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Pääkirjoitus

Tapetilla

Saappaan
toiminnalle
tunnustusta

Ajassa

Kananmuna ja persoonallisuus

Palveluoperaatio Saapas on saanut nuorisotyön tunnustuspalkinnon. Palkinto on huomionosoitus merkittävästä työstä
nuorisoalalla, ja se jaetaan vuorovuosin nuorisoalalla toimivalle henkilölle ja yleishyödylliselle
järjestölle tai muulle yhteisölle.
Tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.
Saapas on tunnettu erityisesti kaduilla tekemästään työstä
esimerkiksi koulujen päättäjäisaikaan tai festareilla. Viime vuosina etsivä nuorisotyö sosiaalisessa mediassa on saanut Saappaan toiminnassa yhä tärkeämmän sijan.

HEIKKI IMPIÖ teksti
PIXABAY kuva

Selviytyjät
Tv-ohjelmassa itketään ja juonitaan, tehdään tehtäviä ja
hikoillaan. Välillä kokoonnutaan yhdessä heimoneuvostoon ja äänestetään, kuka pelaajista joutuu pois. Vaikka
Selviytyjät ei kuulu tv-suosikkeihini, olen ymmärtänyt,
että jutun juoni on edellä kuvatun kaltainen.
Tv-ohjelmassa selviytyminen tarkoittaa tehtävistä suoriutumista, ulosheittoäänestysten välttämistä ja kisan
jatkamista. Selviytyminen sanana kuulostaa dramaattiselta. Kuulostaa kuin kysymys olisi elämästä ja kuolemasta, vaikka ohjelmassa dramaattisinta taitaa olla koti-ikävä ja väsymys.
Selviytyminen arjessa tarkoittaa, että pystymme hoitamaan ne tehtävät ja velvoitteet, joita itse kullakin on.
Töissä, koulussa, kotona. Jos arjen kuorma on kohtuullinen, emme edes puhu selviytymisestä, puhumme elämästä. Selviytymiseksi elämä muuttuu, jos kuorma on liian raskas kannettavaksi – syystä tai toisesta. Jollain sairauden, jollain yksinäisyyden, taloudellisten huolien tai
liiallisten aikataulujen vuoksi.
Toisinaan olosuhteet on otettava annettuina, mutta joihinkin asioihin voimme vaikuttaa. Pitää miettiä, mikä
kaikki on välttämätöntä, mikä turhaa taakkaa. Vaadimmeko liikaa itseltämme tai toisilta? Itse elämältä ja sen
puitteilta? Mitä pitäisi tapahtua, että olisimme tyytyväisiä? Että elämä muuttuisi taas elämäksi.
Jos viime viikkojen uutisia on uskominen, monien elämä
kirkastui kevätauringon myötä. Kuvat ja tarinat pihoilta,
parvekkeilta ja terasseilta kertoivat, että aurinko paistaa
ja kansa nauttii. Siinä missä talvi yllättää autoilijat joka
vuosi ikävällä tavalla, kevään tulo yllättää iloisesti. Pitkä ja pimeä kausi tuntuu joka
vuosi kestävän ikuisesti, mutta nyt talvi
on selätetty. Puuskat ja pakkaset, toppavaatteet ja paksut pipot voi laittaa sivuun. Kevään ensimmäinen pyöräily,
ensimmäiset tennarikelit ja ensimmäinen jäätelö maistuvat makeilta.
Suomalaiset selviytyivät taas. Se
saattoi vaatia itkemistä ja itsensä
tsemppaamista, mutta tässä ollaan.
Keväässä. Onnea meille kaikille.

Onko kunnon aamiainen mitään
ilman kananmunaa? On makuasia,
missä muodossa sen haluaa nauttia, mutta heijastelevatko mieltymykset samalla myös syöjänsä persoonallisuutta? Minulla on epäilykseni asiasta. Palstatilaa säästääkseni keskityn seuraavassa vain keitettyihin kananmuniin ja niiden keittäjiin.
Sinne päin keitetyn munan takana
on taiteilijasielu. Hänet tunnistaa,
paitsi kenties keltuaisen sottaamista rinnuksista, myös siitä, että hänen elämänsä on kaikin puolin
suurpiirteistä. Rapatessa roiskuu.
Hetkellistä innostumista ja yhtä
nopeaa kyllästymistä. Työskentely
käynnistyy, mutta valmista ei tule
sitten millään. Projektit menevät
lähes aina pieleen.
Munakellokalle puolestaan haluaa varmistaa toivotun lopputuloksen, oli se sitten löysä, puolikypsä tai
kypsä. Näin on myös hänen elämäs-

Joillekin kananmunan keittäminen voi olla jopa taidetta.

sään. Tarkkaan asetetut tavoitteet ja
aikataulutukset vievät projektin ilman suuria yllätyksiä kohti täsmällistä maalia. Kellottaja ei myöskään
katso hyvällä myöhästelijöitä, saati
sitten heidän selityksiään.
Sinertävän harmaan ”kuumunan” ystävälle elämä itsessään on
sen verran raaka kokemus, että ainakin kananmunan pitää olla varmasti kypsä. Jopa niin kypsä ja kuiva, että keltuainen jää kiinni kitala-

Pia Pasasen tapahtumatärpit
Sepän Kipinän yhteislaulutilaisuus lauantaina
21.4. ja 28.4. klo 14. Rakastan laulamista. Sen lisäksi yhdessä laulaminen tekee tutkitusti
hyvää, niin henkisesti kuin fyysisestikin.
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Deep Blues -messu sunnuntaina 29.4. klo 17
Kuokkalan kirkossa. Elämä on välillä diippiä ja bluesia, joten holy funk ja sen jälkeen voikin
juhlia vappupamauksessa munkkien seurassa…
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Vappupamaus maanantaina 30.4. klo 10–12
Vanhassa pappilassa, Vapaudenkatu 26. Pomppulinna ja
saippuakuplat sopivat kaikenikäisille! Tapahtumassa myös munkkeja ja simaa myytävänä.
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Mihin tapahtumiin sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Pia Pasasen elämästä sivulla 16.

Älkäähän tapelko,
sanoi Fredrikson

men

tietov

uoto

Mistä idea Minnan lakittamiseen nousi?
Aino-patsaan lakitus Kirkkopuistossa oli mielestäni melko vaatimaton tilaisuus varsinkin verrattuna
Havis Amanda -perinteeseen Helsingissä. Minna Canth -patsas paljastettiin vuonna 1962, ja siitä idea
lähti. Ylioppilaslakki olisi syytä nostaa uuden ja näyttävän taiteellisen
monumentin kutreille. Lakitukseen
saataisiin juhlavuutta, ja korkeammalta lakki näkyisikin paremmin.

ihin..

.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Olitko silloin itse opiskelija?
Kyllä, olin jatko-opiskelija silloisessa Jyväskylän kasvatusopillisessa
korkeakoulussa.

Henki &
Pitäisiköhän
luopua
Facebookista?

Miten veit ajatusta eteenpäin?
Minusta idea oli niin hyvä, että se
tuli toteuttaa. Puhuin asiasta opiskelukavereille ja kirjoitin Jylkkärin
numeroon 14/1963, että mielestäni lakki kuuluu Minnalle. Samalla
kutsuin kaikki mukaan lakittamaan Minna-patsasta seuraavana
vappuna.

Mistä lakki hankittiin?
Kävelin Fredriksonin lakkitehtaalle
esittämään toiveen kookkaasta ylioppilaslakista. Silloinen johtaja Eero Fredrikson ymmärsi tarpeen, ja
sain mukaani varaston suurimman
lakin ilman maksua, mutta mukana tuli evästys: ”Älkäähän sitten tapelko!”
Millainen joukko oli mukana
ensimmäisessä lakituksessa?
Meitä kerääntyi paikalle kymmenkunta juhlijaa. Mukana oli edustajia ainakin psykologian ja kasvatustieteiden laitoksilta. KTL:n eli Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen
tuleva johtaja, professori Juhani
Karvonen, johdatti laitoksen väkeä
paikalle.
Millainen tilaisuus ensimmäinen lakitus oli?
Kilpavoimistelijana minä olin ketterin ja kiipesin patsaalle halaamaan Minnaa ja asettelin lakin paikoilleen. Kajautimme yhdessä laulun Eikä me olla veljeksiä. Siitä jatkoimme vapun viettoa kukin tahoillamme. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hienoa saada kuva

muistoksi. Kenellekään ei sattunut
kameraa mukaan.
Pidettiinkö puheita?
Melko pienillä puheilla mentiin. Ainakaan virallisia puheita ei ollut.
Panostimme laulupuoleen.
Tuliko siitä heti perinne?
Silloin ensimmäisenä vuotena
Kirkkopuistossa oli kaksi lakitettua
neitosta, koska myös Aino-patsas
sai lakin. Eipä se tainnut juhlamieltä häiritä. Tosin Minnan lakki kulkeutui yön aikana Ainolle, ja välillä
oli epäselvyyttä, kumman päähän
Fredriksonin lahja kuuluu.
Minna sai lakin seuraavana vappuna ja monena vappuna sen jälkeen, mutta itse en ollut silloin lakituksessa mukana. Jossakin vaiheessa alkuperäinen lakki taisi kadota
lopullisesti. Olisikin mielenkiintoista tietää mikä sen kohtalo oli.
Miten nykyajan vappu poikkeaa
vuosikymmenien takaisesta?
Nykyisin näyttää olevan tapana
mennä piknikille Harjulle tai Lounaispuistoon. Meillä ei aikoinaan
ollut sellaista tapaa. Lähinnä se oli

Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
käytti viime vuonna avustustyöhön 38,6 miljoonaa euroa,
joka on 7,5 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Toiminta keskittyi edelleen maailman hauraimpiin ja haasteellisimpiin toimintaympäristöihin.
Työ oli tuloksekasta ja sadat tuhannet ihmiset saivat apua eri
puolilla maailmaa. Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on
Suomen suurin kansainvälisen
avun järjestö.

Oulun piispanvaalissa kolme
ehdokasta

Jyväskylän vappuperinteisiin kuuluu olennaisesti Minna Canthin patsaan lakitus.
Kimmo Leimu asetteli lakin Minnan päähän kaikkein ensimmäisenä.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Down

en so

Kuva: Sami Saarenpää

Tärkeää on aina taide,
siitä elon polun kaide.
Siksi olkoon tämä runo
rikkeetön kuin kanan muno.
(Jukka Parkkinen)
Kimmo Leimu viettää vappua tänä vuonna 82. kerran. Vappu on hänelle iloinen kevään juhla, joka sujuu parhaiten perheen ja ystävien kanssa.

Ja si
tt

Kannessa: Gradiassa opettajana toimiva Simo Peteri on
parhaillaan opintovapaalla. Hänen tavoitteenaan on
kehittää omaa ammatillista osaamista ja palata uusin
ideoin takaisin töihin.

Ulkomaanavun
avustustyö
kasvoi edelleen

keen. Siksi otsansa hiessä pitää hänen munaleipänsä syömän. Ja leipä
ansaitaan kovalla työnteolla, johon
eivät siniset ajatukset kuulu. No,
ehkä yksi kuitenkin. Se hetki, kun
kaivaa ruokatunnilla esiin evääksi
tehdyn munaleivän.

kävelyä kaupungilla. Sirkat esiintyivät jo silloin Aren aukiolla. Heitä
kävimme kuuntelemassa.
Miten vietät vappua, onko
sinulla vappuperinteitä?
Nuorempana ja varsinkin opiskeluaikoina vappu oli hyvinkin tärkeä
juhla. Nykyisin se menee varsin kevyesti kevään juhlana, jota vietämme yleensä perheen piirissä ilman
sen kummempia perinteitä. Vaimolla on nimipäivä vapun aattona,
joten meillä nämä juhlat yhdistyvät.
Kuohuviini ja tippaleipä vai
sima ja munkki?
Riippuu tietysti seurasta. Vieraille
tarjoaisimme varmaan kuohuviiniä. Omasta vappupöydästä ei taida löytyä tippaleipiä eikä munkkejakaan.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta JAMKO
lakittavat Minna-patsaan
tänä vuonna. Vappuaaton
tapahtuma Kirkkopuistossa
alkaa klo 15.

Oulun Tuiran seurakunnan
kirkkoherra, TT Niilo Pesonen
on kolmas ehdokas Oulun hiippakunnan piispanvaalissa. Aiemmin ehdolle piispanvaaliin
on asetettu Kirkkohallituksen
kansliapäällikkö Jukka Keskitalo sekä Raudaskylän Kristillisen
Opiston rehtori Jukka Hautala.
Piispanvaalin ehdokasasettelu päättyy 21. toukokuuta.

Piispat tukevat
naisten
pappeutta
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon piispat ovat vastaanottaneet kirjeen joukolta pappeja,
jotka ovat huolissaan pappien
yhdenvertaisuudesta. Naisten
pappeutta vastustetaan kirjoittajien mukaan yhä sekä sanoin
että teoin.
– Naisten työllä pappisvirassa on kaikkien piispojen yksiselitteinen tuki. Kirkollamme on
vain yksi virkakäsitys. Sen mukaan pappisvirka ei ole sidottu
sukupuoleen, arkkipiispa Kari
Mäkinen korostaa.
Arkkipiispan mukaan miesten ja naisten tasa-arvoisen pappeuden toteutumisesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa.
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Kirkon töissä

Koko työura
hautausmaalla
Mäntykankaan hautausmaa on kasvanut ja
muuttunut työjohtaja Ari Leppämäen
työuran aikana huomattavasti. Suuri murros
tapahtui vuonna 1995, kun uusi krematorio
otettiin käyttöön.
MINNA PALOVAARA teksti
JOONAS HARTIKAINEN kuva

Mäntykankaan hautausmaa on ollut Ari Leppämäen työpaikka vuodesta 1974 eli jo 44 vuotta. Alkuvuodet kuluivat haudankaivajana ja
huoltomiehenä. Työnjohtajaksi hänet nimettiin 80-luvun alussa. Työura aukeni aika lailla sattumalta.
– Seurakunnalla oli työmahdollisuus, johon tartuin. Ajattelin alun
perin tulla vain joksikin aikaa, koska koulutuskin oli muulle alalle.
Viihdyin niin hyvin, että tässä sitä
yhä ollaan, Leppämäki hymähtää.
– Matkan varrella olen saanut
vastuuta ja yrittänyt tehdä työni
hyvin.
Leppämäki on esimies yhdeksälle
vakituiselle työntekijälle. Joukossa
on krematorionhoitaja, erityisammattimiehiä ja siivoojavahtimestari.
Kesällä tiimi kasvaa, kun 37 kausityöntekijää liittyvät joukkoon.

Leppämäki työntekijöineen vastaa siitä, että hautaamiset ja tuhkaukset sujuvat, ja hautausmaa pysyy siistinä ja hoidettuna. Työntekijät kiertävät vuorolistan mukaan
myös Vanhalla hautausmaalla ja
Lahjaharjussa.
Hautausmaalla tehdään monenlaista rakennus- ja huoltotyötä
hautaustoiminnan lisäksi. Kalustoa
on puistonpenkeistä alkaen ja koneita ruohonleikkureista kaivinkoneisiin. Ne huolletaan ja pidetään
toimintakunnossa.
Lumityöt ja hiekoitus työllistävät talvisin, kunnes pakkasten jälkeen alkavat kevättyöt. Nurmialueet kunnostetaan ja talven aikana
tehdyt haudat tasoitetaan ja laitetaan nurmelle. Tänäkin keväänä istutetaan 35 000 kukkaa.
Mäntykankaan hautausmaata
on laajennettu Leppämäen työuran aikana huomattavasti. Tällä

Mika Hokkanen (vas.) ja Matti Frondelius viimeistelevät uuden hautapaikan valmiiksi. Työnjohtaja
Ari Leppämäen työuran aikana Mäntykangas on kasvanut Jyväskylän suurimmaksi hautausmaaksi.

hetkellä se on Jyväskylän seurakunnan kuudesta hautausmaasta suurin. Uudet hautaosastot on suunniteltu ja perustettu metsäpohjalle.
Monivaiheinen rakennustyö sisältää hautapaikkojen mittaamisen ja käytävien rakentamisen.
Leppämäki on vetänyt laajennustöitä mielellään.
– Olen päässyt vaikuttamaan
hautausmaan kehittämiseen kymmenien vuosien aikana. Sen työn
jälki on täällä näkyvissä.
Mäntykankaan kappelin yhteydessä toimiva krematorio otettiin
käyttöön vuonna 1995. Tuhkaamiseen ja uunien käyttöön tarvittiin
osaamista, jota ei missään oppilaitoksessa opeteta. Leppämäki ja
krematorionhoitaja kävivät opissa
Espoossa.

– Ei riitä, että varailen tuhkauksille aikoja listaan. Tuhkauunit ovat
tietokoneohjattuja teknisiä laitteita, joiden käyttöön ja ylläpitoon
tulee perehtyä, Leppämäki sanoo.
Tuhkahautauksien osuus on kasvamassa. Viime vuonna 60 prosenttia kaikista Jyväskylän seurakunnan hautausmaille tapahtuneista hautauksista oli tuhkahautauksia. Jyväskylän krematorio palvelee Jyväskylän kaupungin lisäksi
koko Keski-Suomen aluetta.
– Viime vuonna meillä tehtiin yli
1 300 tuhkausta, tällä viikolla 38,
Leppämäki kertoo.
Leppämäki kohtaa surevat omaiset siinä vaiheessa, kun he tulevat
katsomaan läheiselleen hautapaikkaa. Heitä saattaa saapua paikalle
myös ilman ennakkoilmoitusta,

jolloin Leppämäki siirtää muut
työt syrjään.
– Me olemme täällä juuri heitä
varten. Ihmisten kohtaaminen on
hirvittävän tärkeää. Tätä asiaa painotan aina uusille työtekijöille.
Leppämäen mielestä paras palkka tehdystä työstä on se, että hommat sujuvat ja työntekijät ja hautausmaalla vierailevat ovat tyytyväisiä. Toisinaan tulee huonoakin palautetta vaikkapa lumenluonnista
tai kukkaistutuksista.
– Niin sanottu huono palaute
on oikeasti hyvä asia, koska se auttaa kehittämään toimintaa.
Tulevan kesäkauden Leppämäki
on luvannut vielä hoitaa, mutta
eläkepäivät häämöttävät jo. Seuraajalle pitäisi siirtää paljon tietoa
ja taitoa, joita ei löydy kansioista
eikä papereista.

Hengissä

Elämän mittaisella tiellä
Taidetaan olla kristinuskon ytimessä?
Jos taivaaseen pääseminen kuoleman jälkeen
on se ydinjuttu, niin siihen tästä tekstistä on
löydetty aineksia. Eräs teologi on arvellut, että kirkko on täällä siksi, että täällä kuollaan.
Siihen yhteyteen tämä kohta sopii hyvin, sillä hautajaisissa nämä sanat ovat usein esillä.
Itse kallistun kuitenkin sille kannalle, että
kirkko ja Jeesus ovat siksi, että täällä eletään.
Tie on siihen hyvä kuva. Olemme kyllä menossa johonkin, mutta olemme samalla tiellä – koko elämän mittaisella tiellä. Siksikin
voidaan sanoa, että olemme ytimessä.
Eikö voi olla sydämeltään levoton,
vaikka uskoisikin Jumalaan?
Tämän tekstin tarkoituksena on lohduttaa
juuri silloin, kun on levoton tai joskus jopa
toivoton. Eihän kenenkään ole pakko ottaa
lohdutusta tai toivoa vastaan, mutta ainakin se on tässä tarjolla. Kristityt ovat usein
olleet vainottuja siksi, että he seuraavat Jeesusta. Jos kuljet vastavirtaan, tarvitset joskus
myös rohkaisua, jotta et menetä toivoasi.
Minun Isäni kodissa on monta huonetta.
Mitä se tarkoittaa?
En lähtisi näitä sanoja kovin konkretisoi-

maan. Varmasti siellä on ainakin jokaiselle
ihan oma paikka, paikka, jossa sinut nähdään ja saat olla olemassa omana itsenäsi.
Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja
elämä. Yksinkertainen elämänohje?
Jeesuksen viitoittama tie ei ole helppo. Se
vie usein yksinäisyyteen, sillä sanoohan suomalainen sanalaskukin, että totuudenpuhujalla ei ole yösijaa. Kaikesta tästä huolimatta, sillä tiellä saa todellisen elämän.
Jeesus on mennyt edeltä valmistamaan
sijaa. Mitä tämä tarkoittaa?
Jeesus on aina kulkenut edeltä. Hän ei lähetä meitä sellaisiin paikkoihin tai tilanteisiin,
joissa ei itse olisi läsnä. Kaikessa – niin elämässä kuin kuolemassakin – olemme hänen
kanssaan.
Te tunnette hänet jo nyt, olettehan
nähneet hänet. Miten tämä pitäisi
teologisesti tulkita?
Jumalasta on maailmassamme monenlaista
puhetta ja opetusta. Jeesus on kertonut, millainen hän on. Kun me tunnemme Jeesuksen, tunnemme myös Jumalan. Jeesus on
meille Isän kasvot. Hänen elämässään ja kuo-

Marja Fagerlund on käynyt Tuomasmessussa viitisen vuotta ja on tyytyväinen messun sisältöön. Rukouksen, varsinkin henkilökohtaisen esirukouksen, osuutta hän kuitenkin kasvattaisi.

Kaavamaisesta kasvoi
rento ja luonteva
Tuomasmessu on kehittynyt kolmessa vuosikymmenessä kokonaisuudeksi,
jossa korostuvat yhteisöllisyys ja vapaus.

Evankeliumi
Joh. 14: 1-7
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Älköön
sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni
kodissa on monta huonetta – enhän minä
muuten sanoisi, että menen valmistamaan
teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte
olla siellä missä minä olen. Te tiedätte
kyllä tien sinne minne minä menen.”
Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme
me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus vastasi: ”Minä
olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse
Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos
te tunnette minut, opitte tuntemaan myös
minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt,
olettehan nähneet hänet.”

lemassaan näemme, mitkä ovat Taivaallisen
Isämme syvimmät tunnot meitä kohtaan,
rakkaus, jota emme mitenkään voi käsittää.
Mitä ajatuksia evankeliumi
sinussa herättää?
En pidä siitä, että lausetta: ”Ei kukaan pääse

PETRI KANANEN teksti
HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN kuva

Taulumäen kappalainen, kansainvälisen
työn pappi Raimo Laine saarnaa
Palokan kirkon messussa klo 10 sekä
Taulumäen kirkon kaksikielisessä
messussa klo 18.

Isän luo muuten kuin minun kauttani,” on
käytetty rajaamaan kanssamme eri tavalla
näkeviä ja uskovia ihmisiä ulos yhteydestä.
Nuo sanat pitäisi pikemminkin nähdä positiivisina, vaikkapa siten, että Jeesuksen seurassa avautuu todellinen elämä ja yhteys Jumalaan.

Kolmekymmentä vuotta sitten alkoi tarina, jossa siihen saakka totuttujen luterilaisten jumalanpalvelusten rinnalle syntyi Tuomasmessu. Helsingissä perustettiin
Tuomasmessu-yhdistys. Jyväskylässä Tuomasmessu on ollut osana
muuta seurakunnan toimintaa.
Pirkko Veijo on osallistunut Jyväskylässä Tuomasmessuihin aivan
alusta lähtien. Hän toimi pitkään
vapaaehtoisena esimerkiksi Tuomasmessun esirukousosuudessa.

”

Messussa saa
olla epäilevälläkin
mielellä.
– Olen halunnut jäädä iän mukana rivijäseneksi. Väki on vaihtunut, ja nuoret ovat löytäneet Tuomasmessun, Veijo sanoo.
Mukaan toimintaan Veijon kutsui jo eläköitynyt pastori Jorma

Vilkko. Tuomasmessun vapaaehtoisista vuosien varrella Veijon
mieleen ovat jääneet erityisesti Inkeri Tuunanen ja Marketta Korhonen.
– Toisaalta nimet eivät ole Tuomamessun yhteydessä tärkeitä,
Veijo huomauttaa.
Tuomasmessussa seurakuntalaisten panos on tavallista messua
suurempi. Kun tavallisessa messussa on ehkä pari seurakuntalaista
eri tehtävissä, niin Tuomasmessun
suunnittelun vastuu on vapaaehtoisilla. Heitä on messun järjestelyissä mukana kolmisenkymmentä.
Marja Fagerlund on käynyt Tuomasmessussa viitisen vuotta. Hän
on vapaaehtoisena muissa seurakunnan tehtävissä, mutta Tuomasmessussa hän haluaa vain nauttia
ja osallistua.
Fagerlundin mielestä Tuomasmessu on tavalliseen messuun verrattuna lähempänä ihmistä.
– Messussa saa olla epäilevälläkin mielellä, ja sisäistä lämpöä on

enemmän kuin normaalimessussa.
Papitkin ovat rennommin ja vapaammin.

Lopputuloksena
”on hoidettu
sielu.
Tuomasmessun vastuupapin
Ville Tikkasen mielestä Tuomasmessua kuvaa sana sallivuus. Messussa voi osallistua erilaisiin osioihin, kuten esirukoukseen tai öljyllä
voiteluun, mutta yhtä hyvin osallistuja voi olla omalla paikallaan penkissä.
– On monia tapoja olla Jumalan
edessä. Tuomasmessu vastaa nykyajan kokemusten kaipuuseen, Tikkanen sanoo.
Marja Fagerlund on osallistunut
Tuomasmessuun myös Helsingissä.
Siellä rentoutta oli hänen mielestään vielä Jyväskylänkin messua
enemmän. Fagerlund toivoisi, että
Jyväskylä seuraisi tässä suhteessa
perässä.

Fagerlund on tyytyväinen Tuomasmessun sisältöön. Rukouksen,
varsinkin henkilökohtaisen esirukouksen, osuutta hän kuitenkin
kasvattaisi.
– Olen rukouksen ystävä.
Pirkko Veijon mielestä Tuomasmessu on kasvanut hyvään suuntaan.
– Siinä oli aluksi liian kaavamaisen messun maku. Nyt meno on
rentoa ja luontevaa. On ymmärrettävää, että ensin haetaan vähän
suuntaa.
Tuomasmessuja järjestetään Jyväskylässä kerran kuukaudessa. Fagerlund tulisi mielellään paikalle
nykyistä useamminkin.
Tuomasmessun musiikista vastaa
kymmenhenkinen vapaaehtoisten
kuoro ja bändi. Pirkko Veijon mielestä bändi tuo messuun ilon.
Myös Marja Fagerlund pitää
musiikkia tärkeänä elementtinä
Tuomasmessussa.
– Olen musiikin suhteen kaikkiruokainen. Tykkään laulaa. On ihanaa, että voi laulaa muiden mukana.

Lopussa vietettävässä teehetkessä on mahdollisuus vaihtaa vielä ajatuksia muiden osallistujien
kanssa.
– Lähden kotiin hyvillä mielin.
Lopputuloksena on hoidettu sielu,
Veijo sanoo.

sitkö?

Tie
			

Tuomasmessu
Jyväskylässä
■■ Järjestetty vuodesta 1988.
■■ Seurakuntalaiset merkittä-

vässä roolissa.

■■ Tuomasmessuun kokoon-

nutaan kerran kuukaudessa
Taulumäen kirkossa.
■■ Musiikki on keskeisessä
osassa.
■■ Osallistujat pääsevät kulkemaan kirkossa.
■■ Tilaisuudet ovat luonteeltaan rentoja.
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Uusin eväin
takaisin töihin

Kolumni

Elämän vuosikello
Työterveyspsykologin vastaanotolla puhutaan paljon työelämän
muutoksesta ja kiireen kokemuksesta. Työelämän vauhdin kiihtyminen monilta osin lieneekin totta tai ainakin kokemus siitä on
yhteinen.

Vuorottelu- ja opintovapaa mahdollistavat työntekijöille
hetken hengähdyksen työelämästä. Molemmat vapaat
edistävät työssä jaksamista.

Elämme jokainen digitalisaation tuoman muutoksen keskellä, halusimmepa sitä tai emme. Saamme työhömme uusia työkaluja,
järjestelmiä, pilvipalveluita ja välineitä, jotka pääsääntöisesti on
tehty tukemaan työmme tekemistä. Tämän myötä saattaa tulla
kokemus, etten pysy edes perässä, saati muutoksen aallonharjalla.

SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuvat

Perustehtävän merkitys korostuu muutoksessa. Jokaisen työntekijän perustehtävän tulee olla riittävän selkeä, että sitä voi toteuttaa muutoksenkin keskellä. Perustehtävää ei voida betonoida
muutoksesta irralliseksi osaksi. Muutokset eivät vain tapahdu, niitä johdetaan.

Muutaman vuoden takainen vuorotteluvapaa on ollut Kirsi Mäkiselle yksi parhaimmista ajanjaksoista kiireisen arjen keskellä.
– Olen aina pitänyt työstäni, mutta halusin hypätä pois työn, perheen ja harrastusten muodostamasta oravanpyörästä niin
kauan kuin lapset vielä tarvitsivat äitiä, Palokan yhtenäiskoulussa eritysopettajana
työskentelevä Mäkinen kertoo.
Lukuvuoden mittaisen vuorotteluvapaan
aikana oli Mäkisen mielestä hyvä nähdä elämää muualtakin kuin koulusta käsin.
– Tuntui hyvältä heittää aikataulut pois ja
tehdä sitä, mitä kulloisenakin päivänä huvitti tai olla tekemättä mitään.
Vuorotteluvapaalla Mäkinen ei kiertänyt
maailmaa tai tehnyt jotakin muuta suurta ja
mullistavaa. Pienet asiat toivat iloa päiviin.
– Nautin ihan hirveästi esimerkiksi mustikkaan tai puolukkaan lähtemisestä. Niistä
on jäänyt rauhallisimmat ja ihanimmat
muistot tuolta ajalta. Aikaa oli myös käydä
katsomassa iäkkäitä vanhempiani, jotka
asuvat kaukana, Mäkinen sanoo.

Työelämän syklisyys ja vuosikello saattavat monella alalla työntekijät tilanteeseen, jossa koetaan, että maailma pitää tehdä valmiiksi ennen juhannusta ja vuoden loppua. Voiko jotain jättää tekemättä tai siirtää eteenpäin? Mihin voit vaikuttaa omassa työssäsi ja annatko itsesi tehdä näitä valintoja?
Ihminen tarvitsee palautumista joka päivä ja erityisen tärkeää se
on silloin, kun kuormitusta on tavallista enemmän. Tarvitsemme
päivittäistä, viikoittaista, kuukausittaista ja vuosittaista palautumista. Viikot eivät voi olla jatkuvasti täpötäynnä. Jokainen voi vaikuttaa tähän tarjoamalla itselleen lepoa, sopivasti mieluista, itse
itselle valittua tekemistä ja rauhoittumista omien tärkeiden asioiden äärellä.
Elämän mielekkyys syntyy teoista, jotka vievät meitä kohti itselle
tärkeitä asioita. Voit kokeilla rakentaa itsellesi hyvinvoinnin vuosikellon, jonka avulla kalenteroit palautumistasi säännöllisesti.
Vuosikelloon merkitset joka päivälle, viikolle, kuukaudelle toteutettavaksi niitä tärkeitä tekoja, jotka niin usein vauhdikkaassa
maailmassa tahtovat unohtua: soitto ystävälle, vierailu, jota on
suunniteltu kauan, elokuvailta, lukuhetki mieluisan kirjan parissa
tai hetki itseni hyväksymiselle sellaisena kuin olen.

Mäkinen kehuu Palokan yhtenäiskoulun
työyhteisöä, oppilaita ja vanhempia. Työhön
kypsyminen tai väsymys ei ollut syynä vuorotteluvapaaseen. 25 vuodessa erityisopettajan työ on kuitenkin muuttunut aika tavalla.
– Asioiden kirjaamista ja kaikkea muuta
on tullut työn oheen lisää ja palavereita on
entistä enemmän. Samassa ajassa pitää ehtiä enemmän.
Vuorotteluvapaan jälkeen Mäkisestä oli
kiva palata takaisin töihin.
– Huomasin, miten hienoa normaali arki
on ja aloin löytää siitä enemmän hyviä puolia. Vuorotteluvapaasta jäi tietynlainen levollisuus, joka on kantanut tähän päivään
asti, Mäkinen vahvistaa.

Anu Siika-aho
Työterveyspsykologi
Mehiläisen työelämäpalvelut

ilen
Tänään ruko

Voimia leikkaukseen
Läheiseni on menossa leikkaukseen. Toivon, että operaatio sujuisi kaikin puolin hyvin. Voimia hänelle myös leikkauksen jälkeiseen toipumiseen ja kuntoutumiseen.
Mies, 60

– Vuorotteluvapaalla oli hyvä nähdä
maailmaa muualtakin kuin koulusta
käsin, sanoo erityisopettajana
työskentelevä Kirsi Mäkinen.

Simo Peteri oli miettinyt hetken hengähdystä työelämästä jo jonkin aikaa. Toive toteutui viime keväänä, kun Peteri jäi neljäksi
kuukaudeksi opintovapaalle. Opintovapaansa Peteri on jaksottanut kahteen osaan,
joista toinen jakso on parhaillaan käynnissä.
Peteri työskentelee valokuvauksen opettajana Gradiassa eli entisessä Jyväskylän
koulutuskuntayhtymässä. Takana on parikymmentä vuotta opettajana. Opintovapaan tavoitteena on ollut kehittää omaa
ammatillista osaamista.
Peteri kutsuu itseään opiskelijamoniottelijaksi. Taskussa on jo yrittäjäammattitutkinto viime keväältä, nyt ovat vuorossa opinnot
sisustusalan ammattitutkintoa varten. Tutkinnot auttavat paitsi oman pienen sisustuskuviin keskittyvän yrityksen toiminnan kehittämisessä, myös opetuksessa, johon kuuluu niin yrittäjyyttä kuin sisustamista.

– Selkeänä päämääränä on tulla uusin
eväin takaisin töihin, Peteri sanoo.
Irtautuminen normaalista opettajan arjesta on Peterin mukaan selkiyttänyt ajatuksia ja antanut aikaa pohtia omaa työtä ja
miten sitä voisi tehdä entistä paremmin. Silti aikaa on jäänyt myös joutenoloon, sillä
opintoja on voinut suorittaa aika pitkälle
oman aikataulun mukaan.
– Opiskelustakin voi ottaa stressiä, mutta
olen huomannut, että olen voinut niin fyysisesti kuin henkisesti paremmin.
Opintovapaa on mahdollistanut toisenkin
haaveen, valokuvausnäyttelyn, toteutumisen.
Automatkalla Utsjoelta Brysseliin syntyi ku-

vatarinoita erilaisista ihmisistä ja maisemista.
– Projektissa yhdistyi kolme mukavaa asiaa: henkilö- ja maisemakuvaaminen sekä
matkanteko omalla autolla, Peteri kertoo.
Kirsi Mäkisen mielestä vuorotteluvapaa on
edullinen tapa tukea työssä jaksamista.
– Eläkeiän noustessa olisi entistä tärkeämpää, että kaikilla olisi mahdollisuus pitää taukoa työelämästä.
Myös Simo Peteri on yllättynyt siitä, miten
suuri merkitys muutaman kuukauden opintovapaalla on ollut. Ajatukset juoksevat paremmin ja uusia ideoita syntyy helpommin.
– Millainen arvo tällaisille asioille tulisi
antaa, Peteri kysyy.

Simo Peteri kertoo, että opintovapaalla aikaa on jäänyt myös joutenoloon, sillä opintoja on
voinut suorittaa aika pitkälle oman aikataulun mukaan.

Työelämän joustoista
myönteisiä kokemuksia
SIRPA KOIVISTO teksti

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, sanoo yliopistonopettaja Armi Mustosmäki
Jyväskylän yliopistosta. Työltä odotetaan
entistä monipuolisempia ja mielekkäämpiä sisältöjä, mutta samaan aikaan epävarmuus työn jatkuvuudesta, kiire ja työn
henkinen rasittavuus ovat lisääntyneet.
– Jatkuvat muutokset voivat uuvuttaa
ja kyynistää sekä lisätä pelkoa siitä, että
oma työ muuttuu sellaiseksi, mihin oma
osaaminen ei enää riitä, Mustosmäki toteaa.
Menestyvät yritykset voivat kilpailla erilaisilla etuuksilla ja muilla työelämän joustoilla työntekijöiden hyvinvoinnin parantamisessa, mutta kaikilla aloilla tämä ei ole
mahdollista. Samaan aikaan vuorottelu- ja

opintovapaiden ehtoja on tiukennettu.
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan
professori Jouko Nätti pitää tiukennuksia
varsin lyhytnäköisenä toimintana.
– Minusta olisi fiksua, että erilaisista
joustomahdollisuuksista työntekijöille pidettäisiin kiinni.
Nätti on ollut mukana tutkimuksessa,
jossa selvitettiin vuorotteluvapaan vaikutuksia. Useimmat vuorottelijat kokivat
muun muassa henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa sekä työmotivaationsa parantuneen vapaan ansiosta.
– Kokemukset olivat hyvinkin myönteisiä niin työntekijöiden, sijaisiksi palkattujen työttömien kuin työnantajien osalta.
Tulokset viittaavat siihen, että vuorotteluvapaan yhteiskunnalliset hyödyt ovat varsin suuret, Nätti huomauttaa.
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Häpäisyn
tuhoava voima
Häpeän tunne on tarpeellinen, eikä siitä tule pyrkiä kokonaan eroon, mutta
häpäiseminen vallankäyttönä voi rikkoa ihmisen käsityksen itsestään.
Häpeään puree armo, välitetyksi ja rakastetuksi tuleminen.
ELEONOORA RIIHINEN teksti
SANNA KROOK kuva

Syntejä tehdään ja niitä sovitetaan, mutta
häpeästä ei välttämättä pääse eroon anteeksi pyytämällä − ripissä häpeä voi jopa
syventyä.
− Häpeä on kokemus kelpaamattomuudesta ja riittämättömyydestä. Pelkoa siitä,
että ei ole tarpeeksi hyvä. Häpeää tuntiessaan ihminen kokee olevansa perin juurin
huono. Se koskee koko ihmisen olemusta,
kun esimerkiksi syyllisyys liittyy tekemiseen
ja toimintaan, vastaa hengellistä häpeää
tutkinut käytännöllisen teologian emeritusprofessori Paavo Kettunen.
Eli peruskysymysten muotoon puettuna
syyllinen ihminen kysyy: ”Mitä pahaa minä
olen tehnyt?” ja häpeävä ihminen kysyy:
”Kelpaanko minä?”

Eri kielten häpeää tarkoittavien sanojen
varhaismuotoihin liittyy merkityksiä hylätyksi tulemisesta ja yhteisöstä erottamisesta. Häpeän haava syntyykin suhteessa muihin ihmisiin tai Jumalaan.
− Häpeä on aina suhteen kysymys. Kun
suhde toiseen ihmiseen katkeaa, ihminen
pyrkii piiloutumaan ja pakenemaan. Tässä
mielessä syntiinlankeemuskertomusta voidaan pitää häpeän peruskertomuksena. Alkukertomuksessa ihminen halusi olla Jumalan kaltainen ja kaikkitietävä eli täydellinen.
Kun Aatamin ja Eevan suhde Jumalaan rikkoutuu, he alkavat hävetä alastomuuttaan
ja yrittävät kätkeytyä.
− Jumalan huuto paratiisissa tulkitaan
usein rankaisevana huutona, mutta ”missä
sinä olet?” -kysymyksen voi tulkita myös kaipaavana huutona ihmiselle, jotta tämä tulisi takaisin Jumalan yhteyteen.
Kettusen mukaan häpeä liittyy monella
tavalla katseeseen Raamatussa. Jumalan
tuomitseva katse aiheuttaa häpeää ja siltä
yritetään piiloutua. Toisaalta se, että Jumala
ei katso, voi tuottaa hylkäämisen tunteen.
Armollinen katse puolestaan voi vapauttaa
häpeästä.
Paavo Kettunen on tutkinut satoja kirjeitä, joita ihmiset ovat kirjoittaneet hänelle
omasta hengellisestä häpeästään. Hengelli-

sen häpeän peruskysymys on: ”Kelpaanko
minä Jumalalle?”
− Kristillisyydessä on paljon sitä, että ihmisen psyykkinen itsetunto ja hengellinen
itsetunto sekoittuvat. Jos tuntee olevansa
psyykkisesti riittämätön, tuntee olevansa
myös kelpaamaton Jumalalle.
Omaa häpeää saatetaan pönkittää myös
hengellisellä ylemmyydentunnolla, jolloin
asetutaan muiden yläpuolelle. Paljon hengellistä häpeää liittyy myös seksuaalisiin
tunteisiin.

Häpeä ja nöyryyttäminen liittyvät uskonnollisissa teksteissä usein marttyyrien ja pyhimysten kertomuksiin. Häpeä voi jalostua
myös suureksi kunniaksi. Jeesuksen kuolema oli korostetusti häpeän sävyttämä. Hän
koki monenlaista hylkäämistä ja nöyryyttämistä.

Ihmisiltä
”vaadittiin
ja

vaaditaan edelleen
täydellisyyttä, jotta
hän kelpaisi. Jeesus ei
ajatellut näin.
Opetuslapset kielsivät Jeesuksen ja pakenivat. Sotilaat pukivat hänet kuninkaan viittaan ja orjantappurakruunuun. Hänen päälleen syljettiin. Väkijoukot pilkkasivat häntä.
Ristiinnaulitseminen itsessään on jo häpeärangaistus, häpeäpaaluun sitomista. Jeesus
murtui tämän kärsimyksen edessä. Hän
kuoli uskoen, että myös Jumala oli hylännyt
hänet.
− Jeesuksen huuto ristillä kuoleman hetkellä voidaan tulkita torjutuksi ja hylätyksi
tulemisen syvimpänä huutona: ”Jumalani,
Jumalani, miksi minut hylkäsit?”, Kettunen
sanoo.
Jeesus joutui myös elämässään kokemaan
häpeää aviottoman syntyperänsä vuoksi.
Hän kuului samaan ryhmään kuin seksuaalisesti poikkeavat, aviottomat ja muilla ta-

voin yhteiskunnan hylkimät ihmiset. Näille
epäkelvoille ja syrjityille Jeesus tarjosi myös
armon.
− Ihmisiltä vaadittiin ja vaaditaan edelleen täydellisyyttä, jotta hän kelpaisi. Jeesus
ei ajatellut näin. Kun toiset ihmiset yrittivät
työntää hyljeksittyjä marginaaliin, Jeesuksella oli vara ylittää näitä rajoja, Kettunen
sanoo.

Alkukertomuksessa ihminen joutui häpeään, koska yritti olla täydellinen. Tämän
päivän suorituskulttuuri korostaa tehokkuutta ja virheettömyyttä. Näissä olosuhteissa ihminen asettaa itselleen tavoitteita,
joita on mahdoton saavuttaa. Epäonnistuminen aiheuttaa häpeää, ja tästä voi syntyä
kierre: täydellisyyteen pyrkiminen on myös
monesti yritystä peittää oma häpeä.
− Jo koulumaailmasta alkaen aletaan iskostamaan sitä, miten ihmisen pitäisi selviytyä, olla hyvä ja tekevä ja osaava. Opiskelija
on sen mittainen, miten hän onnistuu suorituksillaan osoittamaan. Työtön puolestaan leimautuu ja kokee, että ei kelpaa eikä
ole riittävän hyvä, Kettunen luettelee.
Häpeä-sanan suomen kielen varhaismuodot ilmaisevat seksuaalisuuden ja paljauden
häpeää. Siihen liittyy myös psyykkinen paljaus, mielen haavoittuneisuus. Häpeärangaistuksia tutkinut historioitsija Satu Lidman määrittelee teoksessaan Häpeä! (2011),
että häpäiseminen on kunnian viemistä toiselta. Häpäistylle kokemus voi olla äärimmäisen tuhoava: ”Mikään ei ole niin tuhoisaa psyykelle kuin tulla nöyryytetyksi
muiden edessä”, Lidman kirjoittaa.
Tällainen vallankäyttö voi rikkoa ihmisen
käsityksen itsestään. Hän voi alkaa uskoa,
että on ansainnut häpeänsä, että on olemuksellisesti huono ja alempiarvoinen. Häpeän haluaisi kaikin tavoin piilottaa, minkä
takia omaa tahtoaan voi olla mahdoton ilmaista.
Sekä Lidman että Kettunen muistuttavat,
että häpeän tunne on myös hyvin tarpeellinen, eikä siitä tule pyrkiä kokonaan eroon.
Häpeä myös suojelee ihmistä. Hyväksytyksi
tulemisen tarve ja häpeän pelko ohjaavat
noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

− Negatiivinen häpeäkokemus syntyy usein juuri silloin, kun toinen osapuoli ei
ole tunnistanut tervettä häpeää, ei siis ole ollut häveliäs
toista kohtaan. Jotakin meistä
ja meidän ihmisyhteisöstämme
kertoo se, että kaltoinkohtelija
pysähtyy usein vasta sitten, kun joutuu itse nolatuksi. Vasta sitten hän tunnistaa häpäisseensä toisen, kun joutuu itse
häväistyksi, Kettunen huomauttaa.

Paavo Kettusen mukaan häpeän kohtaamisessa ja hoidossa mennään usein pieleen,
koska sotketaan keskenään syyllisyys ja häpeä, sovitus ja armo.
− Ihminen voi hävetä, vaikka ei ole tehnyt mitään väärin. Hän on voinut joutua
kaltoinkohdelluksi, syrjään sysätyksi ja kiusatuksi. Tällaista ihmistä ei voi lähestyä sovituksen kautta. Sovitusta tarvitsee se, joka
on tehnyt väärin.
Häpeään puree armo, välitetyksi ja rakastetuksi tuleminen.
− Välittämistä voi antaa toiselle hyvin yksinkertaisin konstein. Ystävällinen sana, antautuminen juttelemiselle, toisen kuulumisien ja jaksamisen kysyminen esimerkiksi
ovat keinoja, joita jokainen voi käyttää ja
joista toinen saa sen kokemuksen, että
joku näkee minut, Kettunen sanoo.
Jutussa on käytetty lähteinä
Paavo Kettusen teosta Kätketty
ja vaiettu (Kirjapaja 2011)
sekä Satu Lidmanin teosta
Häpeä! Nöyryyttämisen
ja häpeämisen jäljillä
(Atena Kustannus
2011).

Ihminen voi
”hävetä,
vaikka ei ole

tehnyt mitään väärin.
Tällaista ihmistä ei
voi lähestyä
sovituksen kautta.
Sovitusta tarvitsee se,
joka on tehnyt väärin.
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Kesätoimintaa Jyväskylän seurakunnassa
HUHTASUO

KELTINMÄKI

Kasvipainantapaja perheille ti 5.6.
klo 17.30-19.30 Huhtakodilla yli
5-vuotiaille lapsille aikuisen
kanssa. Hinta 2 euroa/perhe.
Ilmoittautuminen p. 050 323 5355.
Perheleiri 8.–10.6. Vesalassa.
Täysihoito, ruokailujen lisäksi mm.
uintia, saunomista, yhdessäoloa,
leikkituokioita, pelejä, liikuntaa,
Riihikirkko-hetkiä. Voit tulla
haluamallasi kokoonpanolla,
vaikka kummin kanssa. Hinta
aikuiset 30€, lapset 10–17v. 20 €,
4–9v. 10 € ja alle 4-vuotiaat
maksutta.
Ilmoittautuminen 15.5. mennessä
Juha Haloselle mieluiten p.
050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
Lisätietoja myös lapsityönohjaaja
Anne Kettuselta p. 050 340 0638.
Alakouluikäisten kesäleiri
19.–21.6. Vesalassa. Hinta 35
euroa, mukaan mahtuu 20 lasta.
Leirillä ulkoillaan, leikitään,
tehdään kätten töitä, saunotaan ja
hiljennytään yhdessä. Ilmoittautuminen 2.–24.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Lisätiedot p. 050 436 8619, henna.
luomala@evl.fi

Kesäolkkarit klo 9.30–12.30,
ruokailumahdollisuus klo 11,
vapaaehtoinen maksu, ei
ilmoittautumista:
29.– 30.5. Kypärämäki (Erämiehenkatu 6)
31.5. Kortepohjan srk-keskus
(Isännäntie 4)
Perheiden puistopäivät 5.–6.6.
klo 9–13 Kotalammella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden
kanssa, maksuton soppatykkiruokailu.
Lasten kesäkerhot 3–6-vuotiaille
klo 9–11 ja klo 12–15:
11.–13.6. Keltinmäen kirkko
18.–19.6. Kortepohjan srk-keskus
Mukaan mahtuu 15 lasta, omat
eväät. Ilmoittautuminen 2.–27.5.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Perheleiri 11.–14.6. Vesalan
leirikeskus (Vesalantie 136)
Ilmoittautuminen 30.4.–20.5.
jyvaskylanseurakunta.fi/tapahtumat
Koululaisten leiri 7–10-vuotiaille
18.–20.6. Koivuniemen leirikeskus
Leirimaksu 28 euroa/lapsi,
mukaan mahtuu 25 lasta.

Ilmoittautuminen 1.–20.5.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
kouluikaiset

Kesäperhekerhot 4.6., 11.6. ja
18.6. klo 10–13 kirkonmäellä.
Omat eväät, grillausmahdollisuus.

Perheiden retki la 11.8. Puuhapuisto Veijariin Saarijärvelle.
Lisätietoja retkestä ja ilmoittautumisesta 1.6. ilmestyvässä lehdessä.

Pohjoisilla kylillä klo 10–13: 6.6.
Retki kodalle, omat eväät,
grillausmahdollisuus; 13.6.
Viitaniemen liikennepuistoon,
mukaan kypärä, omat eväät; 20.6.
Hangasjärven majalle, saunomista,
uimista, omat eväät, grillausmahdollisuus.

KESKUSTA
Perhepäivät 11.–13.6. klo
9.30–12.30 Vanhan pappilan
pihalla, Vapaudenkatu 26.
Perhepäivät 18.–20.6. klo
9.30–12.30 Lohikoski, Katajatie 1.
Kesäistä puuhaa pienille ja isoille.
Perhepäivät ovat kaikille avoimia.

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

Autamme tietokoneasioissa.
Myös asiakaskäynnit!

2018

www.metsämme.fi

Avoinna lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16
Tapahtumiin vapaa pääsy, tervetuloa!

Puistopäivät klo 9–12
4.6. ja 11.6. Muuratsalon toimintapuisto, Vuorenlahdenkatu 38
6.6. ja 13.6. Lehtisaari, Rantamintun korttelipuisto, Koulutie 12 a
8.6. ja 15.6. Säynätsalon srk-koti
5.6., 7.6., 12.6., 14.6. ja 19.6.
Neulaskankaan toimintapuisto,
Keljonkankaantie 66
Kaiken kansan leiri kesäleiri
16.–18.6. Mutasen leirikeskuksessa. Hinta aikuiset 30€, 10–17v 20€,
4–9v 10€, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautuminen 1.6. mennessä paula.kiviranta@evl.fi,
050 598 0951.

Lahja, joka kestää!

Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057

Tule asumaan

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

p. 044 325 3425,
ainala@ainala.fi

Perheiden telttaleiri 8.–10.6.
Sarpatin leirimaja, Tikkakoski.
Leirin teemana #rauha. Leirin
ohjelmassa on paljon toimintaa,
työpajoja, yhdessäoloa ja eri
harrastuksia. Musiikkivieraana
Jukka Salminen. Yöpyminen
tapahtuu omissa tai seurakunnan
isoissa teltoissa. Leirille järjestetään linja-autokuljetus Jyväskylästä. Leiri on suunnattu 6–14-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen, isovanhemmille ja kummeille. Hinta 20€/lapset ja 30€/
aikuiset. Ilmoittautuminen
5.3.–15.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset

piplia.fi ■
naHkakantInen vIrsIkIrja -15 %
Lisävihkon virret viidellä kansivärivaihtoehdolla.
Hinnat alkaen 55 €
raamattu, 92 –käännös -15 %
Selkeytämme nahkakantisten Raamattujen
valikoimaa. Poistuvissa malleissa on alennetut
hinnat. Hinnat alkaen 45 €

pirjo.teva@kotimaa.fi

raamattu, 33/38 –käännös -30%
Raamatut 30 % alennuksella. Katso valikoima
verkkokaupasta.
nImIpaInatus
Oma tai lahjansaajan kultainen nimipainatus.
Nimipainatuksen toimitusaika on 2-3 viikkoa.
12 € / kpl. Tilaathan ajoissa!

Seppälän Citymarket

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

www.kotidata.fi

Virroille!

www.retkellemessut.fi

Lehtisaaripäivät 26.–29.6.
3–7-luokkalaisille tiistaista
perjantaihin klo 9–15. Päivät ovat
maksuttomia ja mukaan mahtuu
15 lasta. Omat kyydit ja omat
eväät. Ilmoittautuminen 2.–24.5.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
kouluikaiset

YHTEISET

SÄYNÄTSALO

Henki &

1,48r/min+pvm/mpm

TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ

Alakouluikäisten kesäleiri
19.–21.6. Mutasella. Hinta 35€,
mukaan mahtuu 20 lasta. Leirillä
ulkoillaan, leikitään, tehdään
kätten töitä, saunotaan ja
hiljennytään yhdessä. Ilmoittautuminen 2.–24.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset

Ilmoittaja!

hempää!
ei sen vä

Päiväkerhot ovat 3–5-vuotiaiden lasten
omaa kerhotoimintaa. Kerhon alkaessa lapsen
tulee olla täyttänyt kolme vuotta. Muskarissa lauletaan,
leikitään ja musisoidaan.

PALOKKA

Perheiden retki la 16.6. Saarijärvelle Vesipuisto Veijariin. Hinta 10
euroa/hlö, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen 1.6. mennessä
050 557 9013.

Elämää

Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
ja muskareihin 16.4.–20.5.

Perheiden kesäpesä 12.6., 13.6. ja
14.6. klo 9.30–14 Kuokkalan
kirkolla. Toimintapisteitä, lounas
ja vapaata oleskelua. Ei ennakkoilmoittautumista.

Alle kouluikäisten päiväleirit
Mutasen leirikeskuksessa 28.–29.5.
ja 30.–31.5. klo 10–14. Mukaan
mahtuu 15 lasta/leiri. Hinta 15
euroa/lapsi, sisarus 10 euroa.
Ilmoittautuminen 2.5. alkaen 050
557 9006.

0600 95 050

www.wemmi.fi

Lasten kesäpäivät 5.–7.6. klo
9.30–14 Polttolinja 29. 4–7-vuotiaille, mukaan mahtuu 20 lasta.
Päivien aikana puuhaillaan
pääasiassa ulkona. Omat eväät.
Hinta 15 euroa/lapsi, sis. materiaalit ja välipalan. Ilmoittautuminen
1.–27.5. jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat.

KORPILAHTI

Asianajotoimisto Urtti
AA Elina Saari & AA, VT Erkki Urtti & OTM Eero Urtti

Koululaisten kesäkolo tiistaisin ja
torstaisin viikoilla 23–26 klo
10–14 Valanteentie 1 (ent.
kirkkoherranvirasto).

KUOKKALA

antisista tuotteista,
lla ALE18 alennus nahkak

Koodi

kka
pipliakauppa.fi  31.5. saa
kun teet tilauksen netissä

Onneksi on PIPLIA!

Hopeariipukset

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia -koulutus (80 op.)
kaksivuotinen monimuotokoulutus, myös ruotsiksi
Helsinki
alkaa 21.-22.9
Turku
alkaa 23.-24.11

kristillinenterapia.fi tai chcry.fi

TA-VA-TAAN kylässä

Raamattutapahtuma • Jyväskylä 19.– 20.5.2018

Pipliakauppa paikalla!

IkuInen Ystävä
Moderni versio enkeliriipuksesta.
41 €
Herran sIunaus
Klassikkoriipus, jossa on sanomaa.
36 €

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

Sähköinen ilmoittautuminen:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
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Tapahtumat 20.4.–4.5.
koissa
		
Musiikkia kir

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu suomi-englanti su 22.4. klo 18,
Palola, Laine, Hassinen, Lauluyhtye
Lux Auribus, johtaa Kimmo Tuuri.
Messu su 29.4. klo 18, Väätäinen, Jurva, Tahkola.

HALSSILA
Apua ja tukea tarvitseville
Kts. Sepän Kipinä.

LAULUJA ANNA-MAIJA RAITTILAN RUNOIHIN
n Anne Federley Ensemble esiintyy Yhteisvastuun hyväksi lauantaina 28.4. klo 18 Kaupunginkirkossa. Konsertissa kuullaan uusia lauluja
Anna-Maija Raittilan runoihin. Yhtyeessä soittavat Tuomo Komonen,
piano, Markus Lajunen, saksofoni ja huilu, Ilona Rimpilä, kontrabasso
ja Esko Turpeinen, rummut ja kitara. Konsertissa esiintyy myös tanssija
Anne-Marika Turpeinen. Käsiohjelma 10 euroa.
TONI TATIN KITARA- JA TEORBIKONSERTTI
n Toni Tatin kitarakonsertti on sunnuntaina 22.4. klo 17 Kuokkalan kirkossa. Kitaran lisäksi Tatti soittaa harvemmin kuultua soitinta teorbia.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 euroa.
KAMARIKUORO HEHKUN LEVYNJULKISTAMISKONSERTTI
n Jyväskyläläinen nuorten aikuisten kuoro on tehnyt uuden levyn.
Hehkun levynjulkistamiskonsertti on aikaisemmasta ilmoittelusta poiketen tiistaina 24.4. klo 19 Keltinmäen kirkossa. Hehkussa laulaa yli 40
musiikin harrastajaa, joista osa on alan opiskelijoita ja ammattilaisia.
Kuoron yhteinen päämäärä on laulamisen ja musiikin riemu ja sen välittäminen myös kuulijoille. Kuoroa johtaa Reetta Vasalampi. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 euroa.
MARKKU PERTTILÄ VAAJAKOSKEN KIRKOSSA
n Markku Perttilän kirkkokonsertissa sunnuntaina 29.4. klo 17 Vaajakosken kirkossa kuullaan miehen omien laulujen lisäksi tuttuja hengellisiä lauluja ja virsiä, joihin seurakunta saa yhtyä mukaan laulamaan.
Perttilä on musisoinut monenlaisissa kokoonpanoissa ja esiintynyt
kymmenillä suomalaisilla äänitteillä sekä kitaristina että laulajana.
Viime vuonna Perttilältä ilmestyi uusi sooloalbumi Rakkaus olis talossa.
Hänen laulunsa Tahtosi tiellä löytyy myös virsikirjasta. Konsertissa soittavat Perttilän lisäksi viulisti Kukka Lehto ja kontrabasisti Hannu Rantanen. Konserttiin on vapaa pääsy.
KUOKKALAN KIRKOSSA SOI BLUES
n Kuokkalan messussa soi soul, funk ja blues sunnuntaina 29.4. klo 17.
Deep Blues -messussa musisoi Holy Groove Funk Unit. Lopuksi yhdessäoloa ja pientä purtavaa. Messuun on vapaa pääsy.
ELÄVÄÄ MUSIIKKIA SEPÄSSÄ
n Elävän musiikin hetki on perjantaisin klo 13-14 Sepän Kipinässä.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kipinän yhteislaulutilaisuudet jatkuvat lauantaina 21.4. ja 28.4. klo 14.
VAPUNPÄIVÄN KEVÄTKONSERTTI
n Vox Aurea tuki ry:n lapsikuorojen kevätkonsertti on tiistaina 1.5.
klo 14 Kuokkalan kirkossa. Konserttiin on vapaa pääsy, vapaaehtoinen
ohjelmamaksu.

äjuhla
Syntymäpäiv
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 läheisen kanssa. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset keskiviikkoon 25.4. mennessä diakonissa Kirsi Lepoaholle
p. 050 557 9003.
n Palokan kirkolla vietetään syntymäpäiväjuhlaa perjantaina 25.5. klo
13–15. Juhlaan ovat tervetulleita tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90 ja sitä
enemmän täyttävät Palokan alueseurakuntalaiset. Ilmoittautuminen
Elina Romarille, p. 040 560 9910 (ei vastaajaan).

Aikuisille
Kevätretki Äänekoskelle ma 14.5.
Kts. Huhtasuon tapahtumat.
Raamattupiiri pe 20.4. klo 17–19 Telkäntie 2 C.
Tiistai-tapaaminen ti 24.4. klo 13 Telkäntie 2 C. Terveiset Etiopiasta, Ulla
Klemettinen.
Iloset-kuoron harjoitus ke 25.4. ja 2.5.
klo 11.30 Telkäntie 2 C.
Raamattupiiri pe 4.5. klo 17–19 Telkäntie 2 C.
Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila Sepän Kipinä ma klo
17.30–19.30, ti klo 13–15, to klo 10–
12 ja pe klo 10–12.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30 Sepän Kipinä. Omat
eväät.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti klo
9–11 ja to klo 13–16 Telkäntie 2 C.
Kerho kokoontuu.
Koululaisten kerho ti 24.4. klo 17–18
Telkäntie 2 C, 8–11-vuotiaille. Kevään
viimeinen 24.4.
Muskarit torstaiaamupäivisin Telkäntie 2 C. Tied. 050 340 9898.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin ja
muskareihin16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0638/
050 549 7013 (muskarit)

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 29.4. klo 12 Huhtakoti, Siistonen, Nieminen.
Apua ja tukea tarvitseville
Kts. Sepän Kipinä.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyskirppis la 5.5. klo 10–14 Sepän Kipinä. Tied. 050 340 0638.
Aikuisille
Kevätretki Äänekoskelle
Kevätretkellä maanantaina
14.5. tutustutaan Äänekosken
kirkkoon ja paluumatkalla
vieraillaan Taidekeskus Järvilinnassa. Lounas on Kapeenkoskella. Retken hinta on 30
euroa (tasaraha mukaan).
Lähtö klo 9.00 Kaakkolammen kääntöpaikka; klo 9.05
Kangaslammen kääntöpaikka;
klo 9.15 Huhtasuon kirkon
pysäkki; klo 9.20 Kivistön työväentalon pysäkki. Takaisin
noin klo 15. Ilmoittautuminen pe 27.4. mennessä 050
549 7024, juha.halonen@evl.fi
tai 050 549 7005, elisa.vainio@
evl.fi. Ilmoita samalla mistä
nouset kyytiin.
Aikuisten käsityökerho ma 23.4. klo
18 Huhtakoti.
Pietarin Kilta ti 24.4. klo 18 Sepän Kipinä.
Nuorille
Kts. Sepän Kipinä.

Lapsille ja lapsiperheille
Huhtasuon lapsityön ryhmät ovat
muuttaneet Huhtakodille. Toiminta jatkuu normaalin lukujärjestyksen
mukaisesti.
Perhekahvila ma klo 17.30, ti klo 13,
to klo 10 ja pe klo 10 Sepän Kipinä.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30 Sepän Kipinä. Omat
eväät mukaan.
Ekavauva ma 23.4. klo 14–16 Huhtakoti.
Kouluikäisten puuhakerho ma 23.4.
klo 17–18 Huhtasuon päiväkeskus.
Maksuton. Kevään viimeinen.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti klo
13–16 ja to klo 9–11 Huhtakoti.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
ti 24.4. klo 17.30–19.30 Huhtakoti.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
ja muskareihin 16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340
0638/ 050 549 7013 (muskarit).

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Tilkkutäkkimessu su 22.4. klo 16–18
Neulaskoti, Väätäinen, Valtasaari.
Aikuisille
Neulaskodin ruokailu ti klo 12–13.
Neulaskodin olohuone ke klo 13.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0639.
Perhekerho pe klo 9.30 Neulaskoti.
Vauvaryhmä ti 24.4. klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperoryhmä ke klo 9 Neulaskoti.
Muu
Munkkeja vapuksi. Tilaukset 044
713 2486 to 26.4. mennessä. 4 e/5kpl.
Haettavissa Säynätsalon srk-kodilta
ma 30.4. klo 13–14.
Tule avuksi munkkitalkoisiin. Munkinpaistajaksi, pussittajaksi, sokeroijaksi jne. ma 30.4. klo 8–13 Säynätsalon srk-kodille. Ilm. 044 713 2486.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki pe 20.4. klo 8.30 kirkko.
Messu su 22.4. klo 10 kirkko, Salminen, Pitkänen, Lintunen. Kahvit. Pyhäkoulu. Diakoni Leena Häyrisen läksiäiset.
Aamurukous ti 24.4. klo 8 kirkko.
Hiljainen aamurukous to klo 8 kirkko.
Messu su 29.4. klo 10 kirkko, Ridanpää, Mäkinen, Vuorenoja. Kahvit. Pyhäkoulu.
Musiikkitilaisuudet
Suomalaisia kuoroklassikoita ti 24.4.
klo 19 kirkko. Kamarikuoro Hehkun levynjulkistamiskonsertti, johtaa
Reetta Vasalampi. Vapaa pääsy.
Apua ja tukea tarvitseville
Henkilöautojen renkaanvaihto la
21.4. klo 10–14 kirkko. Vapaaehtoinen maksu diakonian hyväksi. Varaa
noin kahden tunnin aika. Kahvit sisällä. Jos haluat tulla mukaan tekemään
renkaanvaihtotyötä, ota yhteyttä 050
549 7032 tai jukka.rantanen@evl.fi.
Yhteisöruokailu ma 23.4. ja ma 30.4.
klo 17–18.30 kirkko. 1/ 0,5e.
Saihokadun ruokailu ti 24.4. klo 12
Saihokatu 4. 4/1e.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Vappumyyjäiset ti 1.5. klo 12–13.30
kirkko. Munkkeja ja simaa.
Aikuisille
Saihokadun olohuone ti 24.4. klo
11–12 Saihokatu 4. Koti-ikävä.

Miesten piiri ti klo 18 kirkko.
Keltinmäen olohuone ke 25.4. klo
13 kirkko.
Taka-Keljon lähetysilta ke 25.4. klo
18.30 Paula Ylkäsellä, Myllylammentie 4 b 37.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
26.4. ja pe 4.5. klo 18 kirkko.
Keltinmäen olohuone ke 2.5. klo 13
kirkko. Bingo ja virsikaraoke.
Nuorille
Nuortenilta ke 25.4. ja 2.5. klo 18.30
kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 4.5. klo 18
Kortepohjan srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
16.4.–20.5. www.jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050 340 0639.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma klo 14.30–16 kirkko.
Perheolkkari ti 24.4. klo 9 Erämiehenkatu 6.
Perheolkkari ke klo 9 kirkko.
Vauvakahvila to 26.4. klo 9–11.30
kirkko.
Perheleirille (11.–14.6.) haku netissä
30.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi
7–10-v koululaisten leiri 18.–20.6.
Ilm. netissä 1.5.–20.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset
Lasten kesäkerhot 3–6-vuotiaille Keltinmäessä 11.–13.6. ja Kortepohjassa
18.–19.6. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke 2.5.
klo 9.15 kirkko.
Vauvakahvila to 3.5. klo 9–11.30 kirkko. Kevään viimeinen.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe klo 12–14 Kaupunginkirkko.
Messu su 22.4. klo 10 Kaupunginkirkko. Pohjola, Watia, Laasonen.
Partiomessu ke 25.4. klo 18 Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 26.4. ja 3.5. klo 13
Kaupunginkirkko.
Messu su 29.4. klo 10 Kaupunginkirkko. Niiles-Hautanen, Wuolio, Koskinen.
Musiikkitilaisuudet
Yhteisvastuukonsertti Anne Federley
Ensemble la 28.4. klo 18–19 Kaupunginkirkko. Kts. Musiikkia kirkoissa.
Lähetys- ja avustustyö
Käsityöpiiri ti 24.4. klo 10 Keljon muistipäiväkeskus, Keljonkatu 26, B-talo.
Vappupamaus Vanhassa
pappilassa
Vappupamaus on maanantaina 30.4. klo 10–12 Vanhassa
pappilassa, Vapaudenkatu
26. Munkkikahvila, munkkeja
ja simaa myös kotiin. Ohjelmassa ulkopelejä ja leikkejä,
pomppulinna, saippuakuplien
puhaltelua sekä Hiljaisuuden
polku. Tuotto lähetykselle.

Nuorten aikuisten ja aikuisten viikonloppuleiri 4.–6.5. klo 18. Tied.
Hanna-Mari Launonen, Elina Lintulahti. Yhdessäoloa, saunomista, ulkoilua ja hiljentymistä. Ilm. 23.4. mennessä jyvaskylanseurakunta.fi.
SenioriFoorumissa
puhutaan
sukututkimuksesta
SenioriFoorum on tiistaina
24.4. klo 15 Sepänkeskuksessa,
Kyllikinkatu 1. Lehtori Heikki
Vuorimies puhuu sukututkimuksen ihmeellisestä maailmasta. Musiikista vastaa Tuula
Hakkarainen. Hartaus, kolehti.
Kahvit klo 14.30. Vapaa pääsy.
Lapsille ja lapsiperheille
Taaperokerho ma klo 9.30–11 Yliopistonkatu 28 B.
Perhekerho ke klo 9.30 Yliopistonkatu 28 B.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.4. klo 10 srk-talo. Tuominen, Laiho. Mukana Ahvenus-Puolakan kylät. Kahvit.
Miestenilta ke 25.4. klo 18 srk-talo.
Bändikirkko su 29.4. klo 16 srk-talo.
Tuominen, Juha Salli ja bändi, messuryhmä. Ruokailu.
Väärtipalaveri to 3.5. klo 17 srk-talo.
Voitko tulla mukaan tekemään jumalanpalveluksia? Jaamme kesän ja alkusyksyn vuoroja. Kahvit. Tied. 050
557 9008.
Aikuisille
Ylistysryhmän harjoitukset pe klo
17.30 srk-talo.
Diakoniatalkoot ma 23.4. klo 13 srktalo.
Väentupa ti 24.4. klo 11.
Palvelupäivä ke 25.4. klo 10 srk-talo.
Hartaushetki to 26.4. klo 10 Korpihovi.
Kirkkokuoron harjoitukset to 26.4.
klo 17.45 srk-talo.
Aamupysäkki pe 27.4. klo 9–11 srktalo.
Nuorille
Hengari ti klo 15–17 Nuorisotila
Sumpbi, Koulumäentie 8.
Alakoululaisten Olkkari to klo 13–
15.30 srk-talo.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
Tied. 050 340 0639.
Taaperoryhmä ma 23.4. klo 9–11
srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho ke klo
9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Perhekerho to 26.4. klo 9.30 srk-talo.
Iltaperhekerho ke 2.5. klo 18 srk-talo.
Perhekerho to 3.5. klo 9.30 srk-talo. Retkeillään Mutaselle. Ulkoilua ja
lounas.

KORTEPOHJA
Aikuisille
Seniorikammari ma 23.4. klo 14 Vanha pappila. Hengellinen ja henkinen
hyvinvointi.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo
10 Vanha pappila.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri ke
klo 13. Puistotori 4.
Leskien klubi to 26.4. klo 10–12 Keltinmäen kirkko. Kirkon esittely, hartaus ja kahvit. Bussit nro 12 & 27 keskustasta.
Virtailta to 26.4. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Opiskelijavieraita.
Kylän kammari to 3.5. klo 14 Vanha
pappila.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 20.4. ja 4.5. klo 13 srk-keskus.
Messu su 22.4. klo 16 srk-keskus, Salminen, Lintunen.
Messu su 29.4. klo 16 srk-keskus, Ridanpää, Lintunen. Kahvit.
Apua ja tukea tarvitseville
Henkilöautojen renkaanvaihto la
21.4. klo 10–14 kirkko. Vapaaehtoinen
maksu diakonian hyväksi. Varaa noin
kahden tunnin aika, odotellessa voit
juoda kahvit. Jos haluat mukaan vaihtamaan renkaita, ota yhteyttä 050
549 7032 tai jukka.rantanen@evl.fi.

Yhteisöruokailu ma 23.4. ja 30.4. klo
17–18.30 Keltinmäen kirkko. 1/0,5e.
Aikuisille
Tiistaitapaaminen ti 24.4. klo 13
srk-keskus. Työni maataloussektorilla maailmanpankissa, Riikka Rajalahti.
Torstaikahvila to klo 12 srk-keskus.
Seurakuntakuoron harjoitukset to
26.4. ja 4.5. klo 18 Keltinmäen kirkko.
Nuorille
Nuortenilta ke 25.4. ja 2.5. klo 18.30
Keltinmäen kirkko.
Nuorten avoimet ovet pe 4.5. klo 18
srk-keskus.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
Tied. 050 340 0639.
Perheolkkari ke klo 9 srk-keskus.
Kirkkohetki pienille ja suurille ke
25.4. klo 9.15 srk-keskus.
Perheleirille (11.–14.6.) haku netissä
30.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi
7–10v koululaisten leirin (18.–20.6.)
ilm. 1.5.–20.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Lasten kesäkerhot 3–6-vuotiaille Keltinmäessä 11.–13.6. ja Kortepohjassa
18.–19.6. Ilm. jyvaskylanseurakunta.fi

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Konfirmaatiomessu la 21.4. klo 11,
Bucht, Väisänen. Liikuntaripari.
Messu su 22.4. klo 11 kirkko, Mannström, Bucht, Lampinen, Luomala,
rippikoulu 414 vastuuvuorossa. Pyhäkoulu. Kahvit.
Messu su 29.4. klo 11 kirkko, Reukauf,
Korhonen, Lampinen, Kataikko. Kehittyvät laulajat, Sinfiksen soittajia.
Pyhäkoulu. Kahvit.
Deep Blues -messu su 29.4. klo 17,
Korhonen, Reukauf. Holy Groove
Funk Unit. Tarjoilu.
Hiljaisuuden ilta ke 2.5. klo 18.
Musiikkitilaisuudet
Kitarakonsertti su 22.4. klo 17 kirkko.
Toni Tatti, kitara ja teorbi. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.
Vox Aurea tuki ry:n lapsikuorojen
kevätkonsertti ti 1.5. klo 14 kirkko.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen olohuone ke 2.5. klo 13
kirkko.
Aikuisille
Kävelylenkki Kuokkalan maisemissa ma klo 11. Lähtö kirkon etuovelta.
Tied. 040 410 3116.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 25.4.
klo 13 kirkko.
Rukouspiiri ke 25.4. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen eläkeläisille to
26.4. klo 13 kirkko.
Kuokkamiehet ti 1.5. klo 18 kirkko.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 19–21 Polttolinja 37.
Iltakahvila pe 4.5. klo 17–22 Polttolinja 37.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su klo 11 kirkko.
Perhekerho ma klo 9.30 kirkko.
Taaperotupa ti 24.4. klo 9.30 kirkko.
Vauvaperhepesä ti 24.4. klo 13 kirkko.
Café Kide ke klo 9 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 25.4. klo 17.45 kirkko.
Lasten kirkkohetki to 26.4. klo 9.15
kirkko.
Lasten kirkkohetki to 26.4. klo 10
kirkko.
PerheCafé to 3.5. klo 17.30 kirkko.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.4. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Pääkkönen, Laasonen.
Messu su 29.4. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Koli, Valtasaari. Kahvit.
Aikuisille
SenioriFoorum ti 24.4. klo 15 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Kts. Keskusta.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 22.4. klo 16 Katajatie 1 as 5.
Taaperokerho ti 24.4. klo 9.30 Katajatie 1 as 5.
Perhekahvila ke klo 9.30 ja to klo 13
Katajatie 1 as 5.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.4. klo 10, Laine Teija, Laine Raimo, Partanen Liisa. Pyhäkoulu.
Rukouspiiri ke klo 18 opintosali.
Ilosanomapiiri pe 27.4. klo 17 Havukkakuja 4, Puuppola.
Messu su 29.4. klo 10, Hautalahti,
Pääkkönen, Tiusanen. Pyhäkoulu.
Rukousmessu su 29.4. klo 17, Hautalahti, Ilola.
Kirkkohetki ke 2.5. klo 9.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoron harjoitus to klo 17.30
kirkko.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyspysäkki ti klo 10–12 kirkko.
Aikuisille
Käsitöitä lähetyksen ja
diakonian hyväksi
Lyydiat-kutojapiirissä kudotaan mattoja, poppanoita ja
erilaisia liinoja Palokan kir
kolla omaan tahtiin. Myyntituotto ohjataan lähetyksen ja diakoniatyön tarpeisiin.
Toimintaan toivotaan lisää
kudonnasta ja lähetyksestä
kiinnostuneita. Tuotteita on
esillä Palokan kirkolla, tuotteita tehdään myös tilauksesta. Tied. Mira-Maarit
Väisänen p 040 7090 142,
mira-maarit.vaisanen@evl.fi
Lähimmäisen Kahvitupa to klo 11–
14 takkatupa. Klo 13 hartaus- ja ohjelmahetki. 26.4. Lähetystyön terveisiä, Teija Laine; 3.5. Vieraana kulttuuriluotsi Seppo Elivuo.
Diakoniatyön kevätretki Kuopioon
to 24.5. Ilm. 18.5. mennessä 040 709
0142, paivi.itkonen@evl.fi. Hinta 30
euroa, sis. matkat, ruoan, pääsymaksut ja vakuutuksen. Lähtö Palokan kirkolta klo 8.30, paluu n. klo 19.
Syntymäpäiväjuhla 25.5. klo 13–15
kirkko. Syntymäpäiväjuhlaan ovat tervetulleita tänä vuonna 70, 75, 80, 85,
90 ja sitä enemmän täyttävät. Ilm. 040
560 9910 (ei vastaajaan).
Miestenpiiri ti 24.4. klo 18 kirkko,
Seppo Hautalahti.
Miesten ilta ke 2.5. klo 17 Koivuniemi.
Varttikirkko, iltapala, saunomista ja
makkaranpaistoa.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 19–20.30 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua arkeen 040 500 7820 tai 040
548 3216.
Alakouluikäisten kesäleiri Mutasella 19.–21.6. Hinta 35e, mahtuu 20 lasta. Ilm. 2.5.–24.5. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Lehtisaaripäivät 26.–29.6. klo 9–15.
Maksuttomia, mahtuu 15 lasta. Omat
kyydit ja eväät. Ilm. 2.–24.5. jyvasky-

lanseurakunnannuoret.fi.
4-vuotiaiden synttärit ke 2.5. klo
17.30–19 kirkko. Kutsumme mukaan
kaikki 1.1.–30.6.2014 syntyneet lapset yhdessä perheen kanssa. Ilm. 20.4.
mennessä mira.maasola@evl.fi, 050
408 8813.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi/ilmoittaudu. Tied. 050 549 7013.
Äitien ilta ma 7.5. klo 17 Koivuniemessä. Ilm. 16.–27.4. 040 560 9908.
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Vauvapysäkki ma klo 13–15.30 kirkko.
Taaperopysäkki ti 24.4. klo 9–11.30
kirkko.
Kaakaopyhäkoulu 1–2-luokkalaisille ti 24.4. klo 12–15 kirkko.
Perhepysäkki ke klo 9–11.30 kirkko.

SEPÄN KIPINÄ
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Rukoushetki ma–pe klo 12.
Sananpajan ennakkokirkkokahvit su
22.4. klo 16.
Sananpaja – sanajumalanpalvelus
su 22.4. klo 17. Kärkkäinen, Asikainen.
Kipinäkirkko ke 2.5. klo 19. Kari, Nieminen.
Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluja la 21.4. ja 28.4. klo 14.
Elävän musiikin hetki pe klo 13–14.
Apua ja tukea tarvitseville
Euron puuroaamiainen pe 20.4., 27.4.
ja 4.5. klo 10–10.30.
Keittolounas ti 24.4. klo 12.15–13.
Hinta 5 euroa.
Lähetys- ja avustustyö
Kahvipussit kassiksi ma 23.4. klo
10–12.
Kansainvälisyyskahvila ke klo 11.
Kevätkirppari Sepän
Kipinässä
Kirppari on lauantaina 5.5. klo
10–14. Pöytävaraukset p. 050
340 0638, anne.kettunen@
evl.fi. Pöytämaksu 10 euroa,
lapsimyyjiltä 5 euroa. Pöytävuokramaksut käytetään
Huhtasuon alueseurakunnan
Japanin lähetystyön hyväksi.
Aikuisille
Pietarin Kilta ti 24.4. klo 18. Avoin
keskustelupiiri miehille.
Ryhmärämä ke 25.4. klo 10. Kuulumisiasi ja elämän ihmettelyä erilaisten
kuntoutujien kanssa.
Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke klo
13–14.
Miestentupailta ke 25.4. klo 17.30. Jumala Luojana ja Pelastajana, pastoribiologi Seppo Rytkönen.
Virtailta to 26.4. klo 18 Yliopistonkatu 26 B. Opiskelijavieraita.
Nuorille
Nuorten avoimet ovet ti 15–19, to
15–17 ja la 15–18, 3-lk ja sitä vanhemmille. Ei 1.5.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekahvila ma klo 17.30, ti klo 13,
to klo 10 ja pe klo 10.
Päiväkerhoparkki 3–6-vuotiaille ma
klo 12.30–15.30. Omat eväät.
Lapsikuoro ke 25.4. klo 16.30.
Pop Up pilttiväen muskari to klo 13–
13.30. 3e/perhe, maksu paikan päällä.
Pop Up perhemuskari to klo 14–
14.45. Ilm ja maksu 4e paikan päällä.
Perheiden vapputapahtuma ma
30.4. klo 16–18. Pomppulinna ym.
mukavaa puuhaa. Nyyttärit.
Muu
Sepän Kipinä avoinna ma–pe klo 10–
20, la ja su klo 11–18. Avoinna 30.4.

klo 10–19 ja 1.5. kiinni.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.4. klo 10 kirkko, Väätäinen, Valtasaari. Kahvit
Messu su 29.4. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola. Kahvit.
Musiikkitilaisuudet
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18
srk-koti.
Apua ja tukea tarvitseville
Mahikset ma 23.4. klo 13 srk-koti.
Avoin vertaisryhmä masentuneille,
väsyneille. Tied. 045 633 6149.
Lähetys- ja avustustyö
Lähetyksen rukouspiiri su 22.4. klo 18
Merja Valkolalla, Valtterintie 1 B 13.
Aikuisille
Olohuone ke 25.4. klo 13 srk-koti, vieraana Säynätsalon apteekkari.
Miesten raamattupiiri su 29.4. klo 18
srk-koti.
Olohuone ke 2.5. klo 13 srk-koti. Pertti-kanttori laulattaa.
Lapsille ja lapsiperheille
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin
16.4.–20.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
Tied. 050 340 0639.
Perheolkkari ma klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to 26.4. klo 9.30 srk-koti.
Pyhäkoulu to 3.5. klo 17.30 srk-koti.
Muu
Munkkeja vapuksi. Tilaukset p. 044
713 2486 to 26.4. mennessä. 4 e/5kpl.
Haettavissa Säynätsalon srk-kodilta
ma 30.4. klo 13–14.
Tule avuksi munkkitalkoisiin. Munkinpaistajaksi, pussittajaksi, sokeroijaksi jne. ma 30.4. klo 8–13 Säynätsalon srk-kodille. Ilmoittaudu 044 713
2486.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.4. klo 10 kirkko, Pääkkönen, Asikainen. Kottaraiset, joht.
Maria Paukkunen. Kevätmyyjäiset ja
-lounas (10 e) diakonian ja lähetyksen hyväksi.
Siioninvirsiseurat su 22.4. klo 18 pappila.
Messu su 29.4. klo 10 kirkko, Palola,
Piilonen.
Apua ja tukea tarvitseville
MieliMaasta-vertaisryhmä ti 24.4.
klo 18 pappila. Ryhmä masentuneille ja heidän omaisilleen. Tied. 040 911
5796.
Aikuisille
Naisten ilta pe 20.4. klo 18 pappila.
Naistenpäivä
Tikkakoskella
Haavoitettu nainen on teemana Naistenpäivässä Tikkakosken kirkolla lauantaina
21.4. klo 12–17. Riitta Keskimäki puhuu aiheesta Haavoitettu nainen – sielun viisaus,
musiikissa on Tuula Hakkarainen. Mukana myös Inkeri
Tuunanen ja Sari Taimi Ilon
villoista. Tilaisuuden aluksi on
keittolounas ja kahvit.
Miesten keskustelupiiri ti 24.4. klo
13 pappila.
Lukupiiri ke 25.4. klo 13 pappila.
Miesten saunailta ke 25.4. klo 17.30
Sarpatti.
Äitien käsityökerho ke klo 18 pappila.
Torstain aamukahvi ja -hartaus to
klo 10 kirkko.
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Tapahtumat 20.4.–4.5.
Miesten ilta ke 2.5. klo 17 Koivuniemi. Varttikirkko, iltapala, saunomista
ja makkaranpaistoa.
Puutarharetki Uuraisten Kyynämöisille ti 5.6. Lähtö kirkolta klo 8.30. Paluu n. klo 12.30. Hinta 10 euroa.
Retki Laukaaseen ti 12.6. Lähtö kirkolta klo 10.30. Hinta 25 euroa, sis.
matkan, lounaan ja kahvin.
Retkien ilm. 040 560 9916, marja-liisa.
jaakonaho@evl.fi.
Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho ti 24.4. klo 9.30 ja klo 13
kirkko.
Perhekerho ti 24.4. klo 9.30 Puuppolan kerhotila.
Ekavauvaryhmä ke 25.4. klo 13 kirkko.
Lapsiperheiden Wapputapahtuma
ma 30.4. klo 9 kirkko. Puuhastelua ja
ongintaa, talutusratsastusta. Makkaranpaistomahdollisuus, omat makkarat. Siman ja munkin myynti klo 11.
Muu
Myyjäisten valmistelutalkoot la 21.4.
klo 18–20.
Ruokajakelu to 26.4. klo 10.30 kirkko.
Munkki- ja simamyyjäiset ma 30.4.
klo 12–14 srk-salissa. Voit nauttia
munkkikahvit myös kirkolla. Hinta 2e.

VAAJAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 22.4. klo 10 kirkko, Rossi,
Perttilä.
Leipäsunnuntai su 22.4. klo 16 kirkko. Jumalan kansan koti-ikävä. Kahvit.
Lapsille omaa ohjelmaa.

Messu su 29.4. klo 10 kirkko, Kauppinen, Perttilä.
Miesten raamattupiiri to 3.5. klo
18.30 kirkko.
Musiikkitilaisuudet
Konsertti su 29.4. klo 17 kirkko.
Markku Perttilä, kitara, Kukka Lehto,
viulu, Hannu Rantanen, kontrabasso.
Yhteislauluja. Vapaa pääsy.
Aikuisille
Jyskän keskiviikkokerho ke 25.4. klo
13 Jyskän srk-koti.
Puuroporinat to 26.4. klo 8.30 kirkko.
Miesten päiväraamattupiiri to 26.4.
klo 12 kirkko.
Leppälahden päiväpiiri pe 27.4. klo
12 vanhalla kaupalla.
Vaajakosken keskiviikkokerho ke 2.5.
klo 13 kirkko.
Miesten ilta ke 2.5. klo 17 Koivuniemi. Varttikirkko, iltapala, saunomista
ja makkaranpaistoa.
Nuorille
Perjantaikahvila pe 27.4. klo 17 kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu klo 14, Mutkatie 14.
Perhetupa ti 24.4. klo 9–11 kirkko.
Jyskän perhepysäkki ti 24.4. klo 9
srk-koti.
Ekavauva-Pallerot ti 24.4. klo 13–
14.30 kirkko.
Kaunisharjun perhekerho ke klo
9–11 Kaunisharjun kerhotila.
Iltaperhekerho ke klo 17.30 kirkko.
Taaperokerho pe 27.4. ja 4.5. klo 9 Jyskän srk-koti.

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.

Suhteellisen kivaa

Yhteiset
Aikuistyö
Naisten saunailta ti 15.5. klo 17 Vesalan leirikeskuksessa.
Aseman Pysäkki
Kahvila kaikille, kirpputori/vaihtotori,
Hannikaisenkatu 27–29. Tied. Johanna Kontinen 050 360 3484. Avoinna
ma, ti ja to klo 11–15.
Ryhmätoiminnot:
Virsi- ja laulutunti ma klo 12 (parittomat viikot).
Tietovisa ma klo 13.30.
Viikkomessu to klo 13 Kaupunginkirkossa.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Kansainvälinen työ
Kahvipussit kassiksi ma 23.4. klo 10–
12 Sepän Kipinä. Tehdään kasseja yhdessä lähetysmyyjäisiin myyntiin. Ei
tarvitse ennakko-osaamista.
Lähetyskirppis la 5.5. klo 10–14 Sepän Kipinä. Pöytävaraukset p. 050 340
0638, anne.kettunen@evl.fi. Pöytämaksu 10 euroa, lapsimyyjiltä 5 euroa.
Pöytävuokramaksut käytetään Huhtasuon alueseurakunnan Japanin lähetystyön hyväksi.
Virtailta / Nightbreak to 26.4. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Ilta nuorille aikuisille / a group for young adults.
Lähemmäs Jumalaa opetuksen, iltapalan, musiikin & yhdessäolon merkeissä / Closer to God through teaching, evening snack, music & spending
time together. Luvassa opiskelijavieraita.
Kansainvälisyyskahvila Sepän Kipinässä ke klo 11 Sepän Kipinässä. Lähetys- ja kansainvälinen työ päivystää
paikalla keskiviikkoisin. Paikalla myös
maahanmuuttajatyön diakoni. Lähetysaihetta esillä ja kahvia.

Lähetyskipinä-lähetyspiiri ke klo 13
Sepän Kipinä. Ajankohtaista tietoa lähetystyöstä meillä ja muualla. Lähetyskipinä on tarkoitettu sinulle, joka
olet kiinnostunut lähetyksestä,tai haluaisit tietää, mitä tämän päivän lähetystyö on. 25.4. aiheena Armon koti
Bangokissa ja 2.5. Lähettikirjeitä maailmalta.
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 22.4. klo 17. Tapio
Karjalainen, Mika Kilkki.
BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu
su 29.4. klo 11. Nyyttärit, kirkko, lapsen kaste.
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.
Naisten Suomi-kerho ke klo 10–
11.30 Kauppakatu 13.
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12
Keltinmäen kirkko.
Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle 050 549 7023.
Päivystys ma ja ke klo 9–11, p. 050
549 7023.
Terveyteen liittyvää koulutusta
omaishoitajille ti 24.4. klo 13–15 Kaupungintalo, valtuustosali. Luento ensiaputaidoista ja suunhoidosta. Tied.
050 549 7023.
Näkövammaisten leiri Vesalassa
ma–ke 28.–30.5. Hinta 55 euroa. Järjestetään yhdessä Laukaan seurakun-

nan kanssa. Toteutuu, jos vähintään
15 ilmoittautunutta. Sitova ilmoittautuminen viimeistään to 3.5. Tiistaina 29.5. voi tulla päiväseltään klo
10–16 mukaan leirille. Ohjelmassa silloin mm. rastirata teemalla aivoterveys, lauluhetki, askartelua ja ulkopelejä,
mahdollisuus saunoa. Päivän hinta 10
euroa. Päivä järjestetään, vaikka leiri ei
toteutuisi.
Omaishoitajien leiri Vesalassa ma–to
2.–5.7. Omaishoitajien ja hoidettavien
virkistyspäivä to 5.7.
Sana ja rukous
Sanan ja rukouksen juhlamatka Israeliin 5.–13.11. Matkaohjelmassa
niin perinteisiä kohteita (Öljymäki, Itkumuuri, Kuollutmeri, Tiberias, Nasaret, Karmel-vuori) kuin muutamia
harvinaisempia kohteita (mm. Daavidin kaupungin arkeologiset kohteet).
Ryhmän oppaana toimii Pentti Holi
sekä matkanjohtajina Kari ja Mari Valkonen. Finnairin suorat lennot Helsinki–Tel Aviv–Helsinki. Matkan hinta
retkineen 1499 e/hlö puolihoidolla 2h
huoneissa. Matkanjärjestäjä Apollomatkat. Keski-Suomesta tuleville erillinen yhteiskuljetus Jkl–Hki–Jkl (noin
70 e). Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Kari Valkonen, p. 050 384 3702, kari.
valkonen@kolumbus.fi.

Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, T Tanja Nieminen, 040
740 4472, jklnnky@elisanet.fi
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen ti 24.4. klo 9–11 (5 euroa), Maailman NNKY-päivä.
Exodus-raamattupiiri to 26.4. klo 15.
Muskarin kevätjuhla ke 2.5. klo 16.30.
Laku-ryhmä pe 4.5. klo 13.
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset
ry
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.
Nuortenilta la 21.4. klo 19, ry.
Alueseurat ja kahvitus su 22.4. klo 13,
Palokan kirkko; klo 16 Seurat, ry; n.
klo 17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 25.4. klo 19, ry.
Seurat la 28.4. klo 19, ry.
Alueseurat su 29.4. klo 15, Vaajakosken kirkko; klo 16 Seurat, ry; n. klo
17.30 Seurat, ry.
Seurat ke 2.5. klo 19, ry.
Kansan Raamattuseura
Omenapuu, Vapaudenkatu 24, mika.
lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.

Koivuniemen leirikeskuksessa
Leirin hinta 70e/pariskunta
Tied. ja ilmoittautuminen
14.5. mennessä
Anne Savolin, 050 380 0583
anne.savolin@evl.fi

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.
Naisten Raamattupiiri ti 24.4. klo 13.
Pyhäpäivän kahvihetki su 29.4. klo 16.
Naistenpiiri ke 2.5. klo 18.
Muualla Jyväskylässä:
Leipäsunnuntai su 22.4. klo 16 Vaajakosken kirkko. Jumalan kansan kotiikävä. Raamattuopetus, ehtoollinen ja
kahvitarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Vaajakosken miestenpiiri to 3.5. klo
18.30 Vaajakosken kirkko.
Lyhtyilta pe 4.5. klo 18–21 Kinkomaan kerhotilassa. 4–7-luokkalaisille.
Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
Topila, Vapaudenkatu 24b 1. krs,
opko.fi/jyväskylä
Teema-ilta to 26.4. Onko meidän elä-

mämme kirjoitettu etukäteen? – Jumala ja ennaltamääräminen + Veritas-jatkot, Juho Puhto.
Opiskelijailta to 3.5. klo 18.30.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5.
Messu su 22.4. klo 12, Petri Harju.
Avoin Raamattupiiri ti 24.4. klo 18.
Evankeliset Opiskelijat ke 25.4. klo
18.30 Onko Raamattu totta tänäänkin? Raimo Lähteenmaa.
Messu su 29.4. klo 12, Osmo Väätäinen.
Hamona-kuoron harjoitukset ma
30.4. klo 18.30–20.30. Tied. Ilpo Vuorenoja p. 040 526 0909.
Nuorten ilta ke 2.5. klo 16.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 2.5. klo
18.30. EO:n oma Vappu.
Sortavalan pitäjäseura
Emerituspiispa Matti Sihvonen esittelee uuden kirjansa Sortavalan maaseurakunta 1918–1949 Sepänkeskuksen Molekyylissä ma 23.4. klo 17.30.
Kuulemme renqvistiläisestä liikkeestä
ja Jyväskylän merkityksestä maaseurakunnan loppuvaiheessa.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -ilta ke 2.5. klo 18.30
Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Vapaaksi murehtimisesta, aluejohtaja
Aino Viitanen, musiikki lauluryhmä
Stemmina, joht. Piia Laasonen. Kahvitarjoilu, kirjapöytä.

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

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
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

hengessä!
yvässä
Uutisia h

Torstaiteatteri: Nooa-näytelmä su
22.4. klo 14, www.lippu.fi/nooa tai p.
040 557 5535.
SenioriFoorum ti 24.4. klo 14.30
Huom! Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1,
Heikki Vuorimies.
Bibliodraamakurssi 28.–29.4. klo 10–
17, ilmoittaudu etukäteen.
Hehku-ilta nuorille aikuisille ti klo 19.

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Aseman Pysäkki
Kontinen Johanna 050 360 3484

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.
Viittomakielinen messu la 21.4. klo
15 Kaupunginkirkossa.
Viittomakielinen raamattupiiri to
26.4. klo 16.15 Aseman Pysäkillä.

estöt
Kristilliset järj
Herättäjä-Yhdistys
Seurat 22.4. klo 18 Tikkakosken pappilassa.

Parisuhdeleiri 25.-27.5.

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Seuraava
lehti

4.5.

• Mestari Yläkaupungin Yössä
• Maanteiden kuninkaat
• Muskari kuuluu kaikille

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

Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Laine Raimo, kappalainen 0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri 050 3409 889
Hytönen Mirja (Kutti), maahanmuuttajatyö
050 549 7033

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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Minne se
huumorintaju
katosi?
PETRI KANANEN teksti

Radiotoimittajana, puhetyöläisenä,
näyttelijänä ja stand up-koomikkona toimiva Mikko Maasola on
huomannut, että ihmiset eivät ymmärrä enää ironiaa samalla tavalla
kuin aikaisemmin – varsinkaan kirjoitettuna. Maasolan radiopakinassa ironian vielä kuulee esimerkiksi
äänenpainoista.
– Netti sen on tehnyt. Ihmisen
ironian ja satiirin lukemisen taito
on rapautunut. Se on karhunpalvelus suomen kielelle.
Maasola on huolestunut, kuinka huumorintajuttomasti suhtaudumme toisiimme.
– Kaikkein kauheinta on, jos ihminen kuolee huumorintajuihinsa
tulematta.

Toimittaja Mikko Maasola
neuvoo ottamaan selvää, mitä
maailmassa oikeasti tapahtuu.
Itse hän haluaa pudottaa
jalustalta asioita, joita on pidetty
totuuksina.

Omasta kuplasta kannattaa
ponnistella pois
Medialukutaitoa kehittämällä voi huomata, miten ihmistä yritetään johdatella.
Valveutunut tietää, mitä ympärillä oikeasti tapahtuu.
PETRI KANANEN
teksti ja kuva

Medialukutaito on perinteisestä ja
sosiaalisesta mediasta tulevan informaatiotulvan suhteuttamista
omaan elämään. Näin summailee
Yle Jyväskylän toimittaja Mikko
Maasola.
– Medialukutaito on tajua, milloin sinua ollaan johdattelemassa
johonkin erityiseen suuntaan tai sinuun yritetään vaikuttaa jotenkin
muuten kuin tarjoamalla informaatiota.
Maasola nostaa esimerkiksi tubettajat, jotka tarjoavat katsojalle

omaa maailmankuvaansa ja kehuvat erilaisia tuotteita. Katsojan
kannattaa tiedostaa, milloin ollaan
johdattelemassa kaupallisten palvelujen äärelle.
– Huomaat kohta, että olet alkanut pukeutua samalla tavalla kuin
tubettajaidoli.
Maasola on huolestunut nykypäivän suuntauksesta, jossa ei enää
lueta pitkiä tekstejä. Hänellä on
tuntuma, että monet lukevat netistä vain iltapäivälehtien otsikot ja
muodostavat sen pohjalta käsityksensä asioista.
– Se jää kyllä aika pinnalliseksi.

Nykyään saatetaan lukea pelkästään kavereiden sosiaalisessa mediassa jakamia juttua. Tällaisessa
tapauksessa on vaara joutua somekuplaan. Silloin samaa mieltä olevat kaverit vahvistavat toistensa
maailmakuvia.

että
”omaHaluat,
maailmankuva
vahvistuu.

– Kyllä medialukutaito on sen
kaivamista, mitä yhteiskunnassa
oikeasti tapahtuu.

Maasola muistuttaa, että jokaisen pitää rakentaa oma totuutensa
kaikessa viihteen melskeessä.
Omasta kuplasta ulos tuleminen ei
ole kuitenkaan helppoa.
– Ongelma on osittain siinä, että
ihmiset haluavatkin olla tietynlaisessa kuplassa. Haluat, että oma
maailmankuva vahvistuu. Silloin
jää paljon näkemättä.
– Omasta kuplasta kannattaa
ponnistella pois. Helppoa se ei ole.
Ihminen on mukavuudenhaluinen.
Maasola tarjoaa lääkkeeksi
omasta kuplasta pois pyristeleville
hakeutumista erilaisten ihmisten
seuraan. Juttelemaan toisten kans-

sa ja viemään itseään tilanteisiin,
joissa ei ole ollut.
– Saattaa saada ahaa-elämyksiä.
Rohkeutta vaatii tehdä aloite juttelun aloittamiseksi.
Mikko Maasola haluaa kiinnittää
huomiota omituisiin asioihin ja ajan
ilmiöihin. Hän haluaa pudottaa jalustalta asioita, joita on kerrottu totuuksina. Vastakkaisten käsitysten
maailmassa totuus voi olla kateissa.
– Kohtuus on oikea tie kaikessa.
Mikko Maasola puhuu Pipliaseuran TA-VA-TAAN
kylässä -raamattutapahtumassa 19.5. www.piplia.fi

Elämästä

Aulaemännän pesti kuin lottovoitto
HEIKKI IMPIÖ teksti
IIDA LIIMATAINEN kuva

Olen Pia Pasanen, 48. Merkonomikoulutuksen lisäksi olen suorittanut ammattitutkinnon markkinointiviestinnästä. Toimistotöitä
olen tehnyt toistakymmentä vuotta erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä.
Ruotsissa asuin kolmeen eri otteeseen 90-luvulla sekä vuosituhannen vaihteen jälkeen. Työskentelin pisimpään Tukholman metrossa lipunmyyjänä.
Pidän itseäni kansalaisopiston
suurkuluttajana, niin runsaasti

kursseja mahtuu vuosien varrelle.
Laulaminen on intohimoni ja harrastan sitä sekä yksin että ryhmissä.
Minulla on yhteiskristillinen tausta ja vuosien kokemus vapaaehtoistyöstä eri seurakunnissa ja yhteisöissä. Kuulun näkövammaisille
tarkoitetun Henki&elämä-äänilehden lukijatiimiin. Ylistyslauluiltojen johtamisen lisäksi olen toiminut englannin ja ruotsin kielen
tulkkina eri tilaisuuksissa.
Nyt olen ollut työttömänä muutaman vuoden. Sisäilmasairastuminen ja astma rajoittavat työnhakuani, koska terveitä työtiloja on vähän.

Suoranainen lottovoitto oli, kun
pääsin tammikuussa kuntouttavan
työtoiminnan kautta Sepän Kipinään aulaemännäksi. Siellä on terve ilma hengittää ja mukava työyhteisö.
Tämä työ on minun juttuni.
Olen ihan liekeissä. Sosiaalisena ihmisenä parasta työssäni on ihmisten kohtaaminen. Työhistoriaani
katsoessani huomaan, että olen aina halunnut työskennellä ihmisten
parissa ja auttaa muita. Ystäväni ja
perheeni tietävät, että tekisin mitä
vain heidän puolestaan. Arvostan
ilon tuottamista toisille ja hyviä ihmissuhteita enemmän kuin rahaa.

Toivon tulevaisuudelta lisääntyvää
terveyttä ja vakituista työpaikkaa.
Minua pelottavat yhteiskuntamme koventuneet arvot ja kahtiajakautuminen. Rikkaiden ja köyhien
välinen kuilu näyttää kasvavan,
kun taas myötätunto toisia kohtaan tuntuu vähenevän.
Minulle ihmisarvo on tärkeämpi
kuin ihmisen tuottavuusarvo. Elämässä ei kaikki aina mene niin kuin
Strömsössä, kuka tahansa voi yllättäen menettää terveytensä tai
työnsä. Siksi tarvitsemme lisää armeliaisuutta ja lähimmäisenrakkautta.

Pia Pasanen on toiminut tammikuusta alkaen aulaemäntänä
Jyväskylän seurakunnan tiloissa
Sepän Kipinässä. Sisäilmaongelmista kärsivälle Pasaselle työskentely uusissa tiloissa on ollut kuin
lottovoitto. Iloisena ja sosiaalisena
ihmisenä hän nauttii ihmisten
kohtaamisesta.

