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Pääkirjoitus

Tapetilla

Tapio Luoma
on uusi
arkkipiispa

Ajassa

Liikkeellä on ajatusallergiaa

Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon viidenneksitoista arkkipiispaksi on valittu Espoon piispa Tapio Luoma. Hän sai äänistä 56,1 prosenttia ja vastaehdokas Porvoon piispa Björn Vikström 43,9 prosenttia. Äänestysprosentti arkkipiispan vaalissa oli 89,6.
Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Väki ja valta
Se etenee niin pienin askelin, ettei edes huomaa. Ensin
toisen pistävät kommentit menevät huolimattomuuden
piikkiin, hiljalleen tölväisyt yleistyvät ja pian mitätöinti
muuttuu tavaksi. Omien tarpeiden ja toiveiden sysääminen syrjään, jotta suhteessa säilyisi rauha. Huomaamattomaksi muuttuminen. Pelko. Jossain kohtaa käsi puristuu ranteeseen liian lujaa. Jossain lävähtää ensimmäinen
lyönti.
Parisuhdeväkivallan kertomuksia on yhtä monta kuin
kertojia, mutta paljon niissä on yhteistä. Pelon lisäksi on
häpeä, itsensä syyllistäminen, itsensä huijaaminen. Että
kyllä tämä tästä vielä. Jos minä vain osaisin olla oikein.
Sekä henkinen että fyysinen väkivalta ovat suomalaisissa
parisuhteissa niin yleisiä, että väkivallattomasta suhteesta saa oikeasti olla kiitollinen. Helsingin Sanomat uutisoi
alkuviikosta, että Suomi on naisille Euroopan toiseksi turvattomin maa – joka kolmas nainen on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi. Suomi on saanut asiasta
moitteita, kun sekä Amnesty että YK:n alainen naisten
syrjintään puuttuva komitea ovat puuttuneet tilanteeseen. Ja mihin tämä on johtanut? Kun eduskunnassa vielä vuonna 2018 keskustellaan vakavissaan siitä mikä on
naisen oikeus kehoonsa, tekisi mieli sanoa, että ei mihinkään.

Vuotuisen influenssa-aallon terävin huippu lienee jo ohitettu. Vähemmälle huomiolle sen sijaan on
jäänyt meillä ja maailmalla jo vuosia jyllännyt raivotautiepidemia, joka ei osoita laantumisen merkkejä.
Kyse ei ole perinteisestä raivotaudista, jota myös vesikauhuksi
kutsutaan. Tämä b-tyypin raivotauti ei leviä pureman välityksellä
eläimestä toiseen tai eläimestä ihmiseen. Se leviää vain ihmisestä ihmiseen, tosin itse raivo voi kohdistua myös eläimiin.
B-tyypin raivotauti voi olla monimuotoinen, jolloin aivan kaikki ärsyttää. Taudin täsmämuotoisessa
versiossa raivo kohdistuu yksittäiseen asiaan, joka voi olla ihan mikä
tahansa. Yhdistävänä piirteenä molemmissa on, että tartunnan saanut
reagoi yleensä selkäytimellä tai korkeintaan pikaisesti takaraivolla.
Kansanomaisesti tautia voisi kuvata termillä ajatusallergia. Tunnettuja ilmenemismuotoja ovat muun

Mediasäätiö
palkitsi
Virpi Suutarin
Kirkon Mediasäätiön palkinto
on myönnetty ohjaaja Virpi
Suutarille elokuvasta Yrittäjä.
Palkinnon saajan valitsi tiedottaja ja kehittämistyön asiantuntija Eva Wäljas.
– Elokuva on kuvaus kahtiajakautuneesta Suomesta, mutta itselleni se on ennen kaikkea
kuvaus ihmisestä, joka on pohjimmiltaan samanlainen Honkajoelta Helsinkiin: jokaisella
meistä on tarve uskoa, toivoa ja
rakastaa sekä tulla rakastetuksi,
Wäljas sanoo.
Kirkon Mediasäätiön palkinto
on suuruudeltaan 1 500 euroa.

Kaikkiin tauteihin ei ole olemassa rokotetta.

muassa someraivo, liikenneraivo ja
laturaivo. Naapurikateus on yleensä
ihan toinen tauti, mutta sekin voi
ajan oloon muuttua raivoksi.
Tartuntamekanismia ei vielä tarkalleen tiedetä. Taudin on oletettu
leviävän epämääräisissä vuorovaikutustilanteissa, mutta myös ihmisen ollessa täysin eristyksissä. Mahdollista tartuntaa ei estä käsienpesu tai desinfiointi. Pikemminkin on

suositeltavaa kätellä mahdollisimman monia, sen on todettu lisäävän vastustuskykyä.
B-tyypin raivotautiin ei ole eikä
tule varsinaista rokotetta, mutta
taudin puhkeamista voi ehkäistä
parhaiten kotikonstein ja maalaisjärjellä. Parhaita lääkkeitä epidemian taltuttamisessa ovat harkinta,
ystävällisyys ja hyvän puhuminen.
Niitä voi harrastaa sekä kasvokkain
että sosiaalisessa mediassa.
Pääsiäisen musiikki on syvällistä ja väkevää, sekä murhetta että iloa sisältävää, toteaa Maaria Manner. Taulumäen kirkossa soi tänäkin pääsiäisenä.

Parisuhdeväkivaltaa kokeneista valtaosa on naisia, mutta
eivät tästä miehetkään ole osattomaksi jääneet. He ovat
naisia harvemmin uhreja, mutta uhreiksi osuessaan heidän kohtaamansa väkivalta on naisia raaempaa. Kun keskustelua laajennetaan parisuhdeväkivallasta lähisuhdeväkivallaksi, väkivallan uhreiksi tullaan myös lapsina, vanhempina ja sisaruksina. Uhreja on kaikenikäisiä, kaikista yhteiskuntaluokista.
Suomi on monilla mittareilla valtavan
hieno maa, mutta mitä väkivaltaan tulee, meillä on edelleen paljon tehtävää. Emme näe, että iso uhka hyvinvoinnillemme olemme me itse.
Me, jotka käytämme väkivaltaa.
Me, jotka suljemme siltä silmämme ja sallimme sen. Me, jotka alistumme häpeän nujertamina ja siedämme sitä. Pitkälti häpeän vuoksi karutkin tilastot ovat vain tilastoja – totuus on vielä karmeampi.

Heikki Lyytisen tapahtumavinkit
Kuokkalan kirkon messu
sunnuntaina 25.3. kello
11. Lähikirkkomme messu. Näissä tapahtumissa on tunnelmaa. Tapahtumakalenterissa on
muutenkin paljon sellaisia tapahtumia, joihin voisin osallistua.
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Kuokkalan kirkolla järjestetään lapsiperheille vapaamuotoista yhdessäoloa Café Kide -ryhmässä ke 21.3.ja
4.4. klo 9. Voisin ennen kaikkea
uteliaisuudesta käydä oppimassa,
mistä on kysymys.
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Kamarikuoro Valon pääsiäiskonsertti su 1.4. klo
18 Säynätsalon kirkossa.
Olen erittäin kiinnostunut klassisesta musiikista, etenkin Bachin, ja
tietysti tyttärentyttärieni kanssa
myös lastenmusiikin kuuntelusta.

3

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Heikki Lyytisen haastattelu löytyy sivulta 4.
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?
Annahan,
kun minä vähän
neuvon.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannessa: Pääsiäisenä on aikaa vain osallistua jumalanpalveluksiin ja kuulostella, mitä kaikkea viranmuutos tuo
mukanaan, miettii tuleva arkkipiispa Tapio Luoma.
Kuva: Jani Laukkanen

Kärsimyshistoria
soi musiikissa
Musiikin ammattilaisen Maaria Mannerin mielestä ihmisääni on jaloin instrumentti.
Pääsiäisenä hän nauttii kuoromusiikista.
PÄIVI ESKELINEN
teksti ja kuva
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Annahan,
kun minä vähän
neuvon.

Suviseuroihin
odotetaan
75 000 vierasta

Maaria Manner, olet Suomen
Laulajain ja Soittajain Liiton
Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja ja musiikin lehtori.
Miten vietät pääsiäistä?
Pääsiäisenä olen usein kotona, lapset mahdollisuuksiensa mukaan
käyvät. Useasti on eri kuorojen
kanssa ollut esiintymisiä, tänä
vuonna olen kuulijan roolissa. Suklaamunia on kulhossa ja mämmiä
syödään. Usein laitetaan lammasta
tavalla tai toisella. Pääsiäinen on
kuitenkin eniten henkinen tila.
Mitä musiikki sinulle merkitsee?
Musiikki on mielen lääke, lohtu, innostus ja riemu. Se on minulle keino saada häivähdys taivaallisesta
ilosta. Se on yhteisöllisyyttä. Kuoromusiikki on minua lähinnä, joten hakeudun kuorojen konsertteihin. Ihmisääni on jaloin instrumentti.
Mistä kipinä klassiseen
musiikkiin on syntynyt?
Molemmat vanhemmat musisoi-

vat ja kun olin lapsi, kotona soi
klassinen musiikki levysoittimella.
Merkittäviä vaikuttajia ovat olleet
erinomainen musiikinopettaja, eri
kuorot ja musiikkiopisto.
Mikä konsertti on jäänyt sinulle
parhaiten mieleen?
Bachin Johannes-passio kuorossa
laulaen eri kapellimestareiden johdolla. Nuorisokuoron kanssa olimme 70-luvun alussa Hetan musiikkijuhlilla ja siellä esitettiin Bachin
Pääsiäisoratorio. Sen sopraano-,
altto ja tenoristemmat osasimme
sisareni kanssa, vaikkemme vielä
kuoroon päässeetkään. Uusimpana mieleen on painunut Pekka
Kostiaisen Pääsiäisoratorio Triduum Paschale.
Oletko itse esiintynyt
pääsiäisen konserteissa?
Jyväskylän Studiokuoron kanssa on
ohjelmistossa ollut klassista ja gospelia. Pääsiäisyön messuissa olemme osaltamme palvelleet ja saaneet osallistua kulkueeseen kirkon
ympäri. Requiemeja, passioita ja
oratorioita olen saanut olla laulamassa Jyväskylä Sinfonian kanssa.

Aikaisemmin, kun johdin mieskuoroa, pitkäperjantain ristin ilta kuului jokavuotiseen ohjelmaamme.
Mikä on oma suosikkiteoksesi
pääsiäisen teemoihin liittyen?
Virsi Vieraalla maalla kaukana on
melodialtaan ja sanoitukseltaan
kaunis ja väkevä, Bachin Johannespassion stemmat on nuorena laulettu selkäytimeen saakka ja uusimpana Pekka Kostiaisen Triduum
Paschale on kekseliästä ja monipuolista musiikkia.
Mikä hiljaisen viikon tapahtuma
sinua eniten puhuttelee?
Torstai-illan Getsemanen rukoushetki, jossa Jeesus rukoilee tapahtuvaksi Jumalan tahdon mukaan ja
alistuu kulkemaan vaikean tien.
Ortodoksien tropari “Kristus nousi
kuolleista, kuolemalla kuoleman
voitti ja haudoissa oleville elämän
antoi” on riemullinen kristikansan
veisu pääsiäisaamun koittaessa.
Mikä Jyväskylän pääsiäisen
ohjelmistossa kiinnostaisi?
Musica-kuoron konsertti on taatusti nautittavaa, kuoro on korkea-

tasoinen ja soi puhtaasti. Tutun
Lauluyhtye Version esittämä Missa
Papae Marcelli kiinnostaa historiallisena merkkiteoksena. Lumous
Ensemble olisi uutena tuttavuutena mielenkiintoinen. Vanha musiikki soittaa sieluani paremmin
kuin niin sanottu rytmimusiikki.
Miten opastaisit ensikertalaista
kuulijaa pääsemään sisälle
pääsiäisen musiikkiin?
Suomalaisen koulutuksen läpikäynyt tuntee taatusti pääsiäisen suuren kertomuksen, mutta ei-kristillisen kasvatuksen saaneelle voisi olla hyväksi tutustua hiljaisen viikon
ja pääsiäisviikon tapahtumiin. Musiikille täytyy vain antautua. Konserttiin voi mennä niin monesta eri
syystä, toivottavasti avoimin mielin. Pitääkö musiikista, se selviää
vain kuuntelemalla.

Jyväskylän pääsiäinen 2018:
www.jyvaskylanseurakunta.fi

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuotuinen suurtapahtuma Suviseurat järjestään
tulevana kesänä Äänekosken
Liimattalan kylällä 29.6.–2.7.
teemalla Sinun syntisi annetaan
anteeksi. Paikalle odotetaan lähes 75 000 juhlavierasta. Suviseurat on kaikille avoin hengellinen tapahtuma, johon kokoontuu väkeä paitsi eri puolilta Suomea myös ympäri maailmaa. Suviseurat on Pohjoismaiden suurin hengellinen
tapahtuma.

Esteiden tutkinta
onnistuu myös
sähköisesti
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko on avannut asiointipalvelun, jossa voi hoitaa avioliiton
esteiden tutkinnan sähköisesti.
Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri. Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedoista saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Avioliiton
esteiden tutkinta on mahdollista edelleen hoitaa myös asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyynnön postitse.
Jyväskylän seurakunnan nettisivuilta palvelu löytyy osoitteella jyvaskylanseurakunta.fi/
haat.
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Lukutaidon
opettaminen
on parasta
kehitysapua
Heikki Lyytisen mielestä parasta kehitysapua
on kouluttaa Afrikan maihin tohtoreita, jotka
puolestaan opettavat oman maansa lapsia.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Koulutus on parasta kehitysapua.
Tätä mieltä on Ekapelistä tunnetuksi tullut professori Heikki Lyytinen.
– On vaikea löytää tehokkaampaa kehitysavun muotoa kuin Afrikan maihin suunnattu tohtorikoulutus. Tohtorit pystyvät opettamaan maansa lapsille lukutaitoa ja
pitämään GraphoGamen avulla
opetusta yllä, Lyytinen sanoo.
GraphoGame on tunnettu Suomessa yli kymmenen vuotta nimellä Ekapeli. Sadat tuhannet lapset
ovat pelanneet sitä vuosien varrella, ja moni heistä on oppinut lukemaan sen avulla.
Ekapeli on Heikki Lyytisen, Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja Niilo Mäki -instituutin
tutkimuksen hedelmä. Lyytinen ja
kumppanit alkoivat tutkia 90-luvun alkupuolella lapsia, joiden suvussa oli lukivaikeutta.
Tutkimustulokset kertoivat, että
erityistä apua koulutiensä alkutai-

paleella tarvitsivat ne, joiden puhutun ymmärtäminen ei ollut kehittynyt normaalille tasolle kahden ja puolen vuoden iässä. Tutkimustulosten perusteella kehitettiin Ekapeli.
Lukemaan oppimisessa ei ole kysymys pelkästään lukemisesta. Lukemisen viivästyminen voi tuoda
ongelmia, joita joutuu paikkailemaan vuosien ajan. Esimerkiksi
lapsen koulumotivaatio voi kärsiä
pahasti.
– Kun lapset oppivat lukemaan,
he huomaavat, että eivät ole sen
huonompia kuin muut. Huonommuuden tunne on pahinta mitä
voi tapahtua. Siitä syystä tämä systeemi kehitettiin, Lyytinen kertoo.
Ekapelistä saavat apua tänäkin
päivänä erityisesti lapset, joiden
suvussa on lukivaikeutta, ja jotka
eivät osaa kirjaimia ennen koulua.
Jyväskylän yliopistosta eläkkeelle
jäämisen jälkeen Heikki Lyytisen
arkeen mahtuu lastenlasten kanssa

Professori Heikki Lyytisen tyttärentytär Veera Helppi oppi lukemaan jo ennen koulua. Ekapelin äärellä Lyytinen
kehuu Veeran kielen erottelukykyä paremmaksi kuin omaansa.

touhuamisen lisäksi Unicef-professuuri. Sen tavoitteena on saada lukutaito kaikille maailman lapsille.

Huonommuuden
”tunne
on pahinta
mitä voi tapahtua.

Professuuriin liittyen Lyytinen
on ohjannut tohtorikoulutettavia
viidessä Afrikan maassa. Kustannukset ovat muutamia tuhansia
euroja väittelijää kohti. Tähän
mennessä suomalaiset ovat huolehtineet koulutuksen kuluista.
– Nyt näyttää siltä, että muistakin maista löytyy maksajia. Se on
hyvä, sillä muuten professuurin tavoite ei voi tulla lähellekään maalia
elinaikanani.

Myös Ekapeli on lähtenyt maailmalle. Jyväskylän yliopisto myi
GraphoGamen lisenssioikeudet jakelijalle, joka vie sitä ulkomaille.
Tällä hetkellä peli löytyy sovelluskaupoista Norjassa, Ranskassa ja
Portugalissa. Käännösversioita on
tehty kuitenkin kolmestakymmenestä kielestä.
– Laitoin sellaisen ehdon, että
köyhissä maissa peli ei saa maksaa.
Pelillä on miljoonittain mahdollisia käyttäjiä ympäri maailman.
Kieliversioita tehdään yhdessä
kohdemaiden kielen asiantuntijoiden kanssa.
– Afrikkalaisten lasten lukemaan
oppimisen perusta on itse asiassa
Raamatussa. On uskomaton määrä kieliä, joilla suurella osalla ei ole
muuta kirjoitusta kuin Raamattu
ja erilaisia virsiä.

Pisa-tulokset kertovat, että suomalaisten poikien lukuinnostus on
notkahtanut. Kirjojen tilalle on tullut digitaalinen maailma.
– Nyt on niin topakasti puututtu
lukemaan motivointiin, niin notkahdus häviää, Lyytinen luottaa.
Hän muistuttaa, että Suomessa
sadat tuhannet aikuiset eivät ymmärrä lukemaansa. Lyytisen mielestä tähän olennaisin syy on, että ihmiset eivät yksinkertaisesti lue.
– Ihminen kyllä oppii lukemaan,
kun lukee riittävästi. Nykymaailmassa ei oikein pärjää, jos ei ole hyvää lukutaitoa.

Heikki Lyytinen puhuu
TA-VA-TAAN kylässä -Raamattutapahtumassa 19.5.
www.piplia.fi

Hengissä

Maria – ei pyhimys eikä prinsessa
Enkeli Gabriel ilmestyy neitsyt Marialle
ja ilmoittaa Jeesuksen syntymisestä.
Miksi juuri Maria?
Marian valikoitumisessa Jumalansynnyttäjäksi on kahtalaista puolta, näen siinä toisinnon Jeesuksen kahdesta luonnosta, jumalallisesta ja inhimillisestä. Yhtäältä Maria kuuluu kuninkaalliseen sukuun, josta Messiaan
odotetaan syntyvän, ja Jeesuksen seuraajat
ymmärsivät monien ennustusten viittaavan
siihen, että juuri Jeesus on kaivattu Messias.
Toisaalta Maria on tavallinen tyttö, ei pyhimys eikä prinsessa. Jumala syntyy vaatimattomiin ja epävarmoihin oloihin ja elää
tavallisen ihmisen elämää. Juuri siksi hän on
niin kovin inhimillinen.
Mikä sai Marian asettumaan kokonaan
Jumalan käytettäväksi?
Eipä hänellä tainnut olla vaihtoehtoja. Enkeli vain ilmoitti, että näin tapahtuu: tulet raskaaksi ja synnytät Jumalan pojan. Maria
suostui hyvällä, koska hän oli hurskas juutalainen ja luotti siihen, että Jumala kyllä tietää, miten asioitten kuuluu mennä.

Evankeliumi
Luuk. 1: 46–55

Millainen kuva sinulle on muodostunut
Raamatun Mariasta?
Aika pirstaleinen. Hänestä on vain vähän kuvauksia ihmisenä, hän ilmestyy paikalle tärkeinä hetkinä, mutta on selkeästi sivuhenkilö. Rohkea ja reipas nuori neito, joka kasvaa
suurperheen äidiksi ja jota elämä varmasti
kuluttaa ja uuvuttaa.
Esikoispojasta on äidillä paljon huolta,
mutta myös ihmeellistä iloa. Jotain jännitteistä on äidin ja pojan suhteessa, kun Jeesus
aikuisena työntää lapsuudenperheensä syrjään, vaikka nämä pyytävät päästä häntä tapaamaan. Mater dolorosa, surujen äiti, katsoessaan lapsensa kiusaamista ja kidutuskuolemaa – hänessä saavat samastumiskohteen kaikki lastensa puolesta kärsivät äidit ja
isät.

Maria sanoi: Minun sieluni ylistää Herran
suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, sillä hän
on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä Voimallinen
on tehnyt minulle suuria tekoja.
Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille,
jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on
tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt
hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset
sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset.
Nälkäiset hän on ruokkinut runsain
määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt
tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen

Mitä Maria sinulle merkitsee?
Jeesuksen inhimillisyyttä. Herrallamme oli
koti ja vanhemmat, sisaruksia, hän ei elänyt
missään tyhjiössä vaan perheen ja suvun,
kyläyhteisön keskellä. Hänkin tarvitsi äidin
syliä ja isän katsetta, kasvatusta ja opetusta,

varmaan kuriakin. Minulle on hirveän tärkeää, että Jumala todella tuli ihmiseksi, ihmisen lapseksi, eikä vain patsastellut kaikkitietävänä ihmisen valepuvussa. Ai niin, ja olen
syntynyt marianpäivänä, siksi hän on minulle läheinen.

Kun läheinen menehtyy rikoksen
uhrina, vertaistuen merkitys on
valtava, sanoo Heidi.

Omaisten elinkautinen
Heidi menetti äitinsä rikoksen uhrina muutama vuosi sitten. Kriisistä selviytymiseen Heidi sai apua
muun muassa rikoksen uhrien läheisten vertaistukiryhmästä.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kolme vuotta sitten Heidin, 29,
maailma mureni. Heidin äiti kuoli
rikoksen uhrina vain viikko ennen
äitienpäivää. Rikoksen tekijänä oli
Heidin pikkuveljen isä. Hartaasti
odotettu äitienpäivä, joka oli pienen pojan äitinä Heidille ensimmäinen, muuttui pahimmalla
mahdollisella tavalla.
Kevät on Heidille yhä ahdistavaa
aikaa.
– Siinä ei ole mitään, mistä erityisemmin pitäisin. Olenhan menettänyt silloin kaiken.

Läheisen menettäminen rikoksen
uhrina on erityisen raskasta.
– Se on ikuinen taakka, joka seuraa läpi elämän. Joku on joskus sanonut sitä läheisten ja omaisten
elinkautiseksi. Minusta se on osuva
ilmaus kuvaamaan tapahtunutta,
Heidi kertoo.
– Ennen oli helppo ajatella, että
rikoksia vain tapahtuu jossakin.
Yhtäkkiä itse joutui huomaamaan,
että niin voi tapahtua kenelle vain.
Heidille äidin puuttuminen elämästä on ollut tiukka paikka. Tuoreena äitinä hän olisi halunnut erityisesti oman äidin tukea. Alkuvaiheessa Heidi oli paljon myös pikku-

veljensä tukena, joka surman jälkeisenä päivänä täytti vasta viisi
vuotta. Hänenkin elämänsä muuttui täysin. Tärkeänä tukena surun
keskellä on ollut äidin äiti, jonka
kanssa on kuljettu yhteistä matkaa.
Käytännön asioiden hoitaminen
– oikeudenkäynti, perunkirjoitus,
veljen sijoitus – kesti lähes pari
vuotta. Asian käsittelemiseen ja
henkiseen toipumiseen Heidi sai
ulkopuolista apua.
– Hyvin pitkään yritin vain suoriutua, hoitaa kodin ja lapsen sekä
käydä töissä, mutta eihän siitä tullut mitään. Lopulta esimies huo-

Vertaisryhmä auttaa elämässä eteenpäin
SIRPA KOIVISTO teksti

Seurakuntapastori Eeva-Kaisa Rossi saarnaa su 18.3. klo 10 Vaajakosken kirkossa.
palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa
Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen,
ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme
luvannut.

Mitä haluaisit häneltä oppia?
Suostumista. Luottamista Jumalan hyvyyteen ja suunnitelmaan. Vaikka varmasti tuo
luottamus mureni ristiinnaulitsemisen hetkellä. Sitkeyttä jatkaa elämää vaikeuksienkin
jälkeen.

Läheisen menettäminen henkirikoksen uhrina on aina traumaattinen kokemus, josta on vaikea selvitä yksin eteenpäin. Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry tarjoaa vertaistukea.
– Tavoitteena on, että läheisensä
menettänyt löytäisi voimavaroja,
joiden varassa jaksaa jatkaa eteenpäin, ja suru loksahtaisi sellaiseksi
osaksi elämää, ettei se vaikuta toimintakykyyn, kertoo Huoma ry:n
kriisi- ja vapaaehtoistyön koordinaattori Terhi Kantanen.
Apua on saatavilla muun muas-

sa paikallisten vertaistukiryhmien
kautta. Jyväskylässä henkirikoksessa läheisensä menettäneiden vertaistukiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran viime keväänä. Kokemukset olivat yksinomaan
myönteisiä.
– Vertaistuen merkitys koettiin
erittäin tärkeäksi juuri siksi, että kokemukset ja tunteet olivat ryhmäläisillä hyvin samanlaisia, ja asioista
oli mahdollista puhua suoraan, Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Sari Solismaa toteaa.
Uusi vertaistukiryhmä on tarkoitus käynnistää vielä tämän kevään
aikana, mikäli ryhmä saadaan ko-

koon. Vertaistukiryhmään voi tulla, kun omasta menetyksestä on
kulunut vähintään noin vuosi.
– Omaa menetystä on hyvä jollakin tavalla käsitellä ennen ryhmään mukaan tuloa, jotta pystyy ja
jaksaa ottaa vastaan myös toisten
kokemukset, Solismaa tähdentää.
Toipuminen äkillisestä ja traumaattisesta menetyksestä on aina
yksilöllistä. Vertaistukiryhmään voi
tulla mukaan, vaikka menetyksestä
olisi kulunut useampi vuosi. Tavoitteena on, että jokainen tulisi
nähdyksi ja kuulluksi omassa surussaan.
– Ryhmän jäsenenä oleminen ei

masi tilanteeni ja varasi ajan työterveyteen. Jäin pitkälle sairauslomalle ja pääsin psykoterapiaan.
Kahdeksan kuukauden suunnitelmaan kuului myös asteittainen töihin paluu. Se oli iso asia minulle.
Kriisikeskuksen tuki oli Heidille
ensiarvoisen tärkeää, samoin ystävät, jotka pitivät kiinni arjessa.
Vuosi tapahtuneen jälkeen Heidi
meni mukaan rikoksen uhrina läheisensä menettäneiden vertaisryhmään.
– Siellä sain huomata, etten ollutkaan yksin, ja pystyin puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä.

Suru nousee yhä pintaan aikaajoin, mutta muuten elämä on
mallillaan.
– Opiskelen, käyn töissä ja elän
normaalia arkea. En enää ryve surussa.
Hyvät kokemukset vertaisryhmästä saivat Heidin innostumaan
vertaisohjaajan tehtävästä.
– Tuntuu siltä, että elämä on
vain päättänyt asioita puolestani.
Haluan auttaa muita. Koen sen sydämen asiaksi. Tiedän itse, kuinka
vaikeaa on pyytää apua ja sanoa, ettei enää jaksa. Vertaistuen merkitys
on valtava. Siellä muut ymmärtävät
sinua ilman sanojakin, Heidi sanoo.

?

Tiesitkö
			

Vertaistukiryhmä henkirikoksessa
läheisensä menettäneille
■■ Paikkana Kriisikeskus Mobile, Asemakatu 2, Jyväskylä.
■■ Ryhmään voi tulla, kun menetyksestä on kulunut vähintään vuosi.
■■ Suljettu ryhmä kokoontuu kevään 2018 aikana seitsemän kertaa

sekä kerran syksyllä.

■■ Ennen ryhmän aloitusta henkilökohtainen tapaaminen

ryhmäohjaajan kanssa.

■■ Lisätietoja ja ilmoittautuminen sari.solismaa@jkl.fi tai p. 014 266 7150.

vaadi mitään. Siellä ei tarvitse osata puhua ja keskustella, vaan mukana voi olla vain kuuntelemassa,

jos se tuntuu hyvältä. Jokaisella on
oma tärkeä paikkansa ryhmässä,
Solismaa korostaa.
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Kolumni

Lapsen puolueessa
”Kun se löi luurin kiinni, hermostuin ja lähetin sille pari viestiä.”
”Montako viestiä lähetit sen päivän aikana?” ”Seitsemänkymmentä.”

Vieraannuttaminen
on henkistä väkivaltaa

Empatia, kyky asettua toisen asemaan ja tuntea myötätuntoa on
yksi terapeutin tärkeimmistä ominaisuuksista. Puolueettomuus
on toinen terapeuttinen ihanne. Hyvä terapeutti ei asetu kummankaan puolison puolelle, vaan tarkastelee tilannetta neutraalisti. Silloin kun kyse on lähisuhdeväkivallasta, empatia on joskus
vaikeaa ja puolueettomuus voi olla suorastaan vaarallista.
Miten tuntea myötätuntoa asiakasta kohtaan joka on vuosia piinannut puolisoaan? Töninyt, lyönyt ja potkinut. Vahtinut menemisiä ja puheluja, halunnut selvityksen ylimääräisestä vartista,
jonka puoliso tänään kulutti työmatkaan.
Lähisuhdeväkivalta jatkuu usein eron jälkeen puolison vainon tai
lasten vieraannuttamisen muodossa. Vainoon syyllistyy henkilö,
joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla tavalla vainoaa niin, että se herättää pelkoa tai ahdistusta. Vieraannuttamisessa lapsen kanssa asuva huoltaja pyrkii eri tavoin
estämään lapsen tapaamiset toisaalla asuvan vanhemman kanssa.
Kummassakin tapauksessa laskun aikuisten riitelystä maksavat lopulta perheen lapset.

Riitaisassa erossa yhteys lapseen voi pahimmassa tapauksessa katketa kokonaan,
jos toinen vanhempi evää oikeuden tavata lasta. Vieraannuttamisella on
kauaskantoiset seuraukset, sanoo psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm.

Jotta voisi auttaa, täytyy pahimmankin väkivallantekijän sisältä
löytää ihminen. Joku, joka haluaa muuttua, joku, jota kohtaan voi
tuntea myötätuntoa. Joku, joka voi oppia tuntemaan ja osoittamaan myötätuntoa toiselle ihmisille. Lähisuhdeväkivallasta juuri
tämä asia, sopivan työskentelysuhteen luominen, on erityisen
haastavaa. Miten hyväksyn ihmisen ja autan häntä muuttumaan,
vaikka en voi koskaan hyväksyä hänen tekojaan.
Keski-Suomessa on hyvät mahdollisuudet saada apua parisuhteen
ongelmiin. Tarjolla on pariterapiaa parisuhteen solmujen aukaisemiseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen. Lähisuhdeväkivallan
hoitamiseen löytyy kokeneita auttajia. Erotilanteessa apua saa
perheasioiden sovittelusta tai asiantuntija-avusteisesta tuomioistuinsovittelusta.
Silloin kun parisuhteessa on vainoamista tai vieraannuttamista, ei
työntekijä voi olla puolueeton. Kun on kyse vallankäytöstä, puolueettomuus koituu helposti vahvemman eduksi. Työntekijä joutuu valitsemaan puolen, mutta ei aikuisten väliltä. Työntekijä kuuluu aina lapsen puolueeseen.

Pekka Puukko
Perheneuvoja
Perheasiain neuvottelukeskus

ilen
Tänään ruko

Anna lohtua, toivoa ja voimaa
Kiitos, että olit kanssani koko pitkän talven. Iloitsen siitä, että elämä hymyilee ja
asiat sujuvat. Anna lohtua, toivoa ja voimaa kaikille, joiden perheissä on sairautta ja
surua.
Nainen, 30

SIRPA KOIVISTO teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuva

Joka vuosi lähes puolet solmituista avioliitoista päättyy eroon. Ero on kriisi niin vanhemmille kuin lapsille. Erityisen vaikea tilanne on silloin, jos ero on riitaisa, ja lapset joutuvat vanhempien eron pelinappuloiksi.
Tuomioistuimissa käsitellään vuosittain
noin parituhatta huoltoriitaa.
Perheneuvoja Merja Kangas Jyväskylän
seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksesta on työssään nähnyt, miten vaikeaan umpisolmuun ero voi johtaa.
– Pahimmillaan keskusteluyhteyttä ei ole
lainkaan. Vanhempien välit ovat täynnä raivoa, sättimistä ja haukkumista. Lapset ovat
riidan keskellä ja heistä riidellään.
Vaikeimmissa tilanteissa riitaisa ero voi
johtaa toisen vanhemman vieraannuttamiseen yhteisistä lapsista.
– Toisen rakkaus omaan lapseen on arka
asia, johon on helppo iskeä ja kiusata toista
ajattelematta, millainen vaikutus sillä on
lapseen, Kangas sanoo.
Vieraannuttaminen on vanhemman pyrkimys vaikuttaa lapseen siten, että hänen
kiintymyksensä toiseen vanhempaan vaikeutuu tai lakkaa jopa kokonaan.
– Tyypillisimpiä tapoja vieraannuttamisessa ovat tapaamisten rajaaminen, lasta
koskevien tietojen pimittäminen tai esimer-

kiksi väärien ja kielteisten muistikuvien luominen toisesta vanhemmasta, vieraannuttamiseen perehtynyt psykologian tohtori,
psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm
psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridicasta selventää.
Äärimmäisissä tapauksissa entistä puolisoa syytetään pahoinpitelystä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai lapsi kaapataan ulkomaille.
– Huoltoriidoissa epäily seksuaalisesta
hyväksikäytöstä on hirvittävän tehokas ase.
Tutkimukset kestävät usein kuukausia, jolloin tapaamiset ovat jäissä tai tapahtuvat
valvotusti. Tuomioon johtavat syytökset
ovat kuitenkin harvinaisia, Häkkänen-Nyholm kertoo.
Vieraannuttaminen on henkistä väkivaltaa, jolla on Häkkänen-Nyholmin mukaan
äärimmäisen traumatisoiva vaikutus niin
vieraannutettavaan vanhempaan kuin lapseen. Suurimmalla osalla vanhemmista, joiden yhteys lapseen on katkennut, on vakavia traumaperäisen stressihäiriön oireita.
– Erityisen vaikeaksi asian tekee se, että
surua ei pääse työstämään, koska toive suhteen palautumisesta lapseen elää koko ajan.
Tilanne on rinnastettavissa tapauksiin, joissa lapsi on onnettomuuden tai rikoksen
seurauksena kadonnut, eikä lapsen kohtalosta tiedetä.
Lapselle vieraannuttamisen vaikutukset

ovat hyvinkin vakavia ja kauaskantoisia. Oireet voivat ilmetä esimerkiksi ahdistuneisuutena, itsetuhoisuutena, kouluvaikeuksina ja päihdeongelmina.
– Suuri huoli on vääristä ja virheellisistä
muistoista, joita lapselle luodaan ja joita
lapsi alkaa pitää aitoina elämänkokemuksina. Lapset kasvavat aikuisiksi pahoinpidellyn tai hyväksikäytetyn lapsen identiteetillä,
mikä on iso riski mielenterveydelle, Häkkänen-Nyholm huomauttaa.

Toisen rakkaus
”omaan
lapseen on

arka asia, johon on
helppo iskeä ja
kiusata toista.
Perheneuvoja Merja Kangas muistuttaa,
miten tärkeä kohta ero on lapsen elämässä.
– Lapsen elämä on täysin vanhempien armoilla. Vieraannuttamisessa katkera vanhempi ei ymmärrä, että siinä tuhotaan lapsen sisäistä vanhempaa eikä puolisoa. Vieraannuttaminen on suoraa väkivaltaa lapsen vanhemmuussuhdetta kohtaan.
Vaikeita huoltoriitoja pyritään ratkomaan muun muassa Perheasiain neuvottelukeskuksessa. Kankaan mukaan kriisieroi-

hin on viime vuosina kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Ulkopuolisen sovittelijan avulla vanhemmilla on mahdollisuus purkaa tunteita ja keskittyä siihen, mikä on parasta lasten kannalta.
– Sovittelussa pystytään miettimään ihan
rauhassa lasten näkökulmaa. Tunteiden vallassa, ilman ulkopuolista apua, se voi olla
vaikeaa, Kangas sanoo.
Monet lasten oikeuksia puolustavat tahot
kannattavat vieraannuttamisen kriminalisointia. Helinä Häkkänen-Nyholm ja Merja
Kangas eivät pidä rangaistavuutta ongelman ratkaisuna.
– Pelkkä laki ei auta. Kun huoltoriitoja käsitellään oikeudessa, vastakkainasettelu ja
toisen vanhemman mustamaalaaminen jatkuvat, Kangas perustelee.
– Sovittelussa käyminen on hirveän tärkeää. Se pitäisi olla, jos ei pakollista, niin ainakin vahva suositus erotilanteessa.
Häkkänen-Nyholm on samoilla linjoilla.
Hänen mukaansa vieraannuttamisen muuttaminen rangaistavaksi antaa vain uuden
aseen vieraannuttajavanhemmalle.
– Vieraannuttamiseen pitäisi yhteiskunnassa puuttua hyvissä ajoin. Siitä pitäisi syntyä samanlainen leima kuin mitä on lasten
seksuaalisella hyväksikäytöllä. Jokaisella on
oikeus säilyttää suhde kumpaankin vanhempaan. Tätä voisi korostaa myös koulujen opetuksessa, Häkkänen-Nyholm sanoo.
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Ei ole mitään
pelättävää
Pääsiäisen ihme on äärimmäinen osoitus äärimmäisestä toivosta, kesäkuussa
arkkipiispaksi vihittävä Tapio Luoma sanoo.
SAILA KESKIAHO teksti
JANI LAUKKANEN kuvat

Se voisi olla ylösnousemusaamu. Vihreä
puistokäytävä hehkuu vastaherännyttä valoa, lehdetkin kuin juuri puhjenneet. Kuva
väikkyy Tapio Luoman takana.
Istutaan Espoon tuomiokapitulissa, jossa
Luoma hiippakunnan piispana pitää työhuonettaan.
Tarkoitus on puhua pääsiäisestä, mutta
on mielessä muutakin. Luoma näet valittiin
maaliskuun alussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seuraavaksi arkkipiispaksi. Kesäkuussa hänet vihitään virkaansa.
Eikö sinua pelota?
– Olen seurannut vierestä nykyistä arkkipiispaa. Se on vaativa virka. Välillä mielessä
on arkuutta ja kysyn, onko minusta siihen,
Luoma sanoo.
Paitsi että arkkipiispa kaitsee Turun ja
Kaarinan alueen seurakuntia, hän myös johtaa kirkkoa ja sen monia toimielimiä. Ennen
kaikkea arkkipiispa antaa kirkolle kasvot.
Hänen puoleensa käännytään, kun kysytään
kirkon kantaa.
– Arkkipiispaan kohdistuu hyvin monenlaisia odotuksia.

Annetaan odotusten vielä hetken olla, sillä edessä on arkkipiispan virkaakin tärkeämpi asia, nimittäin pääsiäinen. Tapio Luoma
muistaa varhaisimmista pääsiäisistään erityisesti tunnelman. Äiti huolehti hyvissä
ajoin pääsiäiskoristeet paikoilleen. Sekin on
jäänyt vahvasti lapsen mieleen, että hiljainen viikko oli lyhyt: pitkäperjantaina ei
menty enää kouluun.
– Rippikoulun jälkeen lähdin seurakuntanuoriin. Silloin hiljaisen viikon iltakirkot
kuuluivat asiaan. Elettiin koko olemuksella
todeksi pääsiäisen sanomaa.
Sanoman runsaista yksityiskohdista yksi
puhuttelee Luomaa erityisesti. Se, miten
Jeesusta kiusattiin. Häntä nimiteltiin, lyötiin
ja halveksuttiin.
– Kovin harva meistä välttyy kiusaamiselta päiväkodissa, koulussa tai työpaikalla. Jumala tietää, miltä tuntuu, kun joku tahtoo
minulle pahaa. Jeesuksen toiminta osoittaa,
että ihmisen todellisuus ei ole Jumalalle vierasta. Jeesus jopa suostui tulemaan Jumalan
hylkäämäksi.

Seurakunnasta alkoi tie, jonka varrella
Luoma nyt on, kantaen kaulassaan piispanristiä. Risti on kultainen, mutta yksinkertainen.
– Onhan se merkillistä, että tällaisesta teloitusvälineestä on tullut kristinuskon
merkki, voiton ja elämän merkki. Se kertoo,
että ihmisen kipu, tuska ja kuolema ovat Jumalalle tuttuja. Se Jumala, johon me uskomme, välittää siitä, mitä ihmiselle kuuluu,
Luoma pohtii risti kädessään.
– Ristillä kuoli Jumalan Poika ja vielä
enemmän, itse Jumala, joka syntyi ihmiseksi
ja otti ihmisen osan kannettavaksi. Juuri ristinkuoleman takia meillä on armo ja rakkaus. Kaikki synnit on sovitettu, eikä mikään
voi erottaa meitä Jumalasta.
Hulluahan se on, kun oikein ryhtyy ajattelemaan.
– Risti ei vastaa perinteistä logiikkaa. Armo ei ole loogista, Luoma sanoo.
Hän muistuttaa Jeesuksen vertauksesta,
jossa kaikille työntekijöille maksettiin sama
palkka, olivatpa he tehneet täyden työpäivän tai vain muutamien tuntien työn.
– Armo on raivostuttavan epäoikeudenmukaista. Armo annetaan hänelle, joka ei sitä missään nimessä ansaitse.
Risti ja pitkäperjantai ovat perinteisesti
korostuneet luterilaisessa pääsiäisessä. Ta-

pio Luoma ei silti näe luterilaista kirkkoa
pelkkänä ristin kirkkona.
– Ylösnousemuksen varaan rakentuu koko kirkko. Jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, kirkolla ei olisi mitään sanottavaa, Luoma toteaa.
Risti tuottaa järjelle haasteita, mutta ylösnousemus se vasta kova luu onkin.
– Ylösnousemus sotii luonnonlakeja vastaan. Miten kuollut voi herätä eloon? Silti
kirkko jääräpäisesti julistaa, että hauta on
tyhjä.
Luoman mielestä Kristuksen ylösnousemus kutsuu ihmettelyyn.
– Tarkoituksena ei ole, että halveksuttaisiin järkeä tai laitettaisiin se narikkaan. Täytyy suostua siihen, että todellisuus on
enemmän.
Rationaalisessa ajattelussa on puisevatkin
puolensa, Luoma pohtii.
– Kaikki pitää hallita järjellä ja kuitenkin
ihminen tuskailee, kun kohtaa järjenkäyttönsä rajat. Todellisuus yllättää aina valtavuudellaan. Se on pohjimmiltaan mysteeri,
jota en pysty mahduttamaan järkeeni. Mutta entä jos yrittäisin mahduttaa järkeni mysteeriin?
Toisinaan kristinuskon ihmettä on pyritty
tulkitsemaan vain järjen valossa. Mysteeri
on selitetty ennen kaikkea symboliksi, jonka
tehtävä on kutsua elämään parempaa elä-

Ylösnousemuksen
”varaan
rakentuu
koko kirkko. Jos
Jeesus ei olisi
noussut kuolleista,
kirkolla ei olisi
mitään sanottavaa.

mää. Se herättää Luomassa kysymyksiä.
– Jos mysteeri tiputetaan pois, mitä meille jää jäljelle? Meille jää moraali ja etiikka,
siis laki. Missä ovat evankeliumi ja armo? Laki on jotain, mikä mahtuu aina järkeen. Armo ei mahdu.

Pääsiäisen ihme luo valoisaa elämänasennetta, Tapio Luoma ajattelee. Kristuksen
kuolema näytti kaiken lopulta, mutta sen
jälkeen koittikin uusi alku.
– Tähän kristityt ovat vaikeina aikoina
tarranneet kiinni. Vaikka Jumala sallii kärsimystä, kipua ja tuskaa, hän myös kantaa.
Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, lauletaan pääsiäisenä niin luterilaisissa kuin ortodoksisissakin kirkoissa.
Millaisesta voitosta ortodoksinen pääsiäisveisu todistaa?
– Kristuksen ylösnousemus ja kuoleman
voittaminen ovat äärimmäinen osoitus siitä, mitä on äärimmäinen toivo. Ihminen
pelkää menettämistä, hylätyksi tulemista,
luopumista. Kuolemassa kulminoituu kaikki se, mitä ihminen voi pelätä. Mutta jos
kuolemalla ei ole enää viimeistä sanaa, onko
silloin paljon muutakaan, mitä pitäisi pelätä?
Yksi hiljaisen viikon hetkistä on Luoman
mielestä erityisen väkevä, kiirastorstain iltamessu. Aivan lopuksi alttari riisutaan ja lauletaan polusta, joka johtaa yrttitarhasta
Golgatalle. Jeesuksen opetuslapset eivät tiedä, mitä tuleman pitää. He ovat kynnyksellä, ounastelevat näkemättä pidemmälle.
– Kynnyshetkellä Kristus tarjoaa aterian
ja vakuuttaa, että mitä tahansa tapahtuu,
minä olen teidän kanssanne, Luoma painottaa.
Eräänlaisella kynnyksellä seisoo Luomakin, nyt vielä Espoon piispa, pian arkkipiispa. Hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä on aikaa
vain osallistua jumalanpalveluksiin ja kuulostella, mitä kaikkea viranmuutos tuo mukanaan.
– On paljon, mistä en vielä tiedä mitään,
Luoma sanoo espoolaisessa nojatuolissa.
– Haluaisin etsiä Jumalan tahtoa kyselevää mieltä. On hyvin helppoa väittää tietävänsä, mikä on Jumalan tahto. On paljon
vaikeampaa kysyä Jumalan tahtoa, pysyä aidosti avoimena Jumalalle
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Asianajotoimisto Urtti
Erityislasten
omaishoitajien
virkistyshetki
Torstaina 12.4.
klo 16.30–19
Sepänkeskuksessa,
Kyllikinkatu 1
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.
Tapahtuma on ilmainen.
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

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.
Yhdistysten ja vesiosuuskuntien asiat.

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

Tule asumaan

Ainalan
palvelutaloon
Virroille!

Katso lisää
www.ainala.fi tai soita
ja tule tutustumaan

Kukitamme
elämäsi juhlat

(ilman velvoitteita).

p. 044 325 3425,
ainala@ainala.fi

RISTIÄISET, NIMIÄISET,
RIPPIJUHLAT, VALMISTUJAISET,
SYNT YMÄPÄIVÄT,
HÄÄT, HAUTAJAISET JA
YRIT YSTILAISUUDET

Henki &

Seppälän Citymarket

Onnella on juuret

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

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Laatua palveluasumiseen!
”Askelin pikkuisin
pääsiäistä kohti!”
Palmusunnuntain muskarimessu
Taulumäen kirkossa su 25.3. klo 15.00
Tervetuloa!

Soita ja kysy lisää: 040 522 9326
Lukisitko tässä aamulehtesi auringonnousua ihaillen?

Elämää Myötätuulessa Palvelukoti on pieni ja viihtyisä yksityinen palvelukoti. Tarjoamme korkealaatuista ympärivuorokautista hoivaa kaikenikäisille, toimintakyvystä riippumatta.
Meillä laadun tekevät ammattitaitoiset hoitajat, joilla on
sydän työssä mukana ja enemmän aikaa juuri sinulle.

Veli-Pekka Luukkonen on tottunut aina tekemään töitä omilla käsillään. Jos jokin yksityiskohta häiritsee häntä, se pitää saada ehdottomasti pois, vaikka
kukaan muu ei sitä näkisikään.

Kastepuu peilaa valoa ja varjoa
Kaksikymmentä vuotta taiteilijana toiminut Veli-Pekka Luukkonen on huomannut, että taideteos pelkistyy ja
yksinkertaistuu, kun työn luonne ja sanoma alkavat hahmottua.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Veli-Pekka (Pekka) Luukkonen
työntää lumisessa maisemassa
maitokärryjä, lastina kaksi kopallista halkoja. Tikkakoskelaisella tontilla kosken rannalla on pienen talon lisäksi verstas, jota Luukkonen
alkoi rakentaa heti muutettuaan
alueelle vuosituhannen vaihteen
jälkeen.
Luukkonen on koulutukseltaan
asentaja. Hän ehti työskennellä pitkään tehtaissa ja korjaamoilla, ennen kuin kaksikymmentä vuotta
sitten vuorotteluvapaalla syntyi
päätös ryhtyä päätoimiseksi taiteilijaksi.
Taidetöitä hän oli ehtinyt harrastaa työnsä ohessa jo vuosia.
– En ole koskaan katunut valintaani. Vaikka se romahdutti tulotason, se nosti elämisen tasoa aivan
hirveästi.

puuta tai metallia. Sen ohella hän
maalaa, lähinnä omaksi ilokseen.
Veistoksia työstäessään hän käyttää perinteisiä välineitä, sähkötyökalut saavat jäädä muille.
– Teroitettu taltta pureutuu
puuhun hyvin ja sitä on helppo
hallita. Se ei pidä ääntä eikä synnytä pölyä, työkin sujuu yhtä nopeasti kuin koneilla.

Veistäminen on Luukkosen ominta aluetta, olipa materiaali sitten

Luukkosen tuoreimpia projekteja on Tikkakosken kirkkoon valmis-

Veli-Pekka Luukkosen tekemä
kastepuu on herättänyt ihastusta
Tikkakosken kirkossa.

tunut kastepuu. Teos on kokonaan
messinkiä ja itse puu on sijoitettu
pyöreän kehän sisään. Kehän korkeus on kahdeksankymmentä
senttiä.
Alun perin tilausteoksen piti olla takoraudasta, mutta siihen
Luukkonen ei suostunut. Hän halusi kastepuuhun ehdottomasti valoa ja kirkkautta.
– Messingin pystyin kiillottamaan juuri sellaiseksi kuin itse näen Jumalan kirkkauden. Hän antaa
valonsa loistaa ihan kaikille, niin ulkopuolisille kuin sisällä olijoille.
Kun kehä edustaa valoa ja kirkkautta, puu puolestaan on saanut
tummempiakin sävyjä. Tällä Luukkonen haluaa kuvata sekä ihmistä
että seurakuntaa.
– Siinä on rosoisuutta. Minun ei
tarvitse kuin katsoa peiliin, niin tiedän miltä seurakuntalainen näyttää. Jos olisin tehnyt puusta kirkkaan, olisin valehdellut itselleni.
Luukkonen kertoo, että uutta
teosta luonnostellessa alku on aina
rönsyilevää, mutta tekovaiheessa

idea pelkistyy ja yksinkertaistuu.
– Sieltä löytyy pikkuhiljaa se
työn luonne ja sanoma, jonka haluan nousevan esiin.

Kastepuun lopullinen idea toteutuu, kun puuhun puhkeavat lehdet. Kirkkaat messinkiset lehdet
kiinnitetään koukulla puun oksiin
samassa yhteydessä, kun kirkossa
luetaan kastettujen nimet.

”

En ole koskaan
katunut valintaani.
Vaikka se romahdutti
tulotason, se nosti
elämisen tasoa aivan
hirveästi.
Jos perhe ei halua, että lapsen nimi luetaan kirkollisissa ilmoituksissa, ei lehteä myöskään ripusteta
puuhun. Kastetun etunimi ja kastepäivä kaiverretaan lehteen vasta
siinä vaiheessa, kun puu tyhjenne-

tään ja lehdet luovutetaan vanhemmille.
Tyhjennys tapahtuu kerran vuodessa kasteen sunnuntaina tammikuun alussa.
– Kyllä elämä aina turmelee ihmistä. Lehdellä ja sen kirkkaudella
halusin esiin sen eron, että lapsi on
puhdas, aito ja ainutkertainen.

Viimeinen vaihe kokonaisuudessa
käynnistyy piakkoin, kun Luukkonen pääsee viimeistelemään kastepuuaiheista pronssista kaulakorua.
Vaikka malli on sama, se vaatii pieniä muutoksia soveltuakseen koruksi.
Koru valetaan tyhjiömuottiin,
jossa metalli saadaan alipaineella
tunkeutumaan jopa alle millimetrin paksuisiin oksiin.
– Kaikki esineet eivät työstöstä
huolimatta taivu koruksi, eikä joka
työstä tule monumenttia, vaikka
haluaisikin.
Kaulakorusta saatava mahdollinen myyntituotto käytetään Tikkakosken diakoniatyöhön.

Asumaan vaikka heti!

Viihtyisä asuinhuone heti vapaana
omalla kylpyhuoneella. Voit tulla
itsemaksavana tai palvelusetelillä.

Myös lyhyet jaksot

Meille voit tulla myös lyhyelle asuinjaksolle, vaikkapa kuntoutumaan
ennen kotiutumista sairaalasta kotiin.

Pupuhuhdantie 22, Jyväskylä • puh. 040 522 9326 • www.myotatuulessa.fi

Vuokrattavana myös kalustettu kaksio esim. putkiremontin
ajaksi. Tarvittaessa ateria- ja hoivapalvelut!

Naistenpäivät

Kiponniemen toimintakeskuksessa 6.–8.4.2018
MAIJA NYMAN, RIITTA KESKIMÄKI
AINO VIITANEN. musiikissa lauluryhmä ESTER
ja TUULA HAKKARAINEN.
puhujina
ja

Täysihoitohinnat: pe-su, 150–170 €,
ilman majoitusta 120 €.
Päivähinnat: la 50 € ja su 30 €.
Ilmoittautumiset:
Mirja Jokela, mphjokela@gmail.com,
0408336567 tai Ursula Hyvärinen,
mursuhyva@gmail.com, tai 0415380942
Järjestäjänä Suomen Raamattuopisto
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Tapahtumat 16.3.–6.4.
koissa
		
Musiikkia kir

LASTENKONSERTTI KIPINÄSSÄ
n Pekka Laukkarinen Duo esiintyy sunnuntaina 18.3. klo 16 Sepän
Kipinässä. Lastenkonsertti on osa Jyväskylän päivien ohjelmistoa. Konserttiin on vapaa pääsy.
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. Vapaa pääsy.
JYVÄSKYLÄN PÄÄSIÄINEN -KONSERTTISARJA
n Jyväskylän seurakunnan pääsiäiskonserttisarja käynnistyy Marianpäivän konsertilla sunnuntaina 18.3. klo 18 Kaupunginkirkossa. Tarkempi ohjelma sivulla 15 tai www.jyvaskylanseurakunta.fi.
GOSPEL-ILTA KELTINMÄEN KIRKOSSA
n Keltinmäen kirkon gospel-illassa keskiviikkona 21.3. klo 18 esiintyvät
Mikko Miettinen, huilut ja Ilpo Vuorenoja, kitara.
LUUKAS-PASSIO PALOKASSA
n Seppo Pänkäläisen Luukas-passio on tiistaina 27.3. klo 19 Palokan
kirkossa. Mukana kirkkokuoro, kanttorit Liisa Partanen, Jukka Hassinen
ja Sirpa Piilonen sekä puheosuudessa Teija Laine.
TIELLÄ JERUSALEMIIN
n Tiellä Jerusalemiin on laulujen muodostama kertomus Jeesuksen
kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Gospel Covertajien konsertti on keskiviikkona 28.3. klo 18 Tikkakosken kirkossa.
KAMARIKUORO VALON PÄÄSIÄISKONSERTTI
n Kamarikuoron Valon pääsiäiskonsertissa Säynätsalon kirkossa sunnuntaina 1.4. klo 18 kuullaan J.S. Bachin Pääsiäiskantaatti BWV 6 Bleib
bei uns sekä osia G.F. Händelin Messias-oratoriosta. Kuoron johto ja
tenorisoolot Pertti Tahkola, Annastiina Tahkola, altto ja Andras Szabo
urut. Ohjelma 10 euroa.
KIPINÄSSÄ PUHALLETAAN YHTEEN HIILEEN
n Yhteen hiileen -kuorokonsertissa Sepän Kipinässä sunnuntaina 8.4.
klo 16 ovat mukana muun muassa Suomalaisessa messussa laulanut
projektikuoro johtajanaan Heli Nieminen, SolaFide-kuoro Vapaaseurakunnasta johtajanaan Johanna Gummerus, Wedgebrook Quartet Vaajakosken baptistiseurakunnasta sekä soitinryhmä. Konsertissa lauletaan
myös yhteislauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
YHTEISVASTUUKONSERTTI KUOKKALASSA
n Kuokkalan alueseurakunnan musiikkiryhmät esiintyvät Yhteisvastuukonsertissa sunnuntaina 8.4. klo 17 Kuokkalan kirkossa. Mukana
ovat Kanteleryhmä, Toivon siivet -orkesteri, Lentoon-ryhmä, Kantaattikuoro ja tanssijat. Ohjelma 5 euroa. Myynnissä on myös arpoja ja YVtuotteita. Lopuksi iltatee, jossa vapaaehtoinen maksu. Tapahtuman
koko tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

s

		
Pääsiäisvaellu

PÄÄSIÄISVAELLUS 25.3. ja 27.3.
n Pääsiäisvaellus pohjautuu Raamatun pääsiäiskertomukseen. Vaellukselle voi osallistua Vaajakosken kirkolla oppaan johdolla. Opas
kuljettaa ryhmää pääsiäisen tapahtumien keskellä. Matkan varrella
kuullaan Raamatun henkilöiden keskusteluja ja hypätään keskelle Jerusalemia. Vaellus on suunnattu niin lapsille kuin aikuisille. Kierros kestää
noin 30 minuuttia. Kierrokselle mahtuu kerrallaan noin 20 henkilöä.
Yleisölle vapaita aikoja on sunnuntaina 25.3. klo 12 ja 13 sekä tiistaina
27.3. klo 17, 18 ja 19.

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tuomasmessu su 18.3. klo 18, Tikkanen, Hautalahti, Palola, Laasonen.
Muskarimessu su 25.3. klo 15, Ahonen, Laine, Hassinen, soitinryhmä.
Messu su 25.3. klo 18, Laine, Ahonen,
Hassinen, Ihanaiset-kuoro.
Messu to 29.3. klo 18, Tikkanen, Laine.
Jeesuksen kuolinhetken palvelus pe
30.3. klo 15.
Pääsiäisyön messu la 31.3. klo 23,
Ahonen, Laine, Viitala, Hassinen.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo 18,
Laine, Ahonen, Tiusanen.
II pääsiäispäivän messu ma 2.4. klo
18, Huttunen, Laitinen, Asikainen.
Musiikkitilaisuudet
Häämusiikki-ilta pe 16.3. klo 18.30.
Matteus-passio ke 28.3. klo 19. Jyväskylä Sinfonia. Liput 26/24/12 euroa.
Jyväskylän Pääsiäinen -konsertti pe
30.3. klo 18. Kts. s. 15.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kts. Sepän Kipinä.
Musiikkitilaisuudet
Kts. Sepän Kipinä.
Aikuisille
Iloset-kuoron harjoitukset ke 21.3. ja
28.3. klo 11.30 Telkäntie 2 C.
Raamattupiiri pe 23.3. ja 6.4. klo 17
Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 27.3. klo 13 Telkäntie 2 C.
Miesten tupailta ke 28.3. klo 17.30
Sepän Kipinä. Vertaistuki erilaisissa elämäntilanteissa, sairaanhoitaja,
Mika Luomansivu.
Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila, lasten kerhot, ekavauvaryhmä ja muskarit ovat tauolla
hiljaisella viikolla. Koululaisten kerhot niinä päivinä, kun on koulua.
3–5-v päiväkerho ti klo 9–11 ja to klo
13–16 Telkäntie 2 C.
Koululaisten kerho ti klo 17–18 Telkäntie 2 C, 8–11-vuotiaille.
Muskarit to-aamupäivisin Telkäntie 2
C. Tied. 050 340 9898.
Kts. myös Sepän Kipinä.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Raamattu- ja lähetyspäivät la 17.–
18.3. Huhtakoti. La klo 13 Matkalla kohti valtakuntaa, Jari Honkakari.
Kahvit. Klo 14.30 Lähetysseurat, Leena ja Jari Honkakari, Perendien terveiset Japanista; su klo 10.30 Herran palvelijatar, Mia Puolimatka; klo 12 Messu, Kari, Puhalainen, Nieminen. Kahvit
ja lähetystilaisuus.
Messu su 18.3. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Nieminen, saarna E. Puhalainen.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 18
Huhtakoti, Kari, Nieminen.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe
30.3. klo 15 Huhtakoti, Kärkkäinen,
Tiusanen.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo 12
Huhtakoti, Kärkkäinen, Siistonen,
Kari, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Pekka Laukkarinen duon konsertti
su 18.3. klo 16 Sepän Kipinä.
Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ma 19.3. ja
2.4. klo 18 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Iloset-kuoron harjoitukset ke 21.3. ja
28.3. klo 11.30 Telkäntie 2 C.

Raamattupiiri pe 23.3. ja 6.4. klo 17
Telkäntie 2 C.
Pietarin Kilta ti 27.3. klo 18 Sepän Kipinä.
Miesten tupailta ke 28.3. klo 17.30
Sepän Kipinä.
Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila, lasten kerhot, ekavauvaryhmä ja muskarit ovat tauolla
hiljaisella viikolla. Koululaisten kerhot niinä päivinä, kun on koulua.
Ekavauva ma 19.3. ja 2.4. klo 14 Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
Kouluikäisten puuhakerho ma klo
17 Huhtasuon päiväkeskus.
3–5 v päiväkerho ti klo 13–16 ja to
klo 9–11 Huhtasuon terveyskeskuksen ryhmähuone.
Perheitten pajailta ti 20.3. klo 17.30
Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali. Maksu 2€/perhe. Ilm. 050 323 5355.
Iltaperhekerho ti 3.4. klo 17.30–19.30
Huhtasuon tk:n Kaarisali.
Kts. myös Sepän Kipinä.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Toivon torstai to 22.3. klo 18.30 Neulaskoti. Jumalan salaisuus, Matti Väätäinen, Aapo Tähkäpää ja Trio Kolmikielinen. Iltatee.
Tilkkutäkkimessu su 25.3. klo 16–18
Neulaskoti, Jurva, Laasonen.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 18
Neulaskoti, Jurva.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe
30.3. klo 15 Neulaskoti, Tahkola.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo 12
Neulaskoti, Jurva, Tahkola.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä ke 21.3. klo 18 Neulaskoti.
7 kerran suljettu vertaisryhmä läheisen menettäneille. Aloituskerta. Tied.
ja ilm. 050 598 0951 tai 044 713 2486.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti 20.3. ja 3.4.
klo 12–13.
Neulaskodin olohuone ke klo 13
Neulaskoti.
Yhteisvastuun keräystempaus K-Kotiväylällä pe 23.3. klo 12–16. Martat
leipovat munkkeja.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe 16.3., 23.3. ja 6.4. klo
9.30 Neulaskoti.
Neulassäpinät su 18.3. klo 14 Neulaskoti. Poniajelua, ulkonuotio, munkkeja kahvin kera, musiikkia ja arpajaiset
Yhteisvastuun hyväksi.
Vauvaryhmä ti 20.3. ja 3.4. klo 9.30
Neulaskoti.
Taaperoryhmä ke 21.3. ja 4.4. klo 9
Neulaskoti.
Pääsiäisnäytelmä ti 27.3. klo 18 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.3. klo 10 kirkko, Mäkinen, Pitkänen, Lintunen. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu.
Aamurukous ti 20.3. klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to 22.3. klo 8
kirkko.
Messu su 25.3. klo 10 kirkko, Salminen, Ridanpää, Vuorenoja. Kahvit. Pyhäkoulu. Viittomakielen tulkkaus.
Iltajumalanpalvelus ma 26.3. klo 19
kirkko, Salminen, Lintunen.
Iltajumalanpalvelus ti 27.3. klo 19
kirkko, Salminen, Vuorenoja. Vanhan
musiikin yhtye Avivando Consort.
Iltajumalanpalvelus ke 28.3. klo 19
kirkko, Pitkänen, Lintunen.
Kiirastorstain viikkomessu to 29.3.
klo 16–17 Sotainvalidien sairaskoti,

Keskussairaalantie 40, Pitkänen, Lintunen.
Messu to 29.3. klo 19 kirkko, Mäkinen, Pitkänen, Lintunen, Vuorenoja,
Seurakuntakuoro. Kuljetus: Kuohun
kauppa klo 18, Keuruuntie, Humalamäen risteyksen pysäkki klo 18.10,
Vesangan pysäkki (päätien varressa)
klo 18.15, Ruokkeen keskustan kautta
klo 18.20, Kypärämäki: Erämiehenkadun Kotitalousoppilaitoksen pysäkki
klo 18.25, Laajavuorentiellä Kortepohjan päiväkeskuksen pysäkki klo 18.30,
Keltinmäen kirkko klo 18.50. Paluu samaa reittiä n. klo 20.30.
Sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10
kirkko, Salminen, Lintunen. Seurakuntakuoro.
Messu la 31.3. klo 23 kirkko, Pitkänen,
Mäkinen, Lintunen. Nyyttikestit.
Messu su 1.4. klo 10 kirkko, Ridanpää,
Salminen, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Musiikkitilaisuudet
Gospel-ilta ke 21.3. klo 18 kirkko.
Mikko Miettinen, Miika Mäkinen,
Ilpo Vuorenoja.
Jyväskylän Pääsiäinen -konsertti su
25.3. klo 18 kirkko. Missa Papae Marcelli, Lauluyhtye Versio, Ahti Lassila
kontrabasso. Liput 15/10/5 euroa.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma 19.3. klo 17–
18.30 kirkko. 1/ 0,5 euroa.
Yhteisvastuulounas ja kirkkokahvit
su 25.3. klo 10 messun jälkeen.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ma 19.3. klo 18 kirkko.
Aikuisille
Saihokadun olohuone ti klo 11–12
Saihokatu 4.
Seurakuntakuoron harjoitukset ti
20.3. klo 18 kirkko.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen olohuone ke 21.3., 28.3.
ja 4.4. klo 13 kirkko.
Taka-Keljon lähetysilta to 22.3. klo
18.30 Heikki Ruuhosella, Hanhiperäntie 284.
Nuorille
Nuortenilta ke 21.3. ja 4.4. klo 18.30
kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 6.4. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 18.3. ja 25.3. klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma 19.3. klo 14.30
kirkko.
Perheolkkari ti 20.3. ja 3.4. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke 21.3. ja 4.4. klo 9 kirkko.
Lapsikuoro ke 21.3. ja 4.4. klo 16 kirkko.
Vauvakahvila to 22.3. ja 5.4. klo 9
kirkko.
Lasten pääsiäiskirkko ma 26.3. klo 9.
Linnulle koti -tapahtuma ke 4.4. klo
17–19 Keltinmäen kirkko. Puuaines,
työkalut ym. tykötarpeet valmiina, ei
maksua. Grilli kuumana omille makkaroille, kahvi/tee/mehu. Arpajaiset.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 18.3. klo 10 Kaupunginkirkko, Wuolio, Pääkkönen, Valtasaari.
Kahvit Vanhassa pappilassa.
Viikkomessu to 22.3. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 25.3. klo 10 Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen, Koli, Valtasaari.
Iltajumalanpalvelus ma 26.3. klo 19
Kaupunginkirkko. Watia, Valtasaari.

Viikkomessu ti 27.3. klo 13 Kaupunginkirkko. Kutsutaan mukaan erityisesti näkövammaiset ja omaishoitajat.
Tikkanen, Valtasaari, Laulurinki.
Iltajumalanpalvelus ti 27.3. klo 19
Kaupunginkirkko. Wuolio, Laasonen.
Iltajumalanpalvelus ke 28.3. klo 19
Kaupunginkirkko. Pohjola, Koskinen.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19
Kaupunginkirkko. Koli, Wuolio, Valtasaari, Launonen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10 Kaupunginkirkko.
Wuolio, Niiles-Hautanen, Laasonen.
Pääsiäisyön messu la 31.3. klo 23
Kaupunginkirkko. Pohjola, Valtasaari.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo 10
Kaupunginkirkko. Watia, Koskinen.
II pääsiäispäivän messu ma 2.4. klo
10 Kaupunginkirkko. Koli, Valtasaari.
Körttiseurat ma 2.4. klo 17.30 Vanha
pappila. Kahvit.
Viikkomessu to 5.4. klo 13 Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Musiikkitilaisuudet
Jyväskylän Pääsiäinen -konsertti su
18.3. klo 18 Kaupunginkirkko. Maria, Herran palvelijatar, Musica-kuoro.
joht. Pekka Kostiainen. Liput 15/10/5
euroa.
Jyväskylän Pääsiäinen -konsertti su
1.4. klo 18 Kaupunginkirkko. Fanfare
Festivo, Tomas Gricius (RSO), trumpetti & Julia Tamminen, urut. Liput
15/10/5 euroa.
Aikuisille
Raamattupiiri ti Vanha pappila.
Osallisuuden kahvihuone ti 20.3. klo
14 Vanha pappila. Vanheneva nainen
mediassa, Sirpa Teräväinen.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
21.3. klo 13. Puistotori 4.
Leskien klubi to 22.3. klo 10–12. Vierailu Jyväskylän kaupunginteatteriin,
Vapaudenkatu 36. Kahvit Vanhassa
pappilassa klo 11.15.
Kylän kammari to 22.3. ja 5.4. klo 14
Vanha pappila.
Virtailta / Nightbreak to 29.3. klo 18.
Ehtoollismessu Kaupunginkirkossa.
Osallisuuden kahvihuone ti 3.4. klo
14 Vanha pappila. Tiistaihartaus, Seppo Wuolio.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
4.4. klo 13. Puistotori 4.
Kolikkotuvan olohuone to 5.4. klo
12–14 Kolikkotie 2 C.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma 19.3. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Kokkikerho ma 19.3. klo 16.45 Yliopistonkatu 26 B. 1–4-lk.
Kuvataan!-kerho ti 20.3. ja 3.4. klo
16.30 Yliopistonkatu 26 B. 3–5-lk.
Perhekerho ke 4.4. klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perheiden pääsiäisaskarteluilta ke
21.3. klo 17.30 Yliopistonkatu 28 B.
Lasten pääsiäiskirkko ma 26.3. klo
9.15 ja 10.15, ti 27.3. klo 9.15 ja 10.15,
ke 28.3. klo 9.15 ja 10.15 Kaupunginkirkko.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.3. klo 10 srk-talo. Tuominen, Laiho, lauluryhmä. Naistenpäivän juhla.
Miestenilta ke 21.3. klo 18 srk-talo.
Kinkerit to 22.3. klo 13. Läntiset kylät,
Ojanen, Karamellintie 60.
Tilkkutäkkimessu su 25.3. klo 16 srktalo, Tuominen, Laiho. Launonen Isoset. Lämpimät leivät.
Pääsiäisateriailta ti 27.3. klo 18 srktalo, Liisa ja Roger Finch, Ylistysryhmä. Hinta 8 euroa. Messiaanisia lauluja ja tuttuja virsiä.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 18

srk-talo. Tuominen, Laiho.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10 srk-talo. Tuominen,
Laiho, Kirkkokuoro.
Pääsiäisyön messu la 31.3. klo 23 srktalo. Koivisto, Mertanen.
2. Pääsiäispäivän jumalanpalvelus
ma 2.4. klo 10 srk-talo. Koivisto, Laiho,
Kirkkokuoro. Kirkkokahvit.

Lasten pääsiäiskirkko ke 28.3. klo 9,
9.45 ja 10.30.
Linnulle koti -tapahtuma ke 4.4. klo
17–19 Keltinmäen kirkko. Puuaines,
työkalut ym. tykötarpeet valmiina, ei
maksua. Grilli kuumana omille makkaroille, kahvi/tee/mehu. Arpajaiset.

Aikuisille
Ylistysryhmän harjoitukset pe 16.3.,
23.3. ja 6.4. klo 17.30 srk-talo.
Väentupa ti klo 11.
NOJA-ryhmä ti 20.3. ja 3.4. klo 18
srk-talo.
Palvelupäivä ke 21.3. klo 10 srk-talo.
Kirkkokuoron harjoitukset to 22.3.
klo 17.45 srk-talo. Tied. 050 557 9004.
Aamupysäkki pe 23.3. klo 9–11 srktalo. Eu-ruokakassien jakoa, hartaus ja
aamupalaa.
Hartaushetki to 29.3. klo 10 Korpihovi.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Perhemessu su 18.3. klo 11 kirkko,
Mannström, Bucht, Lampinen, Korhonen, Jubilate Deo, Mariakuoro.
Aamurukous to 22.3. klo 9.30 kirkko.
Messu su 25.3. klo 11 kirkko, Reukauf,
Mannström, Väisänen, Nieminen. Pyhäkoulu.
Ristin tien äärellä ma 26.3. klo 19
kirkko, Lampinen, Luomala. Kehittyvät laulajat, Jubilate Deo, Seija Nykänen, Joonas Hokkanen.
Iltakirkko ti 27.3. klo 19 kirkko, Korhonen, Väisänen.
Iltakirkko ke 28.3. klo 19 kirkko,
Mannström, Lampinen.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19
kirkko, Korhonen, Reukauf, Väisänen,
Heikkilä. Toivon Siivet -orkesteri, Kantaattikuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 11 kirkko, Bucht, Lampinen. Virsimiehet.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki
pe 30.3. klo 15 kirkko, Reukauf, Lampinen. Celi De ja Mariakuoro.
Pääsiäisyön messu la 31.3. klo 22 kirkko, Reukauf, Bucht, Väisänen, Korhonen.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo 11
kirkko, Mannström, Korhonen, Lampinen, Korhonen. Kehittyvät laulajat.
Lasten pääsiäinen ma 2.4. klo 16 kirkkohetki, klo 16.30 perhekonsertti Miska Pressan kattikirkko, Bucht, Lampinen, Korhonen.
Kanteleiden ilta ke 4.4. klo 18 kirkko.
Aamurukous to 5.4. klo 9.30 kirkko.

Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to 22.3. ja
5.4. klo 13 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperoryhmä ma 19.3. klo 9–11
srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
21.3. ja 4.4. klo 9.30–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Iltaperhekerho ke 21.3. ja 4.4. klo 18
srk-talo.
Perhekerho to 22.3. ja 5.4. klo 9.30
srk-talo.
Lasten pääsiäishartaus ti 27.3. klo
9.15 ja klo 10 srk-talo.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.3. klo 16 srk-keskus, Mäkinen, Simo Lampela, Juho Puhto, Lintunen. Opko:n pastori Juho Puhto siunataan tehtäväänsä. Kirkkokahvit.
Katekismusmietiskely ke 21.3. klo
12 srk-keskus. Uskontunnustuksen
3. kohta.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 23.3. ja 6.4. klo 13 srk-keskus.
Messu su 25.3. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Vuorenoja. Kirkkokahvit.
Hiljaisen viikon runoja ja lauluja ti
27.3. klo 16 srk-keskus, Draamaryhmä Toivo.
Katekismusmietiskely ke 28.3. klo 12
srk-keskus, Pitkänen.
Jumalanpalvelus pe 30.3. klo 16 srkkeskus, Salminen, Vuorenoja.
Messu ma 2.4. klo 16 srk-keskus, Mäkinen, Ridanpää, Lintunen, Vuorenoja, Lähde!
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma 19.3. klo 17–
18.30 Keltinmäen kirkko. 1/ 0,5 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 20.3. klo 10 srk-keskus.
Terveisiä Etiopiasta.
Lähetyspiiri ti 3.4. klo 10 srk-keskus.
Aikuisille
Seurakuntakuoron harjoitukset ti
20.3. klo 18 Keltinmäen kirkko.
Torstaikahvila to 22.3. ja 5.4. klo 10.30
srk-keskus.
Tiistaitapaaminen ti 27.3. klo 13 srkkeskus. Hiljaisen viikon runoja ja lauluja, draamaryhmä Toivo.
Nuorille
Nuortenilta ke 21.3. ja 4.4. klo 18.30
Keltinmäen kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 6.4. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke 21.3. ja 4.4. klo 9 srkkeskus.

KUOKKALA

Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 21.3.ja 4.4.
klo 13 kirkko.
Aikuisille
Harmonisen laulun päivä ma 18.–
19.3. 15 kirkko. Laulupedagogi Rikka
Hänninen ohjaa harmonisen laulun
äänenkäyttöä. Ensim. ryhmä su klo 15,
ma klo 10. Kaikille avoin ryhmä ma
klo 18–19.30. Tied. ja varaukset kanttori Sirpa Lampinen p. 050 436 5435.
Kävelylenkki Kuokkalan kirkolta ma
klo 11. Lähtö kirkon etuovelta. Vetäjänä Martti Vornanen p. 040 410 3116.
Raamattupiiri ma 19.3. ja 26.3. klo
19 kirkko.
Kuokkamiehet ti 20.3. ja 3.4. klo 18
kirkko.
Rukouspiiri ke 28.3. klo 19 Polttolinja 29.
Nuorille
Nuortenilta ke 21.3. ja 4.4. klo 19
Polttolinja 37.
Iltakahvila pe 6.4. klo 17–22 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ma 19.3. klo 9.30 kirkko.
Taaperotupa ti 20.3. ja 3.4. klo 9.30
kirkko.
Vauvaperhepesä ti 20.3. ja 3.4. klo 13
kirkko.
Café Kide ke 21.3.ja 4.4. klo 9 kirkko.
PerheCafé to 22.3. ja 5.4. klo 17.30
kirkko.
Pyhäkoulu su 25.3. klo 11 kirkko.
Lasten pääsiäiskirkko ma 26.3. klo
9.30, ti 27.3. klo 9.15 ja 10.15 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Koli, Valtasaari, kirkkokahvit.

Messu su 25.3. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Watia, Koskinen, kirkkokahvit.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19
Lahjaharjun kappeli. Pohjola, Laasonen.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 30.3. klo 15 Lahjaharjun kappeli.
Watia, Valtasaari.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo 12
Lahjaharjun kappeli. Niiles-Hautanen,
Koskinen.
Aikuisille
Olohuone ti 20.3. ja 3.4. klo 9–11 Lahjaharjun kappeli
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ti 20.3. ja 3.4. klo 9.30
kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke 4.4. klo 9.30 kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila to 22.3. ja 5.4. klo 13
kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Lasten pääsiäiskirkko to 29.3. klo
9.15 ja 10.15 Lahjaharjun kappeli.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 18.3. klo 10
kirkko, Palola, Hautalahti, Asikainen,
Reetta Mölsä, laulu. Pyhäkoulu.
Rukouspiiri ke 21.3. ja 4.4. klo 18
opintosali.
Palmusunnuntain messu su 25.3. klo
10, Laine, Hautalahti, Ruhanen, luottamushenkilöt. Kahvit. Pyhäkoulu.
Ristin tie -pysäkkivaellus ma 26.3. klo
19 kirkko, Laine, Partanen.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19
kirkko, Palola, Pääkkönen, Asikainen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10, Laine, Partanen,
Kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo 10
kirkko, Hautalahti, Palola, Partanen,
Kirkkokuoro.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 2.4. klo 10 kirkko, Pääkkönen,
Ruhanen.
Kirkkohetki ke 4.4. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to 22.3. klo
17.30 kirkko.
S. Pänkäläisen Luukas-passio ti 27.3.
klo 19 kirkko. Kirkkokuoro, Partanen,
Hassinen, Piilonen, soitinyhtye, Kalle
Kinnunen, puheosuus Teija Laine.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 takkatupa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti klo 10–12 kirkko.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 11–
14 kirkko, klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki. Kiinni 29.3.
Isovanhempien ja
lastenlasten yhteinen leiri
Isovanhempi–lapsenlapsi-leiri
on Vesalassa 18.–20.6. Leiri on
tarkoitettu isovanhemmille
ja heidän alle kouluikäisille ja
alakouluikäisille lapsenlapsilleen. Riittää, että jompikumpi
osapuoli asuu Jyväskylässä.
Etusijalla ovat ensikertalaiset. Hinta 60/30 euroa. Ilmoittautuminen 3.–19.4. Elina
Romarille p. 040 560 9910 (ei
vastaaja- tai tekstiviestejä).
Miestenpiiri ti 27.3. klo 18 kirkko
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.
Vauvapysäkki ma 13 kirkko.
Taaperopysäkki ti klo 9–11.30 kirkko.
Kaakaopyhäkoulu 1–2-luokkalaisille ti klo 12–15 kirkko.

SEPÄN KIPINÄ
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki arkisin ma–pe klo 12.
Kipinäkirkko ke 21.3. klo 19, Siistonen, Nieminen.
Sananpajan ennakkokahvit su 25.3.
klo 16.
Sananpaja-sanajumalanpalvelus su
25.3. klo 17, Siistonen, Nieminen.
Kipinäkirkko ke 4.4. klo 19, Kari, Asikainen.
Musiikkitilaisuudet
Pekka Laukkarinen duon konsertti
su 18.3. klo 16. Vapaa pääsy.
Elävän musiikin hetki pe klo 13–14
(ei 30.3.).
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatyöntekijä tavattavissa pe
klo 18–20 keskustelua varten (ei 30.3.).
Lähetys- ja avustustyö
Kahvipussit kassiksi ma 19.3. ja 26.3.
klo 10–12.
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11. Paikalla maahanmuuttajatyön diakoni.
Kansainvälinen Naistenilta ke 21.3.
klo 17.30. Tarjoilu 5 euroa lähetystyön
hyväksi. Viikkomessu klo 19.
Aikuisille
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 21.3.,
28.3. ja 4.4. klo 13.
Led-kynttiläillallinen pariskunnille
la 24.3. klo 16, ennakkoilm.
Pietarin Kilta ti 27.3. klo 18.
Miesten tupailta ke 28.3. klo 17.30.
Vertaistuki erilaisissa elämäntilanteissa, sairaanhoitaja, Mika Luomansivu.
Virtailta / Nightbreak to 29.3. klo 18.
Ilta nuorille aikuisille. Ehtoollismessu
Kaupunginkirkossa.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18. 3-lk ja sitä vanhemmille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila, lasten kerhot, ekavauvaryhmä ja muskarit tauolla hiljaisella viikolla. Koululaisten kerhot
niinä päivinä, kun on koulua.
Perhekahvila ma klo 17.30, ti klo 13,
to klo 10, pe klo 10.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Omat eväät.
Pääsiäispuutarhailta perheille ma
19.3. klo 17.30.
Pop Up -pilttiväen muskari to 22.3.
ja 5.4. klo 13–13.30. Hinta 3e/perhe,
maksu paikan päällä.
Pop Up -perhemuskari to 22.3. ja 5.4.
klo 14–14.45. Hinta 4e, maksu paikan päällä.
Pikkuväen pääsiäinen ma 26.3. klo 18.
Lapsikuoro ke 28.3. klo 16.30.
Muu
Sepän Kipinä avoinna ma–pe klo 10–
20, la ja su klo 11–18. Tavattavissa seurakunnan työntekijöitä. Pääsiäisenä
pe 30.3. klo 11–18, la 31.3. klo 11–18,
su 1.4. suljettu, ma 2.4. klo 11–18.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.3. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Kirkkokahvit.
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Tapahtumat 16.3.–6.4.
Avoin raamattupiiri ti 20.3. ja 3.4. klo
18 srk-koti.
Messu su 25.3. klo 10 kirkko, Väätäinen, Laasonen. Kirkkokahvit.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 18
kirkko, Väätäinen, Tahkola. Neulaset.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10 kirkko, Väätäinen,
Tahkola.
Messu su 1.4. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
srk-koti.
Kamarikuoro Valon pääsiäiskonsertti su 1.4. klo 18 kirkko. J.S. Bach Pääsiäiskantaatti BWV 6 Bleib bei uns sekä
osia G.F.Händelin Messias-oratoriosta.
Johto ja tenori Pertti Tahkola, Annastiina Tahkola, altto, Andras Szabo urut.
Ohjelma 10 euroa.
Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä. Suljettu vertaisryhmä läheisen menettäneille alkaa 21.3. klo
18 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Ilm. ja
tied. 044 713 2486 tai 050 598 0951.
Mahikset ma 26.3. klo 13 srk-koti.
Ryhmä uupuneille ja masentuneille.
Tied. 045 633 6149.
Lähetys- ja avustustyö
Olohuone ke 21.3. ja 4.4. klo 13 srkkoti.
Lähetyksen rukouspiiri su 25.3. klo
18. Merja Valkola, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Miesten raamattupiiri su 18.3. ja 1.4.
klo 18 srk-koti.
Ehtoollishartaus to 29.3. klo 11.45
Säynätsalon päiväkeskus, Urheilukentäntie 3.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma 19.3. klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to 22.3. ja 5.4. klo 9.30
srk-koti.
Pyhäkoulu to 22.3. ja 5.4. klo 17.30
srk-koti.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.3. klo 10 kirkko, von
Gross, Partanen, Palomat, joht. Olga
Kallio. Kahvit ja Viisikielisen lauluja.
Messu su 25.3. klo 10 kirkko, von
Gross, Piilonen.
Ehtoollisenvietto ti 27.3. klo 12.30
päiväkeskuksessa.
Kiirastorstain iltamessu to 29.3. klo
18 kirkko, von Gross, Rämänen, Piilonen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10 kirkko, Rämänen,
Piilonen.
Pääsiäissunnuntain messu su 1.4. klo
10 kirkko, von Gross, Rämänen, Piilonen.
Pääsiäismaanantain iltamessu ma
2.4. klo 18 kirkko, von Gross, Ruhanen.
Kirkkokahvit ja asiaa lähetystyöstä.
Ylösnousemukseen liittyvä elokuva
to 5.4. klo 18 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke 21.3./4.4. klo 17 kirkko.
Gospel Covertajat: Tiellä Jerusalemiin ke 28.3. klo 18 kirkko. Mikko
Miettinen, laulu ja huilut, Hannes Asikainen, kitara ja laulu, Esko Turpeinen,
kitara ja laulu. ohjelma 10/5 euroa.
Candela-kuoro to 5.4. klo 17.30 kirkko.
Aikuisille
Vapaaehtoisten kahvit -vertaisryhmä ma 19.3. klo 14 pappila.
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12–16 srk-sali.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Miesten saunailta ke 21.3. klo 17.30
Sarpatti.

Äitien käsityökerho ke klo 18 pappila.
Torstain aamukahvi ja -hartaus to
klo 10 kirkko.
Tasauslounas pe 23.3. klo 11.
Naisten ilta pe 23.3. klo 18 pappila,
vieraana pastori Ulla Palola. Iltatee.
Lukupiiri ke 28.3. klo 13 pappila.
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 6.4. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.
Nuorille
Seiskojen ilta ke 21.3. ja 4.4. klo 18
kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 20.3. ja 3.4. klo 9.30 ja
klo 13 kirkko.
Perhekerho ti 20.3. ja 3.4. klo 9.30
Puuppolan kerhotila.
Perhekerho ti 20.3. klo 13 kirkko.
Ekavauvaryhmä ke 21.3. ja 4.4. klo 13
kirkko.
Muu
Ruokajakelu to 29.3. klo 10.30 kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.3. klo 10 kirkko, Rossi,
Tiusanen.
Oravasaarelaisten srk-ilta ke 21.3.
klo 18.30 Kallio Hakasella, Teerilahdentie 190.
Messu su 25.3. klo 10 kirkko, Huttunen, Asikainen, Krel-kuoro. Pääsiäisvaellus klo 12 ja klo 13.
Leipäsunnuntai su 25.3. klo 16 Jyskän
srk-koti. Kärsimyksestä Raamatun näkökulmasta, Jarkko Haapanen. Kahvitarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Pääsiäisvaellus ti 27.3. klo 17, 18 ja
19 kirkko.
Miesten päiväraamattupiiri to 29.3.
klo 12 kirkko.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19
kirkko, Laitinen, Huttunen, Kauppinen, Rossi, Tiusanen.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe
30.3. klo 10 kirkko, Kauppinen, Perttilä.
Messu su 1.4. klo 10 kirkko, Huttunen, Perttilä.
Tiellä Jerusalemiin -messu ma 2.4.
klo 10 kirkko, Laura Laitinen. Gospel
Covertajat.
Aikuisille
Lähetyspiiri ti 20.3. ja 3.4. klo 13 kirkko.
Puuroporinat to 22.3. klo 8.30 kirkko.
Vaajakosken keskiviikkokerho ke 4.4.
klo 13 kirkko.
Nuorille
Perjantaikahvila pe 16.3. klo 17 kirkko.
Hengari = nuortenilta ke 21.3. ja 4.4.
klo 17 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilon murusia -päiväleirit 1–2 lk 4.–
7.6. Kaunisharjussa.
Kevätleiri Koivuniemessä 1–6 lk
27.–29.4.
Retki Powerparkkiin Alahärmään 5.5.
Perheiden telttaleiri Sarpatissa 8.–
10.6.
Tied. ja ilm. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset, 040 558 2542.
Pyhäkoulu su klo 14, Savelassa, Mutkatie 14.
Perhetupa ti 20.3. klo 9–11 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti 20.3. klo 9 srkkoti, Asmalammentie 4.
Ekavauva-Pallerot ti 20.3. klo 13–
14.30 kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke 21.3.
klo 9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Vaajakosken iltaperhekerho ke 21.3.
klo 17.30.
Kaunisharjun perhekerho Aurinkosaaren päiväkodilla ke 4.4. klo 9–11.
Taaperokerho pe 6.4. klo 9 Jyskän
srk-koti.

anotot
Diakonian vasta

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 19.3. klo 18 Vesalan leirikeskus.
Naisten saunailta ti 20.3. klo 17 Vesalan leirikeskus.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27-29. Tied. Johanna
Kontinen 050 360 3484. Avoinna ma,
ti ja to klo 11–15.
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.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke klo 13
Sepän Kipinä.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke 21.3.,
28.3. ja 4.4. klo 13 Sepän Kipinä.
Kansainvälinen Naistenilta ke 21.3.
klo 17.30 Sepän Kipinä. Mielenrauhaa

ja maailmanrauhaa. Tarjoilu 5e. Viikkomessu klo 19.
Virtailta/Nightbreak to 29.3. klo 18.
Ehtoollismessu Kaupunginkirkossa.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
18.3. klo 11, Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadulta. Nyyttäribrunssi,
kirkko, lastenohjelmat.
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 25.3. klo 17, Mika
Kilkki, Seppo Wuolio.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka
Maahanmuuttajatyö
Päivystys ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki, Hannikaisenk. 27–29,
mirja.hytonen@evl.fi 050 549 7033.
Kahvila ma, ti ja to klo 11–15 Aseman Pysäkki.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.

Päivystys ma ja ke klo 9–11, p. 050 549
7023. Ei päivystystä ke 21.3. eikä viikolla 14.
Hiljaisen viikon ehtoollishetki ti 27.3.
klo 13 Kaupunginkirkko, Tikkanen,
Valtasaari, lauluryhmä. Kahvit Vanhassa pappilassa klo 14.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 11.4. klo 13–14.15 Vanha pappila. Musiikkia, mukana kanttori. Kahvit klo 12.40 alkaen.
Omaishoitajien Oma hetki ke 18.4.
klo 12–13.30 Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
Näkövammaisten leiri Vesalassa
ma–ke 28.–30.5. Ti 29.5. voi tulla päiväseltään mukaan leirille.
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.
Perhekerho to 22.3. klo 17.30 Kuokkalan kirkko.
Messu to 29.3. klo 18 Jyskän srk-koti.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Seurat ma 2.4. klo 17 Vanha pappilassa, Vapaudenkatu 26.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 20.3. klo 9–11 (5 e). Eeva ja
Maria Raamatussa, Eevakaarina Launis.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous su 25.3. klo 14. Annika
Tammela esittää musiikkia ja laulattaa.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 27.3. klo 9–11 (5 euroa). Dietrich Bonhoeffer – Marttyyri vastoin
tahtoaan, Eevakaarina Launis.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 3.4. klo 9–11 (5 euroa). Visuaalisuus tuotemuotoilussa, Siina Kovanen.
Kirjapiiri II ti 3.4. klo 13. Peter Hoeg:
Norsunhoitajien lapset.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
Hiljaisen viikon messu ma 26.3. klo
19 Vaajakosken kirkossa, mukana
Lähteellä-kuoro.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Kevätseurat 17.–18.3.: la klo 15.30
Vanhusten ja liikuntarajoitteisten ehtoollinen, ry; klo 18 Viikkomessu, Taulumäen kirkko; iltapala, ry; n.20.30 Puheenvuoro, ry; su klo 10 Seurakunnan
messu, Vaajakosken kirkko; klo 12.30
Perhepyhäkoulu ja seurat, ry; ruoka ja
kahvi; klo 15 Seurat, ry; kahvi; klo 17
Päätösseurat, ry.
Tiistaikerho ti 20.3. klo 13. Ikäihmisten turvalaitteet, ry.
Seurat ke 21.3. klo 19, Kaupunginkirkko.
Laukaalaiset Maalaismarkkinat la
24.3., ry; klo 15 Markkinat ja ruokailu;
klo 18 Iltaohjelma ja iltahartaus, ry.
Seurat su 25.3. klo 16, ry.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 28.3.
klo 19, Kortepohjan kirkko.
Seurat la 31.3. klo 19, ry.
Seurat su 1.4. ja ma 2.4. klo 16, ry.
Seurat ke 4.4. klo 19, ry.
Nuorten perjantai pe 6.4. klo 19, ry.

Kansan Raamattuseura
Omenapuu, Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Bibliodraamahetki ti 20.3. klo 13.30
Maria ja Elisabet (Luuk. 1), Mika Lahtinen
Torstaiteatteri: Nooa-näytelmä ke
21.3. klo 19, to 22.3. klo 19, la 24.3. klo
14, ma 26.3. klo 19 ja ke 4.4. klo 19,
www.lippu.fi/nooa.
Raamattupiiri pe 23.3. ja pe 6.4. klo 11.
Hehku-ilta nuorille aikuisille ti klo 19.
Naisia kaivolla -ilta to 12.4. klo 18.
Muistin parhaaksi – Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen, toimintaterapeutti Marianna Ikonen. Kahvit
klo 18. Osallistumismaksu 10 euroa.
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 ma klo 8–9.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 14.
Nuortenilta Breikki nuorille ja opiskelijoille ti klo 18–21.
Sanan Keidas su 18.3. klo 16. Jumalan
lapseus (1 Joh. 3), Mauri Tervonen.
Naistenpiiri ke 21.3. klo 18.
Naisten Raamattupiiri ti 27.3. klo 13.
Pyhäpäivän kahvihetki ma 2.4. klo 16.
Naistenpiiri ke 4.4. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Miestenpiiri to 22.3. klo 18.30 Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11.
Lyhtyilta pe 23.3. Avoimet ovet klo
18–21. 4–7-lk Kinkomaan kerhotilassa.
Isä–lapsi-sähly la 24.3. klo 15–16.15
Tikan koulussa, Toritie 22.
Leipäsunnuntai su 25.3. klo 16 Jyskän
srk-kodilla, Asmalammentie 4. Kärsimyksestä Raamatun näkökulmasta,
Jarkko Haapanen. kahvitarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 5.4. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla.
Lyhtyilta pe 6.4. Avoimet ovet klo 18–
21. 4–7-lk Kinkomaan kerhotilassa.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Jyvässeudun raamattu- ja lähetyspäivät 17.–18.3. Huhtakoti, Nevakatu

1, mukana mm. 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
Teemailta to 22.3. klo 18.30. Raamatulla päähän? Kuinka puhua Jumalasta? Henri Järvinen.
Opiskelijailta to 29.3. klo 18.30.
Peli-ilta to 5.4. klo 18.30.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su klo 12: 18.3. Jukka Niemelä,
Hamona-kuoro ja soitinyhtye. Lounas
ja raamattuopetus: Marian ja Joosefin
vai Jumalan Poika? 25.3. Petri Harju.
Yhteys lähimmäisiin -naistenilta ti
20.3. klo 18. Annukka Häkämies, Sinä,
opetusta, rukousta, laulua ja nyyttärit.
Nuorten ilta ke 21.3. ja ke 4.4. klo
16.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 21.3. klo
18.30. Ilmestys + kirja = Ilmestyskirja,
Lukas Brenner; ke 28.3. klo 18.30 Ihan
läbäl? Huumori ja kristinusko, Mikko
Vaismaa.
Nuorekkaiden miesten saunailta to
22.3. klo 17. Saunan jälkeen miesten
piiri, alustus Petri Harju.
Avoin Raamattupiiri ti 27.3. klo 18.
Road Trip Tampereen Evankelisten
Opiskelijoiden iltaan ke 4.4. klo 18.30.
Amazing Night feat. Eve & Ossi.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 22.3. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Kristityn uusi elämä, Miika Mäkinen, Aapo Tähkäpää.
Elämän puolella -ilta ke 4.4. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Uskossa vapaa, Timo Junkkaala, Matti Mertanen.
Naistenpäivät Kiponniemessä 6.–
8.4. Mukana muun muassa Riitta Keskimäki, Maija Nyman, Tarja Sulkala, Aino Viitanen ja Lauluryhmä Ester. Täysihoito 2 hh/170e, 3–4 h/150e,
päiväkävijöille 120e. Lisätietoja: Mirja Jokela, mphjokela@gmail.com, 040
833 6567 tai Ursula Hyvärinen. mursuhyva@gmail.com 041 538 0942.

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.

SIVARI
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.

hengessä!

Seuraava
lehti

6.4.

• Mikä ihmeen postimerkki?
• Sukututkimus löytää sodan arvet
• Sankaripartiolainen Hanna

Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2
0400 308 120
ALUESEURAKUNNAT:

2018

Su 18.3. klo 18 Kaupunginkirkko

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

Henki &
8. vsk.
ISSN 1798-1255 (painettu)
ISSN 2489-7620 (verkkojulkaisu)
Kustantaja Jyväskylän seurakunta
Julkaisija Jyväskylän seurakunta
Taitto Viestintä-Paprico Oy
Paino Lehtisepät Oy
Painosmäärä 60 000 kpl
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
pirjo.teva@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

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

Henki &

Päätoimittaja
Marjo Rönnkvist 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Petri Kananen 050 360 3459
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Minna Palovaara 050 380 0612
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5,
PL 103,
40101 JYVÄSKYLÄ

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Avoinna ma–pe klo 9–15.30
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800

Su 25.3. klo 18 Keltinmäen kirkko
yvässä
Uutisia h

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

Leirikeskusten varaukset
040 535 1657

SÄYNÄTSALO
n Diakoniapäivystys ti ja to klo
9–11 Säynätsalon seurakuntakodilla.
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.

VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560
927, tero.reingoldt@evl.fi.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna, 050 360 3484

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.

TIKKAKOSKI
n Ajanvartaus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916, marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Su 1.4. klo 18 Kaupunginkirkko
FANFARE FESTIVO
Tomas Gricius (RSO), trumpetti
Julia Tamminen, urut
Liput 15/10/5 euroa

HUHTASUO
Sepän Kipinä 044 737 1921
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko
050 549 7043
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2
050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja
seurakuntatalo Kirkonmäentie 1–3
050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
050 549 7045
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8
040 560 9911
SEPÄN KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä,
Ahjokatu 5
044 737 1921
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1
050 340 9896
Neulaskoti
Pihkatie 4, Keljonkangas
050 549 7046
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko,
Kirkkokatu 18
040 560 9917
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11
040 560 9928
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4
040 560 9928
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Kohtaamispaikan takana
monta toimijaa
PETRI KANANEN teksti

Nuorten kohtaamispaikka Kauppakeskus Forumissa kokoaa päivittäin 60–80 nuorta. Jyväskylän seurakunnan nuorisotyönohjaajan Marjo Ronkaisen (vas.) kanssa kahvia juovat Ilona Koskinen, Kiia Väisänen ja Henna Mäkipää.

Kauppakeskus Forumin nuorten
kohtaamispaikan taustalla on
monta tahoa. Tilan toiminnasta
vastaavat yhteistyössä Jyväskylän
kaupungin nuorisopalvelut, Jyväskylän seurakunta, Aseman Lapset
ry:n Löytävä nuorisotyö -hanke ja
Jyvässeudun 4H-yhdistys. Kohtaamispaikan vetovastuu on Jyväskylän kaupungilla.
Nuorisotoimijoiden tietoon
nuorten toiveet ydinkeskustassa
sijaitsevasta tilasta ovat tulleet
Aseman Lapset ry:n Löytävän nuorisotyön hankkeen kautta.
Kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita kaikki nuoret. Yläikäraja on
asetettu 29 vuoteen.

”Näin hienoa paikkaa ei
kannata mokata”
Nuorilla on nyt oma tila Jyväskylän keskustassa. Paikalla olevat ohjaajat kuuntelevat nuoria
ja tukevat heitä elämän arkisissa kysymyksissä.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Keskustan kauppiaat halusivat rauhoittaa kauppakeskukset. Samalla
keskustassa aikaansa viettävät
nuoret tahtoivat itselleen oman tilan. Ratkaisuksi löytyi Forumin
kauppakeskukseen sijoittuva nuorten kohtaamispaikka.
Kohtaamispaikka on tila, jossa
nuoret voivat juoda ilmaista kahvia,
ladata puhelimensa akkua ja tavata
toisiaan. Paikasta solmittiin kolmen
kuukauden vuokrasopimus, ja jatkosta päätetään saatavien kokemusten perusteella.

– Tila lähtee nuorten toiveesta.
Olen itse väsähtänyt ajatukseen, että nuorille tehdään kauheasti valmiiksi spektaakkeleja. Tätä tilaa tehdään yhdessä nuorten kanssa, Jyväskylän seurakunnan nuorisotyönohjaaja Marjo Ronkainen sanoo.
Nuorten kohtaamispaikka ei ole
perinteinen nuorisotila tai nuorisotalo, jossa olisi ohjattua toimintaa. Viihdykkeeksi tilaan on kuitenkin tulossa televisio ja lautapelejä.
Kohtaamispaikka on tarkoitettu
kaikille nuorille. Useimmilla asiat
ovat oikein mainiolla tolalla, mutta
poikkeuksia löytyy.

– Joillakin on kaikki mahdolliset
ongelmat. Jotkut eivät käy koulua.
Nuoria ajelehtii, kun heillä ei ole
kämppää, Ronkainen kuvailee.

lua, työpaikkaa ja normaalia elämää.
– Perusajatuksemme on kohdata nuoria.

”

Kuukauden aukiolon jälkeen kokemukset kohtaamispaikasta ovat
positiivisia. Päivittäin paikalla käy
60–80 nuorta ja viikonloppuisin
jopa tuplasti.
– Olemme tavoittaneet todella
hyvin porukan, Ronkainen iloitsee.
Nuoretkin antavat uudesta tilasta positiivista palautetta.
– Ihan jees, kun ei häädetä pois
ja saa juoda ilmaista kahvia, Ilona
Koskinen kehuu.

Tätä tilaa
tehdään yhdessä
nuorten kanssa.
Paikalla olevat ohjaajat kuuntelevat nuoria ja tarjoavat heille apua
ihan käytännön asioissa. Parhaassa
tapauksessa elämänsä solmuun
saanutta nuorta voidaan auttaa
pois ongelmakehästä kohti opiske-

Hyvää pääsiäistä

– Yksi poika sanoi hienosti, että
ei kannata mokata, kun on tällainen paikka meitä varten, Marjo
Ronkainen kertoo.
– Paikka on mukava, kiva ja
nuorekas, mutta nahkasohva ja videopelit olisivat kivoja, Meeri Etta
sanoo.
Ronkainen kokee, että myös Jyväskylän keskusta on rauhoittunut
uuden tilan myötä.

Nuorten kohtaamispaikka
Kauppakeskus Forumissa.
Avoinna ma–pe klo 14–18.

