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Pääkirjoitus

Tapetilla

Seurakunnan
talous on
tasapainossa

Ajassa

Kevät pettää aina

Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta on
473 000 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös osoittaa, että seurakunnan talous on tasapainossa.
Syntyneellä ylijäämällä pystytään talouspäällikkö Markku
Laitisen mukaan keventämään
tulevista investoinneista koituvaa rahoituspainetta.
Henkilöstömenoja on pystytty karsimaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lähiaikojen
suurimmat investoinnit ovat tilojen löytäminen Keskustan
alueseurakunnan ja hallinnon
tarpeisiin sekä leirikeskustilojen
kehittäminen.
Talouden pitäminen tasapainossa vaatii määrätietoisia toimenpiteitä myös tulevina vuosina. Tavoitteena on muun muassa vähentää kiinteistöjä sekä
hillitä kiinteistöjen ylläpito- ja
korjauskustannuksia.
Tilinpäätös menee vielä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PEXELS kuva

Ihmisten Suomi
Ihminen kasvaa hitaammin kuin tappaja. Tähän virkkeeseen kiteytyy kaikissa meissä asuva pahuus. Paha, jonka
olemassaoloa emme tiedosta emmekä tunnusta, mutta
joka otollisissa olosuhteissa kuoriutuu esiin. Tampereen
Työväen Teatterin Tytöt 1918 -näytelmässä lausuttu virke
on oivaltava. Ja siksi pelottava. Sisällissodan kuvaus kaikkineen tulee iholle.
Jos joku ajattelee, että vuoden 1918 tapahtumat ovat
pelkkää historiaa, on väärässä. Ne ovat historiaa, joiden
jälkiä on tässäkin ajassa. Naapureiden, tuttavien ja muiden maanmiesten ilmiantaminen ja tappaminen jättivät
suomalaisten käsiin niin paljon verta, ettei se pelkällä pesemisellä lähde. Se vaatii aikaa ja anteeksiantoa. Ymmärrystä ja viisautta.
Ihmisissä kautta aikojen ja paikkojen on enemmän samanlaista kuin erilaista. Me vain näemme herkimmin
juuri ne piirteet ja tavat, jotka meitä erottavat. Pysähdymme kieleen, ihonväriin, vammaan, uskontoon tai poliittiseen näkemykseen. Pysähdymme pintaan, emmekä
näe, mitä sen alla on. Ihmistä, joka kaipaa hyväksyntää ja
rakkautta. Ihmistä, joka varjelee läheisiään. Aivan kuten
me itsekin.
Vasta viime vuonna juhlimme satavuotiasta Suomea.
Tunsimme ylpeyttä maasta, jonka puolesta on yhteisenä
rintamana taisteltu. Myös juhlavuoden teema ”Yhdessä”
oli tarkoitettu hitsaamaan meitä yhteen. Keskenään erilaisia, ainutlaatuisia, mutta silti pohjimmiltaan samanlaisia ihmisiä. Jos sisällissota olisi käyty ennen itsenäistymistä, kaivelisimme ensin vanhoja haavoja ja vasta sen jälkeen juhlisimme yhdessä. Nyt joudumme tekemään asiat päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun tänä vuonna muistellaan vuoden 1918
tapahtumia, on tärkeää, ettei menneiden
haavoja avata ainakaan niin, että ne jätetään auki. Niitä avataan varovasti, jotta
opimme historiastamme. Sen jälkeen
haavat suljetaan, jotta ne voivat arpeutua. Tämän jälkeen tarvitaan
uutta, yhdistävää tekemistä. Yhteistä ylpeyttä. Ettei se mitä on vuosien
saatossa saavutettu, tule hetkessä rikotuksi.

”Huhtikuu on täysin turha kuukausi”, tuhahti työkaveri sermin takaa.
Pian vähemmän hedelmällinen
keskustelu säästä vajosi synkkiin
vesiin.
Mainion talven jälkeen ei ole mitään takeita, että keväästä tulisi
odotusten mukainen. Kinokset kutistuisivat silmissä, ja leskenlehdet
puhkeaisivat runsaina pehkoina
teiden pientareille. Kesä odottelisi
jo nurkan takana. Pitkä ja lämmin
kesä, kuin elävä muisto lapsuudesta.

Takatalvi ei yllätä ketään.

Ei se näin mene. Mihin unohtui
takatalvi? Suvikumit vaihdettuna
auton alle, eikä missään näy kirkuvia lööppejä: Takatalvi yllätti autoilijat. Miksi ei? Siksi, että se ei pohjimmiltaan yllätä yhtään ketään.
Kevät pettää aina, niin kuin jää
pilkkijän alla. Sama karvas pettymys toistuu usein kesän kohdalla.
Syksy on vuodenajoista ainoa,
joka muodostaa selkeän poikkeuksen. Siihen ei voi pettyä oli se sitten

millainen tahansa.
Talvi, kevät ja kesä kasvattavat
sietokykyämme. Kun takana on
pettymyksiä pettymysten perään,
se ei voi olla jalostamatta esiin kypsempää puolta ihmisestä. Henkinen kasvukäyrämme on ihan tapissa. Tässä vaiheessa otamme ilolla ja
tyyneydellä vastaan syksyn sateet,
tuulen ja pimeyden. Hyvä näin.
Ja jos syksy sattuisikin olemaan
kuulas ja seesteinen, se olisi pelk-

Jarmo Pihlavamäen tapahtumatärpit
Sepän Kipinän Yhteen
hiileen -kuorokonsertti
sunnuntaina 8.4. klo 16.
Viikonloppuna on paremmin aikaa osallistua tapahtumiin, ja samalla voi käydä kaupoilla.
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Kannessa: Oppilaitosdiakoni Elina Lintulahti kattaa
perjantaikahvit Schildtin lukion Voionmaan toimipisteeseen.
Opiskelijat Marika Aho, Jenni Hantula, Antti Rekilä, Unna
Sinivuori ja Assi Jämsen auttavat.
Kuva: Sami Saarenpää

Kohti nuorten kirkkopäiviä: Askel 1 -konsertti
lauantaina 14.4. klo 16–
18 Sepän Kipinässä. Jyväskyläläinen gospelbändi on pääesiintyjä ja
mukana on aika joukko eteviä nuoria.
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Vaajakosken kirkossa lauletaan afrikkalaistaustaisia virsiä sunnuntaina
15.4. klo 16. Niissä lauluissa on rytmiä ja iloa. Laulaminen on lähellä
sydäntäni, joten valitsen mielelläni
näitä musiikillisia tilaisuuksia.
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Mihin tapahtumiin sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Jarmo Pihlavamäen elämästä sivulla 16.
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Suomi on maailman
onnellisin maa

Henki &

Saapas on
nyt myös
tukinetissä
Keski-Suomen Filatelistiseuran puheenjohtaja Jussi Murtosaari aloitti postimerkkeilyn jo ennen koulunkäyntiä. Parasta harrastuksessa on hänen
mielestään se, että jokainen voi kerätä mitä haluaa ja ihan omalla tavallaan.

YK:n raportti:

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

kää plussaa. Ylimääräinen mansikka kermakakun päällä.
Tämä neljännesvuoden kestävä
kypsä kausi unohtuu jostain syystä
varsin nopeasti. Hyvää syksyä seuraava talvi voi olla taas liian kylmä
tai leuto. Lunta on liikaa tai liian
vähän (jos lainkaan). Jatkuvaa sohjoa tai kadut peilijäässä. Luonnon
kiertokulussa ihminen unohtaa
kertaalleen oppimansa asiat yllättävän nopeasti.

Harrasteiden kuningas
ja kuninkaiden harrastus
Postimerkkeily on Euroopan mittakaavassakin poikkeuksellisen vireää. Keski-Suomen
Filatelistiseuran puheenjohtaja Jussi Murtosaari toivoo nuoria mukaan toimintaan.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Milloin aloitit postimerkkien
keräilyn?
Aloitin jo hieman ennen kouluun
menoa eli 1960-luvun lopulla. Jyväskylässä oli juuri silloin sopivasti
pieni postimerkkinäyttely asiaa
vauhdittamassa.
Mihin perustuu postimerkkien
keräilyn viehätys?
Merkit ovat kauniita, niiden kuvaaiheet kiehtovia ja ne kertovat
myös tarinoita. Vanha sanonta
kuuluukin: harrasteiden kuningas
ja kuninkaiden harrastus.
Mitä tarvikkeita postimerkkien
keräilijä tarvitsee?
Pinsetit merkkien käsittelyyn sekä
kansio ja säiliökirja merkkien säilyttämiseen ovat perusvarusteita.
Luetteloista on apua merkkien järjestämisessä ja tunnistamisessa. Pidemmälle ehtineeltä harrastajalta
voi löytyä paljon muutakin, kuten
vaikkapa hammastemittari, vesileimanetsin, analyysilamppu tai mikroskooppi.

Mistä postimerkkejä voi
hankkia?
Merkkejä löytyy yhä kirjeistä sekä
korteista ja niitä voi tiedustella tutuilta. Kavereilta ja kerholaisilta voi
vaihtaa merkkejä ja löytyy Suomesta muutama kivijalkakauppiaskin. Lisäksi netti on tietysti tarjontaa pullollaan, ja postimerkkihuutokauppojakin on säännöllisesti.

masti tuhoutui huonon käsittelyn
vuoksi.

Millainen postimerkkikokoelma
ilahduttaa?
Jokainen iloitsee tietysti omasta
kokoelmastaan, jos se on siististi
järjestetty kansioon tai lehdille.
Juuri oman kokoelman järjestäminen on monille se keräämisen mukavin puoli.

Oletko keskittynyt tietyn
aikakauden postimerkkeihin?
Oma varsinainen kokoelmani on
Suomea noin kymmenen vuoden
ajalta eli niin sanottu malli 1875.

Kokoelmasi ylpeys?
Omassa kokoelmassani on muutamia jollakin mittapuulla ainoita
tunnettuja suomalaisia kohteita.
Harvinaisuus ei aina suinkaan ole
välttämättä kallis kohde.
Karmaisevin mokasi filatelistina?
Mitään ihan hirveää ei onneksi tule mieleen. Pienenä merkkejä var-

Paljonko keräilijät käyttävät
rahaa kokoelmiinsa?
Hyvin vaihtelevasti. Välttämättä
rahaa ei kulu juuri lainkaan, mutta
toisaalta kalleimmat Suomessakin
myydyt postimerkkikohteet ovat
maksaneet kymmeniä tuhansia.

Minkä aikakauden merkit ovat
mielestäsi hienoimpia?
Itse pidän eniten vanhimmista
suomalaisista julkaisuista.
Mitä mieltä olet nykypäivän
merkeistä?
Tarramerkit ovat käteviä käyttää
mutta ikäviä kerätä. Ne eivät oikein
edes irtoa alustastaan pesemällä eikä niitä valmisteta Suomessa.
Onko postimerkkien keräily
katoava harrastus?

Ei varsinaisesti katoava, mutta harrastajat ovat pääosin hieman varttuneempaa väkeä. Nuorisoa soisi
olevan enemmänkin mukana.
Paljonko keräilijöitä on?
Suomessa järjestäytyneitä kerhojen jäseniä on reilut 2 000. Jyväskylässä toimii poikkeuksellisen vireä
postimerkkikerho, joka on järjestänyt useita kansallisia ja pohjoismaisia näyttelyitä vuodesta 1998 alkaen. Toimeliaisuus on huomioitu
myös muualla, ja niinpä se sai viime vuonna palkinnon Euroopan
parhaana postimerkkikerhona.
Kerhossa on yli 80 jäsentä.
Mitä toimintaa tai tapahtumia
filatelisteilla on?
Postimerkkikerhoja on Suomessa
kymmeniä. Jyväskylässäkin KeskiSuomen Filatelistiseura kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkona
Sepänkeskuksessa.

KESFILA 2018 -postimerkkinäyttely Jyväskylän Paviljongissa 7.–8.4.

Palveluoperaatio Saapas on aloittanut yhteistyön Suomen Mielenterveysseuran tukinetissä.
– Meille on tärkeää kohdata
nuoria siellä, missä he luontevasti liikkuvat. Etsimme jatkuvasti uusia kanavia olla läsnä
nuorten elämässä, sanoo Saapas-toimintaa koordinoiva Ville Viljakainen.
Viljakaisen mukaan nuoret
toivovat yhä enemmän läsnäoloa eri kanavissa. Eniten läsnäoloa kaivataan viikonloppuisin
kaduille ja yleisesti nettiin. Erilaisista somepalveluista nuoret
toivoivat läsnäoloa Instagramissa, jossa Saapas jo tällä hetkellä
päivystää. Seuraavaksi suosituimmat kanavat olivat nuorten kyselyssä Snapchat, Facebook ja WhatsApp.

Kirkko
palkitsee
tasa-arvotyöstä
Kirkkohallitus on perustanut
tasa-arvopalkinnon, joka jaetaan ensimmäisen kerran toukokuussa. Palkinto myönnetään henkilölle, seurakunnalle
tai muulle yhteisölle.
Kirkon tasa-arvopalkinto on
perustettu edistämään ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoista kohtelua. Palkinnon tarkoituksena on myös vahvistaa
paikallista tasa-arvotyötä sekä
oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta niin Suomessa
kuin kansainvälisestikin. Palkinto käytetään tasa-arvotyöhön
palkinnon saajan valitsemaan
kohteeseen. Kirkon tasa-arvopalkinto jaetaan joka toinen
vuosi.
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Luomiskertomus juhlii luomakunnan pyhyyttä
Kertomuksessa kohtaavat ikiaikainen selitys maailman synnystä ja ajankohtaiset näkökulmat luomakuntaan.
ANU HEIKKINEN teksti
ANTTI YRJÖLÄ piirros

Kaikki alkaa siitä, että on autiota ja
tyhjää. Vain Jumalan henki liikkuu
syvien vetten päällä pimeydessä. Ja
sitten tulee valo. Vanhan testamentin luomiskertomus kuljettaa lukijan parissa luvussa läpi valtavien
kosmisten mullistusten. Mukana
on koko maailmankaikkeus taivaankappaleista pienimpään muurahaiseen saakka.
Jos oikein tarkkoja ollaan, luomiskertomuksia on kaksi. Ensimmäinen kertoo maailman luomisesta kuudessa päivässä. Toinen
kuvaa tapahtumia vähän eri järjestyksessä ja ihmisen suhdetta luomakuntaan ja Jumalaan.

Meidän tulisi
”tietoisesti
irrottautua

siitä ajatuksesta, että
ihmisellä on rajaton
valta käyttää
hyväkseen
luomakuntaa.
– Luomiskertomukset ovat ikivanhoja selityksiä maailman synnystä, jotka on kirjattu muistiin
vasta paljon myöhemmin. Vaikka
niissä kuvataan ikiaikaista kokemi-

sen tapaa, niillä on viestinsä kaikkina aikoina, sanoo ekoteologiaan
perehtynyt tutkija ja pappi Pauliina Kainulainen.

Luomiskertomukset ovat Kainulaisen mukaan uskon muinaista
kieltä, jota ei pidä suoraan rinnastaa moderniin luonnontieteen kieleen. Yllättäviä yhtäläisyyksiäkin
on: alussa on vesi, ja sitten alkaa
pikkuhiljaa kehittyä yhä monimutkaisempia elämänmuotoja.
– Mielestäni voi hyvin arvostaa
molempia käsityksiä elämän synnystä ja kehityksestä. Raamatun
äärellä lukijan tehtävänä on kysyä
kertomuksen merkitystä.
On arvioitu, että ensimmäinen
luomiskertomus on kirjoitettu
400-luvulla eKr. ja toinen 800- tai
900-luvulla eKr. Raamatun alkukertomuksissa on yhtäläisyyksiä
muun muassa sumerilaisten ja babylonialaisten luomismyyttien
kanssa, kuten alkukaaos, vesi sekä
ihmisen luominen maasta.
– Erojakin on. Raamatun luomiskertomus ei ole väkivaltainen,
eivätkä luomakunnan osat ole itsessään jumalia, vaan Jumala luo
kaiken. Kiinnostavaa on se, kuinka
syvyys ja kaaos ovat luomisen edellytys. Siksi myöskään ihmismielen
syvyyksiä ei tarvitse pelätä.
Kainulaisen mielestä Raamatun
kuvausta maailman luomisesta on

usein tulkittu liian ihmiskeskeisesti. Kertomuksen huipentuma ei
ole ihmisen vaan lepopäivän luominen. Ihmisen yhteys maahan ja luontoon on perustavanlaatuinen, sillä
hänet luotiin tomusta samana päivänä
kuin maaeläimet.
– Tämä on todella ajankohtainen näkökulma
nyt, kun puhutaan ekologisesta kriisistä,
eläinten kohtelusta ja luonnon
monimuotoisuuden vähenemisestä.
Toisen luomiskertomuksen mukaan Jumala asetti ihmisen viljelemään ja
varjelemaan maata. Tämän tasapainoisen kumppanuuden hakeminen on
nyt ajankohtaisempaa kuin
koskaan.
Raamattu korostaa luomakunnan itseisarvoa ja Jumalan läsnäoloa kaikessa luodussa. Luonto on
pyhä, mutta ei itsessään jumalallinen.
– Meidän tulisi tietoisesti irrottautua siitä ajatuksesta, että ihmisellä on rajaton valta käyttää hyväkseen luomakuntaa. Kun ym-

märtää luonnon pyhyyden, siitä seuraa kunnioitus ja rajan taju.
Luomiskertomus antaa luvan
myös iloon ja nautintoon. Jumala
näki, että luomistyö oli hyvä. Ihminen saa liikkua luonnossa, etsiä siitä lohtua ja kiittää.

– Uuden testamentin valossa
luomisen aamu rinnastuu kauniisti
ylösnousemuksen aamuun. On äärettömän toivoa antava ajatus, että
Jumala pystyy kumoamaan kaikki
tuhoavat voimat, kuolevaisuuden
ja katoavaisuuden.

Hengissä

Toivoa rikkinäisyyden ja
epäonnistumisten lannistamille
Aika ymmärrettävää, että opetuslapset
olivat peloissaan ja epäilivät näkemäänsä?
Opetuslapset olivat varmaan syvästi järkyttyneitä, kun Jeesus pitkänäperjantaina kuoli ja hänet haudattiin. Heidän näkökulmastaan kaikki oli nyt loppu. Tilanteen teki
myös vaikeaksi se, että omassa joukossa oli
kaksi petturia – Juudas, kavaltaja ja Pietari,
Jeesuksen kieltäjä.
Jeesuksen ilmestyminen opetuslapsille
oli välttämätöntä, jotta he uskoivat
hänen todella nousseen kuolleista?
Pelokkaat ja hämmentyneet opetuslapset
kokivat yhtäkkiä sellaista, jolle ihmiskunnan
historiassa ei löydy vertailukohtaa. Heidän
edessään oli todellisesti ja koettavasti kuolleista ylösnoussut Jeesus. Hän ei ollut kuviteltuna hahmona, vaan ajassa ja paikassa
läsnä olevana, Hän ruokaili heidän kanssaan. Ylösnousseen kohtaaminen muutti
opetuslapset varsin nopeasti rohkeiksi. He
olivat iloissaan ja ihmeissään.
Uskominen ilman todisteita ei ole aina
helppoa?
Opetuslasten uskolla oli todellinen kohde,
ylösnoussut Jeesus Kristus, joka avasi heidän

mielensä ymmärtämään kirjoituksia eli Raamatun todistusta siitä, että näinhän pitikin
käydä. Jeesuksen oli kuoltava maailman syntien tähden, että ihmiskunnalla oli parannuksen ja syntien anteeksisaamisen mahdollisuus. Kristillinen uskomme nojaa siihen
todistukseen, joka meillä on Vanhassa ja
Uudessa Testamentissa. Usko saa nojautua
myös siihen, mitä meille tarjotaan kasteessa
ja ehtoollispöydässä. Kristillinen usko ei ole
vain oman kokemuksen asia, vaan se saa olla Sanan todistuksen varassa.
Opetuslapset saivat varustukseksi Pyhän
Hengen. Miksi?
Kolmiyhteinen Jumala – Isä, Poika ja Pyhä
Henki – haluaa olla läsnä täällä luomassaan
ja lunastamassaan maailmassa. Jeesus lupasi olla opetuslastensa kanssa joka päivä
maailman loppuun asti. Siksi Hän lähetti Pyhän Hengen, joka haluaa tänäänkin tehdä
Sanan ja sakramenttien kautta työtään: synnyttää ja ylläpitää uskoa Jeesukseen Kristukseen.
Mikä sinua puhuttelee tässä evankeliumitekstissä?
Rikkinäisyyden ja epäonnistumisten lannistamille pitkänperjantain ja pääsiäisen sano-

ma, ylösnoussut Jeesus tuo aivan uuden näköalan ja toivon. Ylösnousseen rauhantervehdys ”Rauha teille” räjäytti liikkeelle maailmanhistorian dynaamisimman voiman,

Kunpa löytyisi uusia
ja nuoria ehdokkaita
Seurakuntavaaleihin pääsee nyt ehdolle. Valitsijayhdistykset käynnistelevät toimintaansa myös Jyväskylässä.

Evankeliumi
Luuk. 24: 36–49
Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi: ”Rauha teille.” He
pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi
heille: ”Miksi te olette noin kauhuissanne?
Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani:
minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella
ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette
minussa olevan.” Näin puhuessaan hän
näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa,
niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat.
Silloin Jeesus kysyi: ”Onko teillä täällä
mitään syötävää?” He antoivat hänelle
palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka
hän otti sen käteensä ja söi.
Jeesus sanoi heille: ”Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä
toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.” Nyt hän avasi heidän mielensä
ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Vaalien teemana on Minun kirkkoni. Nyt valitsijayhdistykset etsivät sopivia ehdokkaita riveihinsä.

PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Teologian tohtori Mauri Tervonen
saarnaa Säynätsalon kirkon messussa
sunnuntaina 8.4. klo 10.

heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli
kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä
nousta kuolleista, ja kaikille kansoille,
Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien
anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni
on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa,
kunnes saatte varustukseksenne voiman
korkeudesta.”

kristillisen uskon. Se ei jäänyt tuonne historian lehdille, vaan jatkuu tänään aina uusien
opetuslasten sydämessä. Jeesus on totisesti
ylösnoussut.

Valitsijayhdistykset alkavat hiljalleen aktivoitua ja hakea joukkoihinsa ehdokkaita ensi syksyn
seurakuntavaaleihin. Jyväskylässä
Keskustan ja sitoutumattomien
yhteinen valitsijayhdistys ei ole vielä kokoontunut, mutta kirkkovaltuutettu Matti Eerola luottaa, että
keskusta on vaaleissa mukana.
– Kunpa löytäisi nuoria ja uusia
ehdokkaita mukaan. Voi olla, että
kaikki vanhat eivät lähde jatkamaan, Eerola sanoo.
Seurakuntaväki on myös lähdössä vaaleihin. Valitsijayhdistyksen
nimi on edelleen sama.
– Meillä on kolmenkymmen
vuoden historia. Ei sitä katkaista,
valtuutettu Erkki Puhalainen hymähtää.
Puhalaisen tavoitteena on saada
valitsijayhdistykseen mahdollisimman monta ehdokasta. Edellisellä
kerralla he saivat listoille 27 ehdokasta. Tällä kerralla aikomus on
päästä vähintään samaan.

Kansalaisille on luvassa syksystä
kevättalveen kestävä vaalikimara,

jonka aloittaa oletettavasti maakuntavaalit.
Perässä seuraa seurakuntavaalit,
joissa varsinainen äänestyspäivä on
18. marraskuuta. Keväällä puolestaan päästään valitsemaan kansanedustajia.
– Maakuntavaalit on uutta ja ihmeellistä. En kuitenkaan usko, että
muut vaalit vaikuttavat seurakuntavaaleihin, Eerola miettii.

Sillä on
”vaikutuksia,
mitä
päätöksiä
seurakunnassa
tehdään.

Julkisessa keskustelussa on nostettu esille, että luottamustoimilla
on taipumus kasaantua yksille ja
samoille henkilöille. Eerolan mielestä ehdokkaalle voisi riittää, jos
hän osallistuisi tulevista vaaleista
vain kaksiin.
– Meidän edellisistä seurakuntavaaliehdokkaistamme kaksi oli
mukana eduskuntavaaleissa. Emme ole sillä tavalla poliittisesti ak-

tiivisia, Puhalainen valaisee Seurakuntaväen tilannetta.

Eerola ja Puhalainen pitävät seurakunnan luottamustoimissa mukana olemista merkittävänä vaikuttamisen paikkana.
– Edessä on isojakin asioita: Reimari ja leirikeskukset. Yhteistä
henkeä pitäisi löytyä. Nyt aina joku
porukka innostuu pitämään ääntä,
mutta Keskusta on aika maltillinen, Eerola toteaa.
Jos nykyinen valtuusto ei saa ratkaistua seurakunnan leirikeskusten
kohtaloa, niin Puhalainen muistuttaa, että asia odottaa seuraavana
vuonna uusia valtuutettuja. Tämän
lisäksi hän pitää tärkeänä, että uusien valtuutettujen pitäisi lisätä
myös seurakuntalaisten toimintamahdollisuuksia.
– Seurakuntavaalit ovat tärkeä
juttu, kaiken A ja O. Sillä on vaikutuksia, mitä päätöksiä seurakunnassa tehdään. Tulos vaikuttaa välillisesti kirkolliskokoukseen asti,
Puhalainen sanoo.
Vuoden 2018 seurakuntavaalit
käydään teemalla Minun kirkkoni,
sosiaalisessa mediassa #minunkirk-

koni. Muista vaaleista poiketen
seurakuntavaaleissa saavat äänestää jo 16-vuotiaat. Ehdokkaaksi voi
asettua 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu kirkon jäsen.
Syksyn vaaleissa valitsijayhdistyksillä on ensimmäistä kertaa keskitetty mahdollisuus esittäytyä kirkon vaalisivustolla.
– Tarjoamme verkkosivuillamme paikan, jossa seurakunnassa
vaikuttamisesta kiinnostuneet
henkilöt ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen kokoajat voivat kohdata toisensa. Mielikuva seurakuntavaalien ehdokasasettelusta on
ollut paikoin aika suljettu. Halusimme tuulettaa tätä asetelmaa ja
luoda uudenlaisen mahdollisuuden tutustua valitsijayhdistyksiin,
vaalien kampanjapäällikkö Hanna
Piira kertoo.

Vaaleissa ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Sen taustalla voi olla puolue, herätysliike tai
jokin aate, joka yhdistää sen jäseniä tai valitsijayhdistyksen voi perustaa esimerkiksi kaupunginosan
äärelle. Ryhmien taustat halutaan
avoimesti esille.
Valitsijayhdistys kerää listalleen

ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esimerkiksi kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä
tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa.
– Eri-ikäisten, erilaisista taustoista tulevien ja seurakunnan elämän
kehittämisestä kiinnostuneiden
ehdokkaiden löytäminen seurakuntavaaleihin on ensiarvoisen
tärkeää ja kaikkien etu, Piira muistuttaa.
Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot päättävät paikallisesti
seurakunnan toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyvistä asioista.
Vaaleissa läpi päässeiden maallikkojäsenten joukosta valitaan
myös edustajat eli kirkon ylimmät
päättäjät seuraavaan kirkolliskokouksen kokoonpanoon.

Seurakuntavaalit.fi-sivun
aineistoa täydennetään
vaiheittain. Ensimmäinen
vaihe koskee ehdokasrekrytointia ja toinen äänestämistä. Myös vaalien
tulostiedot tulevat sivuille
vaalien jälkeen.
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Kolumni

Juuri sinä voit
pysäyttää vihan
Tänä vuonna Suomessa muistetaan vuoden 1918 järkyttäviä tapahtumia. Ne tuntuvat meistä uskomattomilta. Miten suomalaiset saattoivat raahata toisiaan teloituskomppanian eteen? Mehän
olemme samaa kansaa.
Sotia ja konflikteja ei ole maailmasta saatu loppumaan. Puhutaan
nk. juurisyistä joihin tulisi tarttua ja että köyhyys ja toivottomuus
ovat kasvualustoja sodille. Kun arvioi tämän vuosisadan konflikteja, niille ei ole yhtä tai kahta syytä. Jakolinjat voivat kulkea uskontokuntien ja etnisten ryhmien välillä tai maiden rajoilla. Joskus
panoksena ovat resurssit: maa, vesi, luonnonvarat.
Monessa konfliktissa tai ihmisryhmän vainossa on taustalla asemaansa pönkittävä johtaja, joka omii agendalleen kansansa kenties kokeman epäoikeudenmukaisuuden. Päätavoitteena ei ole
kansan ongelmien selättäminen, vaan niiden valjastaminen valtapyrkimyksiin. Balkanin 1990-luvun konfliktien keskeisenä syynä
oli johtajien lietsoma viha ja kansanryhmien käyttäminen vallan
keskittämiseen.
Joskus tuhoisien valtapyrkimyksien vaikutukset ulottuvat laajemmalle. Ehkä Suomessa kävi niin. Venäjän bolshevikkien vallankumouksen aallot levittyivät Suomen köyhyyden runtelemaan maaperään eikä seurauksia pystytty pysäyttämään – ja kun pystyttiin,
syntyi siitäkin karmaisevaa jälkeä.
Näinä aikoina nettipalstat huokuvat vihaa. Loukkauksia on helppo syytää nimettömänä ja tapaamatta kohdettaan. Samanmielisten kanssa lietsoudutaan solvaaviin virtuaalihyökkäyksiin, tarkoituksena mustamaalata tai hiljentää vastapuoli. Joskus nämä kampanjat löytävät itselleen johtajia. Usein niiden valheet ja propaganda ulottuvat kauas oman maan tai kieliryhmän ulkopuolelle.
Tällä saattaa olla vakavia seurauksia.
Voimmeko me toimia vastavoimana kiihkoilulle ja vastakkainasettelulle omassa elämänpiirissämme? Juuri me voimme olla antamatta valtaa äänille, joiden mukaan ’nuo toiset’ ovat syypäitä
ongelmiimme, ovat he sitten omaa kansaamme tai muuta kansallisuutta. Jokainen meistä voi olla se järjen ääni, joka pysäyttää
kohdallaan vihan ja kaunan.

Nina Suomalainen
Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestö (ETYJ)
Operaation päällikkö

ilen
Tänään ruko

Kiitos, että kotona on kaikki hyvin
Monilla kavereilla kotiasiat ovat aika sekaisin. Tuntuu, ettei kukaan välitä. Siksi olen
kiitollinen siitä, että kotona kaikki on hyvin. Omat vanhempani ovat kiinnostuneita
siitä, miten minulla menee.
Tyttö, 16

Suvun
tarina
määrittää
identiteetin
Punalesken tyttärentyttärelle jäi
kansalaissodan perinnöksi
oikeudenmukaisuuden ja
tasapuolisuuden arvostus.
PÄIVI ESKELINEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Torpparin poika, metallityömies Juho Reunanen kuoli Vierumäellä 20.4.1918. Epäselvää on, teloitettiinko hänet ilman oikeudenkäyntiä vai kuoliko hän taistelussa.
Jyväskyläläinen Heli Särkkä ryhtyi tarkemmin tutkimaan äidinisänsä kohtaloa
saatuaan 1980-luvulla Lahden seurakunnan
kirkkoherranvirastosta kyselyynsä vastauksen, että Juho Reunanen kuoli ammuttuna.
Tiedonmuruja sadan vuoden takaisista
tapahtumista on löytynyt vähän. Särkkä ei
muista äitinsä asiasta kovin paljon puhuneen.
– Äitini oli yhdeksänvuotias, kun hänen
isänsä lähti punakaartiin. Sen äiti kertoi, että isä kävi hänet hyvästelemässä ennen lähtöään. Ja isoäiti Alexandra Reunanen oli
myöhemmin esitellyt itsensä punaleskeksi,
mikä äitiäni oli vähän nolottanut, Särkkä
kertoo.
Heli Särkän eno joutui Hennalan vankileirille, mutta vapautui, kun entinen työnantaja lupasi ottaa hänet takaisin.
– Mummo oli kantanut laihtuneen poikansa selässään kotiin Lahden eteläpuolelta
pohjoispuolelle Kivistönmäelle. Niin heikkona mies oli, Särkkä muistaa kuulleensa.
Hän uskoo, että tapahtumat olivat niin
järkyttäviä pienen tytön elämässä, että tämä torjui lähes kaikki muistonsa tuosta ajasta.
Asioista ei puhuttu äidin veljen, sotavankileiriltä pelastuneen enonkaan kanssa.

Työuransa Heli Särkkä teki Jyväskylän
Maanmittauslaitoksessa, ja siinä työssä perehtyi muun muassa monenlaisiin torppareiden kontrahteihin, sopimuksiin. Niitä luettuaan hän ei ihmettele, miksi työläiset
nousivat barrikadeille. Nälkä ja elämän epäoikeudenmukaisuus olivat Särkän mielestä

suurimmat syyt punaisten nousuun.
– Melkoista riistoa ja silkkaa kiusantekoakin. Joissakin paikoissa torpparit eivät saaneet edes kalastaa maanomistajan järvistä,
olisi ollut vähän leivänjatketta. Sieltä
1910-luvulta tämä sota sai alkunsa, Särkkä
pohtii.

Hän arvelee kuitenkin, että koko kansalaissota alkoi vähän puolivahingossa ja ryöstäytyi odotettua verisemmäksi.
– Ei kai sitä kukaan osannut kuvitella,
millaisia raakuuksia molemmilla puolilla tapahtuisi. Valkoiset puolustivat virallista
Suomea saksalaisten ja jääkäreitten avulla,
punaiset hakivat elämisen mahdollisuuksia,
hän puntaroi.
Särkkä uskoo, että hänen taustansa on
vaikuttanut siihen, että oikeudenmukaisuus
on hänelle elämän tärkeimpiä asioita.
– Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus,
ne ovat oleellisia asioita. Kukaan ei ole huonompi kuin toinen, kaikilla on arvonsa.
Hänen vanhemmissaan yhdistyivät molemmat rintamalinjat. Toivakasta Jyväskylään keväällä 1918 rataa pitkin kävellyt
16-vuotias Johannes Särkkä kohtasi matkallaan punaiset, jotka veivät hänen ainoan
omaisuutensa, kotoa saadun puukon.

Tasapuolisuus ja
”oikeudenmukaisuus,
ne ovat oleellisia
asioita.

– Isä liittyi suojeluskuntaan, ehkä kuitenkin vain saadakseen työpaikan valtiolta. Se
kuului 1920-luvulla asiaan. En kyllä muista
että politiikkaa olisi kotona pahemmin puhuttu. Kirkkoon kuuluttiin, ja sunnuntain

jumalanpalvelukset kuunneltiin radiosta.
Särkkä myöntää, että hän on kertonut
avoimesti punaisesta taustastaan.
– Harvemmin sitä sanon, että isä oli suojeluskuntalainen.

Eläkkeelle jäätyään Heli Särkkä on innostunut uudelleen tutkimaan sukunsa vaiheita ja 1918 vuoden tapahtumia. Aiheesta on
julkaistu paljon kirjoja ja lehtijuttuja, joita
Särkkä on huolellisesti lukenut.
Historia on häntä aina kiinnostanut, mutta koulussa ei puhuttu mitään sisällissodasta, vapaussodasta tai kansalaissodasta. Virallinen kouluopetus jätti vuoden 1918 tapahtumat käsittelemättä, ja siksikin ne alkoivat Heli Särkkää kiinnostaa.
Isoisän kohtalo näyttää hänestä nyt mel-

ko varmalta. Vierumäellä on joukkohauta,
jossa on 200–300 punaisen ruumiit. Nyt
paikkakunnalla mietitään, miten vainajat
saataisiin siirrettyä siunattuun maahan nykyisen lautatarhan keskeltä.
Asiakirjat tapahtumista Vierumäellä
20.4.1918 ovat kadonneet. Särkkä epäilee,
että syynä on se, että Mannerheim kielsi jo
maaliskuussa ilman oikeudenkäyntiä tehtävät teloitukset.
– Olisiko tässä nyt sellaisesta teloituksesta kysymys, voi olla. Todisteet siitä on hävitetty, jos niitä on ollutkaan, hän miettii.
Jos vainajien henkilöllisyyksiä ryhdytään
tutkimaan, Särkkä on valmis osallistumaan
dna-tutkimuksiin saadakseen vahvistuksen
sille, että isoisä on vainajien joukossa.
– Se päättäisi tämän tarinan.

Kansalaissodan muistomerkit
Vanhalla hautausmaalla
PÄIVI ESKELINEN teksti

Jyväskylässä ei käyty varsinaisia taisteluita, eikä punaisia tuotu kotipaikkakunnalleen rintamalinjojen takaa. Vakaumuksen puolesta kaatuneitten
muistomerkin on suunnitellut kaivertaja Artturi Lehtinen vuonna 1947.
Hautaan on siunattu arviolta 52 punaista, jotka ovat pääosin vankileirillä
kuolleita Jyväskylän ulkopuolelta tuotuja vankeja. Muistomerkissä on teksti:

Taistelimme kansanvallan ja tulevaisuuden
puolesta. Noin 60 punakaartilaista 1918.”
Valkoisten puolella kaatuneille kaupunkija maaseurakuntalaisille perustettiin sankarihauta-alue 1918. Gunnar Finnen Uhriliekki -patsas tekstillä ”Uhriliekki sydämen vaati kaiken, saikin sen” pystytettiin vuonna
1922.
Puolipyöreään muistomuuriin on kiinnitettynä yhteensä 43 nimilaattaa.
www.jyvaskylanseurakunta/hautausmaat.fi
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Perjantaikahveilla
puhutaan
tärkeistäkin asioista
Schildtin lukiossa opiskelijahuolto
tarkoittaa myös yhteisiä kahvihetkiä.
Kuulumisten vaihto kahvikupin ääressä
voi paljastaa mieltä painavia asioita.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Schildtin lukion Voionmaan toimipisteen
kakkoskerroksen aulassa odotellaan. Opiskelijoita kerääntyy sohville ja pöytien ympärille. Osa istahtaa tv-nurkkaan seuraamaan
urheilulähetystä. Jotkut nostavat läppärin
eteensä tai selailevat puhelintaan. Enimmäkseen jutellaan kavereiden kanssa pienissä ryhmissä. On perjantai ja perjantaikahvien aika.

Oppilaitosdiakoni Elina Lintulahti kiirehtii reppuineen paikalle. Tervehdyksiä satelee,
joku nostaa kädet ylös ja huudahtaa jee! Lintulahti nappaa muutaman innokkaan kantoavuksi koulun keittiöön, ja hetkessä päästään kahville ja keksille suurimman pyöreän
pöydän ääreen.
Lintulahti tervehtii ja jututtaa kahvikannujen vieressä jokaista tulijaa.
– Mikä on päivän kysymys, tiedustelee
ensimmäinen kahvijonossa.

Tänään jokainen saa keksiä itsestään kaksi hyvää ominaisuutta ja kirjoittaa ne Elinan
fiilisvihkoon. Joidenkin mielestä kysymykseen on vaikea vastata, mutta Elina kannustaa miettimään. Jokaisesta löytyy hyviä
puolia. Kaverit auttavat, jos ei itse millään
keksi. Kahvijono on välillä pitkä, mutta kaikille riittää ja santsatakin saa.
Perjantaikahvit tai toiselta nimellään yhteisökahvit on odotettu viikoittainen tapahtuma.
– Ihan paras juttu. Olemme käyneet lukion ykkösestä asti säännöllisesti tässä kahvilla. Elina on pirteä ja mukava, yksi meistä. Me
jutellaan sen kanssa kaikesta, sanovat Assi
Jämsen ja Marika Aho.
Koulukaveri Kia Kemellin mielestä kahveille kokoontuminen on viikon kohokohta.
– Parasta täällä on hyvä fiilis. Elina tuo
meidät kaikki yhteen. Elina on se juttu, ei
pelkästään kahvi!

– Perjantaikahvit ovat tärkeä osa koulun
toimintaa ja opiskelijahuoltolain mukaista
yhteisöllistä opiskelijahuoltoa. Yksi parhaista toimintamuodoista, sanoo Schildtin lukion apulaisrehtori Mika Rantala.
– Tavoitteena on edistää myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puuttua tarvittaessa ongelmiin. Meillä on velvollisuus yhdessä huolehtia nuorista. Samoista nuorista on kyse koulussa, kotona, harrastuksissa tai seurakunnan toiminnassa. Mitä paremmin voimme
tehdä yhdessä nuorisotyötä, sen parempi.
Täällä kahvikupposen äärellä päästään juttelemaan myös tärkeistä asioista, kuten hyvinvoinnista, jaksamisesta ja pärjäämisestä.
– Perjantaikahveja on järjestetty noin
kahden vuoden ajan. Hetki viikon päätteeksi on ollut todella suosittu tapahtuma, jota
kaivataan, jos se joskus peruuntuu. Kohtaaminen nuorten kanssa on vapaamuotoista
ja nuorten näköistä, Rantala sanoo.

Elina on meille ihana äitihahmo, sanovat
Jenni Hantula, Marika Aho, Assi Jämsen ja
Antti Rekilä.

Elina Lintulahti on Jyväskylän ainoa oppilaitosdiakoni ja ainoa lukiotyötä tekevä diakoni koko maassa. Oppilaitostyötä tekevät
myös papit ja nuorisotyönohjaajat. Tapa
tehdä työtä piti kehitellä itse.
– Juttelin oppilaitospappiemme kanssa ja
kysyin kokemuksia muilta paikkakunnilta.
Kävin tutustumassa Oulun ja Tampereen
toimintatapoihin. Paras vinkki oli, että työtä
tehdään prosessina, joka vie aikaa, eikä välttämättä koskaan valmistu. Ensin on tehtävä
uudet työtavat tutuiksi, Lintulahti toteaa.
Lintulahden työaika jakaantuu puoliksi
oppilaitostyöhön ja keskustan alueen diakoniatyöhön. Hän tapaa opiskelijoita Voionmaan lisäksi Lyseon lukiolla ja Viitaniemessä. Oppilaitosdiakoni on paikalla opiskelijoita ja koulun henkilökuntaa varten.
– Diakonian ydin on ihmisten kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen. Ei kannata jäädä
toimistoon odottamaan, vaan pitää mennä

sinne missä ihmiset ovat. Tulin tänne opiskelijoiden luokse. Tarkkailin, kuuntelin ja
keskustelin. Siinä sohvalla istuessani idea
kahveihin syntyi, Lintulahti muistelee.

Ei kannata jäädä
”toimistoon
odottamaan, vaan
pitää mennä sinne
missä ihmiset ovat.

Lintulahti arvostaa koulujen halua yhteistyöhön.
– Ajatus perjantaikahveista otettiin hienosti vastaan ja sovimme toimintatavat yhdessä. Olen mukana opiskelijahuoltoryhmässä kehittämässä koulun toimintaa, ja yhteys-

tietoni löytyvät koulun sivuilta. Tiedonkulku
on isossa talossa toisinaan haasteellista, mutta kuljen avoimin korvin ja kyselen paljon.
Lintulahti menee mukaan koulujen tapahtumiin aina kun pyydetään. Syyskauden
alussa Lintulahti kiertää mielellään lukioiden toimipisteissä kertomassa toiminnastaan ensimmäisen vuoden lukiolaisille.
– Kannustan opiskelijoita tarttumaan hihasta. Kanssani voi tulla juttelemaan kun
yksinäisyys, stressi, ahdistus tai talousasiat
painavat tai on vaikeuksia perheessä tai kavereiden kanssa. Mistä tahansa askarruttavasta asiasta voi puhua, Lintulahti toteaa.
– Olen täällä yhtenä aikuisena, kuuntelen
ja kyselen kuulumisia. Fiilisvihkolla ja päivän
kysymyksellä pyrin avaamaan keskustelua
enemmänkin. Kun aistin, että nuori huokailee huolistaan, ehdotan kahdenkeskistä tapaamista, koska kavereiden kuullen harva tilittää syvemmin asioitaan. Oma työtila oppilaitoksessa olisi siinä tilanteessa tarpeen.

Ongelmat eivät välttämättä ole isoja, on
vain tarve puhua jonkun kanssa luottamuksellisesti. Toivoisin, että nuoret uskaltaisivat
enemmän tulla juttelemaan kahden kesken.
Lintulahti pukeutuu työssään diakonin
pantapaitaan. Toisinaan opiskelijat haluavat
jutella myös hengellisistä asioista. Joku saattaa kysyä, miksi kannattaa olla kirkon jäsen
tai miettii elämän tarkoitusta. Joskus kerrataan riparimuistoja. Asioita pohditaan yhdessä, koska yksiselitteisiä vastauksia harvoin löytyy.
Schildtin lukiolla on syksyllä edessä muutto uudistettuihin tiloihin Viitaniemeen. Saman katon alle tulee 1 200 opiskelijaa.
– Perjantaikahvit ovat luontevaa ja arkista toimintaa opiskelijoiden kanssa ja iso
viihtyvyystekijä. Yhteistyö Elinan kanssa on
juuri sitä mitä pitää olla. Näin on varmasti
myös tulevaisuudessa uudessa toimintaympäristössä, Mika Rantala sanoo.
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Seurakunnat jakoivat ruokaa
lähes sadalle tuhannelle

KÄDENTAITO
HYVINVOINTI
ANTIIKKIMESSUT

Kirkkopalvelut on
välittänyt EU:n
elintarviketukea jo yli
parinkymmenen
vuoden ajan ruokaapua tarvitseville.

7.-8.4 .2 0 1 8

KIRKON VIESTINTÄ teksti
SANNA KROOK kuva

Kirkot ovat turvallisia paikkoja, joista voi hakea suojaa. Sovinto alkaa usein sieltä, sanoo Suomen Lähetysseuran
psykososiaalisen tuen ja rauhanrakentamisen neuvonantaja Anne Kubai.

Aikuiset 10€ • Lapset 7-15 v. 5€
La 10-17 • Su 10-16
LISÄTIEDOT

WWW.MEDIAPROMESSUT.FI

Toivoa kriisin
haavoittamille
Tämän vuoden Tasaus-kampanja kerää varoja Suomen
Lähetysseuran työlle, jossa autetaan ihmisiä toipumaan henkisesti
kriisin jälkeen.
JOANNA LINDÉN-MONTES
teksti ja kuva

Jyväskylän NNKY • Puistotori 4
040 740 4472 • jklnnky@elisanet.fi

Lämminhenkinen
juhla- ja kokoustila keskustassa

Perheklubi
Joka torstai klo 17–18.30 Kipinässä, Kauppakeskus Sepässä.
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:
p. 044 746 6833,
mira-maarit.vaisanen@evl.fi,
p. 050 339 3588,
tarja.hiltunen@sininauha.fi, www.perheklubi.fi

Luonnonkatastrofit, sodat ja väkivalta jättävät syviä jälkiä ihmismieleen: pelkoa, ahdistusta, voimattomuutta ja toivottomuutta. Silloin
pelkkä aineellinen apu ei riitä, vaan
kriiseistä ja katastrofeista toipumiseen tarvitaan myös henkistä tukea. Henkisen tuen ja hoivan avulla
mieli voi toipua vaikeistakin kokemuksista.

Monet tarvitsevat
”psykososiaalista
tukea, jotta osaavat
toimia sodanjälkeisessä tyhjiössä.

Kenialaisella Anne Kubailla on
pitkä kokemus kriisiavusta ja psykososiaalisesta tuesta kriisialueilla.
Hän auttoi muun muassa ruandalaisia toipumaan kansanmurhan
jälkeen. Uppsalan yliopistossa
työskentelevä Kubai on myös Suomen Lähetysseuran psykososiaalisen tuen ja rauhanrakentamisen
neuvonantaja.
– Psykososiaalinen tuki on tehokasta. Sodasta kärsineen maan
asukkailla on hyvät mahdollisuudet auttaa toisiaan. Olen nähnyt,
miten valtavia kärsimyksiä koke-

neet kansat ovat saaneet voimansa
takaisin, Kubai kertoo.
– Psykososiaalista apua voi antaa kuka tahansa, ei tarvitse olla
psykologi. Useimmat tarvitsevat
vain hieman tukea ja neuvoja, jotta
osaavat auttaa muita vaikeissa tilanteissa. Apu voi näkyä monin tavoin: voimme tarjota katon pään
päälle, jakaa ruokaa, kuunnella tai
antaa lohduttavan halauksen.
Kubain tuoreimmat kokemukset
kriisiavusta ovat Kolumbiasta, jossa hän tapasi sekä maan sisäisiä pakolaisia että entisiä sissejä.
– Rauhansopimus on allekirjoitettu. Nyt FARC- ja ELN-järjestöjen
sekä muiden puolisotilaallisten
joukkojen taistelijat palaavat takaisin kyliinsä. Miten he pystyvät kotiutumaan? Miten ihmiset uskaltavat luottaa toisiinsa?
Kolumbian tilanne on tyypillistä
kasvualustaa vihalle ja konflikteille.
– Monet tarvitsevat psykososiaalista tukea, jotta osaavat toimia
sodanjälkeisessä tyhjiössä. Ratkaisevaa on, millaiset kotiutumismahdollisuudet sodan uhrit ja sotilaat
saavat ja minkälaista apua alueiden
väestö voi antaa, Kubai sanoo.
Kubain mukaan juuri paikalliset
yhteisöt tietävät usein parhaiten,
miten ne voivat auttaa toisiaan ja
toipua traumaattisista kokemuksista. Hengellisyydellä ja perinteillä
on tässä suuri merkitys.

– Kun asiasta voidaan puhua, se
voidaan myös selvittää. Siksi on
tärkeää opetella oikeat psykososiaalisen tuen toimintatavat. Siinä
voivat kaikki olla mukana. Psykososiaalinen tuki toimii tärkeänä
osana yhteiskuntaa: se on apu, jota
annamme toisillemme, kun tavatessamme keskustelemme huolistamme ja ongelmistamme, Kubai
toteaa.
Psykososiaalisen tuen koulutuksesta on apua myös kriisitilanteissa.
– Meidän tulee kouluttaa laajat
kansanryhmät niin, että jokainen
tietää, miten toimia katastrofin tai
konfliktin aikana.
Vaikka Kubai tekee tutkimusta
sodasta ja kurjuudesta, hän on silti
onnellinen.
– Voin hymyillä ja nauraa, koska
näen jatkuvasti, miten paljon psykososiaalinen tuki auttaa ja miten
kirkot todella antavat ihmisille toivoa. Juuri sen takia jaksan, hän sanoo.

Tasaus-keräykseen voi osallistua netissä osoitteessa
www.tasaus.fi, pankissa tilille FI38 8000 1400 1611 30,
viestiksi Tasaus2018, tai
tekstiviestillä kirjoittamalla
numeroon 16155 TASAUS5
(5 €), TASAUS10 (10 €),
TASAUS20 (20 €) tai soittamalla numeroon 0600
11315 (15,36 € + pvm).

EU-elintarviketuen jakelua seurakuntiin koordinoiva Kirkkopalvelut ry sai viime vuonna jaettavakseen noin 600 000 kiloa elintarvikkeita. Vuoden aikana seurakuntien
yli 300 jakelupisteessä jaettiin lähes
sata tuhatta ruokakassia ja tarjottiin noin 8 000 ateriaa.
Ruoka-avun piirissä oli yhteensä
noin 95 000 ihmistä, joista suurin
osa oli perustulon varassa eläviä,
osa-aikatyötä tekeviä, pienituloisia, yksinhuoltajia ja pienellä eläkkeellä kituuttavia ikäihmisiä. Ruoka-apu on saajilleen ilmaista.
Vuoden 2017 vaihteessa Kelaan
siirtynyt sosiaalitukien maksatus
käynnistyi hitaasti. Jopa viikkoja
viivästyneet maksut aiheuttivat
ongelmia tukien saajille. Se näkyi
ruuhkina ruokajakelussa. Seurakunnat vastasivat kuitenkin nopeasti kasvaneeseen tarpeeseen.

Tule asumaan

Ainalan
palvelutaloon
Virroille!

Katso lisää
www.ainala.fi tai soita
ja tule tutustumaan
(ilman velvoitteita).

p. 044 325 3425,
ainala@ainala.fi

Elintarviketukea jaetaan muun muassa seurakuntien diakonialounailla.

– Liian moni ihminen joutuu
turvautumaan ruoka-apuun hyvinvointivaltiossa. Keskeinen syy
ulkopuolisen avun tarpeeseen on
perusturvan liian alhainen taso,
mistä Suomi on saanut moitteita
Euroopan neuvoston sosiaalisten
oikeuksien komitealta. Seurakunnat ja järjestöt tarjoavat ensiapua
ihmisten nälkään ja muuhun
akuuttiin hätään tilanteessa, jossa
yhteiskunnan viralliset tukiverkot
ovat pettäneet, keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalveluista toteaa.
EU-elintarviketukea ei jaeta ulkona kiemurtelevissa leipäjonoissa,
vaan seurakuntien järjestämillä aamupuuroilla, kahvilamaisissa olohuoneissa, diakonialounailla tai

diakoniatyöntekijöiden vastaanotoilla. Vanhuksille ja muille vaikeasti liikkuville avustuskassit toimitetaan perille kotiin. Ruokajakelu on siis myös sosiaalinen tapahtuma, jossa vaihdetaan kuulumisia
ja solmitaan uusia tuttavuuksia.
Kirkkopalvelut on välittänyt EUelintarviketukea toiminnan alusta
eli vuodesta 1996 lähtien. Tuotteet
ovat terveellisiä peruselintarvikkeita, jotka säilyvät pitkään. Tällä hetkellä jaossa on vehnä- ja sämpyläjauhoja, puurohiutaleita, makaronia, hapankorppuja, mysliä ja maitojauhetta. Mukana on myös valmisruokapakkauksia, kuten hernekeittoa, lihasäilykkeitä ja pastaa
juustokastikkeella.

Ilmoittautuminen
päiväkerhoihin
ja muskareihin
16.4.–20.5.
Päiväkerhot ovat 3–5-vuotiaiden lasten
omaa kerhotoimintaa.
Kerhon alkaessa lapsen tulee olla täyttänyt kolme vuotta.
Muskarissa lauletaan, leikitään ja musisoidaan.
Sähköinen ilmoittautuminen:
www.jyvaskylanseurakunta.fi

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
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

Lähetä surunvalittelusi.

Henki &

punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

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.
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

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

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Tapahtumat 6.–20.4.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.4. klo 18, Hautalahti, Nieminen, Palola, Ruhanen.
Tuomasmessu su 15.4. klo 18, Siistonen, Ahonen, Tikkanen, Laasonen.

HALSSILA
Apua ja tukea tarvitseville
Euron puuroaamiainen pe klo 10–
10.30 Sepän Kipinä.
Keittolounas ti klo 12.15–13 Sepän
Kipinä. Hinta 5 euroa sis. keiton, leivän ja juoman.
Aikuisille
Tiistai-tapaaminen ti 10.4. klo 13 Telkäntie 2 C. Vieraana musiikin monitaituri Ville Manninen.
Iloset-kuoro ke 11.4. klo 11.30 Telkäntie 2 C.
Raamattupiiri pe 20.4. klo 17–19 Telkäntie 2 C.
JUMALANPALVELUS GOES IRKKU
n Hieman erilainen jumalanpalvelus goes irkku sunnnuntaina 8.4. klo
17 Kaupunginkirkossa. Luvassa on irlantilaisella musiikilla maustettu
jumalanpalvelus, jossa musiikista vastaavat Mikko Miettinen, huilut,
Esko Turpeinen, kitara, Ilona Rimpilä, basso, Maria Typpö, viulu ja Piia
Laasonen, bodhran-rumpu.
GRADIAN OPISKELIJAT KONSERTOIVAT
n Kaupunginkirkon Yhteisvastuukonsertissa keskiviikkona 4.4. klo 19
esiintyvät Gradian klassisen musiikin opiskelijat. Konserttiin on vapaa
pääsy. Käsiohjelmamaksu 2/5/10 euroa tai enemmän oman harkinnan
mukaan Yhteisvastuun hyväksi.
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.
SUUSSA SULAVAA MUSIIKKIA SÄYNÄTSALOSSA
n Säynätsalon seurakuntakodilla kuultava ”Suussa sulava” konsertti on
suomen kielen päivänä maanantaina 9.4. klo 18.30. Konserttiin on vapaa
pääsy. Kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu).
KOHTI KIRKKOPÄIVIÄ -KONSERTTI SEPÄSSÄ
n Kohti nuorten kirkkopäiviä: Askel 1 -konsertti on lauantaina 14.4.
klo 16–18 Sepän Kipinässä. Illan pääesiintyjänä on jyväskyläläinen gospelbändi G-Power. Lisäksi lavalla nähdään räppibändi Young Boys, duo
Vilja Timonen ja Elisa Soikkeli sekä Kristillisen tanssikoulun nuoria. Konserttiin on vapaa pääsy.
SINFIKSEN KEVÄTKONSERTISSA KAKSI KANTAESITYSTÄ
n Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfiksen kevätkausi huipentuu Kuokkalan kirkossa lauantaina 14.4. klo 18 järjestettävään konserttiin, jossa kuullaan muun muassa kaksi kantaesitystä: Sakari Viitalan
Ksylofonikonsertto D-duuri sekä Rolf Gustavsonin The Voyage Begins.
Sinfiksen solisteina soittavat Sakari Viitala, ksylofoni ja Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni. Orkesteria johtavat Mari Karppinen ja Saana Sutinen.
Ohjelma 15/9 euroa. Alle kouluikäiset ilmaiseksi. Lippujen myynti
ovelta vain käteisellä.
AFRIKKALAISIA VIRSIÄ YHTEISLAULUNA
n Yhteislaulutilaisuudessa sunnuntaina 15.4. klo 16 Vaajakosken kirkossa tutustutaan afrikkalaistaustaisiin virsiin. Tilaisuudessa mukana
kanttori Päivi Perttilä ja Seniorikuoro.
KAMARIKUORO HEHKUN LEVYNJULKISTAMISKONSERTTI
n Jyväskyläläinen nuorten aikuisten kuoro on tehnyt uuden levyn.
Hehkun levynjulkistamiskonsertti on tiistaina 17.4. klo 19 Keltinmäen
kirkossa. Konsertissa kuullaan suomalaisia kuoroklassikoita sekä yksinlauluesityksiä. Hehkussa laulaa yli 40 musiikin harrastajaa, joista osa
on alan opiskelijoita ja ammattilaisia. Kuoroa johtaa Reetta Vasalampi.
Konserttiin on vapaa pääsy.
ELÄVÄN MUSIIKIN HETKI SEPÄSSÄ
n Elävän musiikin hetki on perjantaisin klo 13–14 Sepän Kipinässä.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti klo
9–11 ja to klo 13–16 Telkäntie 2 C
kerhotila.
Koululaisten kerho ti klo 17–18 Telkäntie 2 C, 8–11-vuotiaille.
Muskarit to-aamupäivisin Telkäntie 2
C. Tied. 050 340 9898.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5.2018 www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340
0638.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.4. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Nieminen.
Messu su 15.4. klo 12 Huhtakoti, Kari,
Tiusanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Euron puuroaamiainen pe klo 10–
10.30 Sepän Kipinä.
Keittolounas ti klo 12.15–13 Sepän
Kipinä. Hinta 5 euroa sis. keiton, leivän ja juoman.
Aikuisille
Aikuisten käsityökerho ma klo 18–20
Huhtasuon terveyskeskuksen Kaarisali.
NeuleKipinä pe 13.4. klo 18 Sepän Kipinä. Mahdoll. kahvitteluun (2 e) ja
materiaalihankintoihin.
Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Ekavauva ma klo 14–16 Huhtasuon
terveyskeskuksen Kaarisali.
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.
Lisää tapahtumia kts. Sepän Kipinä.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5.2018 www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340
0638.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Neulasmessu su 8.4. klo 16 Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola.
Toivon torstai to 19.4. klo 18.30 Neulaskoti. Rukoilkaa hellittämättä, Saija
Väätäinen, Pasi Heikkilä. Iltatee.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Miestenpiiri ke 11.4. klo 17 Neulaskoti.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Pyhäkoulu su 8.4. klo 16 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ke klo 9 Neulaskoti.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
ja muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340
0639.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.4. klo 10 kirkko, Salminen, Ridanpää, Vuorenoja. Kahvit. Pyhäkoulu.
Aamurukous ti klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 15.4. klo 10 kirkko, Mäkinen, Ridanpää, Vuorenoja. Kahvit. Pyhäkoulu.
Rukoushetki pe 20.4. klo 8.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Suomalaisia kuoroklassikoita ti 17.4.
klo 19 kirkko. Kamarikuoro Hehkun levynjulkistamiskonsertti, johtaa
Reetta Vasalampi. Yksinlauluesityksiä.
Vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma 9.4. ja 16.4. klo
17–18.30 kirkko. Hinta 1/ 0,5 euroa.
Saihokadun ruokailu ti klo 12 Saihokatu 4. Hinta 4/1 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Aikuisille
Saihokadun olohuone ti klo 11–12
Saihokatu 4.
Miesten piiri ti klo 18 kirkko. Tied.
040 563 1360.
Keltinmäen olohuone ke 11.4. klo
13 kirkko.
Kuohun kerho ma 16.4. klo 13 Kuohun kylätalo.
Nastat Pois -tapahtuman info ti 17.4.
klo 17.30–18.00 kirkko. Tule mukaan
renkaanvaihtotyöhön, tied. 050 549
7032, jukka.rantanen@evl.fi.
Seurakuntakuoron harjoitukset ti
17.4. klo 18 Kortepohjan kirkko.
Keltinmäen olohuone ke 18.4. klo 13
kirkko. Runoja ja lauluja kirkkotiellä,
Draamaryhmä Toivo.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet pe 6.4. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Nuortenilta ke 11.4. klo 18.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16 kirkko.
Perheolkkari ti klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
11.4. klo 9.15 kirkko.
Vauvakahvila to 12.4. klo 9–11.30
kirkko.
Kirkkohetki pienille ja suurille ti
17.4. klo 9.15 Erämiehenkatu 6.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0639.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 8.4. klo 10 Kaupunginkirkko. Pohjola, Watia, Koskinen, Ronkainen.
Irkkumessu su 8.4. klo 17 Kaupunginkirkko. Rämänen, Federley, Ketola,
Laasonen.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkko.
Perhemessu su 15.4. klo 10 Kaupunginkirkko. Pääkkönen, Wuolio, Koskinen, Kontinen.

Lähetys- ja avustustyö
Hanna-rukouspiiri ma 9.4. klo 18
Vanha pappila.
Lähetyspiiri ke 11.4. klo 10 Vanha
pappila.
Aikuisille
Kevätretki
Kangasniemelle
Keskustan alueseurakunnan eläkeläisten retki Kangasniemelle on tiistaina 8.5.
Ohjelmassa hartaus kirkossa
ja kirkon esittelyä, ruokailu/
kahvit ja ohjelmaa Tervaniemen tuvalla. Hinta 25 euroa.
Bussikuljetus: 8.45 Lohikosken kirkko; 8.50 Puistokadun
pysäkki; 9.00 Keskusseurakuntatalo; Länsipäijänteentien
kautta Kangasniemelle. Paluu
n. klo 15.30. Ilmoittautuminen
ja tiedustelut 2.5. mennessä
Lea 050 549 7027 tai HannaMari 050 549 7001.
Elämän puolella -ilta ke 4.4. klo 18.30
Nikolainsali, Asemakatu 6. Uskossa
vapaa, Timo Junkkaala, Matti Mertanen.
Seniorikammari ma 9.4. klo 14 Vanha
pappila. Aiheena Luottamus.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13 Puistotori 4.
Naisten ilta ke 11.4. klo 17.30 Aseman Pysäkillä. Hemmotteluhoitoja ja
tarjoilua, hartaus. Tied. Lea Pietiläinen
050 549 7027.
Virtailta to 12.4. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille. Aiheena
rahan mahti, mikä on kohtuullista.
Osallisuuden kahvihuone ti 17.4. klo
14 Vanha pappila. Iäkkään lääkehoito ja monilääkityksen hallinta, farmaseutti Maria Mäkelä.
Eläkeläisten piiri ke 18.4. klo 14 Hyvinvointikeskus Viitakoti, Viitaniementie 24.
Kylän kammari to 19.4. klo 14 Vanha pappila.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
ja muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340
0638.
Perheleiri
Vesalassa
Keskustan alueseurakunnan
perheleiri on 5.–7.6. Vesalassa.
Hinta 30/20/10 euroa, alle
4-vuotiaat ilmaiseksi.
Ilm. 10.–17.4. www.jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat.
Tied. 050 549 7027, lea.pietilainen@evl.fi.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.4. klo 10 srk-talo. Koivisto.
Messuryhmä. Kahvit.
Messu su 15.4. klo 10 srk-talo. Koivisto, Laiho. Mukana Korpilahden Sydänyhdistys. Kahvit.
Sanan ja rukouksen ilta to 19.4. klo
18 srk-talo. Ylistysilta, mukana Ylistysryhmä. Opetus aiheesta Minä olen
ylösnousemus ja elämä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetysompeluseurat ke 11.4. klo 10
srk-talo. Tied. 050 557 9008.

Aikuisille
Ylistysryhmän harjoitukset pe 6.4.
klo 17.30 srk-talo.
Yhteiskristillinen Raakel-ilta naisille
su 8.4. klo 16 srk-talo.
Väentupa ti klo 11.
Ahvenus-Puolakan seurakuntapiiri
ti 10.4. klo 13. Pirkko ja Juhani Säynätmäellä, Riitaniityntie 3.
Hartaushetki ke 11.4. klo 10 Korpihovi.
Hartaushetki ke 11.4. klo 13 Iltatähti.
Kirkkokuoron harjoitukset to 12.4.
klo 17.45 srk-talo.
NOJA-ryhmä ti 17.4. klo 18 srk-talo.
Ylistysryhmän harjoitukset pe 20.4.
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 13.4. klo 18–22 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0639.
Taaperoryhmä ma 9.4. klo 9–11 srktalo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke
11.4. ja 18.4. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to 12.4. ja 19.4. klo 9.30
srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerhon kirkkohetki ke 18.4. klo 8 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Iltaperhekerho Korpilahdella ke
18.4. klo 18. Retki Kiviönniemeen.
Omat eväät (nuotio). Kysy ajo-ohjeita
050 557 9006.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 6.4. ja 20.4. klo 13 srk-keskus.
Taizé-messu su 8.4. klo 16 srk-keskus,
Salminen, H. Tynkkynen.
Messu su 15.4. klo 16 srk-keskus, Mäkinen. Kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Yhteisöruokailu ma 9.4. ja 16.4. klo
17–18.30 Keltinmäen kirkko. Hinta
1/0,5 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ti 17.4. klo 10 srk-keskus.
Kuulumisia Japanista, Marjatta Tervonen.
Aikuisille
Tiistaitapaamien ti 10.4. klo 13 srkkeskus. Kiittäen uutta kohti, Leena
Häyrinen.
Torstaikahvila to klo 12 srk-keskus.
Nastat Pois -tapahtuman info ti 17.4.
klo 17.30–18.00 Keltinmäen kirkko.
Tule mukaan renkaanvaihtotyöhön,
ota yhteyttä 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi.
Seurakuntakuoron harjoitukset ti
17.4. klo 18 srk-keskus.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet pe 6.4. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Nuortenilta ke 11.4. klo 18.30 Keltinmäen kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0639.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 8.4. klo 11
kirkko, Korhonen, Väisänen. Pyhäkoulu. Kahvit.

Sana elää, rukous kantaa -ilta to
12.4. klo 18 kirkko, Bucht. Ehtoollinen,
esirukouspalvelu ja lastenhoito.
Messu su 15.4. klo 11 kirkko, Bucht,
Väisänen, Kataikko. Pyhäkoulu. Lounas 4/2 euroa.
Aamurukous to 19.4. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Yhteisvastuukonsertti su 8.4. klo 17
kirkko. Mukana Kanteleryhmä, Toivon siivet, Kantaattikuoro ja tanssijat.
Ohjelma 5 euroa. Myynnissä arpoja ja
YV-tuotteita klo 16.30 alkaen. Iltatee
(vapaaehtoinen maksu).
Sinfiksen kevätkonsertti la 14.4.
klo 18 kirkko. Liput: 15/9 euroa, alle
12-vuotiaat lapset. Ovelta vain käteisellä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 18.4. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Kävelylenkki Kuokkalan maisemissa ma klo 11. Lähtö kirkon etuovelta. Vetäjänä Martti Vornanen 040
410 3116.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä 11.4. klo
13 kirkko.
Rukouspiiri ke 11.4. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
12.4. klo 13 kirkko.
Kuokkamiehet ti 17.4. klo 18 kirkko.
Hartauskoulutus ja
luento vanhenemisesta
Hartauskoulutus on tiistaina
24.4. klo 12–14 Kuokkalan kirkolla. Hartauden tarkoitus on
luoda ja vahvistaa seurakuntalaisten yhteyttä Jumalaan ja
toinen toisiinsa. Päivän aikana
Hellin Torkki luennoi vanhenemisen taidosta. Kahvitarjoilu. Ilm. 18.4. mennessä 050
549 7007, kirsti.kataikko@evl.
fi tai 050 549 7034, paivi.heikkila@evl.fi.
Nuorille
Iltakahvila pe 6.4. klo 17–22 Polttolinja 37.
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Taaperotupa ti klo 9.30–11 kirkko.
Vauvaperhepesä ti klo 13–14.30 kirkko.
Café Kide ke klo 9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 11.4. klo 17.45–
19.30 kirkko.
PerheCafé to 19.4. klo 17.30–19 kirkko.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
ja muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340
9887.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Lahjaharjun
runomessu
Lahjaharjun kappelin messussa kuullaan runoja sunnuntaina 8.4. klo 12. Messu on
samalla vapaaehtoisten kiitosjumalanpalvelus ja sen toimittavat Kirsi Pohjola ja Kati
Koskinen. Kahvitarjoilu.
Messu su 15.4. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Niiles-Hautanen, Koskinen.

Aikuisille
Keskustan alueseurakunnan eläkeläisten kevätretki Kangasniemelle ti
8.5. Kts. Keskustan tiedot.
Olohuone ti 17.4. klo 9 Lahjaharjun
kappeli.

Musiikkitilaisuudet
Kuorokonsertti su 8.4. klo 16. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 euroa.
Elävän musiikin hetki pe klo 13–14.
Askel 1 – kohti kirkkopäiviä -nuorten konsertti la 14.4. klo 12.

Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ti klo 9.30–11, Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30, Katajatie
1 as 5.
Perhekahvila to klo 13–15, Katajatie 1 as 5.

Apua ja tukea tarvitseville
Euron puuroaamiainen pe klo 10–
10.30
Keittolounas ti klo 12.15–13. Hinta 5
euroa sis. keiton, leivän ja juoman.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.4. klo 10 kirkko, Palola,
Hautalahti, Ruhanen. Pyhäkoulu.
Rukouspiiri ke klo 18 kirkko, Heikki Ilola.
Messu su 15.4. klo 10 kirkko, Hautalahti, Palola, Asikainen. Pyhäkoulu.
KohtaamisPaikan iltamessu su 15.4.
klo 17 kirkko, Hautalahti, Kilkki Mika.
Lastenohjelmat.
Nuorten messu ke 18.4. klo 17.30
kirkko. Palola, Partanen, Junttila.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17.30
kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 kirkon takkatupa. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/hlö.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti klo 10–12 kirkon
takkahuone.
Aikuisille
Lähimmäisen Kahvitupa kirkon takkahuoneessa to klo 11–14. Klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki. 12.4. vieraana
Eija Paloheimo Ensi- ja Turvakodista.
19.4. Tutustutaan Pipliaseuran lukutaitotyöhön Afrikassa.
Isovanhempi–lapsenlapsileiri Vesalassa 18.–20.6. Isovanhemmille ja heidän alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsilleen. Etusijalla ensikertalaiset.
Hinta aikuisilta 60 euroa ja lapsilta 30
euroa. Tied. ja ilm. Elina Romar 040 560
9910 (ei vastaaja- tai tekstiviestejä).
Raamattu- ja keskustelupiiri ti 17.4.
klo 13 kirkko.
Nuorille
Nuortenillat ke klo 19–20.30 kirkko.
Yökahvila pe 13.4. klo 19–23 kirkko.
Nuorten messu ke 18.4. klo 17.30 kirkko, Palola, Partanen, Junttila. jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret tai paula.k.
raatikainen@evl.fi, 040 560 9909.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua arkeen esim. lastenhoidossa,
kotitöissä, juttukaveria, hetken huokaisua arjen keskellä? Ota yhteyttä
040 500 7820 tai 040 548 3216.
Kouluikäiset www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/toimintakerhot.
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.
Äitien ilta ma 7.5. klo 17 Koivuniemessä. Ilmoittautuminen 16.–27.4. soittamalla Marja-Tertulle 040 560 9908.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 040 560 9908.

SEPÄN KIPINÄ
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Kipinäkirkko ja arki-illan ehtoollinen
ke 18.4. klo 19, Kärkkäinen, Asikainen.

Lähetys- ja avustustyö
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11. Paikalla myös maahanmuuttajatyön diakoni.
Aikuisille
Pietarin Kilta ti 10.4. klo 18. Avoin
keskustelupiiri miehille.
Ryhmärämä ke klo 10–12. Haluaisitko olla osa porukkaa, jakaa kuulumisiasi ja ihmetellä elämää yhdessä erilaisten kuntoutujien kanssa? Tied. 044
746 6833.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke klo
13–14.
Naisten ilta ke 11.4. klo 17.30 Aseman Pysäkki. Hemmotteluhoitojen ja
tarjoilun merkeissä, hartaus. Tied. 050
549 7027.
Virtailta / Nightbreak to 12.4. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille. Aiheena rahan mahti, mikä on
kohtuullista.
NeuleKipinä pe 13.4. klo 18. Mahdoll.
kahvitteluun (2e) ja materiaalihankintoihin.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18. 3-luokkalaisille ja
sitä vanhemmille. Paikalla nuorisotyönohjaaja.
Huhtasuon isoskoulutus to 19.4. klo
17.30–18.30.
Nuortenilta to 19.4. klo 18.30–20.
15-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Hartaus. Tied. 050 549 7021 ja 050 549
7017.
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 7.4. klo 11–12.30.
Yli 3-vuotiaille ilmainen lapsiparkki.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Omat eväät.
Lapsikuoro ke 11.4. klo 16.30.
Pop Up pilttiväen muskari to klo
13–13.30. Hinta 3e/perhe, maksu paikan päällä.
Pop Up perhemuskari to klo 14–
14.45. Ilm. ja maksu 4 e paikan päällä.
Muu
Takomo su 15.4. klo 17. Onnellisuus
on asennekysymys, Laura Siltala, onnellisuusprofessori, tutkija, kirjailija
Markku Ojanen. Vapaa pääsy, www.iltalaurankanssa.fi.
Sepän Kipinä avoinna ma–pe klo
10–20, la ja su klo 11–18. Tavattavissa
seurakunnan työntekijöitä.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.4. klo 10 kirkko, Kansanlähetyksen kirkkopyhä, saarna TT
Mauri Tervonen, Väätäinen, Tahkola. Kahvit.
Messu su 15.4. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Neulaset-kuoro. Kahvit.
Avoin raamattupiiri ti 17.4. klo 18
srk-koti.
Hartaus Säynätsalon päiväkeskuksessa to 19.4. klo 12.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti ma 9.4. klo 18.30 srk-koti.
Suussa sulava konsertti suomen kielen päivänä. Tarjoilua.

Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
srk-koti.
Apua ja tukea tarvitseville
Ei diakoniapäivystystä Säynätsalon
srk-kodilla 20.4.–7.5. Kiireellisissä asioissa ota yhteys 050 549 7015 tai 044
713 2486.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 8.4. klo 18.
Merja Valkolalla, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Olohuone ke 11.4. klo 13 srk-koti.
Draamaryhmä Toivo esittää: Kellot
kaikuu. Ilmainen.
Miesten raamattupiiri su 15.4. klo 18
srk-koti.
Olohuone ke 18.4. klo 13 srk-koti. Kirjain kerrallaan – Pipliaseuran vuositeemasta.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 19.4. klo 17.30 srk-koti.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5 www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0639.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 8.4. klo 10 kirkko, saarna
Risto Krogerus, Rämänen, Piilonen.
Pipliaseuran kirkkopyhä. Kahvit ja
Pipliaseuran esittelyä.
Hiljainen ehtoollinen to 12.4. klo 17–
20.00 kirkko, von Gross. Kirkon ovi aukeaa klo 17 ja hiljaisuutta voi aluksi
viettää itsekseen. Hiljainen ehtoollinen klo 18.
Perhekirkko su 15.4. klo 11 kirkko,
von Gross, Piilonen, lapsityön väki,
Lapsikuoro.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ke klo 17–18 kirkko.
Candelan harjoitus to 12.4. klo 17.30
kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 10.4.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen, vetäjänä Joni
Hakala 040 911 5796.
Aikuisille
Päiväpiiri Jylhänperällä pe 6.4. klo
12.30 Tikkakosken rauhanyhdistyksen talo.
Diakonian ja lähetyksen työtupa ti
klo 12–16 kirkko.
Miesten keskustelupiiri ti klo 13 pappila.
Lukupiiri ke 11.4. klo 13 pappila.
Äitien käsityökerho ke klo 18 pappila.
Torstain aamukahvi ja -hartaus to
klo 10 kirkko.
Naisten ilta pe 20.4. klo 18 pappila,
puhujana Inkeri Tuunanen. Teetarjoilu.
Nuorille
Seiskojen ilta ke klo 18 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 10.4. klo 9.30 ja 13 kirkko.
Perhekerho ti 10.4. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Ekavauvaryhmä ke 11.4. klo 13 kirkko.
Perheilta ke 11.4. klo 18 kirkko. Yhteinen ilta koirien ulkoiluttajien kanssa
ulkona kirkon pihalla. Hartaushetki ja
lapsille pientä puuhastelua. Iltapala ja
makkaranpaistoa nuotiolla.
Lapsiperheiden kirkkohetki ti 17.4.
klo 10 kirkko.
Pyhäkoulu ke 18.4. klo 18 Puuppolan
kerhotila.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5 www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 040 560 9914.

15

14

Tapahtumat 6.–20.4.
Muu
Yhteisvastuun
lipaskeräys
Yhteisvastuun lipaskeräys järjestetään Tikkakosken S-Marketilla pe–la 6.–7.4. Tämän
vuoden keräyksellä torjutaan
nälkää Suomessa ja muualla
maailmassa.
Ruokajakelu to 12.4. klo 10.30
kirkko.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja
uskonelämä
Messu su 8.4. klo 10 kirkko, Huttunen, Asikainen.
Leipäsunnuntai su 8.4. klo 16 kirkko.
Ylösnousseen todistajia, Markus Korri. Ehtoollinen. Kahvit. Lapsille omaa
ohjelmaa.
Tölskän srk-ilta ke 11.4. klo 18.30 Savelalla. Mutkatie 14.
Miesten päiväraamattupiiri to 12.4.
klo 12 kirkko.
Messu su 15.4. klo 10 kirkko, Huttunen, Timo Kuutti, Perttilä, Reingoldt.
Musiikkia kirkkokahveilla.
Oravasaaren srk-ilta ke 18.4. klo
18.30 Jurvasella, Haukanmaanväylä 35 A.
Miesten raamattupiiri to 19.4. klo
18.30 kirkko.

Musiikkitilaisuudet
Yhteislaulutilaisuus su 15.4. klo 16
kirkko. Afrikkalaistaustaiset virret,
mukana Päivi Perttilä ja Seniorikuoro.
Aikuisille
Majataloilta ti 10.4. klo 18 kirkko.
Jyskän keskiviikkokerho ke 11.4. klo
13 Jyskän srk-koti.
Puuroporinat to klo 8.30 kirkko.
Lähetyspiiri ti 17.4. klo 13 kirkko.
Vaajakosken keskiviikkokerho ke
18.4. klo 13 kirkko.
Nuorille
Hengari = nuortenilta ke klo 17 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu, Mutkatie 14 klo 14.
Perhetupa ti 10.4. klo 9–11 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti 10.4. klo 9
srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti klo 13–14.30
kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Vaajakosken iltaperhekerho ke klo
17.30.
Taaperokerho pe 13.4. klo 9 Jyskän
srk-koti.
Perheiden yhteinen ruokailu ennen
kirkkohetkeä to 19.4. klo 17.
Koko perheen kirkkohetki to 19.4.
klo 18 kirkko.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin 16.4.–20.5 www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 040 574 1706.

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.

lainen@ev.fi, p. 050 549 7006, elina.lintulahti@evl.fi tai p. 050 549
7001, hanna-mari.launonen@
evl.fi.

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.

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.

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, kaija.
luoma@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.pieti-

KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, kirsi.lepoaho@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.
n Ei diakoniapäivystystä 20.4.–
7.5. Kiireellisissä asioissa yhteys
050 549 7015 tai 044 713 2486.
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
9927, tero.reingoldt@evl.fi.

Saapas-päivystykset

Yhteiset
Aikuistyö
Vesalan veljespiiri ma 16.4. klo 18 Vesalan leirikeskus.
Naisten saunailta ti 3.4. 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.
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.
Hemmotteluhoitoja
naisten illassa
Naisten iltaa vietetään keskiviikkona 11.4. klo 17.30
Aseman Pysäkillä hemmotteluhoitojen ja tarjoilun merkeissä. Hartaus. Tied. Lea
Pietiläinen 050 549 7027.
Kansainvälinen työ
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11 Sepän Kipinä..
Lähetyskipinä ke klo 13 Sepän Kipinä.

Virtailta/Nightbreak to 12.4. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Aiheena rahan
mahti, mikä on kohtuullista.
KohtaamisPaikka
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su
8.4. klo 11. Nyyttärit, lastenohjelmat.
Iltamessu @ Palokan kirkko su 15.4.
klo 17, Mika Kilkki. Lastenohjelmat.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @
kohtaamispaikka

Terveyteen liittyvää koulutusta
omaishoitajille ti 24.4. klo 13. Ilm.
viim. 13.4. tekstiviestillä numeroon
040 594 6710/Kanniainen.
Näkövammaisten leiri Vesalassa ma–
ke 28.–30.5. Hinta 55e. Ilm. 3.5. mennessä. Mukaan myös päiväseltään ti
29.5., lounas ja kahvi 10€ /hlö.

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.
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30 Kauppakatu 13.
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12
Keltinmäen kirkko.

Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen juhlamatka Israeliin 5.–13.11. Perinteisiä (Öljymäki, Itkumuuri, Kuollutmeri, Tiberias,
Nasaret, Karmel-vuori) sekä harvinaisempia kohteita (mm. Daavidin kaupungin arkeologiset kohteet). Oppaana toimii Pentti Holi, matkanjohtajina Kari ja Mari Valkonen. Finnairin
suorat lennot. Hinta retkineen 1499e/
hlö puolihoidolla 2h huoneissa. KeskiSuomesta tuleville yhteiskuljetus Jkl–
Hki–Jkl (noin 70 e). Ilm. ja tied. Kari
Valkonen, p. 050 384 3702, kari.valkonen@kolumbus.fi.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho ke 11.4. klo 13 Vanha pappila. Musiikkia. Kahvit klo 12.40.
Omaishoitajien Oma hetki ke 18.4.
klo 12–13.30 Vanha pappila. EA-taitojen kertausta.

Viittomakieliset
Päivi Lehtinen, 050 549 7012, paivi.
lehtinen@evl.fi. Vastaanotto Tellervonkatu 5, 1. kerros, huone Maria ti
klo 9–12 ja ke klo 9–11, web-kameraaika ke klo 11–12.
Lähetyspiiri su 15.4. klo 15 Aseman
Pysäkillä.
Viittomakielinen perhekerho to
19.4. klo 17.30 Kuokkalan kirkossa.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Seurat ke 18.4. klo 18 Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Laku-ryhmä pe 6.4. klo 13.
Kirjapiiri I ma 9.4. klo 13. John Steinbeck: Routakuun aika.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 10.4. klo 9–11 (5e). Hilsu –
Soukanrannan tyttö, Pirkko A. Veijo.
Latinanpiiri ti 10.4. klo 13.
Hiljaisuuden retriittipäivä la 14.4. klo
10–18. Hinta 10e sis. ruokailut ja ohjelman. Ilm. jklnnky@elisanet.fi / 040
740 4472.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 17.4. klo 9–11 (5e). Isoäidin
käsityöt, Margit Väisänen-Vänskä.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset ry
Toivelaulutilaisuus 9.4. klo 14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Kahvi klo 13.30.
Ilmoita sinua puhutellut laulu/virsi
Ritvalle p. 040 838 9071. Yhdistyksen
vuosikokous klo 15.
Krellin Keski-Suomen piirin vuosikokous ja Laukaan yhdistyksen 40-vuotisjuhla su 15.4. Lievestuoreella. Messu
kirkossa klo 10. Ruokailu, juhla, kahvit
ja vuosikokous. Bussikuljetus. Lähtö
tilausajolaiturista klo 9.15.
Valtakunnallisen Kristillisen Eläkeliiton vuosikokous ja -juhla la 21.4. Jyväskylän Kristillisellä Opistolla, Sulkulantie 28. Klo 11 Vuosikokous; klo 12–
13.15 Lounas; klo 13.30 Juhla, puhe
Leevi Launonen, Lähteellä-kuoro. Yhteislaulua. Klo 15 Kahvit ja ehtoollinen; klo 17 Päivällinen. Ruokailuihin
ilmoittautuminen 6.4.mennessä p.040
554 8188.
Kevät- ja musiikkijuhla ma 30.4. klo
14 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Kahvi klo 13.30. Laulaja-evankelista Hannu Huhtala ja Lähteellä-kuoro. Arpajaiset.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
www.jklry.net, 044 505 0653
Seurat la 7.4. klo 19, ry.
Seurat su 8.4. klo 16 ja n.17.30, ry.
Seurat ke 11.4. klo 19, ry.
Seurat la 14.4. klo 19, ry.
Alueseurat su 15.4. klo 16, Korpilahden srk-talo; klo 16 ja n.17.30 Seurat, ry.
Tiistaikerho ti 17.4. klo 13, ry.
Seurat ke 18.4. klo 19, Kaupunginkirkko.
Nuorten perjantai pe 20.4. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu, Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.
Viisikielisen toivelauluilta ma 9.4.
klo 18, Tuula Hakkarainen.
Päiväkahvit ja puheenvuoroja kristinuskosta ti 10.4. klo 13. Olli Seppänen: Jumalan varjelus Suomen yllä.
Torstaiteatteri: Nooa-näytelmä ke
11.4. , ma 16.4. ja to 19.4. klo 19, www.
lippu.fi/nooa tai p. 040 557 5535.
Naisia kaivolla -ilta to 12.4. klo 18.
Muistin parhaaksi – Apetta aivoille
– avaimia aivoterveyteen, toimintaterapeutti Marianna Ikonen. Kahvit
klo 18. Hinta 10 e.
Bibliodraamahetki ti 17.4. klo 13.30
Mika Lahtinen.
Raamattupiiri pe 20.4. klo 11.
Bibliodraamakurssin (28.–29.4. klo
10–17, 58 e) viimeinen ilm. 20.4.
Hehku-ilta nuorille aikuisille ti klo 19.
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 (ei 2.4.).
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti klo 14.
Nuortenilta Breikki ti klo 18–21.
Naisten Raamattupiiri ti 10.4. klo 13.
Sanan Keidas su 15.4. klo 16. Mitä
rakkaus on? Samuel Halme.

Naistenpiiri ke 18.4. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Isä–lapsi -sähly la 7.4. klo 15–16.15
Tikan koulussa, Toritie 22.
Leipäsunnuntai su 8.4. klo 16 Vaajakosken kirkossa. Ylösnousseen todistajia, Markus Korri. Ehtoollinen.
Vaajakosken miestenpiiri to 19.4. klo
18.30 Vaajakosken kirkolla.
Lyhtyilta pe 20.4. klo 18–21 4–7luokkalaisille Kinkomaan kerhotilassa.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Viron-työn piiri to 5.4. NNKY:n tilat,
klo 17, V. Pasanen ja M. Kotilainen.
Sana elää ja rukous kantaa -ilta to
12.4. Klo 18 Kuokkalan kirkossa, mukana Raija Hämynen.
Viron-työn ilta su 15.4. Säynätsalon
srk-koti, vieraita Virosta.
Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
Topila, Vapaudenkatu 24b 1. krs,
opko.fi/jyväskylä
Opiskelijailta to 12.4. klo 18.30.
Leffailta to 19.4. klo 18.30.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su klo 12: 8.4. Antti Toivio; 15.4.
Petri Harju.
Raamattupiiri ti 10.4. ja 17.4. klo 18.
Evankeliset opiskelijat: ke 11.4. klo
18.30: KRIK Finland – Urheilulähetystyö; ke 18.4. klo 18.30 Sinun puolestasi
annettu, Antero Toikka.
Nuorekkaiden miesten saunailta to
12.4. klo 17, iltahartaus, Petri Harju.
Sunnuntaiaamu yhdessä su 15.4.
Ovet auki klo 10, saa tulla liukuvasti.
Purtavaa ja vapaaehtoinen kahviraha.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
16.4. klo 18.30. Tied. 040 526 0909.
Nuorten ilta ke 18.4. klo 16.30.
Suomen Raamattuopisto
Toivon torstai 19.4. klo 18.30 Neulaskodilla, Pihkatie 4. Rukoilkaa hellittämättä, Saija Väätäinen, Pasi Heikkilä.

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.
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.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

ALUESEURAKUNNAT:

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

HUHTASUO
Sepän Kipinä p. 044 737 1921
Aluekappalainen vt. Kärkkäinen Päivi 050 523 4149
Aluesihteeri Koho Ulla/Härköjärvi Esa 050 340 0684
Lapsityönohjaaja Kettunen Anne 050 340 0638

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
Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri 040 535 2167

äiväjuhla

		
Syntymäp

n Korpilahden seurakuntatalolla on
messu sunnuntaina 6.5. klo 10 ja juhla
messun jälkeen. Kutsumme Sinua Korpilahden alueseurakuntalainen, joka täytät tänä
vuonna 75 tai 80 vuotta. Olet tervetullut yksin tai
yhdessä läheisesi kanssa. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset keskiviikkoon 25.4. mennessä diakonissa Kirsi
Lepoaholle p. 050 557 9003.

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Siekkinen Miia, toimistosihteeri vs. 050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

Seuraava
lehti

20.4.

• Tauko tuli tilauksesta
• Armo auttaa häpeään
• Mikko Maasola ja medialukutaito

Henki &

Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs. 050 521 5401
Federley Anne, nuorisomuusikko vs. 050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja 040 509 8060
Göös Ilkka, erityisnuorisotyönohjaaja 040 527 5382
Järvenpää Hannes, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Nieminen Kimmo, yliopiston
oppilaitospappi 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja ammatti
korkeakoulun oppilaitospappi 050 521 5418
Lintulahti Elina, lukioiden
oppilaitosdiakoni 050 549 7006
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770

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

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

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

Rippikoulutyö
Tikkanen Ville, seurakuntapastori 040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136

KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037
Aluekappalainen Pitkänen Eivor 050 590 0265
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo 050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Lapsityönohjaaja 050 340 9895
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Seurakuntapastori Pohjola Kirsi
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008
Palvelupiste 050 557 9012
Aluesihteeri Kaunisto Virpi 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti 050 557 9001
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4, 050 549 7045
Aluekappalainen Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri Nyman Tiina vs. 050 408 8816
Lapsityönohjaaja Korhonen Tiina 050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8, 040 560 9911
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Lapsityönohjaaja Kivelä Marja-Terttu 040 560 9908
SEPÄN KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Aluekappalainen vt. Kärkkäinen Päivi 050 523 4149
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen Väätäinen Osmo 0500 545 611
Aluesihteeri Lehto Aira 050 340 9899
Lapsityönohjaaja Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Neulaskoti
Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Jurva Esa 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18, 040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto 040 545 8720
Aluesihteeri Laakso Tuija/Tarvaala Sari 050 302 8300
Lapsityönohjaaja Simpanen Eija 040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11, 040 560 9928
Aluekappalainen Huttunen Hannu 050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri Syrjälä Leena 050 551 0440
Lapsityönohjaaja vs. Palander Tarja 040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen Kauppinen Arto 040 560 9920
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Hasta la
vista, nastat
Alpo Toivola on yksi noin kymmenestä
vapaaehtoisesta, joka vaihtaa kirkon
parkkialueella autoihin kesärenkaat
vapaaehtoista maksua vastaan.
Tempauksella tuetaan diakoniatyötä.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Eläkkeellä olevalla koneinsinööri
Alpo Toivolalla on jo useamman
vuoden kokemus porukalla talkootyönä tehtävästä renkaanvaihdosta. Hän lähti mukaan rengastiimiin
kuultuaan mahdollisuudesta tehdä vapaaehtoistyötä, jonka tuotto
menee hyvään tarkoitukseen.
Vapaaehtoinen maksu renkaiden vaihdosta käytetään Keltinmäen alueseurakunnan diakonian asiakkaiden hyväksi.

Siinä töiden
”lomassa
höpötellään
kaikenlaista.

Tiimissä työskentelee kymmenkunta vapaaehtoista ja töitä tehdään leppoisassa ilmapiirissä, huumoriakaan unohtamatta.
– Se on mukava päivä. Mukana
on tuttuja ystäviä, ja siinä töiden
lomassa vitsaillaan ja höpötellään
kaikenlaista. Se on myös hyvä
jumppapäivä. Omaan tahtiin toki
tehdään, mutta päivän jälkeen tietää kyllä hommia tehneensä.

Keltinmäen kirkon parkkipaikalla
keväisin ja syksyisin järjestettävän
nelituntisen tapahtuman aikana
ehditään vaihtaa renkaat parhaimmillaan noin kolmenkymmenen
auton alle. Saapuville jaetaan vuoronumerot ja autoilijat voivat
odottaessaan piipahtaa kirkon si-

sätiloissa kahvilla.
Rengasmiehillä saattaa olla neljä
tai viisikin autoa yhtä aikaa työn alla. Isännänvastuu toiminnasta on
seurakunnalla ja asianmukaiset vakuutukset ovat kunnossa, niin tehdylle työlle kuin sen tekijöillekin.

Porukasta löytyy rengasalan ammatillista osaamista ja moni tuokin
omat työvälineet mukanaan.
– Minulla on paineilmavehkeet
ja huoltoautoksi soveltuva auto.
Sillä olen tullut aina talkoisiin.
Rengastiimin vapaaehtoiset ovat
pääosin eläkeläisiä, mutta on joukossa muutama työikäinenkin. Moni miehistä, kuten myös Toivola,
osallistuu usein myös tiistaisin kirkolla kokoontuvaan Miestenpiiriin.
– Kirkolle voi tulla juttelemaan
mukavien ja ystävällisten ihmisten
kanssa. Täällä ei ketään katsota nenänvartta pitkin.
Toivola näkee renkaanvaihtotapahtuman hyvänä ja maanläheisenä keinona tutustua seurakuntaan
ja sen toimintaan. Tuli sitten mukaan talkoolaiseksi tai vain vaihdattamaan autoonsa renkaita.

”

Täällä ei ketään
katsota nenänvartta
pitkin.
– Tämä on sellainen matalan
kynnyksen paikka. Tänne tullessa
ei tarvitse sitoutua mihinkään, voi
vaan tulla katselemaan minkälaista
sakkia täällä on.

Hyvällä porukalla renkaidenvaihto on kaksin verroin mukavampaa, tietää Alpo Toivola. Hän on toiminut
vapaaehtoisena rengastiimissä, joka taas keväällä pääsee tositoimiin.

Nastaa hommaa talkoolaisille
HEIKKI IMPIÖ teksti

Keltinmäen alueseurakunnan diakoni Jukka Rantasen mielestä Nastat pois -tapahtuma sopii erityisen
hyvin miehille, jotka ovat tottuneet fyysiseen työskentelyyn.
– On meillä ollut nuorempi nainenkin pari kertaa mukana tiimissä.

Renkaidenvaihto toteutetaan
lauantaina 21.4. klo 10–14 Keltinmäen kirkon parkkialueella. Tempauksen tuotto käytetään alueen
diakonian asiakkaiden hyväksi.
Infotilaisuus vapaaehtoisille järjestetään kirkolla tiistaina 17.4. klo
17.30. Tilaisuudessa käydään läpi
renkaanvaihtotapahtuman perus-

periaatteet.
– Ensi alkuun voi tulla katselemaan tai vaikka pesemään renkaita painepesurilla, Rantanen toteaa.

Lisätietoja: jukka.rantanen@evl.fi p. 050 5497032.

Elämästä

Jäsenkorjaaja näkee käsillään ja tekee työtä sydämellään
MINNA PALOVAARA
teksti ja kuva

Olen Jarmo Pihlavamäki, 61. Olen
kotoisin Kypärämäestä ja Jyväskylässä asustelen vieläkin. Kansakoulusta menin ammattikouluun ja
vielä Valmetin ammattikouluun.
Tein koneistajan töitä yhteensä 35
vuotta.
Reissuhommiakin oli jonkin verran, kunnes terveys vaati vaihtamaan alaa.
Tein keikkoja laulajana ja vedin
karaokeiltoja. Opetin myös kansalaisopistossa karaokelaulua. Laulan
vieläkin jonkin verran, mutta lähin-

nä perhejuhlissa ja joissakin joulukonserteissa olen mukana.
Tapasin kymmenisen vuotta sitten kansanparantajan, jonka mielestä minulla on jäsenkorjaajan kädet. Jäsenkorjaus vei mennessään,
ja jätin vähitellen muut työt pois.
Nyt olen jo neljä vuotta itse opettanut perinteistä jäsenkorjausta.

Minulla on tarve auttaa ihmisiä.
Tällä tavalla olen omalta osaltani
korkeimman palveluksessa. Tapaan työssäni hienoja ihmisiä apumiehestä professoriin ja kaikilta
opin jotakin. Asiakkaat haluavat
toisinaan kertoa hyvinkin isoja ja

kipeitä asioita elämästään. Tässä
työssä kiehtoo sekin, että koskaan
ei tule valmiiksi, aina voi kehittyä.
Mietin asiakkaita hoitaessani
myös parhaita työtapoja ja -asentoja. Olen muun muassa kehitellyt
erityiset työhön soveltuvat penkit.

Epäilemättä askel jo lyhenee. Pyrin lyhentämään työviikkoa ja viettämään aikaa mökillä Hankasalmella. Siellä lämmitellään uunia,
katsellaan liekkejä ja mietitään sinisiä ajatuksia. Remonttia ja puuhaa riittää. Minulla on siellä myös
ahjo käytössä. Tykkään pilkkiä ja
hiihtää kevättalven jäillä.

Olemme vaimon kanssa karavaanareita. Viimeksi ajoimme
Ruotsiin Kebnekaiselle ja näimme
huipun maisemat helikopterista.
Siihen kannatti satsata!

Näin jälkikäteen ajateltuna olisi
pitänyt suuntautua kaupalliselle
alalle. Tykkään tehdä kauppaa. Kun
on pyydetty, olen välillä lähtenyt
huutokauppameklariksikin.
Niinhän sitä sanotaan, että kahta en ole tehnyt: Caravellellä (lentokone) ajanut enkä lasta synnyttänyt. Kaikki muu on tullut tehtyä
– tosin Amerikassa pitäisi vielä ehtiä käymään.

Jarmo Pihlavamäki vaihtoi alaa
oltuaan koneistaja 35 vuotta.
Perinteinen jäsenkorjaus vei
mennessään.

