon helmassa
omia läheisiään.

Parhaat ystävät koolla Hannan ja poikien kanssa kuopuksen nimiäisissä: aikuiset vasemmalta oikealle Susanna Oksman, Sanna Lipponen, Hanna Pahlsten, Enni Leväinen, Suvi Niiranen
ja Heidi Kinnunen.

Näin osallistut: Siirrä haluamasi
summa Luonnonperintösäätiön lahjoitustilille: FI78 5494 0950 0224 93
Kirjoita viestikenttään ”Hannan
muistometsä”.
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Kummin apu auttaa koko kylää

Jyväskylän seurakunnan palveluoperaatio Saappaan päivystykset jatkuvat maaliskuussa.
Kevään ensimmäinen katupäivystys on 9.3. ja siitä eteenpäin
Saapas päivystää joka perjantaiilta kesäkuun alkupuolelle asti.
Saapas-auto ja kävelypartiot
kiertävät Jyväskylän keskustassa
sekä tarpeen mukaan taajamissa klo 19.00–01.30. Kevään aikana Saapas päivystää myös kerran kuussa lauantaina Kauppakeskus Sepässä klo 16.00–19.00.
Saappaan tukiasemana on
Aseman Pysäkki (Hannikaisenkatu 27–29), jonne voi tulla istumaan ja levähtämään. Saappaan
päivystäjät toimivat keskustelukumppaneina, avun antajina ja
opastajina siellä, missä nuoret
viettävät aikaansa.

Tuire Lappalainen on
ollut ugandalaisen
Fredin kummi jo yli
kymmenen vuotta.
Kuukausilahjoituksilla on rakennettu
kaivoja, parannettu
terveydenhuoltoa ja
koulutusta.
PÄIVI ESKELINEN teksti
SARA PIHLAJA /
WORLD VISION kuva

Jyväskyläläinen Tuire Lappalainen
ryhtyi 8-vuotiaan ugandalaisen
Fred Onyangon kummiksi kymmenkunta vuotta sitten.
– Nuorempi poikani oli samanikäinen, ja kummiudessa oli vähän
kasvatuksellisiakin tarkoitusperiä.
Halusin näyttää, että kaikilla eivät
ole asiat yhtä hyvin kuin meillä
Suomessa, ja että jokainen voi auttaa omalla tavallaan, Lappalainen
kertoo.
Ugandaan lähetettiin kirjeitä ja
valokuvia. Kuukausittainen avustusraha ei mennyt suoraan Fredille,
vaan koitui koko Kirewan kyläyhteisön hyväksi. Rahaa tarvittiin ja
tarvitaan edelleen puhtaan veden
saamiseen, koulutukseen, kouluruokailuun ja terveydenhuoltoon.

”

Elämä
maaseutukylässä
on äärettömän
alkeellista. Asutaan
savimajoissa, wc on
kuoppa maassa, ei
ole sähköjä.
Nyt kummipoika on 18-vuotias
peruskoulun kuudesluokkalainen.
Kirjeenvaihto on hiipunut joulukorttien lähettämiseksi, mutta
avustukset jatkuvat, kunnes Fred
on käynyt peruskoulun.
– Maksan edelleen 25 euroa kuukaudessa. Saan siitä hyvän mielen
itselleni. Ja nyt kun olen itse nähnyt,
että raha menee perille ja kummien
rahat auttavat perheitten elämää,
on mielekästä jatkaa avustuksen lähettämistä, Lappalainen toteaa.

Saappaan
päivystykset
jatkuvat

TULE MEILLE!

Haemme hyvää ja taitavaa tyyppiä osaksi viestintätiimiämme.
Tiimiimme solahtava siviilipalvelusvelvollinen voi olla graafinen
taituri, loistava valokuvaaja, tekstinikkari tai videovirtuoosi.
Miksei markkinointieksperttikin.
Työ vaatii reippautta, oma-aloitteisuutta, tiimitaitoja ja stressinsietokykyä. Meillä on tarjota mukavat työkaverit, paljon tekemistä
ja siviilipalvelukseen liittyvät lakisääteiset edut. Palveluspaikka
sijaitsee Jyväskylän keskustassa.
Hakemukset ja CV osoitteeseen marjo.ronnkvist@evl.fi.
Liitteeksi toivotaan työnäytteitä, jotka kertovat osaamisestasi.
Lisätietoja: viestintäpäällikkö Marjo Rönnkvist 040 535 1064.

2018
Su 18.3. klo 18 Kaupunginkirkko
MARIA, HERRAN PALVELIJATAR

Musica-kuoro, johtaa Pekka Kostiainen
Liput 15/10/5 euroa

Su 25.3. klo 18 Keltinmäen kirkko
MISSA PAPAE MARCELLI

Lauluyhtye Versio
Ahti Lassila, kontrabasso
Liput 15/10/5 euroa

Ke 28.3. klo 19 Taulumäen kirkko
J.S. BACH: MATTEUS-PASSIO

Jyväskylä Sinfonia
Liput 26/24/12 euroa
+ 2,50 euroa Lippu.fi:stä ostettuna

Pe 30.3. klo 18 Taulumäen kirkko
LAMENTATIONES

Seppälän Citymarket

Fred Onyango ja hänen vanhempansa ottivat suomalaiskummi Tuire Lappalaisen lämpimästi vastaan Ugandan Kirewan kylässä.

Jos kummi haluaa, hän voi kuukausiavustuksen lisäksi lahjoittaa
suoraan kummilapsen perheelle
noin 100–150 euroa joka toinen
vuosi. Rahaa voidaan kohdentaa
esimerkiksi polkupyörän tai työkalujen hankkimiseen.
Avustusjärjestöksi Lappalainen
valitsi kansainvälisen World Visionin, joka on yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä.
Järjestö tarjoaa pari kertaa vuodessa kummeille mahdollisuuden lähteä käymään kummilastensa luona. Omakustanteiselle matkalle
Ugandaan pääsi helmikuussa 27
kummia.
– Elämä maaseutukylässä on äärettömän alkeellista. Asutaan savimajoissa, wc on kuoppa maassa, ei
ole sähköjä. Koulussa on sata oppilasta yhtä opettajaa kohden, oppilailla yksi vihko ja yksi kynä, Lappalainen kuvailee.
Koskettavaa hänestä oli perheitten ystävällisyys ja vieraanvaraisuus. Kyläläiset ovat äärettömän

kiitollisia siitä, että länsimaiset
kummit ovat mahdollistaneet lasten koulunkäynnin ja elämä kylässä on helpottunut uuden kaivon ja
terveydenhuollon paranemisen
myötä.
Lappalaista liikutti, kun perheen
äidillä olivat tallessa Fredin saamat
valokuvat ja kirjeet. Äidit pääsivät
tulkin välityksellä kertomaan toisilleen perheistään, lapsistaan ja elämästään.
Fred haluaisi opettajaksi, ja Lappalainen kannustikin poikaa hoitamaan koulunkäyntinsä kunnialla
loppuun saakka. Sen jälkeen olisi
mahdollisuus päästä opettajaseminaariin ja turvatumman elämän alkuun.
Lappalaisen mukaan kummilapsiksi valitaan taloudellisesti tai fyysisesti heikoimmassa asemassa olevia. Fredin perheessä on yhdeksän
lasta, ja isä yrittää repiä perheen
elannon pientä maatilkkua viljelemällä. Helppoa se ei ole, sillä Ugandassa ei ole satanut vuoteen.

Lappalainen ajattelee, että on
mielekästä auttaa heikoimmassa
asemassa olevia paikan päällä.
Oman yhteisön tarjoama turvaverkko ja oma tuttu kulttuuri ovat
paras tuki nuorelle, jos ei ole akuuttia syytä lähteä pakolaiseksi esimerkiksi sodan vuoksi.

Matka Afrikkaan oli pysäyttävä
kokemus.
– Jospa nyt ymmärtäisin olla narisematta turhasta. Ja ensi kerralla
vien mukanani kassillisen jalkapalloja ja toisen kassillisen pieniä
vaatteita, Lappalainen suunnittelee.

Asianajotoimisto Urtti
AA Elina Saari & AA, VT Erkki Urtti & OTM Eero Urtti
Palveluitamme:
Perhe- ja perintöoikeus, mm. edunvalvontavaltakirja,
testamentit, perukirjat, perinnönjaot, avioero-ositukset.

Ympäristöoikeus, mm. kaavoitusasiat, tie- ja lunastusriidat,
maa-ainesten käyttö, yhteisalueiden asiat.

Asuminen ja rakentaminen, mm. kauppakirjat ja sopimukset,
asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakennusriidat.
Maksukyvyttömyys, mm. yrityksen konkurssi- ja
saneerausmenettely.

osoite:
Kauppakatu 27 A 7,
40100 Jyväskylä
puhelin
050- 336 93 26/ Elina
sähköposti:
asianajo@urtti.fi
kotisivut:
www.urtti.fi

p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivela.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Suomen World Vision
■■ Suomen World Vision on voittoa tavoittelematon yhdistys, yksi Suo-

men suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä, World Visionia.
■■ Tehtävänä on parantaa lasten elinoloja ja oikeuksia Afrikassa, Aasiassa
ja Latinalaisessa Amerikassa. Apu tavoittaa tällä hetkellä noin 570 000
avuntarvitsijaa, joista yli puolet on lapsia.
■■ Noin puolet toiminnan rahoituksesta saadaan kummeilta ja muilta yksityisiltä tukijoilta sekä yritysyhteistyökumppaneilta. Toisen puolen rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö, jonka kumppanuusjärjestö Suomen World Vision on.
■■ https://worldvision.fi/

Lähetä surunvalittelusi.

0600 95 050

1,48r/min+pvm/mpm

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

www.kotidata.fi

Hiljaisen viikon musiikkia
Monte Cassinon luostarin käsikirjoituksista
Vokaaliyhtye Lumous
Anneli Malinen, lukija
Liput 15/10/5 euroa

Su 1.4. klo 18 Kaupunginkirkko
FANFARE FESTIVO

Tomas Gricius (RSO), trumpetti
Julia Tamminen, urut
Liput 15/10/5 euroa

Lastenkonsertti

PEKKA LAUKKARINEN DUO
SU 18.3. KLO 16
SEPÄN KIPINÄ

Erityislasten
omaishoitajien
virkistyshetki

Tiesitkö?
			

punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

Kauppakeskus Seppä
Ahjokatu 5, 2 krs.

Tule mukaan yksin, lapsen tai
koko perheen kanssa. Tapahtumassa on opiskelijoiden
järjestämä lapsiparkki. Gradian opiskelijat tekevät vanhemmille erilaisia hierontoja
ja rentoutushoitoja. Tilaisuudessa on tarjolla pientä iltapalaa.

Sitovat ilmoittautumiset
27.3. mennessä: jaana.pekkola@jkl.fi tai jyvasseudunomaishoitajat@gmail.com, Elisa Järvenpää, p. 050 409 6975.
Järj. Jyväskylän kaupunki, FinFami, Näkövammaisten liitto
ry, Jyvässeudun Omaishoitajat ry, Gradia, Jyväskylän srk.

Henki &

VAPAA PÄÄSY

Sana elämään

Torstaina 12.4. klo 16.30–19
Sepänkeskuksessa,
Kyllikinkatu 1

Tapahtuma on ilmainen.

Yhdistysten ja vesiosuuskuntien asiat.

SIVARI

Tervetuloa!

La 10.3. klo 18 Taulumäen kirkossa

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057

Leipä, joka antaa elämän

pirjo.teva@kotimaa.fi

PsL, kirjailija Arto Mikkola
Tulus-kuoro, kirkkoherra Arto Viitala

13

12

Tapahtumat 2.–16.3.
TAULUMÄEN KIRKKO

koissa
		
Musiikkia kir

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 18, Kärkkäinen, Tiusanen.
Sana elämään -ilta la 10.3. klo 18. Leipä joka antaa elämän, PsL, kirjailija
Arto Mikkola, Arto Viitala, Tulus-kuoro. Vapaa pääsy.
Messu su 11.3. klo 18, Ahonen, Viitala, Hassinen.
Musiikkitilaisuudet
Hampurin tyttökuoron konsertti to
8.3. klo 19. Ohjelma 10/5 euroa tuntia
ennen ovelta.
Häämusiikki-ilta pe 16.3. klo 18.30.
Vapaa pääsy.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kts. Sepän Kipinä.
Apua ja tukea tarvitseville
Kts. erillinen ilmoitus.
TULUS-KUORO VETELEE VIRSIÄ
n Tulus-kuoro julkaisee kahdeksannen pitkäsoittonsa Nyt nyt nyt
ylös – Tulus vetelee virsiä maaliskuussa. Maistiaisia uudelta levyltä
kuullaan Sana elämään -illassa Taulumäen kirkossa lauantaina 10.3.
klo 18.
Levyn virret ovat saaneet kuoron käsittelyssä perinteisestä virrenveisuusta poikkeavan muodon, ja levyn tunnelmat vaihtelevat humpasta
souliin, tangoon ja kansanlauluun. Kekseliäistä sovituksista on vastuussa toinen kuoron johtajista, Esa Jaakkola. Jaakkola kertoo uusien
sovitusten tuovan tuttuihin virsiin uutta kulmaa, ja toisaalta ne nostavat unohdettuja virsiä ja tekstejä takaisin ihmisten tietoon.

Aikuisille
Iloset-kuoron harjoitukset ke 11.30
Telkäntie 2 C. Tied. p. 050 549 7049.
Raamattupiiri pe 9.3. klo 17 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 13.3. klo 13 Telkäntie 2 C. Poimintoja polun varrelta,
Kyllikki Vuorinen.

VAAJAKOSKELLA LAULETAAN PYHÄKOULULAULUJA
n Vaajakosken kirkon yhteislaulutilaisuudessa lauletaan pyhäkoululauluja sunnuntaina 4.3. klo 16. Tilaisuudessa mukana kanttori Päivi
Perttilä ja Seniorikuoro. Voit ottaa oman säestyssoittimesi mukaan.

Lapsille ja lapsiperheille
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti klo
9–11 ja to klo 13–16 Telkäntie 2 C.
Tied. p. 050 301 8233/050 407 9126.
Koululaisten kerho ti klo 17–18 Telkäntie 2 C. 8–11-vuotiaille.
Muskarit to-aamupäivisin Telkäntie 2
C. Tied. p. 050 340 9898.
Kts. myös Sepän Kipinä.

PAASTONAJAN VIRSIÄ KELTINMÄEN KIRKOSSA
n Paastonajan illassa lauletaan paastonajan virsiä keskiviikkona 7.3.
klo 18 Keltinmäen kirkossa.
HAMPURIN TYTTÖKUORO VOX AUREAN VIERAANA
n Maineikas saksalainen tyttökuoro Mädchenchor Hamburg saapuu
ensimmäistä kertaa Jyväskylään Vox Aurea -kuoron vieraaksi. Hampurilaiskuoro pitää konsertin Taulumäen kirkossa torstaina 8.3. klo
19. Kuoron laaja ohjelmisto koostuu sekä saksalaisesta että kansainvälisestä kuoromusiikista ja kuoron tavoitteena on kehittää a cappella -laulua uudelle tasolle. Konsertissa on mahdollisuus kuulla myös
50-vuotisjuhlavuottaan viettävää Vox Aurea -kuoroa. Ohjelma 10/5
euroa.
TAULUMÄELLÄ SOI HÄÄMUSIIKKI
n Häämusiikkiin voi tutustua Taulumäen kirkon häämusiikki-illassa
perjantaina 16.3. klo 18.30 alkaen. Illan aikana kuullaan muun muassa
Erkki Melartinin Prinsessa Ruususen Juhlamarssi sekä Toivo Kuulan ja
Felix Mendelssohnin häämarssit. Niiden lisäksi esitellään myös hiukan
yllätyksellisempää ja harvemmin kuultua ohjelmistoa. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.

tapahtumia
Yhteisvastuu

Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Jyvässeudun raamattu- ja lähetyspäivät 17.–18.3. Huhtakoti, Nevakatu
1. La klo 13 Matkalla kohti valtakuntaa, Jari Honkakari; klo 14.30 Lähetysseurat. Honkakarit kertovat Israelin
työstä, Perendien terveiset Japanista.
Su klo 10.30 Esterin elämää, Mia Puolimatka; klo 12 Messu ja klo 13.30 Lähetystilaisuus Kutsuttuna matkalle.
Kts. myös Sepän Kipinä.
Apua ja tukea tarvitseville
Kts. erillinen ilmoitus.
Lähetys- ja avustustyö
Yhteisvastuun keräystempaus la 3.3.
klo 11–15 Sepän Kipinä. Klo 12 esiintyy ukuleleorkesteri Jykylele.

			

KERÄYSTALKOITA
YHTEISVASTUUN HYVÄKSI
n Yhteisvastuun keräystempaus lauantaina 3.3. Kauppakeskus Sepässä. Lipaskerääjät liikkeellä klo 11–15. Ukuleleorkesteri
Jykylele esiintyy klo 12.
n Kortepohja-Kypärämäen alueella järjestetään Yhteisvastuutempaus ke 14.3. Lähtö
Kortepohjan kirkolta klo 17. Yhteinen iltapala klo 20. Ilmoittaudu kerääjäksi p. 050 5497032 tai 050 549 7026.
n Kuokkalan kauppakeskuksella on keräystalkoot ke 7.3. klo 14–18.
Kokoontuminen Kuokkalan diakoniatoimistolla klo 14.
n Yhteisvastuun keräystempaus Keljonkankaan K-kaupalla on perjantaina 23.3. klo 12–16. Tarjolla on myös Marttojen leipomia tuoreita
munkkeja.
NEULASSÄPINÄT KELJONKANKAALLA
n Mukavaa yhteistä puuhaa on luvassa Neulaskodin Neulassäpinöissä
sunnuntaina 18.3. klo 14–16. Ohjelmassa muun muassa poniajelua ja
makkaranpaistoa. Tarjolla on myös tuoreita munkkeja ja kahvia. Paikallaolijoita viihdyttämässä soulbändi.

Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille ti 6.3. klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Iltaperhekerho ti 13.3. klo 17.30 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Kts. myös Sepän Kipinä.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu Elämän leipä su 11.3.
klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, saarna
Marko Haukkamäki, Mertanen, Hämynen, Hanslian. Pyhäkoulu. Lapset
saavat valmistella kirkkotilaa klo 15.45
alkaen. Kirkkokahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä läheisensä
menettäneille
Sururyhmä on suljettu vertaisryhmä läheisensä menettäneille. Ryhmän ensimmäinen
kokoontuminen keskiviikkona
21.3. klo 18 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Ilmoittautuminen ja
tiedustelut p. 044 713 2486 tai
050 598 0951.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
Neulaskodin olohuone ke klo 13
Neulaskoti.
Lapsille ja lapsiperheille
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Tenavien tunne- ja turvataitoilta
vanhemmille ja kasvattajille ti 6.3. klo
18 Keltinmäen kirkko. Asiantuntija Pirjo Lahtinen Valteri-koulu Onervasta.
Taaperoryhmä ke klo 9 Neulaskoti.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 11.3. klo 16 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 10 kirkko, Pitkänen,
Salminen, Lintunen. Seurakuntakuoro. Kirkkokahvit.
Monokirkko
Ladun Majalla
Perinteinen Monokirkko on
su 4.3. klo 13 Ladun Majalla,
Ronsuntaipaleentie 279. Kirkkohetkessä mukana Eivor Pitkänen ja Ilpo Vuorenoja.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Rukoushetki pe 9.3. klo 8.30 kirkko.
Messu su 11.3. klo 10 kirkko, Ridanpää,
Mäkinen, Vuorenoja, musiikkiryhmä
Hehku, pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–20
Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Iloset-kuoron harjoitukset ke klo 11.30
Telkäntie 2 C. Tied. p. 050 549 7049.
Raamattupiiri pe 9.3. klo 17 Telkäntie 2 C.
Pietarin Kilta ti 13.3. klo 18 Sepän Kipinä. Keskustelupiiri miehille.

Musiikkitilaisuudet
Paastonajan klassikkovirret ke 7.3.
klo 18 kirkko, Lintunen.
Kaipauksen ja toivon lauluja ke 14.3.
klo 18 kirkko, Mäkinen.

Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva ma klo 14–16 Huhtasuon
terveyskeskuksen Kaarisali. Tied. p.
050 323 5355.
Kouluikäisten puuhakerho ma klo
17 Huhtasuon päiväkeskus (Nevakatu
2). Maksuton.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti klo
13–16 ja to klo 9–11 Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone. Tied. p.
044 7056480.

Aikuisille
Saihokadun olohuone ti klo 11–12
Saihokatu 4.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko. Tied. p.
040 563 1360.
Keltinmäen olohuone ke 7.3. klo 13
kirkko. Kannatko tarpeetonta taakkaa? Leppäpuisto.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. p. 050
521 5414.

Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma klo 17–18.30
kirkko. 1/0,5 euroa.

Kuohun kerho ma 12.3. klo 13 Kuohun kylätalo. Katselemme Kulmakiviohjelmaa.
Keltinmäen olohuone ke 14.3. klo
13 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18.30 kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 9.3. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16 kirkko. Tied. 050 408 8852.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6. Yhdessäolon paikka lapsille ja aikuisille.
Tenavien tunne- ja turvataitoilta
vanhemmille ja kasvattajille ti 6.3. klo
18 kirkko.Asiantuntija Pirjo Lahtinen
Valteri-koulu Onervasta.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Lapsikuoro ke klo 16 kirkko.
Vauvakahvila to klo 9–11.30 kirkko.
Tied. 050 340 9891.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
14.3. klo 9.15 kirkko.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 4.3. klo 10 Kaupunginkirkko. Watia, Niiles-Hautanen, Valtasaari, Launonen.
Viikkomessu to 8.3. klo 13 Kaupunginkirkko.
Messu su 11.3. klo 10 Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen, Pohjola, Koskinen, Pietiläinen.
Viikkomessu to 15.3. klo 13 Kaupunginkirkko.
Paastovesper joka arkipäivä klo 18
Vanha pappilassa 23.3. asti.
Lähetys- ja avustustyö
Hanna-rukouspiiri ma 5.3. klo 18–
19.30 Vanha pappila.
Lähetyspiiri ke 14.3. klo 10–11.30
Vanha pappila.
Aikuisille
Raamattupiiri kaikenikäisille ti Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13. Puistotori 4.
Kylän kammari to 8.3. klo 14 Vanha
pappila.
Café Taukopaikka to 8.3. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Teenyyttärit. Tied.
050 549 7006.
Seniorikammari ma 12.3. klo 14 Vanha pappila. Aiheena Anteeksiantamus voimavarana.
Virtailta/Nightbreak to 15.3. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille. Mitä tiedetään Mariasta?
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Kokkikerho ma klo 16.45–18.15 Yliopistonkatu 26 B. 1–4-luokkalaisille.
Hinta 15 euroa. Ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
Kuvataan!-kerho ti klo 16.30–18 Yliopistonkatu 26 B. 3–5-luokkalaisille.
Ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerhon kirkkohetki ke 14.3. klo
10 Kaupunginkirkko.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 10 srk-talo. Arto Mikkola, Koivisto, Mertanen, Gideonit.
Kinkerit su 4.3. klo 13. Putkilahti, Simola, Mansikkatie 70.
Messu su 11.3. klo 10 srk-talo. Koivisto, Valtasaari. Merja Vanhalan messuryhmä.
Perhekinkerit su 11.3. klo 13. Ylä-

Muuratjärven kylätalo, Petäjävedentie 2178.
Kinkerit ke 14.3. klo 13. Moksin koulu, Nakkerintie 14.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseurat ke 14.3. klo 9
srk-talo. Kahvit. Tied. p. 050 557 9008.
Aikuisille
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille
su 4.3. klo 16 srk-talo.
Hartaushetki ma 5.3. klo 10 Korpihovi.
Väentupa ti klo 11.
NOJA-ryhmä ti 6.3. klo 18 srk-talo.
Diakoniatalkoot ma 12.3. klo 13 srktalo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 15.3.
klo 17.45 srk-talo. Tied. p. 050 557 9004.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 16.3.
klo 17.30 srk-talo.
Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to klo 13–
15.30 srk-talo.
Iltakahvila pe 9.3. klo 18–22 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 5.3. klo 9–11 srktalo.
Tenavien tunne- ja turvataitoilta
vanhemmille ja kasvattajille ti 6.3. klo
18 Keltinmäen kirkko. Asiantuntija Pirjo Lahtinen Valteri-koulu Onervasta.
Pohjoisten kylien perhekerho ke klo
9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Iltaperhekerho Korpilahdella ke 7.3.
klo 18 srk-talo.
Perhekerho to klo 9.30 srk-talo.
Kummin Kaa -päivä la 10.3. klo 10–13
srk-talo. Ilm. p. 050 557 9013, viim. 6.3.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Vuorenoja, musiikkiryhmä.
Katekismusmietiskely ke 7.3. klo 12
srk-keskus. Uskontunnustuksen 1.
kohta.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 9.3. klo 13 srk-keskus.
Messu su 11.3. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Lintunen. Kirkkokahvit.
Katekismusmietiskely ke 14.3. klo
12 srk-keskus. Uskontunnustuksen
2. kohta.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluhetki ti klo 14.45. srk-keskus.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma klo 17–18.30
Keltinmäen kirkko. 1/ 0,5 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 6.3. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Torstaikahvila to klo 10.30 srk-keskus.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
klo 18 Keltinmäen kirkko. Tied. 050
521 5414.
Lähde!-kuoro to klo 18 srk-keskus.
Lähde!-kuoron harjoitukset
Tiistaitapaaminen ti 13.3. klo 13 srkkeskus. Anneli Malinen kertoo runoistaan ja lauluistaan.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 9.3. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Tenavien tunne- ja turvataitoilta
vanhemmille ja kasvattajille ti 6.3. klo
18 Keltinmäen kirkko. Asiantuntija Pirjo Lahtinen Valteri-koulu Onervasta.
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 14.3.
klo 9.15 srk-keskus.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 4.3. klo 11 kirkko, M.
Korhonen, saarna Tuomas Taipale,
Lampinen, T. Korhonen. Pyhäkoulu.
Aamurukous to 8.3. klo 9.30 kirkko.
Messu su 11.3. klo 11 kirkko, Bucht, Korhonen, Väisänen, Nieminen. Pyhäkoulu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 7.3. klo 13–
14.30 kirkko.
YV:n keräystalkoot Kuokkalan kauppakeskuksella ke 7.3. klo 14–18. Kokoontuminen Kuokkalan diakoniatoimistolla klo 14.
Aikuisille
Kävelylenkki maanantaisin Kuokkalan
kirkolta klo 11. Lähtö kirkon etuovelta.
Tied. Martti Vornanen p. 040 410 3116.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 6.3. klo 18–20.30
kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 14.3.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 14.3. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
15.3. klo 13 kirkko.
Sana elää, rukous kantaa to 15.3. klo
18 kirkko. Jukka ja Kaarina Krogerus,
M. Korhonen, Lentoon-lauluryhmä.
Rukouspalvelu. Lastenhoito.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma klo 9.30 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13 kirkko.
Café Kide ke klo 9 kirkko.
PerheCafé to 8.3. klo 17.30 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 14.3. klo 17.45 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Wuolio, Valtasaari.
Kässämessu su 11.3. klo 15 Lahjaharjun
kappeli. Watia, Koskinen, kirkkokahvit.
Psalmipainotteinen raamattupiiri
ma 12.3. klo 17.30 kappeli. Tied. Eeva
Korpela p. 040 510 0688.
Aikuisille
Olohuone ti 6.3. klo 9–11 Lahjaharjun kappeli.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ti klo 9.30 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila to klo 13 Katajatie 1 as 5.
Pyhäkoulu su 11.3. klo 16 Katajatie 1
as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 10 kirkko, Hautalahti, Laine, Tynkkynen.
Kirkkohetki ke 7.3. klo 9.30 kirkkosali.
Rukouspiiri ke 7.3. klo 18 opintosali,
Heikki Ilola.
Messu su 11.3. klo 10 kirkko, Pääkkönen, Palola, Ruhanen. Pyhäkoulu.
KohtaamisPaikan iltamessu su 11.3.
klo 17 kirkko, Teija Laine, Mika Kilkki
ja Anna Alenius. Lastenohjelmat.
Majataloilta ke 14.3. klo 18. Kahvi ja tee.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17.30
kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9 takkatupa, vapaaehtoinen maksu 1 euro.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti klo 10–12 takkahuone.

Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 11–14
takkatupa. Klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki: 8.3. Elina Romar; 15.3. Antti Heinonen, tervetuloa hunajakaupoille.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua arkeen. Tied. p. 040 500
7820/040 548 3216.
3–7-luokkalaisten retki Tampereelle
Adalmiinan helmi-teatteriesitykseen
la 21.4. Hinta 30 euroa, sis. matkan, teatterilipun, lounaan Rax-buffetissa ja
paluumatkan eväät sekä vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Ilm. 15.3.
mennessä jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket.
Tied. p. 050 408 8813/040 560 9915.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Taaperopysäkki ti klo 9–11.30 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu 1–2 -luokkalaisille
ti klo 12–15 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9–11.30 kirkko.

SEPÄN KIPINÄ
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljainen rukoushetki ma–pe klo 12.
Messu su 4.3. klo 12. Kärkkäinen, Tiusanen. Yhteiskunnallinen kirkkopyhä. Tarjoilua.
Kipinäkirkko ke 7.3. klo 19. Kärkkäinen, Nieminen, Hurme.
Messu su 11.3. klo 12. Kärkkäinen,
Nieminen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatyöntekijä tavattavissa peiltaisin klo 18–20 keskustelua varten.
Lähetys- ja avustustyö
Yhteisvastuun keräystempaus la 3.3.
klo 11–15 Kauppakeskus Seppä. Klo
12 esiintyy ukuleleorkesteri Jykylele.
Kahvipussit kassiksi ma 5.3. klo 13–
15. Ota mukaan tyhjät kahvipussit.
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11.
Japanin lähetysilta ke 14.3. klo 18–
20, Mauri ja Marjatta Tervonen, Annika Valleala. Teetarjoilu.

Muu
Takomo su 11.3. klo 17. Jaksaminen
on hyvinvointikysymys, hyvinvointivalmentaja, valmennuspäällikkö Kaisa
Wallinheimo. Vapaa pääsy, www.iltalaurankanssa.fi

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 10 kirkko. Kaarina
Salminen, Koskinen. Kirkkokahvit.
Avoin raamattupiiri ti 6.3. klo 18 srkkoti.
Messu su 11.3. klo 10 kirkko, Marko Haukkamäki,Väätäinen, Tahkola,
Neulaset-kuoro. Virsikirjan lisävihkon
virsien yhteislaulutilaisuus srk-kodilla.
Kirkkokahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä. Suljettu vertaisryhmä läheisen menettäneille. Alkaa 21.3. klo
18 Neulaskodilla. Ilm. ja tied. p. 044
713 2486/050 598 0951.
Mahikset ma 12.3. klo 13 srk-koti.
Vertaisryhmä uupuneille ja masentuneille. Tied. p. 045 633 6149.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 11.3. klo 18.
Merja Valkolalla, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri su 4.3. klo 18
srk-koti.
Olohuone ke 7.3. Retkeilemme Sepän
lähetyspiiriin. Lähtö srk-kodilta klo
12.15. Ilm. p. 050 598 0951.
Olohuone ke 14.3. klo 13 srk-koti.
Ohjelmassa Pirjon piristys.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Tenavien tunne- ja turvataitoilta
vanhemmille ja kasvattajille ti 6.3. klo
18 Keltinmäen kirkko. Asiantuntija Pirjo Lahtinen Valteri-koulu Onervasta.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 8.3. klo 17.30 srk-koti.

TIKKAKOSKI

Aikuisille
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 7.3. klo
13. Aiheena: Vesi luo elämää.
Pietarin Kilta ti 13.3. klo 18. Keskustelupiiri miehille.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 14.3.
klo 13–14. Aiheena: Lähetyslauluja
eri kielillä.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 4.3. klo 10
kirkko, Rämänen, Piilonen.
Messu su 11.3. klo 10 kirkko, saarna
Timo Vuojus Herättäjäyhdistyksestä,
Rämänen, Piilonen. Herättäjän pyhä.
Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.

Led-kynttiläillallinen
pariskunnille
Earth Hour -päivän hengessä
kaikkea, mitä parisuhteen hoitamiseen tarvitaan: hyvää
ruokaa, ledkynttilän loistetta,
livemusiikkia ja Puukon Pekan
parisuhdevinkkejä. Illallinen
lauantaina 24.3. klo 16 Sepän
Kipinässä. Hinta 10 euroa/hlö.
Varaa paikka 15.3. mennessä
p. 050 340 0638, anne.kettunen@evl.fi.

Hiljainen ehtoollinen
Tikkakoskella
Tikkakosken kirkossa vietetään hiljaista ehtoollista ti13.3.
klo 17–20. Paikalla pastori
Ville von Gross. Kirkon ovet
ovat auki klo 17 lähtien. Aluksi
hiljaisuutta voi viettää itsekseen. Hiljainen ehtoollinen on
klo 18. Ennen tilaisuutta ja sen
jälkeen on mahdollisuus keskustella papin kanssa ja jättää
rukouspyyntöjä.

Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to 15–
17 ja la 15–18. 3-lk ja sitä vanhemmille.

Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 17–18 kirkko. Tied.
p. 040 5609913.
Candelan harjoitus to klo 17.30 kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ma klo 17.30–19.30, ti klo
13–15, to klo 10–12 ja pe klo 10–12.
Pyhäkouluparkki la 3.3. klo 11–12.30.
Yli 3-vuotiaille.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Omat eväät. Tied. p.
050 301 8233/050 407 9126.
Muskari to klo 13–13.30. Hinta 3 euroa/perhe, maksu paikan päällä.
Perhemuskari to klo 14–14.45. Ilm ja
maksu 4 euroa paikan päällä.
Lapsikuoro ke 14.3. klo 16.30. Tied.
050 549 7049.

Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 13.3.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen, Joni Hakala p.
040 911 5796.
Aikuisille
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12–16 srk-Sali.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Hartaus Päiväkeskuksessa ke 7.3. klo 10.
Äitien käsityökerho ke klo 18 pappila.

Torstain aamukahvi ja -hartaus to
klo 10 kirkko.
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 9.3. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.
Lukupiiri ke 14.3. klo 13 pappila.
Vanhemman väen syntymäpäivät osa I ke 14.3. klo 13 kirkko. 65- ja
70-vuotiaille.
Nuorille
Seiskojen ilta ke klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti klo 9.30 kirkko.
Perhekerho ti klo 9.30 Puuppolan
kerhotila.
Ekavauvaryhmä ke 7.3. klo 13 kirkko.
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 13.3.
klo 10 kirkko.
Pyhäkoulu ke 14.3. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
Muu
Ruokajakelu to 15.3. klo 10.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.3. klo 10 kirkko, Rossi,
Perttilä.
Hoitava rukous ti 6.3. klo 18 kirkko.
Rukous on rakkautta! Kari Valkonen,
musiikki Hannu Ala. Glögi-ja mehutarjoilu alk. klo 18.
Tölskän srk-ilta ke 7.3. klo 18.30 Savelalla, Mutkatie 14.
Miesten raamattupiiri to 8.3. klo
18.30 kirkko.
Messu su 11.3. klo 10 kirkko, Kauppinen, Kari Valkonen, Perttilä, Reingoldt, PiCCante-kuoro, joht. Jukka
Parviainen.
Leipäsunnuntai Elämän leipä su 11.3.
klo 16 kirkko, Huttunen, Helenius. Ehtoollinen. Lapsille omaa ohjelmaa.
Kotiseurat ke 14.3. klo 18.30 Kaarina
Toivasella, Vaajatie 19. Mukana Maritta Tynkkynen.
Miesten päiväraamattupiiri to 15.3.
klo 12 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Seniorit-kuoro ke klo 12. Tied. p. 050
380 0608.
Majakka-kuoro. Tied. p. 050 380 0608.
Yhteislaulutilaisuus su 4.3. klo 16
kirkko. Pyhäkoululauluja, Päivi Perttilä
ja Seniorikuoro. Voit ottaa oman säestyssoittimesi mukaan.
Aikuisille
Vaajakosken keskiviikkokerho ke 7.3.
klo 13 kirkko.
Puuroporinat to klo 8.30 kirkko.
Jyskän keskiviikkokerho ke 14.3. klo
13 Jyskän srk-koti.
Nuorille
Hengari-nuortenilta ke klo 17 kirkko.
Perjantaikahvila pe 16.3. klo 17 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilon murusia -päiväleirit 1-2-lk 4.–
7.6. Kaunisharjussa ja 11.–14.6. Vaajakosken kirkolla.
Kevätleiri Koivuniemessä 1–6-lk
27.–29.4.
Retki Powerparkkiin Alahärmään 5.5.
Perheiden telttaleiri Sarpatissa 8.–
10.6. Ilm. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset. Facebook:
Jyväskylän seurakunnan kouluikäiset.
Perhetupa ti klo 9–11 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti klo 9 srk-koti,
Asmalammentie 4.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13–14.30
kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke klo
9–11 kerhotila.
Vaajakosken iltaperhekerho ke klo
17.30.
Taaperokerho pe 9.3. klo 9 Jyskän
srk-koti.
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Tapahtumat 2.–16.3.
anotot
Diakonian vasta
HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys ke
klo 10–11 Sepän Kipinässä.
n Diakoniatyöntekijä tavattavissa
perjantai-iltaisin klo 18–20 Sepän
Kipinässä keskustelua varten.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma–ke p. 050 549 7005, elisa.
vainio@evl.fi tai ke–to p. 044 746
6833, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
n Ruokapankkisetelipäivystys ke
klo 10–11 Sepän Kipinässä.
n Diakoniatyöntekijä tavattavissa
perjantai-iltaisin klo 18–20 Sepän
Kipinässä keskustelua varten.
KELJONKANGAS
n Diakoniapäivystys ti klo 9–11
Neulaskodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7015, elina.fuchs@
evl.fi ja p. 044 713 2486, anita.teittinen@evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ruokapankkisetelipäivystys to
klo 9–10 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa ja to klo 12–13 Keltinmäen kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@.fi, p. 050 549 7026, ulla.hautamaki@evl.fi, p. 050 549 7008,
leena.hayrinen@evl.fi tai p. 044
716 4959, suvi.leppapuisto@evl.fi.
KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Diakoniapäivystys ma ja to klo
9–11 Aseman Pysäkillä, Hannikaisenkatu 27–29, käynti takaovesta.

			

n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7027, lea.pietilainen@ev.fi, p. 050 549 7006, elina.lintulahti@evl.fi tai p. 050 549
7001, hanna-mari.launonen@evl.fi.
KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@evl.fi.
KUOKKALA
n Ruokapankkisetelipäivystys ti
klo 9–10 Kuokkalan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, kirsti.kataikko@evl.fi tai p. 050 549 7034 paivi.
heikkila@evl.fi.
PALOKKA
n Diakoniapäivystys ke 9–11 ja
to 11–13 Palokan kirkolla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@
evl.fi, ma–ti p. 044 7466 833, miramaarit.vaisanen@evl.fi ja ke–pe p.
040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi.
SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys ti ja to klo
9–11 Säynätsalon seurakuntakodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvartaus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916, marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560
927, tero.reingoldt@evl.fi.

äjuhla
		
Syntymäpäiv
n Kaupunginkirkossa on messu sunnuntaina 11.3. klo 10 ja juhlakahvit jumalanpalveluksen jälkeen Vanhassa pappilassa,
Vapaudenkatu 26. Kutsumme Sinua Keskustan alueseurakuntalainen, joka täytät 70, 75, 80,
85, 90 tai sitä enemmän tammi–huhtikuussa 2018.
Tule tapaamaan ikätovereitasi, voit tulla yksin tai
yhdessä läheisesi kanssa. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset
maanantaihin 5.3. mennessä: aluesihteeri p. 040 535 0492,
diakonissa Lea Pietiläinen p. 050 549 7027 tai diakoni Elina
Lintulahti p. 050 549 7006.

Perheklubi
Joka torstai klo 17–18.30 Sepän Kipinässä, Ahjokatu 3–5.
Vertaistukiryhmä sinulle, joka olet huolissasi
omasta tai läheisesi päihteidenkäytöstä.
Ongelmallinen päihteidenkäyttö vaikuttaa koko lähipiiriin.
Perheklubi tarjoaa tukea ja tietoa samassa vertaisryhmässä sekä
päihteitä käyttävälle että hänen läheisilleen. Tukiryhmässä on
mukana koulutettu tukiohjaaja. Mukaan voi tulla, vaikka
ensimmäiset kokoontumiset olisivat jääneet väliin.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Mira-Maarit Väisänen,
p. 044 746 6833, mira-maarit.vaisanen@evl.fi, Tarja Hiltunen,
p. 050 339 3588, tarja.hiltunen@sininauha.fi, www.perheklubi.fi

Saapas-päivystykset

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten saunailta ti 6.3. klo 17 Vesalan leirikeskus.
Naisten ilta ke 14.3. klo 17.30 Aseman Pysäkki. Kokataan hyvää ja helppoa kasvisruokaa. Illan alussa hartaus.
Tied. p. 050 549 7001.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Virsi-ja laulutunti ma klo 12 (parittomat viikot).
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11 Sepän Kipinä. Paikalla myös maahanmuuttajatyön diakoni.
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11 Sepän Kipinä.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke klo 13
Sepän Kipinä.
Japanin lähetysilta ke 14.3. klo 18 Sepän Kipinä.
Virtailta / Nightbreak to 15.3. klo 18

Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille. Aiheena: Mitä tiedetään Mariasta?
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 4.3. klo 11, Voionmaankatu 18,
käynti Vellamonkadulta. Nyyttäribrunssi, kirkko, lastenohjelmat.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Palokan kirkko su 11.3. klo 17, Mika Kilkki,
Anna Alenius. Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / Instagram @
kohtaamispaikka
Maahanmuuttajatyö
Päivystys ma, ti klo 11–15 Aseman
Pysäkki, Hannikaisenk. 27–29, ke klo
11-16.30 Sepän Kipinä, mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30 Kauppakatu 13.
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12
Keltinmäen kirkko.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11, p. 050
549 7023.

Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 7.3. klo 12 Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Suomalainen ateria ja visailua (ennakkoilmoittautuminen ollut).
Omaishoitajien Oma hetki ke 14.3.
klo 12 Vanhassa pappilassa. Kuulumisia Etiopiasta.
Hiljaisen viikon ehtoollishetki ti 27.3.
klo 13 Kaupunginkirkossa.
Tulossa:
Näkövammaisten leiri Vesalassa 28.–
30.5.
Omaishoitajien leiri Vesalassa 2.–5.7.
Sana ja rukous
Rukouksen lähteellä ti 6.3. klo 18.30
Vaajakosken kirkolla. Rukous on rakkautta! Kari Valkonen, musiikki Hannu Ala. Opetusta rukouksesta ja Pyhän Hengen lahjoista, yhteistä rukousta. Glögi- ja mehutarjoilu klo 18.
Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Lähetyspiiri su 11.3. klo 15 Aseman
Pysäkillä.
Raamattupiiri to 15.3. klo 16.15 Aseman Pysäkillä.

Kevät 2018
Saapas päivystää perjantaisin
klo 19-01.30. Saappaan tukiasemana toimii Aseman Pysäkki
(Hannikaisenkatu 27 - 29).
Lauantaipäivystys kerran kuussa
Kauppakeskus Sepässä klo 16-19.
Maaliskuu:
KatuSaapas 9.3./16.3./23.3./30.3.
Kauppakeskus Seppä 10.3.
Huhtikuu:
KatuSaapas 6.4./13.4./20.4./27.4./30.4. (vappu)
Kauppakeskus Seppä 7.4.
Toukokuu:
KatuSaapas 4.5./11.5./19.5. (Yläkaupungin yö)/25.5.
Kauppakeskus Seppä 5.5.
Kesäkuu:
KatuSaapas 2.6. (koulujen päätös)/8.6.

Herättäjä-Yhdistys
Herättäjän kirkkopyhä 11.3. klo 10
Tikkakosken kirkko.
Seurat ke 14.3. klo 18 Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 6.3. klo 9–11 (5 euroa). Rakkaimmat laulumuistot – Jälleenrakennusajan kansakoululauluja, Annika Tammela.
Kirjapiiri II ti 6.3. klo 13. Outi Alm: Veden viiltämä.
Kirjapiiri I ma 12.3. klo 13. KuyngSook Shin: Jään luoksesi.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 13.3. klo 9–11 (5 euroa). Karjalainen Toiveikkuus ja ilo – Elämäni valo sukupolvien ketjussa, Riitta
Suonpää.
Latinanpiiri ti 13.3. klo 13, Pirkko Sintonen.
Jyväskylän Kristilliset
Eläkeläiset ry
Tilaisuus ma 12.3. klo 14 Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1. Puhe Tuomas
Palola, kuoro, lausuntaa, arpajaiset.
Kahvit klo 13.30 alkaen.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Kansan Raamattuseura
Omenapuu, Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Naisia kaivolla -ilta ma 5.3. klo 18.
Mikä minua lohduttaa? raamatunopettaja Riitta Keskimäki, musiikki
Tuula Hakkarainen. Osallistumismaksu 10 euroa.
Päiväkahvit ti 6.3. klo 13. Raamatun näköaloja Lähi-idän tilanteeseen,
Riitta Keskimäki.
Raamattupiiri pe 9.3. klo 11.
50-vuotiskiitosseurat la 10.3. klo 15

6.3. klo 18–19.30 Keltinmäen kirkolla

Järvisillä, Rasvarintie 5. Ei kukkia, ei
lahjoja, kolehti.
Intia-ilta la 10.3. klo 18. Intian orvot,
lesket ja kristityt, Lauri ja Sinikka Vuohelainen. Musiikki Haxu & band.
Viisikielisen toivelauluilta ma 12.3.
klo 18, Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
Torstaiteatteri: Nooa-näytelmän ensiilta to 15.3. klo 19, www.lippu.fi/nooa.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppak. 13, p. (014) 620
801, http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri maanantaisin klo
8–9.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta tiistaisin klo 14.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille tiistaisin klo 18–21.
Pyhäpäivän kahvihetki su 4.3. klo 16.
Armo ja koettelemukset, Harri Alatupa.
Naistenpiiri ke 7.3. klo 18.
Naisten Raamattupiiri ti 13.3. klo 13.
Muualla Jyväskylässä:
Vaajakosken miestenpiiri to 8.3. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla.
Lyhtyilta pe 9.3. Avoimet ovet klo 18–
21. Ilta 4–7-luokkalaisille Kinkomaan
kerhotilassa (koulun alakerta) Muuramessa.
Isä–lapsi-sähly la10.3. klo 15–16.15
Tikan koulussa, Toritie 22.
Leipäsunnuntai su 11.3. klo 16 Vaajakosken kirkossa. Elämän leipä, Esko
Helenius. Ehtoollinen, Hannu Huttunen. Opetus, ehtoollinen, ja kahvitarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Jyvässeudun raamattu- ja lähetyspäivät 17.–18.3. Huhtakoti, Nevakatu 1, mukana muun muassa Leena ja
Jari Honkakari, Mia Puolimatka, Erkki Puhalainen, Niina Kari ja Marjaana
Kotilainen.

Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
Topila, Vapaudenkatu 24b 1. krs,
opko.fi/jyväskylä
Leffailta to 8.3.
Teemailta to 22.3. Raamatulla päähän? Kuinka puhua Jumalasta? Henri Järvinen.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su klo 12: 4.3. Markku Niemelä;
11.3. Petri Harju.
Avoin Raamattupiiri ti 6.3. klo 18.
Nuorten ilta ke 7.3. klo 16.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 7.3. klo 18.
Seurakunnan kolminaisuus, Marko
Sagulin.
Toimintalauantai 6–14-vuotiaille
la 10.3.: Raamattuopetus, rukousta,
laulua, leikkiä, ruokaa, kavereita, kivaa yhdessä. Mukaan ulkoiluvaatteet,
Raamattu ja omat herkut. Talo tarjoaa ruoan. Ilmoittautuminen 8.3. mennessä: Elias Jokinen p. 050 466 4220.
Sunnuntaiaamu yhdessä su 11.3.
Rentoa yhdessäoloa kaikenikäisille.
Ovet aukeavat klo 10, saa tulla liukuvasti. Purtavaa ja vapaaehtoinen kahviraha.
Avoin Raamattupiiri ti 13.3. klo 18.
Viikkomessu ke 14.3. klo 18.30, Petri Harju.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella ilta ke 7.3. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Kuninkaan pöydässä – kertomus Mefibosetista, Jari Nordman, Majakka-kuoro,
johtaa Päivi Perttilä. Iltasiunaus, kirjapöytä. Ei lastenhoitoa.
Naistenpäivät Kiponniemessä 6.–
8.4. Mukana mm. Riitta Keskimäki,
Maija Nyman, Tarja Sulkala, Aino Viitanen ja Lauluryhmä Ester. Täysihoito
2 hh/170e, 3–4h/150 e, päiväkävijöille 120 e. Lisätietoja: Mirja Jokela, mphjokela@gmail.com, 040 833 6567 tai
Ursula Hyvärinen. mursuhyva@gmail.
com 041 538 0942.

Aiheeseen vie koulukuraattori, sosiaalityöntekijä,
perheterapeutti, kouluttaja, psykoterapeutti
Pirjo Lahtinen Valteri-koulu Onervasta.
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Idea meni
toteutukseen
HEIKKI IMPIÖ teksti

Yhteiskävelylle ensimmäistä kertaa osallistuva Raija Kaalikoski ja kävelyjä isännöivä Martti Vornanen tutustuvat Kuokkalan talvisiin
maisemiin kirpeässä pakkassäässä.

Martti Vornanen sai syksyllä kirjeen 65-vuotiaille tarkoitettuun
kutsutilaisuuteen. Kuokkalan kirkolla järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin vapaaehtoistyötä ja pyydettiin osallistujilta toteuttamiskelpoisia ideoita.
– Minua tämä ulkoilutapahtuma kiinnosti niin kovasti, että vietiin sitten asiaa eteenpäin.
Tammikuussa käynnistyneille
yhteiskävelyille voi osallistua kuka
tahansa, eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Joka maanantai
ennen lähtöä kokoonnutaan
Kuokkalan kirkolle, josta Vornasen
johdolla lähdetään klo 11 noin
tunnin mittaiselle kävelylenkille.
Kävelyreitit vaihtelevat viikoittain ja niiden aikana tutustutaan
Kuokkalan alueen monipuoliseen
maastoon.

Raitis ilma ei maksa mitään
Eläkkeellä oleva Martti Vornanen sai idean yhteisistä kävelylenkeistä. Jos päivittäin muutenkin harrastaa
ulkoilua, porukalla se olisi varmasti kahta hauskempaa.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Lämpömittarin elohopea on laskenut lähes viiteentoista pakkasasteeseen. Martti Vornanen avaa Kuokkalan kirkon oven ja astuu sisään.
Tänään olisi taas tarkoitus lähteä
porukalla kävelylle. Vornanen
odottaa kirkon eteisessä, mutta
pakkanen ja tuulenvire ovat tainneet rokottaa mukaan lähtijöitä.
– Viisitoista astetta on meillä
pakkasraja. Tietysti, jos on hirveä
lumipyry tai vesisade, niin ei silloinkaan kannata lähteä tekemään
itseään kipeäksi.

Tammikuussa alkaneet maanantaiset yhteiskävelyt ovat yleensä
keränneet mukaan puolenkymmentä yli kuusikymppistä kävelijää.
– Ollaan sovittu, että jos ei pääse mukaan, ei siitä tarvitse ilmoitella. Ei siitä mitään ruksia tule pöytäkirjaan.
Vornasen johdolla ollaan lähdetty kirkolta noin tunnin mittaiselle
lenkille, jonka kävelyvauhti mitoitetaan aina hitaimman mukaan.
Kuokkalassa riittää runsaasti mukavia reittejä, ja tähän asti on löytynyt aina uutta nähtävää.
– Kevättä ja kesää odotellaan

kuin kuuta nousevaa, että päästään rantalenkkiä kiertämään.
Vornanen on harrastanut pienestä pitäen liikuntaa. Eläkeikään
mennessä hän on ehtinyt läpikäydä lähes kaikki mahdolliset urheilulajit.
Nyt hän haluaa muutkin mukaan kävelyille, joita hän isännöi
vapaaehtoisena.
– Olen pysynyt terveenä, ja niin
kauan kuin jalat kantavat, haluan
liikkua päivittäin. Raitis ilma ei
maksa vielä mitään.
Kuukauden aikana on ehtinyt
muodostua jo eräänlainen ydinpo-

rukka, joka odottaa aina jo seuraavaa kokoontumista. Teitittely on
kielletty, mutta puhua saa aiheesta
kuin aiheesta sitäkin enemmän.

mitkä lääkkeet voi jättää lenkin jälkeen pois, Vornanen naurahtaa.

– Mitä perheelle kuuluu ja kuka
on kellekin lainannut suksisauvat.
Mitä maailmalla on tapahtunut ja

Hieman ennen h-hetkeä ovi aukeaa ja Raija Kaalikoski astuu sisään
sinisessä anorakissa aurinkolasit
silmillään. Tiedon kävelystä hän sai
vanhusten virkistyskerhossa ja on
kuullut hyvää palautetta yhteiskävelystä. Hän on lähdössä ensimmäistä kertaa mukaan.
– Kun on ollut niin liukasta, en
ole kerta kaikkiaan uskaltanut aiemmin lähteä.
Esittelyjen jälkeen on aika lähteä
liikkeelle. Tällä kertaa kahdestaan
kohti rantaraittia ja Ainolanrantaa.

lamme usein siskon ja äidin kanssa
veljen säestäessä kitaralla.
Seiskaluokalla on aika paljon puhuttu jo siitä, mitä haluaisi isona
tehdä. Olen kiinnostunut kauneuteen liittyvistä asioista – kosmetologi, maskeeraaja, stylisti tai kampaaja voisivat olla omia ammattejani tulevaisuudessa. Aikuisena haluaisin myös perheen ja oman kodin.
Helmikuussa olin yhden päivän
tet-harjoittelussa kummitätini
kampaamossa. Viihdyin tosi hyvin.
Tiesin heti mistä kysyä tet-paikkaa,
sillä kummitätini on minulle läheinen. Käyn hänellä parturissa ja olen
ollut myös hiusnäytöksen mallina.

Seiskaluokkalainen Tuuli Kiviranta,
13, viihtyy hyvin Kilpisen koulun
musiikkiluokalla. Kivirannan äiti on
laulunopettaja, joka opettaa myös
tytärtään. Äiti–tytär opetussuhde
on haastava, mutta ei mahdoton.

Jos ei pääse
”mukaan,
ei siitä

tarvitse ilmoitella. Ei
siitä mitään ruksia
tule pöytäkirjaan.

Elämästä

Myös omatoimisesti voi harrastaa
TATU KUUKKANEN
teksti ja kuva

Olen Tuuli Kiviranta, 13. Asun
Korteniityllä Laajavuoressa äitini
kanssa. Olen Kilpisen koulussa
seitsemännellä luokalla. Koulukäyntini on ollut ala-asteelta lähtien musiikkipainotteista – musiikkia on joka viikko vähintään kaksi
tuntia.
Viihdyn musiikkiluokalla hyvin.
Pidän soittamisesta ja laulamisesta.
Koulussa parasta on kavereiden
kanssa puuhastelu ja uusien asioiden oppiminen. Kouluaineista pidän eniten taideaineista, joissa

pääsee tekemään käsillä – kuviksesta, kässästä, kotsasta, musasta
ja liikunnasta.
Vapaa-ajalla tykkään viettää aikaa kavereiden kanssa. En käy ohjatussa harrastustoiminnassa, mutta
liikun omatoimisesti. Äitini on ammatiltaan laulunopettaja ja hän
opettaa minuakin.
Äidin kanssa laulan ja käyn kuntosalilla juoksemassa. Kun oma äiti opettaa, joskus pettää pokka,
mutta yleensä se menee ihan hyvin.
Harrastin monta vuotta tanssia
ja treenejä oli joka ilta. Se kävi raskaaksi ja siihen väsyi. Tuli olo, että

kaikki aika menee yhteen asiaan, ja
haluan tehdä muutakin.
Ohjattu harrastaminen on monien vanhempien mielestä tosi tärkeää. Jotkut aikuiset tuntuvat ajattelevan, että jos nuori ei käy ohjatuissa harrastuksissa, se on ihan
rappiolla. Ei ymmärretä, että harrastukset voivat olla myös omaehtoista tekemistä ja silti aivan yhtä
tärkeää.
Koko meidän perheemme on musikaalinen. Isosiskoni ja -veljeni
ovat jo aikuisia ja muuttaneet kotoa pois. Isoveli opiskelee SibeliusAkatemiassa, siskolle musiikki on
harrastus. Sukulaisten juhlissa lau-

